Jaarverslag 2018
Stichting Cornerstone

“Ontmoeting, verbinding, perspectief”
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INLEIDING
Jaren geleden vroeg een jongeren tijdens het tafeltennissen aan mij: “Hans, wat is jouw motto
voor het leven?” Een interessante vraag. Ze hadden het op school er net over gehad. Ik weet
niet meer wat ik toen geantwoord heb. Nu zou ik antwoorden: ‘Ontmoeting, verbinding, perspectief’. Met andere woorden zal ik toen vast hetzelfde hebben gezegd.
De behoefte aan verbinding zit ingebakken in ieder mens. Ik geloof dat ieder mens ten diepste
verlangt naar verbinding, ergens bij te horen. De Amerikaanse psycholoog en hoogleraar maatschappelijk werk Brené Brown schrijft:
“De behoefte er te horen is het aangeboren menselijk verlangen om
deel uit te maken van een groter geheel. Omdat dit zo’n primaire behoefte is , proberen we daar vaak aan te voldoen door ons aan te
passen en te streven naar goedkeuring, maar in plaats van dat dat
helpt, staat dat het gevoel er bij te horen eerder in de weg.”

Binnen het werk van Cornerstone merk ik inderdaad steeds weer dat heel veel mensen zich proberen aan te passen aan hun omgeving om goedkeuring te krijgen. Het gevolg is echter dat
men de verbinding met zichzelf en met anderen steeds meer verliest en zich steeds eenzamer
gaat voelen. Hierdoor verdwijnt er steeds meer perspectief voor de toekomst. Het gevolg is een
vicieuze cirkel, waarin uiteindelijk sociaal isolement ontstaat.
Om uit die vicieuze cirkel te komen is (opnieuw) ‘ontmoeting, verbinding, perspectief’ nodig.
Echt verbinding krijgen lukt alleen als we de ander en onszelf echt durven ontmoeten. Dan ontstaat er weer perspectief.
Ontmoeting, verbinding, perspectief’ zit volledig in het DNA, de genen van Cornerstone; ons
doel, onze waarden, onze activiteiten en onze manier van werken en zelfs ons logo stralen dit
uit. In alles willen we, vanuit onze eigen kwetsbaarheid de mensen écht ontmoeten in hun situatie en verbinding met ze aangaan; ongeacht ras, cultuur, geloof, sekse sociale vaardigheden,
economische status of wat dan ook. Iedereen is welkom! Vanuit de verbinding willen we samen
optrekken en kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen om weer meer perspectief te krijgen
voor de toekomst.
Stichting Cornerstone is een Christelijke organisatie. Dat wil zeggen dat ze zelf uitgaat van de
ontmoeting en verbinding met Jezus en dat we geloven dat
Gods hart uit gaat naar de mensen om ons heen. Vanuit
deze motivatie willen wij ons werk doen.
In dit jaarverslag willen we u mee laten lezen wat er in
die ontmoeting en verbinding allemaal gebeurt en welk
perspectief dat heeft opgeleverd.
Met vriendelijke groet,

Hans van Noort
Directeur

1 Brené Brown “Verlangen naar verbinding” blz. 20
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ONS WERK
De wijk;
Het Waterkwartier
Stichting Cornerstone werkt in de
multiculturele arbeiderswijk het Waterkwartier in Zutphen. De wijk telt
10.054 inwoners en bestaat uit 7 buurten. 28% van de inwoners heeft een
migratieachtergrond. In de praktijk
komt de stichting voornamelijk in
aanraking met mensen uit Turkije,
Marokko, Syrië, Eritrea en Somalië.
Veel inwoners ervaren een afstand
tot de (westerse) maatschappij en/of
de arbeidsmarkt, vinden het lastig hun leven vorm te geven en
hebben behoefte aan sociale contacten. Eenzaamheid, schooluitval, een passieve houding richting de toekomst, het gevoel te kort
te schieten, psychische kwetsbaarheid en armoede zijn veelvoorkomende thema’s. In de wijk komt Cornerstone veel eenoudergezinnen tegen. Veel bewoners zijn laag opgeleid en hebben een lage
sociaal, economische status (SES). Ter illustratie: in 2017 werd binnen
de groep 20 tot 64-jarigen in het Waterkwartier, aan 11,6% een bijstandsuitkering uitgekeerd.
De laatste jaren zien we, onder andere door de veranderende samenstelling in de wijk, de eenzaamheid toenemen en de sociale

De Stichting
Cornerstone wil vanuit het wijkcentrum Lighthouse een thuis bieden voor mensen en hun helpen groeien in lichamelijk, geestelijk, sociaal en emotioneel opzicht zodat zij weer perspectief
voor de toekomst krijgen. Iedere bezoeker is welkom, ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.
Dit doet de stichting door een scala aan activiteiten aan te bieden; kinderen- en jongerenactiviteiten, creatief café voor vrouwen, kinderkledingbank, re-integratieprojecten (op verschillende terreinen), naaiatelier, et cetera. Daarnaast is er individuele hulp en begeleiding en waar
nodig praktische ondersteuning.
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Stichting Cornerstone Zutphen heeft veel werkzaamheden, allemaal in
‘activiteiten’ uit te drukken. Er zijn twee gebieden waaronder de activiteiten
ingedeeld zouden kunnen worden, te weten:
Activiteiten met het oog op maatschappelijk(e) ontwikkeling en functioneren
•
Activiteiten in het missionaire kader
•

Stichting Cornerstone Zutphen heeft veel werkzaamheden, allemaal in
‘activiteiten’ uit te drukken. Er zijn twee gebieden waaronder de activiteiten
ingedeeld zouden kunnen worden, te weten:

Activiteiten met het oog op maatschappelijk(e) ontwikkeling en functioneren
Activiteiten in het missionaire kader
Bij de activiteiten in het missionaire kader komt duidelijk de christelijke identiteit naar voren. Tijdens deze activiteiten denken we na over verschillende thema’s. Hierin spreken
wij vanuit onze christelijke levensovertuiging en is er ruimte om vragen te stellen en beantwoorden, maar ook met elkaar doorpraten over ieders eigen levensbeschouwing. Iedereen heeft zijn
eigen levensvragen en met elkaar trekken we op om daar antwoorden op te vinden. Dit doen
wij vanuit onze passie voor God en voor mensen. Het is mooi om te zien dat met mensen uit verschillende culturen, godsdiensten en overtuigingen er respect kan zijn naar elkaar, waarin we willen leren van elkaar.

Stichting Cornerstone werkt o.a. preventief, bouwt zij mensen op en vinden mensen hun plekje
(terug) in de maatschappij, ongeacht hun achtergrond, omstandigheden of persoonlijke situatie.
De kracht van stichting Cornerstone is dat we in het Lighthouse het leven samen leven. We trekken veel met elkaar op. Stichting Cornerstone biedt een plek aan mensen die behoefte hebben
aan een luisterend oor, gezien te worden en iemand die aan hen laat zien dat zij ertoe doen en
dat hun toekomst hoopvol is.
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Op verschillende manieren heeft Cornerstone impact in de wijk:
•

mensen helpen zich maatschappelijk te ontwikkelen;

•

signalering van vragen en behoeften uit de wijk;
Cornerstone heeft veel met de zogenaamde ‘zorgmijders’ te maken. Vanuit onze laagdrempelige, doch professionele manier van werken mogen wij dichtbij de mensen
staan. We worden gezien als wijze buurman / buurvrouw of vriend / vriendin. In het jarenlange werken hebben wij gemerkt dat de doelgroep ons vertrouwt en dat wij vaak erg
goed op de hoogte zijn van wat er speelt bij mensen. Vaak kunnen wij vanuit onze eigen
professionaliteit helpen. Soms is de problematiek te zwaar en verwijzen we door naar gespecialiseerde hulpverleners.
Daarom is onze signaleringsfunctie zo belangrijk. Vanuit onze informatie kunnen we met
scholen of andere hulpverleningsinstanties in gesprek gaan, Hierdoor krijgen mensen de
juiste hulp en kunnen wij naast hen blijven staan en de vertrouwensband blijven onderhouden.

•

leefbaarheid vergroten;
In het Lighthouse willen we een plek zijn waar mensen zich thuis voelen. Een plek van veiligheid om weer even op verhaal te komen. Een plek waar men warmte, geborgenheid
en genegenheid mag ontvangen èn geven. Een thuis waar je onvoorwaardelijk geaccepteerd wordt en mag leren.
In het Lighthouse willen we mensen ontmoeten en aan elkaar verbinden. Door de verschillende activiteiten willen we een bijdrage leveren aan de sociale cohesie; dat mensen zich met elkaar steeds meer thuis voelen in hun wijk, waardoor ze uiteindelijk weer
perspectief mogen krijgen voor het dagelijks leven.

