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INLEIDING 

Tijdens het schrijven van het jaarverslag raakte ik steeds meer onder de indruk van wat er bij Cor-

nerstone afgelopen jaar allemaal gedaan is.  Wat een inzet hebben al die vrijwilligers en mede-

werkers gehad. Wat hebben ze veel georganiseerd aan activiteiten en evenementen.  Ze heb-

ben hun hart open gezet in de ontmoeting met die vele mensen, kinderen, jongeren en volwasse-

nen, om echt verbinding met ze aan te gaan. Vanuit Cornerstone willen we present zijn. Present 

zijn in Zutphen, de wijk het Waterkwartier, in de gezinnen en in de levens van individuele personen.  

Op die manier kunnen we mensen soms weer (nieuw) perspectief geven voor de toekomst.  

Het draait bij Cornerstone om de drie punten: ontmoeten, verbinden en perspectief.  Dit is het 

doel voor onze activiteiten en onze manier van werken. In alles willen we, vanuit onze eigen 

kwetsbaarheid de mensen écht ontmoeten in hun situatie en verbinding met ze aangaan; onge-

acht ras, cultuur, geloof, sekse sociale vaardigheden, economische status of wat dan ook. Ieder-

een is welkom! Vanuit de verbinding willen we samen optrekken en kijken wat we voor elkaar kun-

nen betekenen. Iets voor elkaar betekenen! We werken niet vanuit een ‘tegenover’ - wij bieden 

iets aan en daar heb je het mee te doen. Nee, we willen samen ons leven delen, samen optrek-

ken, samen deel uit maken van een groter geheel, waarin de een wat kan betekenen voor de 

ander. 

Stichting Cornerstone is een Christelijke organisatie. Dat wil zeggen dat ze zelf uitgaat van de ont-

moeting 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 ge-

beurt en welk perspectief dat heeft opgeleverd. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 

Hans van Noort 
Directeur  
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De wijk;  

Het Waterkwartier 

Stichting Cornerstone werkt in de multicultu-

rele arbeiderswijk het Waterkwartier in Zut-

phen. 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 men-

sen uit Turkije, Marokko, Syrië, Eritrea en So-

malië.  

Veel inwoners ervaren een afstand tot de (westerse) maatschappij en/of de arbeids-

markt, 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 veelvoorko-

mende thema’s. In de wijk komt Cornerstone veel eenoudergezinnen tegen. Veel be-

woners 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 cohesie afbrokkelen. 

ONS WERK 
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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 ge-

loof, ras, geaardheid of afkomst.  

Dit doet de stichting door een scala aan activiteiten aan te bieden; kinderen- en jon-

gerenactiviteiten, 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. 

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 vo-

ren. 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 be-

antwoorden, maar ook met elkaar doorpraten over ieders eigen levensbeschouwing. 

Iedereen heeft zijn eigen levensvragen en met elkaar trekken we op om daar antwoor-

den 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 overtuigin-

gen 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 Cor-

nerstone is dat we in het Light-

house 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:  

 

• 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 ver-

trouwt 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 problema-

tiek 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 krij-

gen mensen de juiste hulp en kunnen wij naast hen blijven staan en de vertrou-

wensband blijven onderhouden. 
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• Bestrijding van armoede; 

 Omdat er  veel mensen in de wijk wonen die 

het financieel moeilijk hebben, helpt Cor-

nerstone ze om hier mee om te gaan en zo 

mogelijk hier uit te komen. Zo verwijst Cor-

nerstone mensen door naar bijv. de Voedsel-

bank en Schuldhulpmaatje. Ook biedt ze al 

haar activiteiten gratis aan. Hierdoor heeft 

iedereen de mogelijkheid om mee te doen 

(en uit sociaal isolement te komen).  

