NEW@HOME
MAATJESPROJECT VOOR
JONGE NIEUWKOMERS
Na een pilotfase in het voorjaar van 2018 is in
september van 2018 gestart met het maatjesproject New@home. In dit project worden jonge nieuwkomers voor de duur van een schooljaar aan een maatje gekoppeld. Dit is een groot
succes.
“Het is lastig om ons land te ontdekken als
je alleen bent. Het is namelijk best eng om
Nederlands te spreken als je dat niet goed
kan of te reizen met het openbaar vervoer
als je dat nog nooit hebt gedaan.”

KANSKAARTEN
In 2018 hebben we samen met de BOKD, de
kanskaartenactie in Hollandscheveld opgezet.
In 2017 zijn we samen met COC Groningen en
Drenthe en ChristenQueer (toen: CHJC en Contrario) gestart met het jongerenproject ‘Jonge
Vlinders’. Doelstelling van het project was om de
zichtbaarheid van christelijke LHBT-jongeren te
vergroten, omdat zij vaak onzichtbaar zijn voor
elkaar, maar ook voor hulpverleners. Deze groep
blijkt namelijk een grotere kans te hebben op
psychische problemen dan hun leeftijdsgenoten. Ook hebben ze het gevoel dat ze er alleen
voor staan. Dit was voor ons reden om het project te starten.

De jonge nieuwkomers zijn allen leerlingen van
de Internationale Schakelklas (ISK). Op deze
school zitten jonge nieuwkomers in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar, die korter dan vier jaar
in Nederland zijn. De maatjes zijn in de meeste gevallen studenten van sociale opleidingen
en zijn tussen de 18-30 jaar. Maatjes maken de
jongeren wegwijs in Nederland, helpen de jongeren met het doorbreken van het sociaal isolement en bij de integratie van de jongeren in
Nederland. Er zullen ook een aantal groepsbijeenkomsten en intervisiemomenten georganiseerd worden.
“Toen ik vroeg wat ze het leukste vond van de
afspraken die we al gehad hebben, gaf ze aan
dat ze vooral het praten mooi vond. ‘Dat we
over ALLES kunnen praten’ zei ze, en dat
vond ik ook zo leuk om te horen.”
In het najaar van 2018 zijn 40 jonge nieuwkomers aan maatjes gekoppeld. Voor de zomervakantie van 2019 zal het contact worden
afgerond. We zullen in ieder geval drie opeenvolgende schooljaren nieuwkomers aan maatjes
koppelen.

De activiteiten die we in 2017 gestart zijn, hebben we in 2018 voortgezet. Er is een ontmoetingsgroep opgericht, die door vrijwilligers
wordt geleid, er is een Facebookpagina, een
website en in 2018 is er ook een studiemiddag
geweest voor mensen die christelijke LHBT-jongeren tegenkomen in hun werk. Ook zijn er veel
gesprekken gevoerd met kerkelijke werkers en
andere christelijke LHBT-organisaties geweest.
Eind 2018 is samenwerking gezocht met christelijke LHBT-organisaties in Noord-Nederland
om te kijken of we elkaar kunnen versterken en
waar mogelijk samen kunnen werken. Daartoe
is het initiatief genomen om een regenboogcoalitie te vormen en daarvoor wordt in 2019 een
‘regenboogmiddag’ georganiseerd.
De projectperiode eindigde in december 2018,
maar Jonge Vlinders en de maandelijkse ontmoetingsgroep is blijven bestaan. Meer info via
www.jongevlinders.nl