•

met mensen op weg gaan;
In het contact met onze doelgroep staan wij dichtbij hen.
We werken vanuit presentie, wat inhoudt dat we
naast hen staan, aansluiten bij hun leefwereld en samen met hen op weg gaan. Dit
doen we door individuele begeleiding te
bieden aan de mensen die dit nodig hebben. We reiken hen een helpende hand en lopen
samen de weg af die zij moeten gaan. Hierin bieden wij hen zowel praktische ondersteuning als emotionele ondersteuning.
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Doel
De stichting heeft tot doel vanuit sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Het bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten
Het bieden van een plaats voor kinderen en volwassenen waar met praktische hulp
(zowel materieel als immaterieel), een luisterend oor en een goed advies aan mensen hoop en perspectief wordt geboden ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of
stand, waarmee en waardoor, zij zich kunnen vormen tot mensen die zich verantwoordelijk weten voor kerk en maatschappij;
Ouderen en jongeren een rustpunt te bieden waar zij, buiten de maatschappelijke
verplichtingen om, op adem kunnen komen, persoonlijke aandacht ervaren en zekerheid vinden;
Het streven naar vergroting van de sociale cohesie en bevordering van de solidariteit;
Het bieden van activiteiten die aansluiten bij de
doelen om maatschappelijke participatie te vergroten en zelfredzaamheid te bevorderen;
De stichting vormt een (werk)gemeenschap die
een plaatselijk en interkerkelijk karakter heeft;

Voormelde doelen tezamen beogen dat kinderen, jongeren en volwassen mogen groeien tot geestelijke en
sociaal-emotioneel stabiele mensen die in staat zijn om
hun plaats in de maatschappij in te nemen.

Grondslag
De missie van de stichting komt
direct voort uit haar grondslag,
de Bijbel, die aanspoort tot onder andere naastenliefde, zorg
en hulpverlening. De stichting
wil vanuit haar christelijke
grondslag een dienende organisatie zijn, met de hoop dat
een ieder die ondersteuning,
zorg en begeleiding van de
stichting ontvangt, de Weg in
het leven zal (terug)vinden.

“We kunnen onze
middel van een plan
en dat we
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Waarden

Genadig
God staat centraal
Bij Cornerstone willen we dat God centraal
staat in al ons doen en laten. We laten ons
daarin leiden en vormen door de Bijbel. Dit
betekent dat we God en de mensen om ons

Bij Cornerstone ligt aan de basis van alles wat
de doen de overtuiging dat we leven uit genade. Zoals wij door God geliefd zijn en van
hem genade en vergeving hebben ontvangen willen wij ook liefhebben, genadig zijn en
vergeven.

Gastvrij
Bij Cornerstone zijn we gastvrij, open en uitnodigend naar iedereen. Samen delen en samen
eten zijn belangrijk voor ons. We werken in een
sfeer van vertrouwen, waarin er openheid en acceptatie heerst.

doelen alleen bereiken
waar we vurig in geloven
energiek volgen”.

Betrokken
We willen betrokken zijn op de hele stad Zutphen
en het goede voor haar zoeken; bijv. met betrekking tot milieu, economie, werkgelegenheid, samenleven enz. Maar ook gericht op het goede
voor het individu en op haar betrokken zijn

Kwaliteit

Missionair

In ons werk willen we het hoogste haalbare doen.
Wel willen we alles zo optimaal doen met de mogelijkheden die we hebben.

Bij Cornerstone willen we gericht zijn op de verkondiging van het goede nieuws; Gods
liefde voor de mensen.
10
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HET TEAM;

SCHOUDER AAN

Bij stichting Cornerstone werken vier professionele medewerkers en kunnen we rekenen op de
steun van circa vijftig vrijwilligers. De medewerkers zorgen voor continuïteit in de organisatie.
Daarbij zetten de medewerkers hun professionele (vak)kennis in door onder andere het aansturen en opleiden van vrijwilligers, overzicht tijdens de activiteiten en gezamenlijke visievorming
voor de stichting.

Vaste medewerkers
Hans van Noort is de founder Cornerstone en als directeur verantwoordelijk om
te zorgen dat de organisatie als geheel op koers blijft en echt van betekenis
kan zijn voor de medemens. Als theoloog, hulpverlener en oud-docent helpt hij
graag jongeren en ouderen groeien o.a. in het kader van hun stage.
Margreet van Asselt – Klop is sinds september 2018 als sociaal werker actief bij
stichting Cornerstone in het begeleiden van mensen. Ze houdt zich daarnaast
voornamelijk bezig met het professionele netwerk. Tevens is ze betrokken bij de
meeste activiteiten met kinderen, jongeren en volwassenen.
Miriam Vlieg is sinds 2014 als pedagoog betrokken bij stichting Cornerstone.
Binnen het werken met kinderen en jongeren zet zij haar pedagogische kwaliteiten in. Daarnaast ondersteunt zij vrijwilligers en volwassen bezoekers met pedagogische vraagstukken.
Gerard Ton is sinds 2010 werkzaam bij de stichting als facilitair medewerker.
Naast het regelen van allerlei praktische zaken om de activiteiten draaiend te
houden, doet hij allerlei klussen in en rond onze gebouwen.
Vaste medewerkers: 4 -

Aantal vrijwilligers : 50

- stagiaires: 19 -

Asielzoekers: 7
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SCHOUDER
Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn onmisbaar
vanwege hun inzet voor en
hulp aan de bezoekers.
Dankzij hen kunnen we alle
kinderen, jongeren en volwassen de persoonlijke aandacht geven, die ze zo hard
nodig hebben. Juist deze
persoonlijke aandacht is een
sterk punt van stichting Cornerstone. Vrijwilligers zijn de
motor waar de activiteiten
op draaien. Daarom zijn we zuinig op ze en willen we ze zo veel mogelijk in het hele proces betrekken. Wij vinden de vrijwilligers belangrijk en zetten hen steeds in op een plek,
waar ze zich goed bij voelen. Dat kan voor de één op de voorgrond zijn. Voor de ander
is dat een taak op de achtergrond.
Om aan te geven dat de inzet wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend werken we met vrijwilligerscontracten, waarin precies staat wat er van wie wordt verwacht. Daarnaast willen we de vrijwilligers intensief begeleiden, zodat ze zelf groeien in hun taak. Dit doen
we door wekelijkse evaluaties, persoonlijke gesprekken en teammeetings.
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Stagiaires
Naast de vele vrijwilligers die bij Cornerstone actief zijn, bieden we binnen de stichting
ruimte aan stagiaires, van vmbo tot wo, om praktijkervaring op te doen of af te studeren.
In de eerste helft van 2018 hebben we één
tweedejaars HBO en twee derdejaars HBO
stagiaires gehad (SW en GPW). Ook waren
er twee vierdejaars HBO stagiaires (SW),
die het seizoen er voor bij Cornerstone stage hadden gelopen.
Daarnaast waren er twee stagiairs SPW 4
en één stagiaire Sport en recreatie. Ten
slotte hadden we zes MBO stagiaires/
stagiairs Helpende welzijn niveau 2.
In de tweede helft van 2018 hebben we
vijf derdejaars HBO stagiaires gehad van
Social Work (SW).
Voor de derdejaars HBO stagiaires geldt
dat zij elk de leiding hebben over verschillende activiteiten. Zij leren op deze manier
het werkveld in de praktijk kennen en kun-

nen hierdoor hun competenties ontwikkelen.
Het is mooi om stagiaires/stagiairs te begeleiden zodat zij vervolgens hun plaats in de
maatschappij kunnen innemen. Daarnaast
brengen stagiaires/stagiairs elk jaar weer
hun eigen kennis en kunde mee en zetten
dit in binnen Cornerstone, waardoor we
ook als organisatie kunnen blijven leren en
groeien.
De scholen waar de stagiaires vandaan
kwamen waren:
Christelijke Hogeschool Ede
ROC Aventus, Zutphen en Deventer
MBO Rijn IJssel, Arnhem

Asielzoekers
Wat opvalt is dat steeds meer mensen uit de
wijk, die eenzaam zijn en daardoor behoefte
hebben iets te betekenen, gaan meedraaien
als vrijwilliger bij verschillende activiteiten. Daarnaast krijgen we steeds meer vragen van mensen uit het AZC in Zutphen om mee te kunnen
helpen en zich nuttig te maken. Deze groep zou
juist door hun achtergrond goede aansluiting
kunnen vinden bij jongeren die, vanuit een vergelijkbare situatie, al langer in Nederland wonen. Binnen dit nieuwe project willen we deze
aansluiting benutten door deze nieuwe groep
vrijwilligers in te zetten voor de jongeren.
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Door het inzetten van inwoners
uit de wijk en
mensen uit het
AZC maken we
gebruik van hun
levenservaring.
Hierdoor kunnen
de bezoekers en
vrijwilligers veel
voor elkaar betekenen
14