Cornerstone biedt gratis kinderkleding aan 

en andere praktische hulp en kunnen men-

sen middels het re-integratieproject van Cor-

nerstone meer kansen krijgen op de arbeids-

markt. 
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• Mensen helpen zich maatschappelijk te ontwikkelen; 

 

• Eenzaamheid tegen gaan en leefbaarheid vergroten; 

 In het Lighthouse willen we een plek zijn waar mensen zich thuis voelen. Zeker ook 

omdat de eenzaamheid in de wijk groot is. We willen een plek zijn 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 co-

hesie; dat mensen zich met elkaar steeds meer thuis voelen in hun wijk, waardoor 

ze uiteindelijk weer perspectief mogen krijgen voor het dagelijks leven.  Daarmee 

wordt heel duidelijk de eenzaamheid tegen  gegaan.  

 

• Met mensen op weg gaan; 

 In het contact met onze doelgroep staan wij dichtbij hen. We werken vanuit pre-

sentie, wat inhoudt dat we naast hen staan, aansluiten bij hun leefwereld en sa-

men 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 lo-

pen samen de weg af die zij moeten gaan. Hierin bieden wij hen zowel prakti-

sche ondersteuning als emotionele ondersteuning.   

“De vuurtoren als  
veilige baken  

en teken van hoop!” 
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Gebouwen: 

Het Lighthouse 

Dit gebouw aan de Troelstralaan is 

ons hoofdgebouw. Hier worden de 

activiteiten ontplooit. Het bevat 2 

kantoren, een woonkamer, grote 

zaal, keuken en internetcafé. 
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Garage  

De garage aan de Mozart-

straat dient voor opslag 

De werkplaats  

Deze is gelegen aan de Pep-

pelstraat. Hier wordt geklust  met 

mensen uit het re-

integratietraject 

De Boei; 

Het gebouw staat aan de 

achterkant van het Light-

house aan de Dr. de Viis-

serstraat.  

In 2019 is er begonnen om 

dit gebouw flink op te 

knappen als extra ontmoe-

tingsruimte, omdat het 

Lighthouse te klein werd. 



  

 

 

 

 

Doel 

De stichting heeft tot doel vanuit sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid: 

1. Het bieden van laagdrempelige zorg en sociaal samenbindende activiteiten  

2. Het bieden van een plaats voor kinderen en volwassenen waar met prakti-

sche 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; 

3. Ouderen en jongeren een rustpunt te bieden waar zij, buiten de maatschap-

pelijke verplichtingen om, op adem kunnen komen, persoonlijke aandacht 

ervaren en zekerheid vinden; 

4. Het streven naar vergroting van de sociale 

cohesie en bevordering van de solidariteit; 

5. Het bieden van activiteiten die aansluiten 

bij de doelen om maatschappelijke partici-

patie te vergroten en zelfredzaamheid te 

bevorderen; 

6. De stichting vormt een (werk)

gemeenschap die een plaatselijk en inter-

kerkelijk karakter heeft; 

Voormelde doelen tezamen beogen dat kin-

deren, 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. 

adds up to big results”“A little progress each day  
Grondslag 

De missie van de stichting komt direct voort uit 

haar grondslag, de Bijbel, die aanspoort tot on-

der 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 begelei-

ding van de stichting ontvangt, de Weg in het 

leven zal (terug)vinden. 

12 



  

 

  

  

  

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 

heen willen lief hebben.  

Genadig 

Bij Cornerstone ligt aan de basis van alles wat 

de doen de overtuiging dat we leven uit ge-

nade. Zoals wij door God geliefd zijn en van 

hem genade en vergeving hebben ontvan-

gen willen wij ook liefhebben, genadig zijn en 

vergeven.  

Betrokken 

We willen betrokken zijn op de hele stad Zutphen 

en het goede voor haar zoeken; bijv. met betrek-

king tot milieu, economie, werkgelegenheid, sa-

menleven enz. Maar ook gericht op het goede 

voor het individu en op haar betrokken zijn 

Gastvrij 

Bij Cornerstone zijn we gastvrij, open en uitnodi-

gend naar iedereen. Samen delen en samen 

eten zijn belangrijk voor ons. We werken in een 

sfeer van vertrouwen, waarin er openheid en ac-

ceptatie heerst.  

