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Missie • Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting
ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen.
We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties
aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te
maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.
Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze
missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun
medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding
te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.
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Hoek van Holland, Houten,
Goeree Overflakkee, Woerden
en Heerhugowaard, Deventer,
Haarlem, Dordrecht, Apeldoorn.
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Stuur een mail met uw oude
én nieuwe gegevens naar
donateursadministratie@
ontmoeting.org

VOORWOORD

LIEFDE GEVEN
Het is allemaal niet zo spectaculair wat er gebeurt in de ontmoetingsruimte van de
Elskampflat in Ede-Zuid. Koffiedrinken, praten, een spelletje... Niks bijzonders toch? Hoewel...
Hailie is 9 en komt uit Eritrea. Zijn ouders hebben een traumatisch vluchtverleden achter
de rug. En dat wreekt zich af en toe. Hailie geniet van een beetje aandacht, een spelletje;
je ziet ‘m glunderen!
Jannie is 72 en woont al sinds haar trouwen in de flat. Haar man staat inmiddels ‘op het
nachtkastje’ zoals ze zelf zegt. Jannie’s dagen bestaan uit tv-kijken, puzzelen, tv-kijken...
Waar zou ze het nog voor doen? Jannie gaat schoorvoetend toch een keer beneden
koffiedrinken. Een jaar later is ze een gewaardeerde hulp bij de koffieochtend. En de steun
en toeverlaat van de buurvrouw, verderop op de galerij.
Yara komt uit Syrië. Zij is echt een lieve oma. Bezorgd om haar dochter die het niet helemaal
trekt en om haar zoon die nog vastzit in Turkije. Zelf heeft ze last van haar rug. En haar voet.
Als ze aan haar verwoeste huis denkt, komen de tranen. Ze komt voor een bakje
chocolademelk en een spelletje rummikub. Vaste prik. En voor een dikke knuffel!
Wat is het mooi om deze mensen aandacht te mogen geven. Soms voel je iets van
die innerlijke ontferming, die zo kenmerkend was (is!) voor de Heere Jezus. Er is zoveel
liefde te geven!
Namens team Thuis in Zuid,
Alma van Engelenhoven

3

NIEUW PROJECT IN EDE

Aandacht
uitdelen in
Ede-Zuid
EDESE KERKLEDEN STARTEN
INLOOP IN FLATWIJK
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‘Ha Alma, hoe gaat het met je?’ Een groepje Marokkaanse vrouwen begroet vrijwilliger
Alma van Engelenhoven enthousiast als ze bij hun flat langsloopt. Ze kennen haar van
de naai-activiteit die ze samen organiseren.

D

rie jaar geleden kende nog niemand in deze flat Alma (44) en
de vrijwilligers met wie ze Thuis
in Zuid op poten zette. ‘Onze
kerk had een avond met een diaconaal
consulent. We wilden als kerk meer
betekenen voor de buitenwereld, buiten
ons eigen vertrouwde clubje’, vertelt
Alma. ‘Als we samen Bijbelstudie deden
dacht ik wel eens: al die mensen buiten
onze kerk die in de narigheid zitten, wat
betekenen we eigenlijk voor hen? Ik
moest vaak denken aan Jesaja 58 vers 6
en 7: ‘Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
dat u uw brood deelt met wie honger
lijdt, en de ellendige ontheemden een
thuis biedt?’ Christen-zijn is volgens de
Bijbel vaak een stuk praktischer dan wat
wij ervan gemaakt hebben.’

Samen met kerklid Marjan zocht Alma
contact met de wijkregisseur van EdeZuid. ‘Eenzaamheid in de wijk bleek een
groot probleem. Corporatie Woonstede
gaf ons de beschikking over een ontmoetingsruimte. Vanaf het begin was er
veel belangstelling’, vertelt Alma.

'Christen-zijn is volgens
de Bijbel vaak een stuk
praktischer dan wat wij
ervan gemaakt hebben.'
Wonen tussen dozen
Een van de vaste gasten is Andrea. In haar
flatwoning leefde ze achttien maanden
lang tussen onuitgepakte verhuisdozen.
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Andrea, net gescheiden, zag er geen gat
in om te beginnen aan het inrichten van
haar flat. Dat de woningbouwvereniging in
die periode het hele gebouw grootschalig
renoveerde, hielp ook al niet.
Haar woonkamer is nu overvol, ruimte om
te zitten is er nauwelijks. ‘Ik ben verhuisd
vanuit een grote hoekwoning’, legt Andrea
uit. Met een volwassene en drie kinderen
van 9, 12 en 15 is het woekeren met de
ruimte.

