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GEWELDLOZE 
COMMUNICATIE  

Dit jaar hebben we hard gewerkt om de Training 
‘Geweldloze communicatie; how to connect’ te 
ontwikkelen. We vinden het spannend om iets 
nieuws te ontwikkelen, slaat het aan, is er ge-
noeg behoefte en is er genoeg vraag? Gelukkig 
wel, want er staan in 2020  een aantal trainingen 
gepland met diverse organisaties. De focus in de 
training ligt op het aanleren van gesprekstech-
nieken en het sluit aan op de training ‘Armoe-
de onder de loep’ maar kan ook apart gevolgd 
worden.

Doel van de training is het aanreiken van prak-
tische handvaten op het gebied van communi-
catie. Er wordt ingegaan op gespreks- en com-
municatietechnieken, motivaties en behoeften 
van mensen. Tijdens de training wordt geoefend 
aan de hand van casussen. De groepsgrootte va-
rieert van 8-15 personen.

ARMOEDE ONDER DE LOEP

De training Armoede onder de loep is bedoeld 
voor iedereen die in het (vrijwilligers)werk te 
maken heeft met mensen die leven onder de 
armoedegrens. De training bestaat uit twee ge-
deelten, een theoretische basistraining en een 
vervolgtraining waarin vooral ervaringen wor-
den uitgewisseld.

Het doel van de basistraining is de deelnemers 
leren effectiever om te gaan met mensen met 
een minimum inkomen. Hierdoor kunnen zij 
beter aansluiten bij de beleving van mensen, 
die leven in armoede en passende antwoorden 
hebben op de behoefte van mensen met een 
laag inkomen.

Terugkomtraining
Tijdens de terugkomtraining is er veel ruimte 
om eigen ervaringen in te brengen en deze met 
elkaar te bespreken. Vanuit Solidair hebben we 
deze training gegeven aan vrijwilligersorganisa-
ties. In de stad Groningen verzorgen wij samen 
met de Gemeente Groningen trainingen aan bij-
voorbeeld WIJ teams en andere professionele 
organisaties. Meer informatie over de training 
en de gecertificeerde trainers is te vinden op 
onze website: www.solidairgroningendrenthe.nl.

M4M 
VRIENDSCHAPSKRINGEN 

In deze vriendschapskringen komen (jonge) 
moeders, die zich in een kwetsbare situatie be-
vinden en/of weinig sociale contacten hebben, 
bij elkaar. Heel informeel, met een kop koffie of 
thee en lekkers, ontmoeten, luisteren en stimu-
leren ze elkaar. In de kring is oprechte aandacht 
voor hun verhalen en ontstaan er leuke onder-
linge contacten. 

Op 15 februari 2019 zijn we gestart met de eer-
ste bijeenkomst in Hoogezand. Sindsdien komen 
we elke derde dinsdag van de maand bij elkaar. 
Elke bijeenkomst had een eigen thema. We heb-
ben o.a. samen ontbeten, geschilderd, film ge-
keken en over ontwikkelingsfases van een kind, 
opvoeding en me-time gesproken. 
M4M heeft wat naamsbekendheid moeten krij-
gen, maar inmiddels is er een groep moeders 
die elke keer terug komt en open en kwetsbaar 
durft te zijn. Het is mooi om te zien hoe de on-
derlinge band groeit en de gesprekken zich 
meer en meer verdiepen.

De kring wordt nu geleid door 3 vaste leidsters. 
Elke keer zijn er ook twee crècheleidsters aan-
wezig, zodat moeders hun kleinere kinderen 
mee kunnen nemen en tijd hebben voor zich-
zelf.

In Slochteren bleek ook behoefte te zijn aan 
een vriendschapskring. Er is druk gezocht naar 
kringleidsters, crècheleidsters en een geschikte 
locatie. Inmiddels hebben we een mooie plek 
gevonden en is er een team van enthousiaste 
leidsters aanwezig! In 2020 zijn we ook in Sloch-
teren van start gegaan.

HARTELIJK DANK 
VOOR DE SAMENWERKING!