Kwaliteit 

In ons werk willen we het hoogst haalbare doen. 

Wel willen we alles zo optimaal doen met de mo-

gelijkheden die we hebben.  

Missionair 

Bij Cornerstone willen we gericht zijn op de ver-

kondiging van het goede nieuws; Gods 

liefde voor de mensen.  

Waarden 

adds up to big results” 
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    HET TEAM;    SCHOUDER AAN SCHOUDER
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 on-

der andere het aansturen en opleiden van vrijwilligers, overzicht tijdens de activiteiten 

en gezamenlijke visievorming voor de stichting.  

11 

Vaste medewerkers 

Hans van Noort is de founder van 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 acti-

viteiten 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 vrij-

willigers en volwassen bezoekers met pedagogische vraagstuk-

ken.  

14 



  

 

HET TEAM;    SCHOUDER AAN SCHOUDER 
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Vrijwilligers 

De vrijwilligers zijn onmisbaar vanwege hun inzet voor en hulp aan de bezoekers. Dankzij 

hen kunnen we alle kinderen, jongeren en volwassenen de persoonlijke aandacht ge-

ven, 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 vin-

den 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 vrijwil-

ligerscontracten, 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. 

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.   

Charlaine Beltman is na haar stage Social Work bij Cornerstone 

blijven hangen. Zij is  naast haar taak binnen het management-

team werkzaam als jongerenwerker . 

15 



  

 

Stagiaires 

Naast de vele vrijwilligers die bij Cornerstone actief zijn, bieden we binnen de stich-

ting ruimte aan stagiaires, van vmbo tot wo, om praktijkervaring op te doen of af 

te studeren.  

In de eerste helft van 2019 heb-

ben we vijf derdejaars HBO stagi-

aires gehad (SW).   

In de tweede helft van 2019 heb-

ben we één derdejaars HBO sta-

giaires gehad van Social Work 

(SW) en  twee vierdejaars HBO 

stagiaires. Daarnaast vier MBO 

stagiaires. (niveau 2, 3 & 4).  

Voor de derdejaars HBO stagiaires 

geldt dat zij elk de leiding hebben 

over verschillende activiteiten. Zij 

leren op deze manier het werk-

veld in de praktijk kennen en kunnen 

hierdoor hun competenties ontwikke-

len.  

Het is mooi om stagiaires/stagiairs te 

begeleiden zodat zij vervolgens hun 

plaats in de maatschappij kunnen in-

nemen. Daarnaast brengen stagiaires/

stagiairs elk jaar weer hun eigen kennis 

en kunde mee en zetten dit in binnen 

Cornerstone, waardoor we ook als or-

ganisatie kunnen blijven leren en groei-

en. 

De scholen waar de stagiaires van-

daan kwamen waren: 

• Christelijke Hogeschool Ede 

• ROC Aventus, Zutphen, Apel-

doorn, Deventer 

Bestuur 
Het bestuur van Cor-

nerstone bestaat uit be-

trokken mensen. Zij 

doen dit werk op vrijwilli-

ge basis. Het bestuur 

bestaat uit:  

• Arnoud van Spronsen,  

• Marianne Buijk en  

• Nellemieke Lammers  

Asielzoekers 

Wat opvalt is dat steeds meer mensen uit de wijk, die een-

zaam 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 verge-

lijkbare situatie, al langer in Nederland wonen. Binnen dit nieu-

we project willen we deze aansluiting benutten door deze 

nieuwe groep vrijwilligers in te zetten voor de jongeren. 