Soort familie
‘Mijn familie heeft me aan de kant gezet’,
vertelt ze. ‘Daarom is het voor mij belangrijk om hier andere mensen te kunnen
ontmoeten. Ik heb op de koffieochtenden
mijn buurvrouw beter leren kennen. Dat

het nu redelijk met mij gaat, komt door
haar. Ze doet de was voor me, ze helpt
me met uitpakken en het huis inrichten.
De mensen die ik op de koffieochtenden
ontmoet zijn een soort familie voor me.
Ik kijk er echt naar uit.’
Monica zit samen met Alma in het kernteam dat de activiteiten coördineert.
‘Het geeft veel voldoening als je mensen
ziet opbloeien’, zegt ze. ‘Dat lukt niet bij

iedereen, maar het betekent al heel
veel voor deze mensen als je een
ochtend per week naar hun verhalen
luistert.’
De ruimte die Thuis in Zuid van Woonstede mag gebruiken, is de afgelopen
maanden met subsidie helemaal opgeknapt en opnieuw ingericht. Er
werken nu 25 vrijwilligers, die uit Ede
en omgeving komen.

Heb je een brood voor me?
Op een avond gaat bij vrijwilliger Alma de telefoon. Het is Ramon, een van
de bewoners van de flats in Ede-Zuid. Heb je een brood voor me, vraagt hij.
Ramon blijkt al weken op heel weinig voedsel te leven. Maar hij heeft diabetes
en moet nu echt iets eten. Alma stapt op de fiets om hem wat te brengen, en
zorgt er met andere flatbewoners voor dat hij in de weken erna voldoende te
eten heeft.
Als je de vrijwilligers van Thuis in Zuid vraagt waar hun betrokkenheid vandaan
komt om zich in te zetten, dan noemen ze de naam van Ramon. Hij motiveert hen.
Waarom? Aan de ene kant laat Ramon zien hoe groot de problemen zijn die achter
sommige voordeuren schuilen. Hij woonde op straat en kickte af van een drugsverslaving. In zijn huis verzamelt hij van alles wat hij buiten vindt. Hij ‘repareert’
het en deelt het weer uit. Zijn schulden zijn enorm, met zijn kinderen heeft hij
geen contact en hij heeft een legertje hulpverleners om zich heen.
Aan de andere kant is Ramon een zegen voor het team. Hij is christen. Toen het
vrijwilligersteam een keer aan de voorbereiding van een wijkmaaltijd begon was
Ramon degene die zei: we gaan eerst bidden, en dan aan het werk. Ramon slaagt
erin allerlei flatbewoners mee te nemen naar de activiteiten. Hij is een belangrijke
schakel tussen de vrijwilligers en de doelgroep.
Toen het team een kok zocht om maaltijden aan te kunnen bieden, wezen flatbewoners naar Ramon. En wat bleek? Ramon was jaren kok op cruiseschepen.
Hij wilde graag helpen. Op een wonderlijke manier werd daarmee de vraag van
het team beantwoord.
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Monica heeft nog minstens 10 extra
mensen nodig. Wat voor mensen zoekt
ze? ‘Mensen die kunnen luisteren. Of
die creatief bezig willen zijn met handwerken, koken of bakken.
We willen wekelijks een spelletjesavond
aanbieden, daar zoeken we nog vrijwilligers voor’.

Een topwief
‘Alma is een topwief’, zegt flatbewoner
Jennifer als ik samen met Alma even bij
haar langs ga. Ook Jennifer is gescheiden,
en ze geniet ervan als ze even haar huis
uit kan tijdens de koffie-ochtenden. ‘Ik
ben iemand die zich snel terugtrekt.
De koffieochtend is voor mij een leuke
onderbreking van de week. Je bent
er even uit’, zegt de moeder van twee
jonge kinderen. ’En Alma neemt ook de
moeite af en toe bij mij langs te komen.
Dat waardeer ik echt.’

Vrijwilligers
gezocht!
Wil jij vrijwilligerswerk doen dat bij
je past? Thuis in Zuid biedt diverse
mogelijkheden. In overleg zoeken
we naar het juiste vrijwilligerswerk
waar jij enthousiast van wordt.
Kijk op
ontmoeting.org/vrijwilligersede

Thuis in Zuid
Acht grote flats aan de zuidkant van Ede,
daar woont de doelgroep van het vrijwilligersinitiatief Thuis in Zuid. In de flats zijn heel
wat mensen die weliswaar een dak boven
hun hoofd hebben, maar toch thuisloos
zijn. Het initiatief van enkele leden van de
Hersteld Hervormde Kerk in Ede om
koffie-ochtenden te starten in een van de
flats ontmoet dan ook veel enthousiasme.
Zoveel, dat het initiatief na drie jaar sterk
uitbreidt. Soms komen grotere problemen
boven tafel.
Liefde en aandacht maken veel los!
Ontmoeting is gevraagd mee te helpen
bij de uitbreiding van dit werk. Sinds mei
is er elke dag een activiteit. Vrijwilligers
uit verschillende kerken ontvangen bezoekers, bieden een luisterend oor of doen
een spelletje. Er kan gekookt worden, er zijn
naaimachines en wie wil schilderen kan er
ook terecht. Op woensdagmiddag zijn de
kinderen uit de flats welkom.
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NIEUWS