Het doel van Kanskaarten is het tegengaan van
niet-gebruik van financiële regelingen en om op
een laagdrempelige manier in contact te komen
met buurtgenoten. Het blijkt namelijk dat er relatief veel mensen zijn die geen gebruik maken
van voorzieningen waar ze recht op hebben.
De kanskaart is een kaart waarop de financiële regelingen staan, die zowel lokaal als landelijk gelden. Deze kaart wordt in een dorp, wijk
of gemeenschap bij iedereen in de brievenbus
gedaan. Mensen kunnen bij vragen, de kaart
invullen, en twee weken later wordt de kaart
weer opgehaald. De vragen worden doorgezet
naar organisaties die erover gaan en zij nemen
contact op met degenen die de vraag gesteld
hebben.
De vrijwillige inzet in Hollandscheveld was fantastisch en veel mensen hebben de handen
ineengeslagen. De kaartbezorgers en ophalers
waren allen vrijwilliger die in zeven ronden alle
huizen in Hollandscheveld bediend hebben. Uit
ervaring is gebleken dat 10% van de mensen
waar een kanskaart bezorgd is, een hulpvraag
heeft en ook in Hollandscheveld bleek dit ongeveer het geval te zijn. Tegelijkertijd zijn er ook
een aantal positieve neveneffecten opgetreden:
mensen hebben elkaar leren kennen en het project werkte als een katalysator voor dorpsverbindingen en nieuwe initiatieven.
Na het succes in Hollandscheveld gaan we het
project in 2019 ook in andere dorpen in de gemeente Hoogeveen starten.
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TRAINING ARMOEDE
ONDER DE LOEP
Armoede onder de Loep is een training voor
mensen die met mensen in armoede werken,
vrijwillig of professioneel. In deze training proberen we ons te verplaatsen in de situatie van
iemand die in een financieel armoedige situatie
is terecht gekomen. Het blijkt voor veel cursisten een eyeopener te zijn en de inzichten zijn
direct toepasbaar in de praktijk. In 2018 hebben
we deze training een aantal keren mogen geven
o.a. voor de caritasinstelling van de Heilige Norbertusparochie en in ons project ‘ieder kind telt
mee’. Ook hebben we deze training i.s.m. de
gemeente Groningen voor verschillende sociale
(WIJ) teams en aan vrijwilligers van Humanitas
in de stad Groningen gegeven.
Vanaf 2018 heeft Solidair Groningen &
Drenthe drie gecertificeerde armoede-onder-de-loep-trainers.
De training blijft ook in 2019 beschikbaar.

HARTELIJK DANK
VOOR DE SAMENWERKING!
Zonder de vele financiers, donateurs, samenwerkingspartners en fondsen kan Solidair niet
bestaan. Wij bedanken een ieder voor de prettige samenwerking die vaak verder gaat dan alleen het ontvangen van een financiële bijdrage.
Solidair bedankt het Oranje Fonds, Kansfonds,
Konferentie Nederlandse Religieuzen, Porticus,
Haëlla Stichting, Kerk en Wereld, RDO Balije van
Utrecht, VSB Fonds, Sociaal Caritatieve Instelling Groningen, Fundatie Sobbe van Santheuvel,
Maatschappij van Welstand, Stichting Rotterdam, diverse gemeenten, provincies, parochies
en Parochiële Caritas Instellingen. Voor meer informatie over de financiële situatie van de stichting verwijzen we je graag naar de jaarrekening
2018. Deze is via de website te bekijken.
Solidair heeft een ANBI keurmerk
en daardoor zijn giften aftrekbaar.
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JAARVERSLAG 2018
STICHTING SOLIDAIR GRONINGEN & DRENTHE

Onderzoek heeft uitgewezen dat ruim 10.000
Groningers gezondheidsklachten hebben die gerelateerd zijn aan de aardbevingen. Elke situatie
is anders. Solidair vormt samen met de Raad
van Kerken Groningen & Drenthe, de Protestantse Gemeente Groningen, het Humanistisch
Verbond Groningen, het Platform kerk & Aardbeving en het Bisdom Groningen en Leeuwarden, de projectgroep.

Een greep uit onze werkzaamheden: Op 30 november organiseerden vier MA-instellingen,
waaronder Solidair, in het Dominicanenklooster
te Zwolle een werkconferentie voor bestuurders
van parochies. Daar spraken Mgr. van den Hout
en Mgr de Korte over hoe invulling te geven aan
de opdracht van Laudato Si. De praktische invulling werd verzorgd door diverse experts. Verder
heeft de Norbertusparochie haar themajaar
“Rentmeesterschap” op een prettige wijze afgesloten. Er is gewerkt aan bewustwording door
het houden van workshops, vieringen en thema-avonden. Solidair is hierin ondersteunend
geweest.

Veel bewoners zijn zelf ook beschadigd en daar
hebben wij aandacht voor. Solidair is penvoerder en werkgever van de twee geestelijk verzorgers die sinds december 2018 aan de slag zijn in
de regio.
De Proatbus is een middel om op serieuze en
ludieke wijze aandacht te vragen voor het geestelijk welzijn van de bewoners. De oude ambulance uit het Duitse leger is omgebouwd tot gespreksruimte waar ook in alle rust een kop koffie
gedronken kan worden.