Door het inzetten van inwoners uit de wijk en mensen uit het 

AZC maken we gebruik van hun levenservaring. Hierdoor kun-

nen de bezoekers en vrijwilligers veel voor elkaar betekenen. 
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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 be-

treffende taakveld.   
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Vaste medewerkers: 5   -    Aantal vrijwilligers : 43    -   stagiaires: 9   -    Asielzoekers: 12 
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KINDERWERK;  SPELEND (OP)GROEIEN  



  

 

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. Cornersto-

ne 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, creativiteitsontwikkeling, 

sociaal-emotionele 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 kin-

deren vroegtijdig en zorgt er voor dat die worden aangepakt.  Dit wordt gedaan in sa-

menwerking met partners uit o.a. het onderwijs, sociaalwerk, jeugdhulpverlening, maar 

ook met ouders, buurtbewoners en vrijwilligers. Binnen dit samenwerkingsnetwerk heb-

ben we  onze eigen positie en specialisme.  Om  zo goed mogelijk de kinderen te kun-

nen helpen hebben we zelf sociaal werkers, pedagogen, ex-leerkrachten bij Cornersto-

ne werken, naast de vele deskundige vrijwilligers. Indien nodig en/of wenselijk worden 

kinderen en/of gezinnen doorverwezen naar specialistische hulp. 

 

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 zien dat 

de kinderen veel bevestiging nodig 

hebben en bij ons een positieve aan-

dacht zoeken. Het is belangrijk voor 

kinderen (en de ouders) om op ons te 

kunnen bouwen, een relatie op te 

bouwen en hierdoor voor hen vertrou-

wen te creëren. Zo kunnen wij de kin-

deren 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. 
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King’Heroes Club 

De King’s Heroes Club is een activiteit 

voor kinderen van de basisschool met 

spelletjes, knutselen, koken, bakken, 

toneel, Bijbelverhalen, zingen en veel ge-

zelligheid. We merken bij veel kinderen dat 

ze geen positief zelfbeeld hebben. Daarom wil-

len 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 ge-

maakt en van hen houdt. Zij mogen helden zijn van de grote Koning, zo-

als de naam zegt. We 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! 

Naar deze activiteit komen 

zowel autochtone als alloch-

tone kinderen. Wij vinden het 

belangrijk dat kinderen zich 

kunnen ontwikkelen in hun 

creativiteit en de talenten die 

hen gegeven zijn. 

In de activiteiten proberen wij 

de volgende punten elke keer 

weer tot uiting te laten komen: 

• Veiligheid en geborgenheid voor de kinderen creëren, door 
een liefdevolle houding en nabijheid 

• Sociale vaardigheden ontwikkelen door samenwerken, luiste-
ren en overleggen de kans te geven 

• Omgang met gezag 

• Respect hebben voor elkaars culturele en religieuze achter-
grond. 

We kijken in het werk van Cornerstone 

ook naar de Tien taken van het kin-

derwerk (kinderwinkel.nl) welke is op-

gesteld door de kinderwinkel in sa-

menwerking met onder andere Movi-

sie en het Nederlands jeugdinstituut.    
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Kleuterclub 

Twister om te oefenen met de kleuren, en het onthouden van links en rechts. Stoelen-

dans met als doel om plezier te hebben, maar uiteindelijk iets leren over omgaan met 

verliezen. Verstoppertje willen spelen, de juf de opdracht geven om tot duizend te tellen 

en als je dan eenmaal verstopt zit erachter komen dat het nu toch wel erg lang duurt tot 

ze gaat zoeken. Het komt allemaal voor tijdens anderhalf uur kleuterclub op woensdag-

middag in het Lighthouse. Dit seizoen zijn er bij de kleuterclub in totaal ongeveer wel zo’n 

vijftien kleuters geweest. Gemiddeld zijn er rond de vijf kleuters, soms meer en soms wat 

minder. De kleuters genieten van de aandacht, het voorlezen, het leren tijdens knutselen 

of puzzelen. De middagen werden gedraaid door één of twee vaste leiding, met soms 

een vrijwilliger erbij. Nadat alle kleuters hun jas op hebben gehangen, gaan ze spelen tot 

het tijd is om een Bijbelverhaal te horen in de kring. Ieder kind krijgt een koekje en drinken 

uitgedeeld, en daarna is het tijd om iets te knutselen. Als er nog tijd over is, heeft één van 

de kleuters altijd wel een leuk idee. Verstoppertje, een hut bouwen met kussens, voetbal-

len of memorie.                         
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Kinderclub (groep 3 t/m 8) 
Om 14:30u gaat de zijdeur van het 