Organogram

Taakvelden
Zoals in de organogram te zien is, is het werk onderverdeeld in vijf verschillende takken, welke
we taakvelden noemen. We kennen de volgende taakvelden:
•
•
•
•
•

Kinderwerk
Jongerenwerk
Volwassenwerk
Re-integratie
Community

Onder elk taakveld vallen verschillende activiteiten. Elk taakveld heeft iemand, die verantwoordelijk is voor het geheel van activiteiten en de vrijwilligers binnen het betreffende taakveld.
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KINDERWERK;

SPELEND (OP)G

Het Lighthouse is een buurthuis midden in een kinderrijke buurt naast Basisschool de Waaier.
Veel kinderen spelen dagelijks in en om het gebouw. Kinderwerk is in de wijk van essentieel belang; zeker vanwege het hoge aantal kwetsbare kinderen. Cornerstone ziet het als haar taak om
talentontwikkeling van kinderen te stimuleren tijdens leuke en leerzame activiteiten op veilige
plekken naast thuis en school.
Bij alle activiteiten is aandacht voor: ontspanning, ontmoeting, creativiteits-ontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling, en educatieve vorming. Zo organiseert Cornerstone wekelijkse kinderclubs, jeugdinloop (met pool, tafeltennis, spelletjes enz.), spelactiviteiten en in de woonkamer
vier dagen in de week open als gezellige ontmoetingsplaats, om huiswerk te maken of even op
adem te komen na een schooldag.
Daarnaast heeft Cornerstone een preventieve functie. Zij signaleert problemen van kinderen
vroegtijdig en zorgen er voor dat die worden aangepakt. Dit wordt gedaan in samenwerking
met partners uit o.a. het onderwijs, sociaalwerk, jeugdhulpverlening, maar ook met ouders,
buurtbewoners en vrijwilligers. Binnen dit samenwerkingsnetwerk hebben we onze eigen positie
en specialisme. Om zo goed mogelijk de kinderen te kunnen helpen hebben we zelf sociaal
werkers, pedagogen, ex-leerkrachten bij Cornerstone werken, naast de vele deskundige vrijwilligers. Indien nodig en/of wenselijk worden kinderen en/of gezinnen doorverwezen naar spe- We kijken in het werk van Cornerstone ook
naar de Tien taken van het kinderwerk
cialistische hulp.
(kinderwinkel.nl) welke is opgesteld door de
kinderwinkel in samenwerking met onder andere Movisie en het Nederlands jeugdinstituut.

15
16

GROEIEN
Kwetsbaar
Kinderen die Stichting Cornerstone in
haar werk tegenkomt, zijn vaak kinderen
die uit kwetsbare gezinnen komen;
Kwetsbaar door de afwezigheid van
één van de ouders. Kwetsbaar, omdat
er sprake is van armoede. Kwetsbaar,
omdat er sprake is van een taalachterstand. We zie dat de kinderen veel bevestiging nodig hebben en bij ons een
positieve aandacht zoeken. Het is belangrijk voor kinderen (en de ouders) om
op ons te kunnen
bouwen, een relatie
op te bouwen en
hierdoor voor hen
vertrouwen te creëren. Zo kunnen wij
de kinderen en omgeving steeds beter
leren kennen en begrijpen. Hierdoor is
er écht oog voor
hen; niet op afstand, maar vanuit
nabijheid. We willen een thuis zijn.

Jeugdhonk
Elke vrijdagmiddag
is het jeugdhonk
geopend voor kinderen vanaf 10
jaar. Deze activiteit
is
gecombineerd
met jongerenwerk.
Meer dan 30 kinderen uit diverse
culturen
komen
hiernaartoe
om
spelletjes te spelen,
zoals tafelvoetbal, pool, PlayStation en
AirHockey. Ook zijn er computers beschikbaar. De vrijwilligers zorgen ervoor
dat elk kind gezien en gehoord wordt en
zich daardoor welkom voelt.

Woonkamer
Een veilige plek, waar je na schooltijd
even binnenvalt om wat te drinken.
Waar mensen aandacht voor je hebben
en naar je verhalen luisteren. Waar je
even gezellig een spelletje met iemand
kan doen. Waar de rust en de ruimte is
om achter een computer je huiswerk te
maken. Dat is de ‘woonkamer’! Elke dinsdag- en donderdagmiddag.
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King’Heroes Club
De King’s Heroes Club is een activiteit voor kinderen met spelletjes, knutselen, koken, bakken, toneel, Bijbelverhalen,
zingen en veel gezelligheid. Veel merken bij veel kinderen dat ze geen positief zelfbeeld hebben. Daarom willen we
elke week weer zorgen dat de kinderen zich gezien voelen en willen we ze heel duidelijk laten zien dat ze waardevol
zijn en meetellen. We geloven dat ze uniek zijn, en God hen heeft gemaakt en van hen houdt. Zij mogen helden zijn
van de grote Koning, zoals de naam zegt. Wij worden geaccepteerd en zijn waardevol. Het maakt niet uit of je een
grote mond hebt, netjes stil zit op je stoel of heel hard kan zingen. Je bent goed zoals je bent en je hebt kwaliteiten
waarin je mag groeien!

Kinderclub (groep 3 t/m 8)

Naar deze activiteit komen zowel autochtone als allochtone kinAls stuiterend staan de kinderen soms al
deren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikmeer dan een half uur te wachten voorkelen in hun creativiteit en de talenten die hen gegeven zijn.
dat om 14:30 uur de deur van het LightIn de activiteiten proberen wij de volgende punten elke keer weer house open gaat voor de kinderclub.
tot uiting te laten komen:
Het liefst gooien ze de jassen op de
•
Veiligheid en geborgenheid voor de kinderen creëren, door grond om zo snel mogelijk naar hun vast
tafel te lopen, waar ze door hun vast
een liefdevolle houding en nabijheid
•
Sociale vaardigheden ontwikkelen door samenwerken, luiste- leiding worden begroet. Al snel kunnen
ze aan de slag
ren en overleggen de kans te
geven
met koken, bakken,
knutselen
•
Omgang met gezag
o.i.d. Veel kin•
Respect hebben voor elkaars
deren koken het
Kleuterclub
liefst elke week
Een beetje voorzichtig komen de
iets lekkers.
eerste kleuters aan de hand van
De leiding zorgt
papa of mama binnen. Maar al
er voor dat elk
heel snel hebben ze meer aankind zich gezien
dacht voor het speelgoed en ze
weet en positiegaan daar dan ook zo snel move aandacht krijgt. Zo kunnen er gegelijk heen. Er is genoeg; auto’s poppen, Playmobil,
sprekken ontstaan over hobby’s, school,
blokken, spelletjes, kleurplaten enz. Uiteraard speelt de
thuis enz.
leiding gezellig mee. Na een tijdje wordt het speelgoed
Na drie kwartier te hebben geknutseld
opgeruimd en kruipen ze met z’n allen op de bank en
of gekook te hebben, gaan de kinderen
volgen verhalen over leuke logeerpartijtjes, lekker buiop de stoelen bij het podium. Na wat
ten spelen of het hulpje van de juf mogen zijn.
drinken volgt een programma met toIn de kring luisteren de kleuters naar een Bijbelverhaal
neel, liedjes zingen, een (Bijbel)verhaal
en vertellen wat ze op de plaatjes in de kinderbijbel
en een spel. 'Meneer mag ik mag ik?'.
zien. Daarna blijven we nog even zitten om een koekje
Na wat stoelen aan de kant te hebben
te eten en wat ranja te drinken.
geschoven volgt een spel voor twee
Vervolgens verplaatsen we allemaal naar de tafel om
groepen. na een luid ' Yeeees' geroep
te gaan knutselen. De ene keer maken de kleuters iets
van de winnende groep, halen de kinmoois met glitters voor zichzelf de andere keer willen ze
deren hun werkjes op en pakken hun
graag iets maken om aan mama of papa te geven.
jas. Een snoepje en een 'tot volgende
week!' later staan de kinderen buiten.
Soms nog even een spel spelen met elkaar en dan is
De begeleiders blijven achter met een
het al weer tijd om naar huis te gaan.
rommelige, maar erg gezellige zaal en
17
een voldaan gevoel!
18

Aantallen:
Woonkamer:
• Kinderen: tussen de 3 –

10 per middag
• Leiding: 2 - 5 per middag; 8 verschillende in
2018

Kleuterclub:
• We hadden dit jaar el-

ke keer ongeveer 5 tot
15 kleuters.
• De leiding bestond uit 1
vaste leiding en 1 of 2
vrijwilliger per middag.
Totaal 9 medewerkers
bij de kleuters.