Ook in 2019 zullen wij ervoor zorgen dat kerken
werk maken van duurzaamheid en rechtvaardigheid.

vendig en enthousiast team ontstaan dat goed
samenwerkt en dat voor mensen die het nodig
hebben het verschil kan maken. Solidair heeft
een nieuwe visie en missie geformuleerd, die
goed weergeven waarop we ons als organisatie
richten en wat we willen bereiken. 2018 Is een
vruchtbaar en zinvol jaar geweest en we kijken
met trots terug op hetgeen is bereikt.
Namens het bestuur,
Ruud Delissen, voorzitter

VISIE
Solidair Groningen & Drenthe ziet vanuit haar katholieke identiteit een sociale en rechtvaardige samenleving
waarin mensen, vanuit hun verbondenheid met elkaar,
gewaardeerd worden, tot ontplooiing komen en verantwoordelijkheid nemen.

Kunstwerk gemaakt door F. Franck

Team Solidair: v.l.n.r. Astrid Agterkamp-Haan, Isabella Beens,
Krista Russchen, Gerard Agterkamp, Violet Pot, Alex Kempers,
Yvonne Eggen en Wenda Post-Gall

MISSIE
Solidair Groningen & Drenthe signaleert sociaal maatschappelijke nood en ontwikkelt hiervoor projecten en
trainingen die zijn gericht op bewustwording, activering
en perspectief in de lokale samenleving en in persoonlijke levens.

IEDER KIND TELT MEE!
Kinderen hebben vaak iets bijzonders. Een gulle
lach, een brutale vraag of een eerlijk antwoord.
We kunnen daar van genieten. In Nederland vinden we het belangrijk dat kinderen opgroeien
in een veilige en stimulerende omgeving. Goed
onderwijs draagt bij aan een positieve ontwikkeling van het kind. Ouders en leerkrachten
werken als een soort tweetrapsraket samen aan
de zelfstandigheid van het kind.

“Ik heb veel geleerd, want ik wist niet dat er
zoveel arme kinderen zijn in Nederland.”

Er zijn echter vele situaties waardoor de ontwikkeling van kinderen minder soepel verloopt of
soms zelfs belemmerd wordt. Armoede kan zo’n
belemmering zijn. Kinderen in die in armoede
opgroeien worden op alle levensgebieden belemmerd in hun ontwikkeling. Een kind dat niet
of minder goed mee kan doen in de klas voelt
zich vaak niet begrepen. Solidair helpt scholen
om zich bewust te worden van de gevolgen die
armoede kan hebben op het kind en zijn/haar
leerprestaties.
Daarom geven we op basisscholen gastlessen
die zich richten op de beleving van armoede.
Solidair blijft ook in 2019 de lessen aanbieden.

“Ik vond de les heel leuk en ik begrijp nu beter
hoe lastig en stom het kan zijn als je arm bent.”

Achter al deze aantallen gaat een wereld van ellende schuil. Dat geldt voor de mensen die suïcidale gedachten hebben en voor hun omgeving.
Bij Solidair geloven we dat suïcides voorkomen
kunnen worden. Dat is ook de inzet van de cursus die we aan kerken in Groningen en Drenthe
voor het derde achtereenvolgende jaar aanbieden.
Tijdens de cursus leren de deelnemers signalen
op te pikken, in gesprek te gaan en vervolgstappen te zetten. We merken bij kerken vaak enige
schroom m.b.t. dit onderwerp. Dat is begrijpelijk, maar op basis van onze ervaringen niet nodig. De opzet van de cursus is laagdrempelig van
opzet en bedoeld voor (kerkelijke) vrijwilligers
die contact hebben met mensen. We hopen
hierdoor het aantal suïcides in ons werkveld te
verlagen. In 2018 hebben 40 mensen deelgenomen aan de cursus.
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Gevoelens, die voortkomen uit negatieve ervaringen rondom schadeafwikkeling, gesteggel
over het voeren (van een ruimhartig) schadebeleid en politieke keuzes.
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Groningers, die te maken hebben met de gevolgen van de gaswinning, ervaren vaak gevoelens
van onvrede, onveiligheid, verdriet en boosheid.
Soms is er zelf sprake van wanhoop.