Denktank van
vrijwilligers
Wij vinden de mening en het advies van vrijwilligers belangrijk.
Daarom is er bij Ontmoeting een denktank van vrijwilligers die
samen met Ed van Hell en Meinke Balfoort (vrijwilligersadviseur)
3 tot 4 keer per jaar vergadert over allerlei zaken in de organisatie. Op de denktank van maart zijn vrijwilligers geïnformeerd
over de veranderingen met betrekking tot het interne project
Expeditie Eigenaarschap, waarbij medewerkers in de teams
meer verantwoordelijkheden zullen krijgen. De denktank gaf
advies over de rol van vrijwilligers hierbij. We bespraken verbeterpunten, vrijwilligers gaven aan meer handvatten te willen
om hun werk goed te kunnen doen. Daarnaast vinden ze direct
contact met de hulpverlener belangrijk als ze vragen hebben
over de cliënt of over hun werkzaamheden. Alle adviezen
nemen we mee in de organisatie.

Samen 481 jaar oud en actief
voor Ontmoeting!
Ieder jaar gaat een aantal broers Rijneveld met elkaar op pad
om vrijwilligerswerk te doen rondom Huize Norel in Epe. Dit jaar
hielden maar liefst 7 broers (samen 481 jaar oud!) zich bezig met
snoeien, schoffelen, bemesten etc. Heel bijzonder. Dank voor
jullie inzet!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Voor verschillende locaties zoeken we mensen die een beetje
tijd en aandacht willen geven aan onze cliënten.
Vrijwilligers die liefde delen vanuit een bewogen en gelovig
hart. Daarmee kunnen we het verschil maken in het leven van
onze cliënten en geven we ze het gevoel dat ze er echt toe
doen! Tegelijk is het een ervaring die je eigen leven diepgaand
verrijkt. Ben je beschikbaar (al vanaf 2 uur per maand)?
Kijk op ontmoeting.org/vrijwilligers of mail naar Meinke Balfoort,
mbalfoort@ontmoeting.org

WIJ ZIJN BENIEUWD NAAR
UW MENING!
We zijn erg benieuwd naar uw mening over Ontmoeting.
Graag nodigen we u als donateur uit om uw ervaringen met
ons te delen. Hoe denkt u over Ontmoeting? Is de informatievoorziening voldoende? Wat gaat goed en wat kan beter?
We horen het graag!

Comité Veenendaal zoekt
comitéleden!

Uw antwoorden geven ons inzicht over hoe we nog beter
kunnen aansluiten bij uw wensen. U kunt uw mening geven via:
www.OntmoetingOnderzoekt.nl

We zijn als Comité Veenendaal en omgeving op zoek naar
een enthousiasteling, man of vrouw, die hart voor de doelgroep
van Ontmoeting heeft. Iets voor jou? Neem contact met ons
op en woon, vrijblijvend, een comitéavond bij.
André Ebbers | andreebbers@hotmail.com | 06-553 734 22
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ACTIES

Ha jongens en meisjes,

Juni 2019

Ik hoop dat je er weer naar uitgekeken hebt:
een nieuwe ‘Post voor
Jou’! In dit zomernummer maak je kennis
met Robert, die door zijn
stiefvader uit huis werd gezet. Ook lees en
zie je meer over onze
nieuwe ontmoetingsplaats voor bewoners
uit de wijk Ede-Zuid en
voor de bewoners van de Elskampﬂat in die
wijk. Vorige keer hadden
we een ‘Kraak de code’ als puzzel. Kijk snel
op pagina 11 voor de
winnaars en voor een nieuwe Ontmoetingspu
zzel! Heb je een vraag,
een tip of een leuk idee? Mail mij gerust!
Groetjes van Dianne, dtimmermans@ontmo
eting.org