Kinderclub:
• Gemiddeld waren er dit

jaar tussen de 20 en 30
kinderen in de groepen
3 t/m 8. In totaal hebben we contact met
ruim 50 verschillende
kinderen
• Gemiddeld waren er 12
begeleiders aanwezig.
Totaal 21 verschillende
mensen

Jeugdhonk
• Gemiddeld 30 kinderen
•

Gemiddeld 6 leiding
per keer. Totaal 12 medewerkers
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JONGERENWERK; PERSPECTIEF
Veel jongeren die wij tegenkomen in ons
werk, hebben geen veilige thuissituatie, of
vinden daar geen erkenning of geborgenheid. Dit heeft zijn weerslag op identiteitsontwikkeling, motivatie en veerkracht. Cornerstone merkt op dat hierdoor veel jongeren moeite hebben om hun schoolleven
vol te houden. Ze gaan meer spijbelen,
hebben geen motivatie voor huiswerk en
dreigen af te haken, waardoor ze minder
toekomstperspectief hebben.
‘Nieuw perspectief’ daar willen we ons als
Cornerstone voor inzetten. Dit project richt
zich op kinderen en jongeren. Omdat wij
een enorme diversiteit aan problematiek
zien en geloven dat er niet één vaste aanpak is die voor elke jongere zou werken,
werken we vanuit het holistische perspectief, waarin een mens in al zijn facetten beschouwd wordt. Om deze facetten concreet te kunnen benoemen, maken wij gebruik van de zeven leefgebieden
(zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische
gezondheid en werk & activiteiten) die ook
in de hulpverlening gehanteerd worden.
Er is in grote mate behoefte aan een luisterend oor, een veilige omgeving, een plek
waar zij gezien worden.
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Erkenning krijgen en vinden is van essentieel belang voor de ontwikkeling van eigenwaarde, welke weer bijdraagt aan
een gezonde identiteitsontwikkeling; ‘wie
ben ik’ en ‘wat kan ik’. Met het oog op
volwassenwording op een evenwichtige
manier, zetten wij in op een goede en
sterke relatie met de jongere en het creëren van een veilige ‘thuissituatie’ binnen
het Lighthouse.
Juist het helpen ontwikkelen van meer
veerkracht en een sterke(re) identiteit,
kunnen jongeren helpen om hun school
op een goede manier af te maken en zo
meer toekomstperspectief te krijgen door

Fatima
Stil en teruggetrokken lijkt ze. Totdat iemand over een uiterste grens heen gaat, dan komt
er een rode waas voor haar ogen en is ze niet meer te bereiken. Al lange tijd komt ze in het
Lighthouse. Stagelopen, huiswerk maken en soms ook wel om van zich af te praten. Stukje
bij beetje heeft ze een relatie opgebouwd met één van onze jongerenwerkers. Langzaamaan zie je haar zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen groeien. Ze wil zich graag inzetten voor haar school, maar dit lukt niet altijd. Met de maatschappelijk werker op school
wil het niet helemaal lukken. Problemen thuis stapelen zich op en haar eigen hoofd piekert
overuren over hoe ze haar leven aan moet pakken. Samen met de medewerker van Cornerstone heeft ze zich door haar examen heen gevochten. Ze is begonnen aan een nieuwe opleiding en het lukt haar steeds een beetje beter om haar schoolwerk te doen. Door
samen op te trekken leert ze praten over wat er in haar hoofd gebeurt en te verwerken.
Daardoor komt er meer ruimte in haar hoofd, waardoor ze nieuw gedrag kan aanleren, 20

F VOOR DE TOEKOMST
Coaching en mentoraat
Om een relatie met een jongere op te bouwen en vandaaruit naast ze te
staan in hun leven, hanteren we een mentorsysteem gehanteerd. Hierbij wordt
een groepje tieners aan één van de leiding gekoppeld waardoor er een intensivering plaatsvindt van het individuele contact. Dit contact kan op verschillende manieren worden vormgegeven, zowel binnen als buiten de activiteiten.
Hierbij valt te denken aan af een toe een berichtje, mailtje of appje, het volgen van belangrijke gebeurtenissen (door hier in gesprek met de jongere op
terug te komen) en het ondernemen van activiteiten mocht de jongere daar
behoefte aan hebben.
Naast het mentoraat bieden we coachingstrajecten aan voor jongeren. Op
met moment dat jongeren dreigen vastte lopen of vastgelopen zijn, willen we
ze middels individuele
trajecten helpen meer
grip te krijgen op hun
situatie, te stimuleren in
hun ontwikkeling en de
kwaliteit van hun leven
helpen
verbeteren.
Vaak gaan deze trajecten over gezin, school of
identiteit. Aan het begin
van het traject wordt
met de jongeren doelen
geformuleerd en afspraken gemaakt. Hier wordt
dan middels regelmatige gespreken aan gewerkt.

In 2018 hebben 3 jongeren een officieel traject
doorlopen.
Meerdere
jongeren zijn informeel
gecoacht.
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Kick-Off
Jongeren hebben behoefte aan een plek om samen te zijn. Dit realiseren met Kick-Off; een
plek waar jongeren op vrijdagavond met vrienden samen zijn in een gezellige en ongedwongen sfeer. Op deze avonden kunnen jongeren naast het samen-zijn met elkaar iets leuks doen
(Airhockey, PlayStation, pool, tafelvoetbal, darten en tafeltennissen), muziek luisteren en maken (bijvoorbeeld rappen) en dansen.
De jongeren willen graag, binnen
de diversiteit van
culturen, de ruimte hebben om
dingen vanuit hun
eigen
culturele
achtergrond
te
doen,
bijvoorbeeld
muziek
draaien en dansen. Daarbij was
het dit jaar mooi
om te zien dat ze
elkaar
steeds
meer de ruimte geven.
Ten slotte willen we in het nieuwe concept
van Kick-Off af en toe erop uit gaan met activiteiten zoals zwemmen, bowlen, klimmen en
dergelijke.
Tijdens Kick-Off avonden zetten de vrijwilligers
en jongerenwerkers zich in om jongeren zich
thuis te laten voelen. Zij zorgen ervoor dat elke
jongere gezien
en
gehoord
wordt en proberen een duurza-