Zonder de vele financiers, donateurs, samen-
werkingspartners en fondsen kan Solidair niet 
bestaan. Wij bedanken een ieder voor de pretti-
ge samenwerking,  die vaak verder gaat dan al-
leen 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 Instel-
ling Groningen, Fundatie Sobbe van Santheuvel, 
Maatschappij van Welstand, Stichting Rotter-
dam, diverse gemeenten, provincies, ministeries, 
parochies en Parochiële Caritas Instellingen. Voor 
meer informatie over de financiële situatie van 
de stichting verwijzen we je graag naar de jaar-
rekening 2018. Deze is via de website te bekijken.

Solidair heeft een ANBI keurmerk 
en daardoor zijn giften aftrekbaar.

Industrieweg 22c, 9403 AA Assen
(0592) 33 19 72 
info@solidairgroningendrenthe.nl
www.solidairgroningendrenthe.nl

TALENT EN TOEKOMST

Als vervolg op een eerder project met woonwa-
genjongeren, zijn we begin 2019 gestart met het 
project Talent & Toekomst. In het eerdere pro-
ject kwam naar voren dat verschillende jonge-
ren van het woonwagencentrum talenten heb-
ben, maar niet goed wisten hoe ze deze talenten 
tot uitdrukking moesten brengen. Ze ervoeren 
vooroordelen en hadden daarnaast ook weinig 
toekomstperspectief. Verder gaven de jongeren 
aan dat ze hun geschiedenis kwijtraakten en 
daar graag meer over zouden willen weten. We 
zijn daarom Talent en Toekomst gestart met het 
motto: ‘als je niet weet waar je vandaan komt, 
hoe weet je dan waar je nu staat en waar je 
naartoe moet?’ 

In Talent en Toekomst zouden jongeren gekop-
peld worden aan een maatje waarmee ze eens 
in de twee weken zouden afspreken. In het ma-
tjescontact zou de focus op de toekomst van de 
jongere liggen. Daarnaast zou er eens in de twee 
weken een bijeenkomst zijn waarin jongeren 
op een creatieve manier de geschiedenis zou-
den mogen onderzoeken en hun eigen talenten 
zouden mogen ontdekken. Deze bijeenkomsten 
zouden plaatsvinden onder deskundige begelei-
ding van theatermaakster Hanja Streefkerk. 

We zijn het jaar gestart met verschillende activi-
teiten. De meest indrukwekkende activiteit was 
het bezoek aan het Herinneringscentrum Wes-
terbork. Hier werd op 19 mei de ‘vergeten’ ho-
locaust herdacht. Naast deze activiteit hebben 
we verschillende laagdrempelige wervingsacti-
viteiten georganiseerd waaronder ‘hamburgers 
bakken en eten’ op het woonwagencentrum. 
Uiteindelijk was er voor het project onvoldoen-
de draagvlak onder de jongeren en dat heeft 
ons doen besluiten het project te stoppen. On-
danks dit besluit, kijken we positief terug op het 
project. We hebben veel nieuwe ervaringen en 
kennis opgedaan, nieuwe mensen leren kennen 
en er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden 
ontstaan. Ook hebben we besloten dat we de 
jongeren een warm hart blijven toedragen en 
wanneer er meer draagvlak is, zijn we met alle 
liefde bereid om samen met de jongeren te wer-
ken aan een mooie toekomst.
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VAN HET BESTUUR 

De in 2018 ingezette ontwikkeling is in 2019 
voortgezet. Het bestuur kijkt terug op een posi-
tief jaar. Nieuw personeel is aangenomen, zodat 
continuïteit in de projecten gewaarborgd blijft. 
Er is een grote betrokkenheid en inzet van me-
dewerkers. Hoewel zij veel projecten en trainin-
gen alleen of met z`n tweeën vorm geven, is er 
sprake van een goed samenwerkend team, dat 
elkaar voedt. De projecten en trainingen zijn 
zeer divers en hebben als gemeenschappelijk 
kenmerk dat zij gericht zijn op bewustwording, 
activering en perspectief in de lokale samenle-
ving en in persoonlijke levens.

De organisatie van Solidair Groningen & Dren-
the is gegroeid, omvangrijke projecten zijn op-
gestart en de bekendheid is toegenomen. De 
dynamiek in de organisatie en de inzet van allen, 
die bij de organisatie betrokken zijn, maakt dat 
het bestuur met vertrouwen naar 2020 kijkt.