ZACHTE,
WARME BED HET MEEST!'
'IK MISTE MIJN

W

eet je wat fijn voelt? Dat het heel hard
regent en waait en dat jij lekker in je
warme bed ligt. Je kruipt nog dieper
onder de dekens en het lijkt dan alsof je bed nog
zachter en warmer voelt dan anders.
Robert had ook zo’n zacht, warm bed. Maar
zijn leven was niet fijn. Robert was 3 jaar toen
zijn zusje werd geboren. Maar ze stierf al jong,
omdat ze erg ziek was. Wat verdrietig! ‘De
situatie werd nog erger omdat mijn ouders veel
ruzie maakten. Mijn vader ging steeds meer
bier en wijn drinken. Hij viel dan snel in slaap
zodat hij zijn verdriet niet meer voelde’, vertelde
Robert.
Toen Robert 7 jaar was gingen zijn ouders
scheiden. Robert ging met zijn moeder in een
flat wonen. ‘Ik was vaak alleen thuis, want mijn
moeder moest extra werken om alles te kunnen
betalen. Ik speelde veel op straat. Soms gingen
we stiekem sigaretjes roken.’
De moeder van Robert werd verliefd op Piet.
Robert moest hem perse ‘PapaPiet’ noemen.
PapaPiet was vaak boos en sloeg Robert veel.
‘Ik deed net alsof ik niets voelde. Ik werd steeds

bozer van binnen. Ik was ook boos op mijn
moeder: Waarom zei zij er niets van?’
Toen Robert 14 jaar was had PapaPiet hem weer
hard geslagen. ‘Toen ben ik weggelopen. Het
regende en waaide heel hard. Ik wilde naar mijn
vader lopen, maar hij was niet thuis. Ik liep de
hele nacht door en kwam de volgende dag nat
en vies op school aan.’
De leraar ging praten met Robert en met
PapaPiet. Daarna ging het even goed. ‘Maar de
rust duurde niet lang. We kregen weer ruzie en
toen heeft hij mij uit huis gezet’. En toen werd
Robert dakloos.
Robert is daarna bij Ontmoeting binnengekomen. ‘Ik heb nu 2 maanden geen drugs
meer gebruikt. Ik zou graag een kamer
willen, waar ik rustig kan wonen.
Ontmoeting gaat mij hierbij
helpen en daar ben ik heel
Wil jij ook bidden
blij mee.’ Wij gunnen hem
voor
Robert en voor
van harte alle rust! En
andere kinderen die
natuurlijk ook een zacht en
geen fijn leven thuis
warm bed, want dat had hij
hebben (gehad)?
het meest gemist toen hij
dakloos was.
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EEN KIJKJE IN
DE Elskampf lat IN EDE...
Kijk, dit is de Elskampflat in de wijk Ede-Zuid. In deze flat en wijk
wonen veel mensen die problemen hebben. Vooral eenzaamheid
komt vaak voor. Bewoners kunnen in een ontmoetingsruimte in de flat
terecht voor een kopje koffie of thee, een naaiochtend, een schilderles,
een spelletje of voor een gezellig praatje.
Op woensdagochtend kunnen
kinderen (mee)komen om te spelen.

En dit zijn vrijwilligers Marjan,
Monica en Alma. Zij werken samen
met Ontmoeting in de Elskampflat.
Zij organiseren activiteiten en gesprekjes
voor deze mensen.
Dit is Jennifer
met een van
haar kinderen.
Jennifer is
gescheiden en ze
vindt het fijn om
de koffieochtenden
te bezoeken. ‘Ik
ben er dan lekker
even uit.’

Tijdens het koffiedrinken
kunnen de bezoekers ook
iets maken of knutselen.
Op dinsdagmorgen staat
bijvoorbeeld een naaiochtend
op het programma.
Andrea heeft een
moeilijk leven achter
de rug. Ze is verhuisd,
maar haar verhuisdozen
stonden maandenlang niet
uitgepakt in haar woning.
Ze kwam er niet meer aan
toe om alles netjes op te
ruimen. Andrea heeft drie
kinderen. Andrea krijgt
hulp en ze ontmoet weer
nieuwe mensen tijdens
de koffieochtenden!

Wat vind jij?
Stichting Ontmoeting helpt dak- en thuisloze
mensen, zoals Robert. Heb jij in jullie dorp/stad
ook wel eens iemand ontmoet die dakloos was?
Kun jij uitleggen wat het verschil tussen dak- en thuisloos is?
Thamara Quik (10): ‘Ik was op Schiphol en bij het toilet lag een man
te slapen. Hij had geen dak boven zijn hoofd en geen bed om in te
slapen. Iemand die thuisloos is, krijgt geen liefde en mag niet meer
binnenkomen. Ik speel weleens met een meisje. Zij was op de vlucht
voor oorlog, toen was ze ook dakloos. Gelukkig woont ze nu met
haar ouders in ons dorp en kan ze naar school.’
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EVEN PUZZELEN
Vul bij de zwarte nummers in de puzzel het juiste antwoord van de
vragen in (kijk ook eens op www.ontmoeting.org. Omdat het soms
een beetje moeilijk is geef ik je af en toe een hint ☺). Als je dat
gedaan hebt, kijk je naar de letters die je in het vakje van de rode
cijfers ziet staan. Vul die letter in bij het juiste nummer in de rode
balk. En zo krijg je een opdracht te lezen!