me relatie op te
bouwen,
waarin
ruimte voor gesprek is over het
leven. Binnen deze
relatie kunnen de
medewerkers soms
al vroegtijdig signaleren dat er meer
hulp is voor de betreffende jongere.
Dan kan er ofwel
een coachingstraject worden aangegaan of doorverwezen worden naar andersoortige hulpverlening. Daarnaast draagt Kick-Off bij aan
de ontwikkeling van een (sterker) sociaal netwerk.
Door de ontmoeting en verbinding wil Cornerstone met Kick-Off onder meer bereiken
dat de jongeren groeien in zelfstandigheid en
veerkracht waardoor er minder schooluitval is
en meer perspectief voor de toekomst.
Afgelopen seizoen waren er tussen de 40 en 70
jongeren op een avond.
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The Break
Het samen eten is in veel culturen ontzettend belangrijk
om zich thuis te voelen bij de ander. Dit willen we met
The Break creëren.
Afgelopen jaar hebben we een pilot gedraaid, waarbij eens in de twee weken met een groep jongeren uit
diverse culturen werd gegeten. Tijdens het eten
wordt gesproken over diverse onderwerpen waar
de jongeren zich mee bezig houden.
In 2019 willen we dit project verder gestalte gaan
geven, waarin we de jongeren meer zelf verantwoordelijkheid gaan geven; o.a. zelf een budget gaan beheren, waarmee zij
zelf (gezonde) boodschappen kunnen doen. Daarna moet een aantal jongeren
om de beurt koken voor de rest
TalentHouse
van de groep. Om de jongeren te
We hoopten in 2018 te beginnen met een nieuw project leren gezond te koken, willen we
TalentHouse. Dit is een coachingsproject voor jongeren, kookworkshops aanbieden. Ook
door middel van lessen in muziek, dans, drama, zang en willen we jongeren bewuster mabeeldend vorming. De lessen worden gratis aangeboden ken van gezonde voeding en waar
om jongeren te helpen hun talenten te ontwikkelen. Te- voeding vandaan komt. Daarom
gelijkertijd willen wij voor hen een luisterend oor zijn, ie- willen we groenten gaan kweken
mand die betrouwbaar is en geïnteresseerd, heel laag- in onze tuin. We helpen ze op deze
drempelig met hen optrekt en daardoor de jongeren in manier om een gezonde levensstijl
hun leven kan ‘volgen’. De coach is tegelijkertijd dus ook aan te wennen en leren ze op een
een soort ‘mentor’. De coaches zijn hierdoor in de gele- juiste manier met geld om gaan.
genheid de jongeren op tijd bij te sturen. Op deze manier
Gezonde voeding, tijd nemen om
willen wij bijdragen aan persoonlijkheidsontwikkeling tot
te eten en een voedende maaltijd:
een evenwichtige volwassene die weet waar hij/zij goed dit alles is cruciaal om te kunnen
in is en gemotiveerd is om zelf actief aan zijn of haar ei- functioneren. Een juiste balans in
gen toekomst te werken.
voeding draagt bij aan psychische,
emotionele en fysieke gezondheid.
Helaas is het in 2018 niet gelukt om hier mee van start te
gaan, vanwege te weinig financiën. In 2019 willen we dit
alsnog proberen.
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Huiswerkbegeleiding
De woonkamer is een plek waar jongeren
na schooltijd van harte welkom zijn om te
kletsen, wat te drinken, een spelletjes te
doen of huiswerk te maken. Hier wordt
veel gebruik van gemaakt. Jongeren komen met hun verhalen over zowel
‘zwaardere’ als minder zware onderwerpen en laten hiermee zien dat zij onze betrokkenheid zoeken en op prijs stellen.
Niet alle jongeren hebben thuis de mogelijkheid of de ruimte om rustig te kunnen
werken voor school. Soms is er is geen geschikte computer aanwezig om het huiswerk te maken. Daarom bieden we naast
de gezelligheid is de woonkamer ook een
plek waar we de jongeren helpen met
school. We denken mee over schoolopdrachten en planningen. We bieden rust,
ruimte en computers om huiswerk te kunnen maken. Door alles heen stimuleren en
motiveren de jongeren om hun schoolwerk
zo goed mogelijk te doen. Diverse jongeren is het hierdoor gelukt om hun school af
te maken en een baan te krijgen.
Bij huiswerkgeleiding hebben we afgelopen jaar 5 jongeren en 6 kinderen kunnen
helpen.
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Samenwerking
Om een jongere zo goed mogelijk te helpen en te voorkomen dat ze op schooluitvallen, is het in de visie van
Cornerstone essentieel om samen te werken met scholen en hulpverleningsinstanties.
Jongerenwerkers en docenten hebben beiden hun eigen rol; evenals schoolartsen en maatschappelijk werkers. Ze hebben allemaal hun eigen taak en kracht.
Wanneer je gebruik kunt maken van ieders kracht, kan
je een jongere beter helpen. Als jongerenwerker kan je
vaak veel beter werken vanuit de vertrouwelijkheid en
nabijheid.

We zouden graag binnen de samenwerking zien, dat
docenten makkelijker kunnen doorverwijzen naar Cornerstone. Aan de andere kant zouden we de mogelijkheid willen hebben dat Cornerstone met zorgen over
bepaalde jongeren bij school terecht kan. Uiteraard
moet alles binnen de privacyregels.
Door betere kennis van elkaar zou ook de samenwerking met hulpverleners beter kunnen, waardoor er makkelijker naar elkaar doorverwezen kan worden voor
laagdrempeligere of intensievere zorg.
In de afgelopen jaren is dit incidenteel of op persoonlijke titel met scholen en hulpverleners ook wel gebeurt.
Dit kan echter beter door betere kennis van elkaar en

Justin
Al sinds de basisschool kwam hij op de kinderclub. Zijn
thuissituatie is zwaar. Door zorgen rond broers en zussen,
financiële problemen en alcoholmisbruik is er weinig
aandacht over voor schoolwerk. In het Lighthouse
kwam hij graag. Bijna dagelijks kwam hij uit school even
wat drinken, een koekje eten, wat aandacht vragen
en, als het dan moet, toch ook maar even aan zijn
schoolwerk zitten. Zijn zelfvertrouwen en het vertrouwen
in de rest van de wereld is laag. Steeds weer investeren
medewerkers van Cornerstone om hem stukje bij beetje
verder te helpen. Door met hem op te trekken, mee te
gaan naar de sportclub, mee te denken, huiswerkbegeleiding te geven en aan te sporen heeft hij intussen
een vervolgstudie MBO afgemaakt. Hij was net vaak
genoeg op school aanwezig om er niet van af getrapt
te worden. We bleven hem aanmoedigen om vol te
houden en door middel van school te investeren in
zichzelf. Het is een geweldige vent, mét een diploma.
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VOLWASSENEN; MENS ONDER

Ontmoeten en verbinden zit in de DNA van onze organisatie. Daarom is gastvrijheid zo ontzettend belangrijk. Wanneer mensen binnen komen, moeten ze vanaf de eerste seconde het gevoel hebben welkom te zijn; dat ze gewoon even thuis mogen zijn. Daarom is het Lighthouse een
plek waar mensen zo maar even binnen kunnen komen lopen. Dit geldt natuurlijk voor kinderen
en jongeren, maar zeker ook voor volwassenen.
Velen zoeken een plek waar ze gezien worden en echt naar ze geluisterd wordt; waar ze soms
ook alleen maar even gewoon kunnen ‘zijn’.
Of het nu de postbode is, een buurman, een moeder van één van de kinderen van de kinderclub of iemand van de plantsoenendienst; iedereen die binnen stapt wordt gezien en krijgt een
lekker bakkie koffie aangeboden door één van onze gastvrouwen. Er wordt tijd genomen om
mensen het ècht het gevoel te geven dat we er voor ze zijn en ze er toe doen, om te luisteren, te
adviseren over bijvoorbeeld opvoeding en relaties en ze soms te helpen met praktische dingen
zoals formulieren invullen of klussen. Verder kan me ook gewoon even op een computer aan de
slag in ons internetcafé. Men kan voor alles bij ons terecht. Dat is echte gastvrijheid.
Naast onze gastvrijheid hebben we ook activiteiten voor volwassenen; kinderkledingbank, naaiatelier, creatief café en individuele hulp en begeleiding.
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DE MENSEN
Koffie-inloop
Dinsdag tot en met vrijdag is het Lighthouse tussen 10:00 – 12:00
uur open in binnen te vallen voor een bakkie koffie of thee, een
gezellig gesprek, een luisterend oor of hulp met bijv. het invullen
van papieren. Vooral op de woensdag- en vrijdagochtend waren er veel mensen. Uiteraard waren de mensen ook ’s middags
welkom.
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Kinderkledingbank
Een beetje onzeker komen mensen op vrijdagochtend soms binnen lopen. Het is toch elke keer
wel weer een drempel om toe te moeten geven dat het je financieel niet lukt en je moeten leven
van wat mensen geven. De schaamte
kan dan best groot zijn. Toch weten
steeds meer mensen de weg naar de Kinderkledingbank te vinden. Men mag gratis drie setjes kleding uitzoeken per kind
per seizoen. De onzekerheid verdwijnt al
snel, wanneer mensen heel gastvrij welkom worden geheten. Al snel ontstaat er
een ontspannen sfeer, waarin bezoekers
worden geholpen met het uitzoeken van
de kleding voor de kinderen. Tijdens een
bakkie koffie ontstaat er soms een dieper
gesprek. Sommige bezoekers verkeren
soms in grotere nood, financieel of psychisch / emotioneel. Altijd is er een luisterend oor. Waar mogelijk proberen we de
hulp te bieden die nodig is. Als we dat
zelf niet kunnen, verwijzen we door.

Regelmatig komen er mensen het Lighthouse binnen lopen met
zakken gebruikte kleding. Deze nemen we graag in ontvangst,
mits het schoon het heel is. Het is mooi om te zien dat men zo betrokken is en graag elkaar wil helpen. Een bijkomend voordeel is
dat door gedragen kleding een ‘nieuw leven te geven’ wij ook
een bijdrage kunnen leveren aan het milieu. De kleding wordt
hergebruikt, waardoor er dus geen nieuwe kleding wordt gekocht.