Namens het bestuur, Ruud Delissen, voorzitter

GELOOF, 
DUURZAAMHEID 
EN TOEKOMST 

Vanuit het geloof werken 
aan duurzaamheid en toe-
komst. Dat was het doel 
van dit project. Het project 
is nu afgerond. 

De aanleiding voor dit 
project was de encycliek 
‘Laudato Si’ van paus Fran-
ciscus. Hij schrijft over de aarde als ons ge-
meenschappelijk huis. Een mooi beeld waar we 
gedurende dit project ons door hebben laten 
inspireren. 

In vijf verschillende provincies hebben we paro-
chies ondersteund om werk te maken van duur-
zaamheid en rechtvaardigheid. We merkten dat 
parochies het vaak lastig vonden om concreet 
uitwerking te geven aan de opdracht van ‘goed 
rentmeesterschap’. Daarnaast hebben we inge-
zet op bewustwording. 

Met een aantal parochies zijn samenwerkingen 
ontstaan dat resulteerde in brainstormsessies, 
workshops, lokale samenwerkingsverbanden, 
duurzame maaltijden, themajaren en werkcon-
ferenties. 

Drie parochies in Drenthe hebben door be-
middeling van Solidair een gratis energiescan 
ontvangen. Deze parochies hebben nu hun uit-
gangspositie in beeld, de besparingsmogelijkhe-
den en zijn op de hoogte van de investerings-
kosten. In Friesland, Overijssel en Gelderland 
hebben de collega organisaties de samenwer-
king met parochies vormgegeven. Solidair was 
de penvoerder van dit project. Van dit project is 
een eindverantwoording opgemaakt. 

Geïnteresseerden kunnen de eindverantwoor-
ding opvragen via info@solidairgroningendren-
the.nl. Een vervolg op dit project is in de maak 
en heet ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’. Houd 
onze website in de gaten

GVA GRONINGEN 

In het eerste jaar zijn er ruim 500 gesprekken 
gevoerd met Groningers. De gesprekken vari-
eerden van enkele minuten tot trajecten van 
10 gesprekken en meer. De invalshoek van deze 
gesprekken is de aardbevingsproblematiek, die 
zo duidelijk aanwezig is in de Groningse samen-
leving. De geestelijk verzorgers hebben in 2019 
veel tijd en energie gestoken in het opbouwen 
van een verwijsstructuur, het voeren van ge-
sprekken en het op pad gaan met de Proatbus. 
De Proatbus is een rijdend ‘uithangbord’ gewor-
den van dit project. Zelfs in de Tweede Kamer 
wordt regelmatig over de Proatbus gesproken 
en geschreven. Het project heeft een landelijke 
uitstraling en wordt gezien als een voorbeeld 
voor extramurale geestelijke verzorging. De Fa-
culteit Godgeleerdheid en Godsdienstweten-
schap van de RUG doet onderzoek naar geeste-
lijke verzorging bij rampen en is bij dit project 
betrokken. 

Landelijke bekendheid is mooi, maar het krijgt 
pas waarde als het iets oplevert voor de Gronin-
gers. Dat lukt echter mondjesmaat. Bewoners 
vragen: ‘hoe lang blijven jullie?’ en ‘zijn jullie 
er volgend jaar ook nog?’ Het geeft iets weer 
van de dynamiek die kenmerkend is voor het 
aardbevingsgebied: het is een komen en gaan 
van organisaties. Dat willen wij niet. We willen 
blijven zolang dat nodig is. We zijn blij met de 
financiële steun van kerken, fondsen en over-
heid. Zonder hen was de opstart niet gelukt. In 
2020 willen we toewerken naar een bestendig 
financieringsmodel dat recht doet aan de aard 
van de problematiek en zekerheid biedt aan 
medewerkers en de Groningers voor wie zij zich 
inzetten. Meer informatie is te vinden op www.
gvagroningen.nl.
  

IEDER KIND TELT MEE!

Gemiddeld zitten er in iedere klas drie leerlin-
gen die opgroeien in armoede. Op sommige 
scholen ligt dit aantal veel hoger. Armoede kan 
een negatief effect hebben op de leerprestaties 
en het meedoen van het kind in de klas. 