Legwoordpuzzel
Weet jij de opdracht? Mail dat naar dtimmermans@ontmoeting.org.
Natuurlijk delen we weer prijsjes uit onder twee winnaars en die
winnaars worden bekendgemaakt in de ‘Post voor jou’
in december 2019! Je kunt de oplossing inleveren
tot 1 november 2019. Succes!

1. Ander woord voor
‘ondersteunen’. 2. Zo noem

9.
10.

4.

8

2.

3.
8.

6

9

3

6.

1

7.
1.

2

4

10
7
5.

5

OPDRACHT:
1

2

3

4

5

Prijswinnaars

KRAAK
DE CODE

6

7

8

9

10

Vorige keer was de puzzelopdracht: ‘Kraak de code’. De oplossing was: ‘Leef niet
in het verleden, maar leef met het oog op de toekomst.’ Uit alle inzendingen
hebben we drie winnaars getrokken. Dit waren Joanne Veldhuizen (6) uit Wateringen, Mart Hilgeman (8) uit Sliedrecht en Nanda Capelle (7) uit Oosterland.

Nogmaals gefeliciteerd en veel plezier met jullie toegestuurde prijsjes!
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je iemand die zonder geld
(of zonder dat hij/zij er
iets anders voor terug
hoeft te hebben) iets doet
voor een ander. 3. Zo heet
het jongerenplatform van
Ontmoeting. 4. Als je veel
drugs gebruikt of alcohol
drinkt dan is de kans groot dat
je eraan ……… raakt. 5. Plaats
waar Ontmoeting ook
mensen helpt (begint met
de letter ‘D’). 6. Iemand
die over Ontmoeting vertelt,
bijvoorbeeld op scholen of
op een jeugdvereniging. 7. De
mensen die wij helpen noemen
we ook wel …….. (geen patiënten
maar ……..) 8. Naam voor een
wandeling met mensen van
Ontmoeting door Rotterdam
of door Harderwijk. 9. Winkel
waar mensen van Ontmoeting
en vrijwilligers tweedehands
spulletjes kunnen verkopen
(bijvoorbeeld in Rotterdam of
in Harderwijk). 10. Mensen die
vaak erg alleen zijn noem je
ook wel ……..

KO M I N A C T I E !
Dit is de enthousiaste Mark Wouters (12) uit
Middelburg. Hij las in het decembernummer van de
snoeprollenactie en heeft direct bij ons snoeprollen besteld en… verkocht! Alle 25 zakjes met
rollen raakte hij kwijt. Bedankt, Mark! Hij heeft
hiermee € 70 opgehaald. Zijn broer en vriend hebben dat verhoogd tot € 170! TOF!

BEDANKT!
In de ‘Post voor jou’ van december
2018 plaatsten we een oproepje. De
oproep was: Stuur een kaartje voor
Martin, Mohammed en Jeanette.
Wat superleuk en lief dat jullie
en ook jullie vaders/moeders of
meesters/juffen dit gedaan hebben!
Hier zie je de stapel op mijn bureau
liggen, later kwam er nog meer bij!
Ik heb de kaarten verzameld,
gesorteerd en opgestuurd naar mijn
collega’s die Martin, Mohammed
en Jeanette
helpen en
spreken.
Wat waren
ze er blij
mee! Martin
heeft ze
allemaal
een hele
poos opgehangen in
zijn kamer!
BEDANKT!

Ook de kinderen van de jeugdverenigingen van de
Ger. Gem. uit Bodegraven zijn in de weer geweest met
het verkopen van snoeprollen. Tijdens de Bondsdag kregen drie
kinderen die het meeste verkocht hadden een prijsje. Wat een
prachtig bedrag kreeg Ontmoeting door deze actie: € 3.030,68!
SUPERBEDANKT!

Kinderen van
de Rehobothschool uit
Zeist hebben
van alles
gemaakt en
verkocht
tijdens een actiedag op school. De
opbrengst was € 2.509,50! En dat wordt
alleen maar meer, want aan het eind
van het schooljaar krijgen we ook nog
het zendingsgeld van hen erbij! DANK
JULLIE WEL! Het geld gaat naar onze
nieuwe Thuishaven in Deventer. In deze
Thuishaven krijgen moeders met kinderen
hulp van Ontmoeting.
De kinderen hebben ook prachtige
schilderijen met hun klas gemaakt! Deze
gaan collega’s ophangen in de nieuwe
Thuishaven als deze klaar is. Met jullie
werkstukken worden de kamers straks
mooi versierd! DANK!
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Wat vind jij?
Misschien ken jij ook wel kinderen
waarvan je weet dat het thuis niet
altijd fijn is. Wat zou je als kind
daarvoor kunnen doen en wat
zouden je ouders kunnen doen?
Rachel de Looff (9): ‘Je kan bijvoorbeeld
aan dat kind vragen of het
een keer bij jou komt
spelen, eten of
logeren, zodat
hij of zij het
wel een poosje
ﬁjn heeft en
je kan vragen
aan je ouders
of ze vragen
of Stichting
Ontmoeting ook
komt helpen.’