Kleding wat goed is, maar wij niet kunnen gebruiken brengen
pot van stichting Dorcas, die het vervolgens weer gebruikt
voor mensen in Oost Europa. Ook hebben we overgebleven
kleding aan het Leger des Heils geschonken.

we naar een de-
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Winteractie
In samenwerking met de organisatie ‘360 graden mens‘ hebben we voor dezelfde doelgroep
een Winteractie georganiseerd waar we winterjassen mutsen, sjaals e.d. uitdeelden.
Honderden jassen, mutsen, sjaals en handschoenen werden gebracht. Uiteindelijk hebben
we rond de 100 mensen kunnen helpen.
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Creatief Café
De activiteit Creatief café wordt speciaal georganiseerd voor de vrouwen uit de wijk. Onder het
genot van koffie, thee, lekkers e.d. wordt er eerst altijd even gezellig bij gekletst.
Daarna gaan de vrouwen creatief bezig. De ene keer maken de vrouwen mooie decoraties voor
in huis, terwijl de andere keer ze iets maken om weg te geven aan bijv. de buurvrouw.
Tijdens dit creatieve gedeelte is er ruimte om open te praten over een thema, wat gestuurd wordt
door de leiding. De vrouwen kunnen elkaar beter leren kennen en het onderlinge vertrouwen kan
groeien. Ook leren de vrouwen steeds meer de verschillende achtergronden van elkaars cultuur
kennen en is hierin respect voor elkaar. Dit respect zorgt voor een positief onderlinge contact,
waardoor er meer verbinding met elkaar ontstaat.
Dit jaar kwamen er in totaal 17 vrouwen.
De leiding bestond uit vier personen.

“Vrouwen kunnen heel veel zelf, hoor”
Het is weer dinsdagmorgen. De tafels staan
klaar, met daarop de inmiddels typerende rode
tafelkleden met witte stippen. Het creatief café
kan beginnen. Een van de jongere vrouwen
heeft haar oma meegenomen, en zo hebben
we een nieuwe oudste deelneemster. Nadat
we koffie hebben gedronken en ik de uitleg heb
gegeven, gaan we starten met het maken van
schelpenhangers. Om deze te kunnen maken,
moeten de vrouwen gaatjes in de schelpen boren. Sommigen stellen dit nog even uit door hun
koffie langzaam op te drinken en te blijven kletsen. Anderen zoeken schelpen, en geven ze
aan mij 'want als ik ze tijdens het boren breek is
het niet zo erg'. In het kader van eigen kracht
stimuleer ik alle deelneemsters om zelf ook de
boor te pakken, en het minstens te proberen.
Nu is onze oudste deelneemster aan de beurt. Ik
bedenk mij dat ik de schelpen maar voor haar
zal boren, want ze is vast niet sterk genoeg en
ze kan het misschien niet goed zien. Echter
voordat ik iets kan aanbieden, heeft ze een
boor bemachtigd en zij maakt het ene na het
andere perfecte gaatje. Zelf lacht ze om mijn
waardering, en nog meer om mijn verbazing.
'Vrouwen kunnen heel veel zelf, hoor'. Over eigen kracht gesproken..

Naaiatelier
In 2018 is ons naaiatelier weer open geweest. Onder deskundige leiding van één
van onze vrijwilligers kunnen mensen les krijgen in het naaien. Men kan ook geholpen
worden om zelf kleding te leren maken en
te verstellen. Zo konden wij bijdragen aan
hun zelfvoorziening. Zeker voor gezinnen die
weinig te besteden hebben, kan zelf kleding
maken een uitkomst zijn.
Deze periode hebben 8 mensen gebruik gemaakt van het Naaiatelier.
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Hulp & Begeleiding
Binnen ons team hebben we gekwalificeerde mensen; sociaal hulpverleners, pedagogen, financieel deskundigen, docenten, enz. Hierdoor zijn we in staat om mensen op verschillende terreinen in hun leven bij te staan. We bieden soms praktische hulp, maar bieden ook langere begeleidings- of coachingstrajecten aan om mensen te helpen weer (meer) perspectief te krijgen in
hun leven.
In activiteiten als Creatief Café, contactmomenten tijdens de kledingbank en gewone inloop
voor een bakje koffie o.i.d., zijn wij met hen in contact gekomen en in gesprek geraakt.

Er was duidelijk vraag naar zowel praktische hulp in huis of in de tuin of hulp bij het betalen van
rekeningen o.i.d., als vragen over omgang met contactverlies met kinderen, scheidingen e.d.
Niet altijd kwamen mensen met hun psychische hulpvragen. Vaak kwamen wij door praktische
hulp te bieden, in gesprek over de psychische vragen. Het is mooi om te zien dat contactmomenten helpen voor mensen om zich open te stellen en met hun vragen en knelpunten te komen.
In totaal hebben wij dit jaar 15 volwassenen persoonlijk mogen ondersteunen om hun leven iets
beter op de rit te krijgen.
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Meneer, gaat het goed met u…
Tijdens één van de wandelingen met het prachtige weer rond het meertje naast het Lighthouse zagen we iemand op een bankje zitten. Hij leek er niet zo best aan toe. “Meneer, meneer, gaat het goed u?” Geen reactie. “Meneer, halo, gaat het wel?”. Voorzichtig keek de
man op: “huh, wat? Ja hoor. Het gaat best”. Inmiddels waren de sporen van drugsgebruik op
zijn lichaam te zien. Maar daarnaast en ondanks zijn vermoeide houding, zag hij er best goed
verzorgd uit.
We maakten een praatje en al gauw bleek dat Karel al een tijd dakloos was en ’s nacht probeerde op het ijzeren bankje bij de Vijver te slapen. Dat lukte slecht, want je moest ook oppassen dat je spulletjes niet gestolen werden. Helaas was juist die nacht ook zijn fiets gestolen. We
wezen hem op het project ‘Welkom’, waar hij koffie kon halen en soms mee kon eten. Ook bedachten we dat we misschien nog wel een fiets bij het Lighthouse over hadden. Als hij koffie
had gedronken, moest hij maar even bij ons langs komen en dan konden we kijken.
Voordat wij terug waren bij het Lighthouse, zat Karel al binnen. Het project ‘Welkom’ was gesloten, dus hij kwam maar direct. Gelukkig had één van onze vriwilligers hem al een lekkere
bak koffie aangeboden en een stuk taart voor zijn neus gezet. Uiteraard kon hij mee lunchen,
maar hij was zo moe, dat hij steeds aan tafel in slaap viel. Een deken, kussen en (zachte) bank
waren natuurlijk snel gevonden, waar hij vervolgens uren op heeft geslapen. Maar ja, want
dan? Met pijn in ons hart moesten we ’s avonds afscheid van hem nemen. Pfff, wat is zoiets
moeilijk zeg. Je kunt niet zeggen: “Nou succes, houd je warm en welterusten voor straks hè”.
Hoe kan je ook hierin gastvrij betonen? Tot hoe ver gaat dat? Gelukkig was hij zo dankbaar
voor wat hij wel had gekregen. Met een stralende lach zei hij dat het één van zijn beste dagen
in zijn leven was. Mooi, maar zeer pijnlijk.
De volgende dagen kwam Karel ook en wilde graag iets doen. Hij kon wat helpen met klussen,
wat hij heel graag deed. Ondertussen hadden we het tuinhuisje van het Lighthouse leeggehaald, en klaar gemaakt, zodat hij daar ’s nachts kon slapen. Maar toen kwam de zomervakantie. Zes weken afwezig. Wat doe je dan? We hebben er voor gekozen om hem de sleutel
van het Lighthouse te geven, zodat hij daar gebruik van kon maken en daar kon klussen. Dat
was spannend! We kenden hem net. Maar we geloofden dat dit het goede was om te doen.
Het klussen is echter niet helemaal goed is gegaan, maar het was voor Karel wel fijn. Hij werd
vertrouwd. Inmiddels hebben we met andere hulpverleners een woning voor hem kunnen vinden. Het is niet allemaal goed gegaan, maar we wilden ontmoeten, verbinden en vandaaruit
perspectief bieden.
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Plannen voor volwassenen voor 2019

Woonkamer
De vraag naar een mogelijkheid om vaker bij elkaar te komen en een plek te hebben om
vriendschappen op te bouwen – wat moeilijk is voor deze groep – kwam steeds vaker. Hier
willen we gehoor aan geven, door de ‘Woonkamer’ te gaan organiseren.
De woonkamer moet echt een sociaal gebeuren worden; een plek waar men gezellig
langs kan komen om met elkaar koffie te drinken, een spelletje te spelen, een krantje te lezen of even een luisterend oor te zoeken.
Doormiddel van begeleiding, (groeps)activiteiten en workshops willen we verder een vaste
groep volwassenen ontmoeten, verbinden en perspectief bieden.