Door middel van het project Ieder Kind Telt 
Mee! krijgen schoolklassen van basisscholen 
gastlessen over armoede. Door gebruik te ma-
ken van verschillende werkvormen worden kin-
deren uitgenodigd zich te verplaatsen in een 
ander kind en te voelen wat het betekent om 
weinig geld te hebben. Jongeren leren meer 
over armoede, zowel inhoudelijk als gevoelsma-
tig. De leerkracht is bij deze lessen aanwezig en 
kan nazorg bieden. Om met elkaar in gesprek te 
blijven, wordt het ‘kinderen-en-armoede-spel’ 
als effectief middel  aangeboden aan de school. 
Dit spel is speciaal ontwikkeld voor dit project.

Enkele reacties van kinderen over het project IEDER 
KIND TELT MEE:
• “Ik vond de les heel leuk en ik begrijp nu beter hoe 

lastig en stom het kan zijn als je arm bent.”
• “Ik heb veel geleerd, want ik wist niet dat er zoveel 

arme kinderen zijn in Nederland.”
• “Ik vond het interessant en ik heb meer begrip ge-

kregen.” 
• “De oefeningen waren leuk en het gedicht vond ik 

zielig, maar ook dapper.”

In het voorjaar van 2018 heeft Solidair Gronin-
gen & Drenthe i.s.m. de GKB in de gemeente 
Midden-Groningen een pilot van dit project uit-
gevoerd. In 2019 zijn er gastlessen gegeven op 
verschillende basisscholen. Voor 2020 neemt 
de GKB Midden-Groningen het project mee in 
haar geld preventie programma. Ook in Assen 
werd het project tijdens de week van het geld 
(25 t/m 29 maart) uitgevoerd op verschillende 
basisscholen. Verder is er op andere plaatsen in-
teresse in het project. Daarvoor zijn we op zoek 
naar samenwerkingspartners. In 2020 wordt het 
project ook uitgevoerd in de gemeente Wester-
kwartier.

NEW@HOME 

Maatjesproject om jonge nieuw-
komers wegwijs te maken in Groningen.

“Het is lastig om ons land te ontdekken als je alleen 
bent. Het is namelijk best eng om Nederlands te spre-
ken als je dat niet goed kan of te reizen met het open-
baar vervoer als je dat nog nooit hebt gedaan.”

In dit project worden jonge nieuwkomers voor 
een jaar gekoppeld aan studenten en vrijwil-
ligers. De maatjeskoppels ondernemen activi-
teiten, die ervoor zorgen dat de jonge nieuw-
komers meer vertrouwen krijgen in zichzelf en 
daarnaast ook in een toekomst in dit nieuwe 
thuisland. Dat de maatjes er wekelijks ‘gewoon 
zijn’ doet de jonge nieuwkomer goed: ze kun-
nen hun verhaal kwijt en met vragen bij hen te-
recht. Daarnaast ondersteunen de maatjes hen 
in het verbeteren van de Nederlandse taal, het 
wegwijs worden in Groningen, het opdoen van 
nieuwe activiteiten en contacten en het onder-
zoeken van persoonlijke kwaliteiten en talenten. 
Sociaal isolement wordt zo doorbroken en de in-
tegratie in Nederland wordt bevorderd. 

De jonge nieuwkomers zijn allen leerlingen van 
de Internationale Schakelklas (ISK). Op deze 
school zitten leerlingen in de leeftijdscategorie 
van 12-18 jaar, die korter dan vier jaar in Neder-
land zijn. De maatjes zijn in de meeste gevallen 
studenten van sociale opleidingen en zijn tussen 
de 18-30 jaar. Na een succesvolle pilotfase in 
het voorjaar van 2018 hebben we in september 
2018 het maatjesproject New@Home voortge-
zet en zitten we nu alweer in het tweede jaar. 
Ook dit jaar zijn er weer 40 koppelingen, die 
voor de zomervakantie 2020 afgerond gaan 
worden. 