Lighthouse van het slot. De kin-

deren staan te dringen om naar 

binnen te mogen. Een aantal kin-

deren heeft al meer dan een half 

uur staan wachten. Wat een enthousi-

asme! Vol enthousiasme gaan de mede-

werkers aan de slag om er weer een gewel-

dige middag van te maken. Sommige kinderen zijn 

gekomen naar aanleiding van de Flyer op Facebook. Weer an-

deren komen met een vriendje of vriendinnetje mee. En nog 

weer anderen komen elke week. De kinderen hangen hun jas op 

en kijken nieuwsgierig naar de attributen op de tafels. ‘Oh juf, 

gaan we vandaag koken? Leuk!’ Er is ook een teleurgesteld ge-

zicht: ‘Nee toch, gaan we knutselen? Daar heb ik vandaag hele-

maal geen zin in!’ Gelukkig komt er al een medewerker aange-

sneld die het kind 

helpt om positief te kij-

ken naar het knutsel-

werkje.   

‘Zullen we dat ene 

liedje zingen? Die rusti-

ge?’ ‘Die vind jij mooi 

he, kom dan gaan we 

die zingen’ En uit volle 

borst wordt er meege-

zongen. Dan gaat in-

eens het licht uit en de spots aan. De kinderen stoten elkaar aan: 

‘Kijk daar, Sam en Jiddo!’ Twee medewerkers komen gehuld in 

junglekleding het in groen gehulde podium op. Op de achter-

grond klinken allerlei jungle geluiden. De kinderen kijken en luiste-

ren aandachtig. Een meisje stoot een medewerker aan: ‘Juf! Ik 

zie een slang!’ En inderdaad, er zit tussen de takken een groene, 

maar gelukkig neppe slang. Door het toneelstuk van Sam & Jiddo 

zijn  spelletjes,, opdrachten en (bijbel)verhalen verwerkt. zodat de 

kinderen lekker actief kunnen meedoen.  

Elke woensdagmiddag wordt er weer een gezellige tijd van ge-

maakt. Tijd waarin we kinderen aandacht bieden die ze nodig 

hebben. We bieden zoveel mogelijk differentiatie aan in het pro-

gramma voor de middenbouw en 

bovenbouw om zo goed mogelijk 

aan te sluiten bij het niveau en de be-

hoeften van de kinderen.  

Dit jaar hadden we leuke themada-

gen. Zoals een Sinterklaasfotospeur-

tocht, huttenbouwen, kerstviering e.d.  
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Aantallen: 

Woonkamer:  

• Kinderen: tussen de 3 

– 10  per middag 

• Leiding: 2  per mid-

dag; 8 verschillende 

in 2019 

 

Kleuterclub: 

• We hadden dit jaar 

elke keer ongeveer 5 

tot 15 kleuters.  

• De leiding bestond uit 

1 vaste leiding en 1 of 

2 vrijwilliger per mid-

dag. Totaal 6 mede-

werkers bij de kleu-

ters. 

 

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 kin-

deren  

• Gemiddeld waren er 

12 begeleiders aan-

wezig. Totaal 21 ver-

schillende mensen 

 

Jeugdhonk 

• Gemiddeld 30 kin-

deren 

• Gemiddeld 6 leiding 

per keer. Totaal 12 

medewerkers 

 

Woonkamer 

Elke dinsdagmiddag komen er tussen 15.00u en 16.30u kinderen 

en jongeren binnenvallen voor een kletspraatje, spelletje of 

huiswerk maken. Ze zitten in de gezellige woonkamer van het 

Lighthouse. Een medewerker helpt een meisje bij haar huiswerk 

achter de computer. Een andere medewerker speelt een potje 

Twister met twee kinderen. En een paar jongeren zitten en lig-

gen op alle mogelijke manieren lekker te chillen op de bank. 

Dit is voor een aantal kinderen/

jongeren een veilige plek , 

waar positieve aandacht voor 

ze is en waar ze tot rust komen 

na een dag school.  