We willen de deelnemers leren om steeds meer zelf verantwoordelijkheid te gaan nemen
en (dingen voor) ‘de woonkamer’ te regelen. Bijvoorbeeld dat ouders om beurten elkaars
(jonge) kinderen op vangen en een leuke middag geven zodat anderen de mogelijkheid
hebben bij elkaar te zijn, van elkaar te leren en met elkaar mee te denken. Door mee te
leven en voor te leven willen we de sociale cohesie in de wijk versterken.
Tevens willen we de bezoekers van de woonkamer leren en/of aanmoedigen bij elkaar op
bezoek te gaan en buiten de activiteiten om met elkaar leuke dingen te gaan doen.
Door de activiteiten van de Woonkamer kunnen mensen elkaar ontmoeten en verbinding
leggen met elkaar om meer thuis in de wijk te worden.
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Mannenavonden
Afgelopen jaren hebben steeds meer mannen ons verteld dat ze zich best alleen voelen, ondanks in diverse gevallen een relatie en/of gezin. Dit zorgt in veel gevallen voor minder energie
en motivatie om hun normale taken, bijvoorbeeld werk of opvoeding van de kinderen te doen.
Deze mannen willen graag het gevoel hebben ergens bij te horen en van betekenis te zijn.
Om deze mannen ruimte te bieden met elkaar op te trekken en van en met elkaar te leren willen we starten met ‘mannenavonden’. Het draait hier om gezelligheid en saamhorigheid; een
potje pool of dart en tegelijkertijd een goed gesprek voeren met elkaar. Daarnaast willen we
tijdens deze avonden samen met een professional, met de groep werken aan leefgebieden
waar aandacht nodig is. Zo willen we rond de vuurkorf een goede gesprekken voeren over bijvoorbeeld opvoeding van kinderen, relaties, financiën, huisvesting of dagbesteding. We willen
met elkaar en van elkaar leren om zo weer als man, partner en/of vader sterker in het leven te
staan.
Naast deze vaste mannenavonden willen we deze groep mannen ook uitdagen om met elkaar
(sportieve) activiteiten te ondernemen. Met elkaar willen we gaan klimmen, wandelen en dergelijke.
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RE-INTEGRATIE; SAMEN AAN
Sinds 2013 heeft Cornerstone een re-integratieproject. Door verschillende omstandigheden
hebben sommige mensen geen werk (meer). Hierdoor is de kans op een sociaal isolement en
minder aantrekkelijk te worden voor de arbeidsmarkt. Ook zijn er volwassenen die het na een
periode van werkloosheid heel moeilijk vinden om terug te keren in de maatschappij. Middels
het re-integratieproject willen we mensen helpen om uiteindelijk weer een echte betaalde
baan te vinden. Vaak is re-activatie en resocialisatie hiervoor nodig.
De gemeente Zutphen heeft een regeling voor mensen die erg ver van de arbeidsmarkt afstaan en door lichamelijke en/of sociaal-emotionele klachten of hun leeftijd eigenlijk geen
kans meer hebben op een betaalde baan. Dit zijn de zogenoemde Meedoen-plekken. Dit betekent dat zij zonder het bestaan van de meedoen-plek, waarschijnlijk thuis zouden zitten en
niet meer deel uit zouden maken van de maatschappij. Met het ontstaan van de meedoenplekken worden ze weer meer mens, omdat ze weer iets kunnen betekenen voor anderen. Dit
vergroot hun eigenwaarde en zorgt ervoor dat zij ook tevredener en met meer rust in het leven
staan. Een meedoen-contract is in tegenstelling tot een re-integratiecontract minimaal een
jaar geldig. Voor deze meedoen-plekken krijgen we een vergoeding van de gemeente.
Ook hebben we asielzoekers hier een plaats in aangeboden.
Totaal hebben in 2018 15 mensen een re-integratietraject doorlopen (sommige mensen werkten op verschillende terreinen van ons project) Al deze mensen worden begeleid door één
van onze vaste medewerker.

Tuinieren
In verband met de gastvrijheid is belangrijk
dat het ook om het gebouw er netjes uitziet; de tuin moet bijgehouden worden, de
rommel rond het gebouw moet weg zijn,
de buitenkant van het gebouw netjes enz.
In 2018 hadden we twee mensen die zich
hiermee bezig hielden in het kaden van reintegratie

Klussen en onderhoud
Sinds 2016 hebben we een eigen werkplaats in
ons gebouw de Boei. In 2018 is de werkplaats
over gegaan naar ons gebouw aan de Peppelstraat. Hier hadden we meer ruimte om te
klussen en onderhoud aan de panden voor te
bereiden. Daarnaast hebben we regelmatig
bij mensen, die er zelf niet toe in staat waren of
het zelf konden betalen, geholpen met kluswerkzaamheden in en om het huis.
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In 2018 hebben drie mensen hiervoor gehad.
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HET WERK
Administratie & verkoop
Zowel voor Stichting Cornerstone als Stichting Lighthouse
(beheer van de panden) moest er een goede boekhouding worden bijgehouden. Daarnaast waren er allerlei andere administratieve taken.
Daarnaast kregen we diverse goederen, die we ten bate
van het werk mochten verkopen. Dit gebeurde vaak via
Marktplaats of Facebook. Ook hebben we diverse goederen gratis aangeboden via de Facebookgroepen.

In 2018 hadden we drie mensen die hiervoor werkzaam
waren.

Meedraaien bij activiteiten
Soms is het moeilijk om mee te draaien in de maatschappij. Het kan lastig zijn om je
aan tijden en afspraken te houden en om bijvoorbeeld contact te maken in een
taal waarmee je niet bent opgegroeid. We hebben bij diverse activiteiten (Creatief
café, kinderclub, kinderkledingbank) een re-integratieplek kunnen aanbieden. Zo
kon men aanwezig zijn en werken aan hun doelen, om dichterbij een eigen plekje
op de arbeidsmarkt te komen.
We hadden hiervoor vier mensen.

Schoonmaak
In 2018 hebben we één persoon aan het werk gehad bij Stichting Cornerstone Zutphen voor de
schoonmaak.

Gastvrouw
In het Lighthouse hebben wij belang bij medewerkers die voor de gasten klaarstaan
en hen te woord staan. Zo hebben wij twee gastvrouwen gehad dit jaar, die zich in
het kader van re-integratie hiermee bezighielden. Daarnaast was er ruimte voor
hen voor kleine klusjes, zoals de keuken opgeruimd houden.
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COMMUNTY;

SAMEN HET

Cornerstone is steeds meer uitgegroeid tot een levendige en dynamische community, een gemeenschap van mensen, die samen het leven leven en delen. Dit zijn gelovigen en niet-gelovigen
zoekers, volgelingen van Jezus, moslims, atheïsten enz.. Binnen het Lighthouse zijn relaties ontzettend belangrijk. We willen er met elkaar en voor elkaar zijn; sociaal, emotioneel, geestelijk, maar
ook heel praktisch. We delen en vieren het leven met elkaar; met een lach en met een traan.
We vieren verjaardagen met elkaar, bezoeken elkaar thuis of in het ziekenhuis, helpen met klussen,
gaan samen sporten, enz.. Dit zijn geen geplande of verplichte activiteiten, maar gebeuren tussendoor. Dat is ontmoeting en verbinding.

Dagopening
Elke dag beginnen we gezellig met een
kop koffie. Soms zijn we met vier mensen.
Soms met 20. We delen de dingen van
afgelopen dagen; school, gezin, ziekte
e.d., en de dingen van de komende dag.
Vaak bespreken we een bepaald thema;
vriendschap, barmhartigheid, angst, bezield leven enz. Dit doen wij vanuit onze
christelijk identiteit. Tegelijkertijd is het
mooi om te zien dat iedereen mee doet,
vanuit zijn of haar eigen levensvisie. Er is
ruimte voor en respect naar elkaar.
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LEVEN LEVEN
Vriendenkerk
Sinds oktober 2015 hebben we elke laatste zondag
van de maand hebben wij bijeenkomsten; de zogenaamde Vriendenkerk. Dit is een groep mensen
die zondags bij elkaar komen. Bij ons staat vriendschap centraal; vriendschap met elkaar, maar ook
met God. We baseren dit geloof op het karakter
van een genadige God, die van mensen houdt.
Wij beginnen de bijeenkomsten met een brunch,
gevolgd door muziek en een toespraak vanuit de
Bijbel over het leven en wat God en Jezus daarover te zeggen heeft. Tijdens de toespraak is er
een apart kinder- en tienerprogramma.
We willen geen kerk zijn voor alleen mensen die
christen zijn. We willen kerk zijn voor en met mensen
die de juiste weg zoeken in het leven en samen het
leven leven. We zijn een gemeenschap waar mensen uit verschillende bevolkingsgroepen welkom
zijn en die vrede brengt voor de breedte van de
stad, waarbij een verbinding is tussen verschillende
culturen, in etnisch opzicht maar ook van verschillende lagen van de bevolking. Dit betekent dat
mensen die komen niet hoeven te geloven, niet
mee hoeven te bidden of te zingen. Ze mogen zich
gewoon thuis voelen, waarbij we samen kunnen
eten, lachen, kletsen, huilen en genieten.
Enkele thema’s van 2018 waren: Waarom lijden?
Waar ben je thuis? (G)een briefje uit de hemel. Een
gelukkig leven. Beelden van God. Kerst. Pasen.
Naast de vaste bijeenkomst op de laatste zondag
van de maand hebben we een aantal extra keren
Vriendenkerk gehad; Start (met goochelaar Joost),
Kerstviering (o.a. met gourmet), Paasviering, optreden van een Oegandees kinderkoor en een BBQ.
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NETWERK; NIET ALLEEN OP DE