‘’Behalve deze zinvolle activiteiten is het vooral heel 
belangrijk geweest dat maatjes er ‘gewoon’ zijn voor 
nieuwkomers. In veel verslagen valt tussen de regels 
door te lezen dat het voor de nieuwkomers een rust-
moment in de week is, een moment dat ze hun ver-
haal kwijt kunnen, een moment dat ze even zichzelf 
mogen zijn. In de verslagen lees ik terug hoe jonge 
nieuwkomers hun maatje in vertrouwen nemen en 
hoe blij ze zijn met hun maatje.’’

v.l.n.r. Ruud Delissen (vz.), Bas Bakker (sec.), 
Siny Scholte-Aalbes (pen.), Bennie Schulte 

en Frans de Smit (afwezig op foto)
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VISIE
Solidair Groningen & Drenthe ziet vanuit haar katholie-
ke identiteit een sociale en rechtvaardige samenleving 
waarin mensen, vanuit hun verbondenheid met elkaar, 
gewaardeerd worden, tot ontplooiing komen en ver-
antwoordelijkheid nemen.

MISSIE
Solidair Groningen & Drenthe signaleert sociaal maat-
schappelijke nood en ontwikkelt hiervoor projecten en 
trainingen die zijn gericht op bewustwording, activering 
en perspectief in de lokale samenleving en in persoonlij-
ke levens.

VISIE EN MISSIE

Wat we doen is duidelijk: projecten en trainingen ont-
wikkelen en uitvoeren. Maar waarom eigenlijk? Wat 
drijft ons en waartoe zijn we er? De visie en missie 
geven ons richting en maakt duidelijk waarom we so-
lidair zijn. 

Een project om jongeren 
te inspireren om iets te 
betekenen voor een ander.

M25 (uitgesproken in het Engels als em twenty-
five) is afgeleid van de Bijbeltekst Mattheus 25. 
In deze Bijbeltekst zegt Jezus tegen zijn leerlingen 
dat het belangrijk is om iets te betekenen voor 
anderen. Middels het project M25 worden jon-
geren uitgedaagd hun grenzen te verleggen door 
zich in te zetten voor anderen. Verschillende jon-
gerengroepen en schoolklassen krijgen een work-
shop waarbij ze actief aan de slag gaan met de 
bijbeltekst. Vervolgens worden er concrete plan-
nen en afspraken gemaakt om zich daadwerkelijk 
in te zetten voor anderen. Jongeren mogen zelf 
afspraken maken, maar ze kunnen ook een activi-
teit doen van mede-initiatiefnemers. Voor jonge-
ren is dit vaak een unieke ervaring in de praktijk, 
waarbij M25 hen naast inspiratie ook een eerste 
aanzet geeft om hierin stappen te maken. 

Na drie jaar van verkenning en het opzetten van 
het project in verschillende steden en gemeen-
tes, besloot Solidair Groningen & Drenthe om in 
2019 het project los te laten en over te dragen.  
Zo zijn in beide steden samenwerkingsverbanden 
gecreëerd, die tezamen dit project zullen overne-
men en voortzetten. Hierdoor zullen jaarlijks mi-
nimaal 200 leerlingen in Assen betrokken worden 
bij het project M25, waardoor zij de mogelijkheid 
hebben om te ervaren hoe het is om iets te bete-
kenen voor een ander. In Groningen zal het pro-
ject ook voortgezet worden door middel van een 
samenwerking tussen een aantal stichtingen en 
een schoolinstelling. In samenwerking met Soli-
dair heeft deze schoolinstelling besloten om M25 
school breed in het curriculum in te passen. Hier-
door zullen ieder jaar minstens 300 leerlingen de 
workshop ontvangen. In beide steden zullen deze 
kartrekkers, andere organisaties en instellingen 
betrekken bij het project. Zo zijn er vanuit Solidair 
contacten gelegd met o.a. kerken en centra voor 
dak -en thuislozen, vluchtelingen, budgetwinkels. 
Jongeren kunnen na de workshop eventueel bij 
deze organisaties terecht voor het verkrijgen van 
kennis en het opdoen van ervaring. Solidair heeft 
bij de overdracht de nieuwe kartrekkers in beide 
steden voorzien van zoveel mogelijk (educatief) 
materiaal en verdere informatie.
 