ACTIES

43

creatieve dames maakten
een mooie voorjaarskrans
tijdens een workshop in
Hardinxveld, georganiseerd door
comité Drechtsteden. Het comité
was zeer tevreden en wij ook! Dank
voor de opbrengst, € 786!

L

eerlingen van de Johannes
Calvijnschool in Amersfoort
hebben zich een aantal weken
ingezet voor Ontmoeting. Na de
presentatie van voorlichter Piet Vlot
gingen de kinderen aan de slag.
Er is gebakken, geknutseld, er zijn
spullen ingekocht en verkocht. De
actie leverde € 3.050 op!

E

en leuke samenwerking:
Samen met een comité en
een school een Paasbrodenactie houden voor Ontmoeting! Dit
deed comité Nunspeet samen met
de Augustinusschool uit Ermelo.
Bedankt voor jullie inzet en voor het
mooie bedrag van € 940!

ACTIVITEITEN
AGENDA

C

omité Woerden e.o. organiseerde een voorjaarsmarkt in
Polsbroek. Het mooie weer
maakte het helemaal compleet!
Wat was er weer veel te koop en te
doen. En wat was het gezellig. Het
publiek kon meegenieten van het
‘koeienspektakel’. Honderden koeien
mochten voor het eerst uit de stal
naar de wei. Het heeft zo’n € 11.000,opgebracht. Hartelijk dank!

J

eugdvereniging Noach van
de HHK in Waddinxveen heeft
een prachtig schilderij van de
barmhartige Samaritaan gemaakt.
Dit sluit mooi aan bij het thema van
de landelijke actie ‘Wie goed doet,
goed ontmoet’. Bedankt!
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29 juni
Koor- en samenzangavond
Barendrecht
6 juli
Zomeravondconcert
Krimpen a/d IJssel
20-21 september
Experience Night
9 november
Concert Nieuw Lekkerland
Kijk voor meer informatie op
ontmoeting.org/agenda

PORTRET

‘Ik voel me veilig
en rustiger hier’
oom Jan, bezoeker Thuis in Zuid
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ACTIVITEITEN

EX PE R I E N CE
NIGHT 20
2 1 SEPT.
TEAM CYCLING FOR OTHERS
FIETST VOOR ONTMOETING

C

ycling for Others (CFO) is een groep enthousiaste
sportievelingen die door middel van sportieve activiteiten
geld ophaalt voor (christelijke) goede doelen. In 2019 gaat
CFO geld inzamelen voor het veldwerk onder jongeren op
Goeree-Overflakkee. De veldwerker, Gerwin Rikkers, doorkruist
het eiland op zijn motor. Doordat hij de jongeren regelmatig
ontmoet, wint hij hun vertrouwen en kan ze daardoor begeleiden
naar de juiste hulp.

I’m out of control
Je zit gevan gen en he bt
n ergen s meer cont rol e o ve r.
All es wordt voor je b epa a l d . . .
Hoe ga ji j hi er mee om?

Zijn motor is aan vervanging toe. CFO wil ervoor zorgen dat er
een nieuwe motor gekocht kan worden. Maar omdat de nood op
Goeree groot is, wil Ontmoeting er een tweede jongerenwerker
aanstellen. CFO heeft zich daarom ten doel gesteld om niet één,
maar twee motoren bij elkaar te fietsen!

EX PERI EN C E ‘OUT OF C ONTRO L’.
DA AG J EZ EL F UI T !
MEL D J E N U A A N :
ON T MOET I N G. H EL P/EX PERIE N CE

Op vrijdag 28 september gaat CFO een bijzondere sportieve
inspanning leveren: de mooie, maar zware Grand Ballon wordt
beklommen! Deze berg in de Vogezen heeft meer dan 20 klimkilometers en een gemiddeld stijgingspercentage van 5%. Dit zal
conditioneel en mentaal een zware uitdaging zijn voor de fietsers.

W ie: 16+ JONGEREN

		Lees op www.cyclingforothers.com
		
meer over het team en geef ze een financieel
		
steuntje in de rug bij deze zware prestatie!
		

Ontmoeting wenst CFO veel succes!