Wij zijn ervan overtuigd dat we niet alleen op de wereld zijn en wij als organisatie gebaat zijn bij samenwerking met andere organisaties. Werken in de wijk met kinderen, jongeren en volwassenen, is
een dynamisch veld. Daarom willen wij ook graag een actieve houding richting andere organisaties aannemen. Hier onder staat een lijst met organisaties waar we contacten mee hebben, of
mee hebben samengewerkt.
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WERELD
Organisaties
•

2GetThere

•

Jeugd en Gezinscoach Sandra Krijgsman

•

360 graden mens

•

Karacht

•

Aan de slag

•

Netwerk Eenzaamheid Zutphen

•

B&A WMO Begeleiding

•

Perspectief

•

Buddy to Buddy

•

Praktijkonderwijs Zutphen

•

Bureau Wagenaar

•

Schuldhulpmaatje

•

Delta

•

Stadswerkplaats Zutphen

•

Dienst Justiele Inrichtingen

•

Tactus Zutphen

•

Ellel

•

Trajectum

•

Evangelie en Moslims

•

Verbindkracht

•

Exodus

•

Voedselbank

•

Gemeente Zutphen

•

Waterkracht

•

GGnet

•

Wehelpen.nl

•

Het Plein

•

WGDGO

•

HGJB

•

Wijkagent

•

Humanitas Zutphen

•

Woonbedrijf Ieder1

•

Ixta Noa

•

Zutphense uitdaging

Scholen
In 2018 hebben wij met de volgende scholen samengewerkt bijvoorbeeld als leerwerkbedrijf / stageplaats:
OBS De Waaier
MBO Rijn IJssel
Christelijke Hogeschool Ede
ROC Aventus
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Een aantal organisaties willen we iets meer uitlichten omdat we daar noemenswaardig
meer contact me ehebben gehad.

Verbindkracht
Verbindkracht is een platform
van lokale partners, professionals en vrijwilligersorganisaties,
om de krachten te bundelen
tegen armoede en sociale uitsluiting. Als Cornerstone zijn we
ook aangesloten bij dit platform.
Op deze manier hebben we
een breder netwerk gekregen
en kunnen we met elkaar meer
betekenen voor mensen in armoede.

HGJB
De HGJB is een landelijke
organisatie voor kinder- en
jongerenwerk vanuit de
PKN. Cornerstone heeft in
2018 weer een kinderprogramma geschreven voor
VBW van deze organisatie.
Dit is inmiddels voor het
dertiende jaar. Dit jaar was
het thema: “Schatrijk”.

Stichting Perspectief
Stichting Perspectief is een andere
welzijnsorganisatie in Zutphen. Zij
werkt ook in Het Waterkwartier,
waardoor wij elkaar ook nodig
hebben in het werk! Wij verwijzen
naar elkaar door. Daarnaast hebben wij ook gezamenlijke cliënten,
waar we proberen te zorgen dat
er geen overlap is.
Ook hebben we met de vrijwilligerscentrale contact gehad.

Zutphense Uitdaging
De Zutphense Uitdaging is een
organisatie die zich hard maakt
voor samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en maatschappelijk betrokken organisaties.
Bedrijven bieden hun expertise
of goederen aan, zodat maatschappelijke organisaties andere mensen weer verder kunnen
helpen. Zo hebben wij diverse
goederen ontvangen.

37
42

Gemeente Zutphen
Meedoen in de maatschappij is belangrijk. Iedereen heeft talenten. Die wil men natuurlijk
graag inzetten. Mensen die een uitkering ontvangen moeten solliciteren voor een baan. Echter kan dat in bepaalde gevallen vanwege allerlei reden moeilijk zijn, waardoor het niet lukt
om te werken. De gemeente Zutphen geeft deze mensen de mogelijkheid om vrijwilligerswerk
te doen met behoud van uitkering, zonder dat ze hoeven te solliciteren. Op deze manier kan
men toch zijn of haar talenten inzetten en een bijdrage leveren aan de maatschappij.
In 2018 hebben wij met de Gemeente Zutphen (Het Plein) kunnen samenwerken, door Meedoenplekken aan te bieden. Wij hebben in dit jaar 8 mensen gehad die op deze manier bij
ons werkten.
Daarnaast hebben we in 6 verschillende werkgroepen van de gemeente gezeten, de zgn
‘thematafels’. Binnen deze gesprekken werden a.d.h.v. thema’s organisatie aan elkaar verbonden om zo op een betere manier samen te kunnen werken en impact te kunnen hebben.
Ook werd daar gesproken over de financiën.
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FINANCIËN
Winst & verliesrekening

INKOMSTEN:
Periodieke giften
Eenmalige giften
Fondswerving
Kerken
Gemeente Zutphen
Renteopbrengsten
Overige inkomsten
Verkoop

RESULTAAT Totaal 2018

10924
18135
1500
7475
33149
52
150
298
71683

UITGAVEN:
Huur
Verzekeringen
Loon
Reiskosten
Materialen
Duurzame materialen
Eten & Drinken
Eten & Drinken Vriendenkerk
Kadootjes/verjaardagen
Teambuilding
Toerusting
PR kosten
Fondswerving
Evenementen
ICT-kosten
Kantoorkosten
Abonnementen
Bankkosten
Overige kosten

-11659
-182
-38968
-3633
-2547
-5023
-2307
-556
-654
-994
-2325
-1224
-129
-2110
-2527
-2370
-298
-518
-1742
-79765

-8083
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Balans

2018
DEBET
Bankrekening via SOBD (Gerard)
Bankrekening via SOBD (Hans)
ING
Kas
Spaarrekening
Tegoed Lighthouse
Totaal debet

Credit
€ 11.486
€ 330
€ 704
€ 18
€ 32.452
€ 593
€ 45.584

Eigen vermogen

€ 45.584

Totaal credit

€ 45.584

Cornerstone wil de activiteiten gratis aanbieden en is voor haar werk volledig afhankelijk van giften
van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen. Aan de stichting zijn ca. 40 vaste donateurs verbonden. Naar aanleiding van de contacten met externe deskundigen zijn we gestart met fondsenwerving voor diverse projecten van Cornerstone.
Verder hebben we in 2017 een bescheiden omzet gegenereerd door de meubelbank en hebben
we de programma’s die we zelf geschreven hebben, verkocht.
Toelichting
1.

2.

De drie vaste medewerkers zijn officieel niet in dienst van Cornerstone en ontvangen geen
salaris, maar giften die voor hen worden overgemaakt, worden naar hen overgeboekt. Hierover betalen zij achteraf zelf belasting. Dit gaat voor Gerard en Hans via stichting Samen op
de Bres.
Omdat Cornerstone nog geen financiële middelen had, is er een geldschieter gevonden die
de materialen voor Cornerstone heeft aangeschaft. Deze materialen worden nu “gehuurd”
van de geldschieter voor het bedrag van de afschrijvingskosten. De verhuurder van het Lighthouse en de geldschieter hebben gefactureerde bedragen omgezet in een gift.
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SLOTWOORD: COUNT YOUR B
Als we terug kijken op 2018, zien we dat er ontzettend veel gebeurd is; allerlei activiteiten, gesprekken, ontmoetingen enz. er is een bekend lied dat heet ‘Count your blessings’ (Tel uw zegeningen). Als we terug kijken op 2018 mogen we inderdaad onze zegeningen tellen. Dit jaarverslag was een zeer beknopte weergave daarvan. We zijn dankbaar. Dankbaar voor al die mensen die zich hebben ingezet. Dankbaar voor die die mensen die financieel hebben bijgedragen. Dankbaar voor de organisatie en gemeente met wie we konden samenwerken. Dankbaar
voor God die ons leven geeft. Die dankbaarheid geeft energie om op deze weg door te gaan
in 2019.
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BLESSINGS
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