Ruim een derde van de mensen die gestorven zijn door suïcide heeft geen professionele
hulpverlener gesproken. Per jaar sterven er in
Nederland ongeveer 1.900 mensen door zelfdoding. Dat zijn ongeveer vijf mensen per dag! Per
jaar denken bijna een half miljoen mensen weleens aan zelfdoding en ieder jaar doen 90.000
mensen een poging.
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Duurzaamheid in de praktijk! Dat is het doel van
dit project. Een project dat is ontstaan uit het
verlangen om de encycliek Laudato Si van Paus
Franciscus te voorzien van praktische lokale invulling. In Laudato SI komt duurzaamheid voort
uit rechtvaardigheid. Ieder mens is geschapen
naar Gods beeld en dient daarom met waardigheid te worden behandeld. Dat geldt ook voor
de schepping in het algemeen. Het gaat om zorg
voor de wereld en haar bewoners, om een integrale ecologie.

SUÏCIDEPREVENTIE
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Door de toename van het aantal projecten is
het aantal medewerkers gestegen. Er is een le-

GEESTELIJKE VERZORGING
AARDBEVINGSGEBIED
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Solidair Groningen & Drenthe heeft een mooi
jaar achter de rug. Er zijn nieuwe projecten gestart, andere voortgezet en plannen voor 2019
klaargezet. In dit jaarverslag zijn een aantal projecten uitgelicht. Het meest in het oog springend was het project, waarbij geestelijk verzorgers ingezet worden in het aardbevingsgebied.
Ook New@Home werd door media herkend als
een boeiend en waardevol project. Noemen van
deze projecten betekent niet dat de andere projecten minder belangrijk of interessant waren.
Integendeel. Solidair weet breed maatschappelijke probleemsituaties te herkennen en is het
afgelopen jaar prima in staat gebleken deze in
acties om te zetten.

GELOOF, DUURZAAMHEID
EN TOEKOMST
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VAN HET BESTUUR

M4M VRIENDSCHAPSKRING
In september 2018 zijn we gestart met een
vriendschapskring voor jonge moeders in de gemeente Midden-Groningen.
De bedoeling van de vriendschapskring is dat
moeders elkaar ontmoeten, verhalen kunnen
delen, ervaringen kunnen uitwisselen en relevante thema’s kunnen bespreken.
Ervaren moeders zijn de kringleiders. Zij geven
invulling aan de bijeenkomsten. Na een moeizame opstart is de eerste kring een feit en nemen
er per keer 5-7 vrouwen deel aan de bijeenkomsten.
De bedoeling is dat er drie van deze kringen
worden opgezet in de gemeente Midden-Groningen. Samenwerking vindt plaats met lokale
welzijnsorganisaties, waaronder de GGD en sociale teams. De sfeer is ongedwongen en veilig.
Er is oppas voor de kinderen en er is een sterk
team van vrijwilligers, die de moeders welkom
heten en zich thuis laten voelen.

M25
In het jongerenproject M25 leren jongeren hoe ze in één middag bij kunnen dragen aan een meer rechtvaardige
samenleving. M25 is afgeleid van de Bijbeltekst Mattheus 25 en in het project staan de zeven werken van barmhartigheid centraal. In het project ontvangen de jongeren een M25 workshop en vervolgens gaan jongeren zich inzetten
voor één van de zeven werken.
In 2018 zijn er o.a. M25-workshops gegeven in diverse klassen
van het Gomaruscollege in Assen en het Menso Alting in Groningen. Via deze klassen hebben meer dan 100 jongeren meegedaan aan een M25 activiteit. Zo hebben jongeren geholpen bij
de Voedselbank, met een activiteit op de AZC-school i.c.m. de
ISK Assen, bij tuinklussen, activiteiten met ouderen of mensen
met een beperking en nog meer.

“Ik was nog nooit bij de voedselbank geweest,
had er een vooroordeel over: daar komen ‘arme
mensen’, die er ook zo uitzien. En dan kom je
daar en zie je normale gezinnen, die er goed
uitzien. Daar was ik heel erg verbaasd over.”

Het project is een samenwerking tussen scholen en kerken (vindplaats jongeren) Present Assen en Groningen (bemiddelaar jongeren en de maatschappelijke activiteit) de jongerenwerker van de Protestantste Gemeente Assen
(contactpersoon, bemiddelaar en workshopleider) en Solidair Groningen & Drenthe (initiatiefnemer, workshopleider). Het project vindt plaats in de steden Assen en Groningen. In 2019 wordt toegewerkt naar een inbedding van
het project en één van de docenten wil een M25 lesprogramma schrijven, zodat dit een vast onderdeel van het
curriculum kan worden.