Wa ar: DE VRIJE WOLF | UTRECHT
Wa nneer: 20 | 21 SEPT 2019
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jouw dMet
he eelname
gedetlp je exine
in Epeerden

APPELTJE VAN ORANJE

De kracht van samen
De jaarlijkse uitreiking van de Appeltjes van Oranje is een initiatief van het Oranje
Fonds. Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor
elkaar zijn en iedereen mee kan doen. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar
van het Oranje Fonds.

D

eze jaarlijkse prijs bestaat uit
een bronzen beeldje, gemaakt
door Prinses Beatrix, en een
bedrag van €15.000.
Het is dé prijs voor succesvolle sociale
initiatieven die mensen betrekken bij
onze samenleving. Ieder jaar reikt
Koningin Máxima deze prijs uit op
Paleis Noordeinde.

Ontmoeting en het Appeltje
Het thema van dit jaar is ‘De kracht van
samen; vrijwilligers doen mee(r)’. Het
Oranje Fonds zocht hiervoor de drijvende krachten achter succesvolle sociale
projecten, die met hun aanpak, innovatiekracht en gedrevenheid een bijzonder
verhaal te vertellen hebben over hun
vrijwilligersaanpak. Wie is het beste in

Linda en Meinke tijdens de pitch op de finaledag.

staat om vrijwilligers te mobiliseren en hen op
langere termijn actief te houden?
Vrijwilligers zijn voor Ontmoeting een belangrijke aanvulling op de hulpverlening aan
kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Met
vrijwilligers doen cliënten letterlijk mee en
bereiken ze meer! Daarom hebben we als organisatie besloten een gooi te doen naar deze
bijzondere prijs.

© Oranje Fonds – Remko de Waal

In december hoorden we dat we bij de 40
kanshebbers zaten. Dat betekende voor ons:
deelnemen aan een landelijke stemtiendaagse
én het pitchen van ons initiatief Ontmoetingnetwerken.

Stemtiendaagse en landelijke
finaledag
De stemtiendaagse, begin januari, zullen we
niet snel vergeten. Wát een stemmen ontving
Ontmoeting. Heel bijzonder. Graag willen we
u allemaal hartelijk bedanken voor de stemmen en leuke reacties. Voor ons weer een
bewijs dat velen onze doelgroep een warm
hart toedragen. We kregen maar liefst 15.800
stemmen! Met stip op één! Op 24 januari
hebben vrijwilliger Linda en vrijwilligersadviseur Meinke tijdens de finaledag ons project
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gepitcht. Dankzij deze pitch én het aantal
stemmen werd onze organisatie uiteindelijk genomineerd voor het Appeltje
van Oranje 2019.
Een enthousiaste groep collega’s heeft
op 19 maart de jury van het Oranjefonds
proberen te overtuigen tijdens het jurybezoek door het Oranjefonds.
Op 24 april werden de winnaars van de
Appeltjes van Oranje bekend gemaakt.
Voor Ontmoeting is het bij een nominatie
gebleven. We hebben als vrijwilligers
en medewerkers enorm genoten van dit
bijzondere traject. We zijn er trots op dat
het Oranjefonds ons heeft genomineerd.
Dit voelt als een enorme steun in de rug,
een bevestiging dat ons werk nodig is.
Als genomineerde organisatie waren we
aanwezig bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje. Een bijzonder moment!

uitslag stemtiendaagse

Ontmoetingnetwerken
Van de circa 1.000 vrijwilligers bij Ontmoeting zijn zo’n 600 mensen actief als
netwerkvrijwilliger. Deze vrijwilligers vormen een sociaal netwerk rondom
kwetsbare cliënten. De vrijwilligers brengen regelmatig een bezoek aan hen,
ondernemen activiteiten en helpen bij alledaagse dingen. Zij zijn een brug
naar de maatschappij. Ontmoeting is blij met de inzet van vrijwilligers en
houdt hen graag zo enthousiast. Ze ontvangen trainingen die hen helpen bij
het werken met kwetsbare cliënten. Bij Ontmoeting werken professionals en
vrijwilligers rondom een cliënt. Om deze samenwerking te verbeteren en om
de cliënt centraal te blijven stellen, is de samenwerkingsdriehoek gelanceerd.
De cliënt staat centraal en is eigenaar van zijn hulpvraag. Waar nodig wordt
professionele hulp geboden en waar het kan worden vrijwilligers ingezet.

Ed, Linda en Besselyn bij de uitreiking van de
Appeltjes van Oranje.
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223
 

Zetten zich dagelijks in
voor onze clienten

464

1021

2018 in beeld

2.500
  





In onze Ontmoetingnetwerken,
op de locaties of in een comité
Werden ondersteund door
vrijwilligers en professionals om
hun stap verder te zetten

ldoorn, Deventer,
Alkmaar, Almere, Ape
-Overﬂakkee,
Dordrecht, Epe, Goeree
Heerhugowaard,
Haarlem, Harderwijk,
ten, Rotterdam,
Hoek van Holland, Hou
Woerden

 
 
Een kring van
vrijwilligers rondom
kwetsbare mensen
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1988 - 2018
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€1.686.722



230 comitéleden haa
lden
samen € 210.795 op

€55.780
Opbrengst huis-aan-huis collecte

Baten uit fondsenwerving

13.200
Donateurs die in 2018 een
gift hebben gegeven

Meer weten? Lees ons hele jaarverslag op ontmoeting.org/jaarverslag

PERSOONLIJK

Perron Nul
ED VAN HELL

O

p 1 november 1994 zette ik mijn
voetstappen binnen Ontmoeting.
Ongeveer twee jaar geleden
heb ik voor mezelf besloten om op 31
oktober 2019 Ontmoeting te verlaten.
Het leek me een mooi moment, omdat
het dan precies 25 jaar geleden is dat ik
in dienst kwam.
In de tijd dat ik bij Ontmoeting begon,
bestond ‘Perron Nul’ dat door ds. Hans
Visser was opgezet voor harddrugsverslaafden. Het was een klein gebied
naast het Centraal Station waar verslaafden konden gebruiken. Bepaald
geen veilige plek. Er hing altijd een wat
dreigende sfeer.
De jaren voor mijn indiensttreding was
ik werkzaam bij de Jeugdbond van de
Gereformeerde Gemeente. De wereld
waar ik instapte, was volkomen nieuw
voor me. Uit de comfortzone komen…
dat voelde als eng en onveilig. De
eerste keer dat ik ‘Perron Nul’ bezocht,
op weg naar mijn nieuwe werklocatie
in Rotterdam, vond ik buitengewoon
beangstigend. Deze gebeurtenis maakte
diepe indruk op me en stempelt achteraf
gezien mijn leven. Ik neem u even mee.
Het is vroeg in de morgen en de tijd van
het jaar zorgt ervoor dat het nog donker

is. Ik verlaat de trein die aankomt op
perron 16 en ga naar de zijuitgang van het
stationsgebouw. Voor me ligt ‘Perron Nul’.
Zal ik doorlopen? Of zal ik toch maar de
hoofduitgang nemen?
Ik zie enkele personen rondslenteren. Ik
kijk in hun gezicht… en zie donkerheid en
leegte. Mijn ‘goedemorgen’ wordt niet
ontvangen. Net alsof ze mij niet zien.
Rechts zijn enkele mensen bezig om de
naald in hun aderen te zetten. Ik schrik… en
onderdruk de opkomende krampneiging.
Zouden ze mijn reactie hebben gezien?
Wat doe ik hier? Het liefst verdwijn ik als
een damp. Verdwaasd loop ik door, niet
wetend wat ik moet zeggen of doen. Als ik
om me heen kijk zie ik mensen tegen een
klein gebouwtje of een boom hangen, er
liggen mensen op de grond voorzien van
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een kartonnen ‘matje’, mensen… mensen..!
Verbijsterd verlaat ik deze plaats met
mensen. Een intens machteloos gevoel
welt in me op… en wordt alsmaar groter.
‘Doch gaat heen en leert, wat het zij: Ik wil
barmhartigheid, en niet offerande; want
Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering’.
Ik loop door en laat ‘Perron Nul’ achter me.
Zo snel mogelijk naar de veilige omgeving
van de tram.
‘Want de Zoon des mensen is gekomen
om zalig te maken wat verloren is’.
De confronterende vraag borrelt in me op:
Als Jezus deze mensen zocht, mag ik
er als christen dan met een boog omheen lopen?
Deze retorische vraag heeft me geïnspireerd, gemotiveerd en geënthousiasmeerd. Ik ben bevoorrecht dat ik de
schouders onder het werk heb mogen
zetten. Klein begonnen en door de jaren
heen gegroeid, dankzij de zegeningen
die Ontmoeting heeft ontvangen.
Het is verrijkend om uit de comfortzone
te stappen. Het heeft mij geleerd om
des te meer te bidden: ‘O, Zoon, maak
mij Uw beeld gelijk’.
Na 25 jaar stap ik opnieuw uit mijn
comfortzone, maar mijn gebed blijft
hetzelfde.

Bedankt!
Voor uw betrokkenheid bij het werk
van Ontmoeting. We voelen ons rijk
gezegend dat we met uw steun onze
kwetsbare medemens mogen helpen.
We hopen met uw giften en onder
Gods zegen door te gaan met dit werk.

ontmoeting.org