Jeugdhonk 

Elke vrijdagmiddag komen de kinderen vanaf 10 jaar en vanuit 

verschillende culturen in het Lighthouse ff chillen met leeftijdsge-

noten of om een partijtje tafelvoetbal, pool, Fifa, AirHockey, 

JustDance Roblox of een ander (bord)spel te spelen. Dit jaar 

hebben we iets nieuws, namelijk een bokszak. Veel kinderen vin-

den het leuk om hun energie in die zak te stoppen. Soms had-

den we een vrijwilliger uit het AZC die veel ervaring had met 

boksen. De jongens stonden dan vol aandacht naar zijn uitleg 

te luisteren. Veel jongens, maar ook meiden gingen de confron-

tatie met de bokszak niet uit de weg.   

Ook de Playstation was erg geliefd. Vaak discussieerden de jon-

gens over wie er nou aan de beurt was met Fifa. Soms is dat 

best lastig als er veel zijn die mee willen doen.  Uiteindelijk willen 

we ze helpen om het juiste te doen als dingen anders gaan en 

ze helpen om elkaar ruimte te geven. Dat is nog best lastig voor 

sommigen. 

Naast een bokszak die nieuw is, hadden we dit jaar ook een 

keyboard met koptelefoon staan. De meest stoere jongens en 

meiden, werden bevangen door het maken van muziek.  Lekker 

oefenen om  zo een instrument te leren bespelen. Volgend jaar 

hopen we ook een elektrische gitaar neer te kunnen zetten.  

Het was mooi om te zien hoe kinderen contact met elkaar ma-

ken, ook buiten hun telefoon om. De medewerkers stimu-

leerden de kinderen om een spelletje te spe-

len met iemand die ze niet kennen.   
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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.  

Net zoals in 2018 hebben we ons ook in 2019 ingezet om jongeren een ‘Nieuw perspectief’ 

te bieden. 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 facet-

ten beschouwd wordt. Om deze facetten concreet te kunnen benoemen, maken wij ge-

bruik van de zeven leefgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke 

gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten) die ook in de hulpverlening ge-

hanteerd worden. Er is in grote mate behoefte aan een luisterend oor, een veilige omge-

ving, een plek waar zij gezien worden. Erkenning krijgen en vinden is van essentieel belang 

voor de ontwikkeling van eigenwaarde, welke weer bijdraagt aan een gezonde identiteits-

ontwikkeling; ‘wie ben ik’ en ‘wat kan ik’. Met het oog op volwassenwording op een even-

wichtige manier, zetten wij in op een goede en sterke relatie met de jongere en het cre-

ëren 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 
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Kick-Off 

Kick-Off Jongeren hebben behoefte aan een plek om samen te zijn. Dit realiseren we met 

Kick-Off; een plek waar  jongeren op vrijdagavond met vrienden samen zijn in een gezelli-

ge 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.  

In 2019 was het mooi om te zien hoe bordspellen steeds meer een plaats kregen in de 

groep. ‘Party en Co’,‘30 seconds’ en Bingo zijn erg populair. Mooi om te zien hoe we door-

middel van spelletjes de groep steeds meer samenhang kunnen geven. Met elkaar iets 

leuks doen, i.p.v. in de vaste clubjes op de bankhangen is een positieve verandering in het 

leven van deze jongeren. Het is heerlijk om te zien dat iets als Bingo geliefd is bij alle cultu-

ren die op een Kick-Off avond voorbij komen. Het simpele spelletje geeft de groep de mo-

gelijkheid om echt samen iets te doen en het gezellig te hebben. Uiteindelijk hebben we 

ook met delen van de groep ‘Openhartig’ kunnen spelen, een spel waarbij persoonlijke 

vragen aan elkaar gesteld worden. Prachtig om bestaand contact te versterken en nieu-

we vriendschappen uit te lokken.  

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 probe-

ren een duurzame relatie op te bouwen, waarin ruimte voor gesprek is over het leven. Bin-

nen deze relatie kunnen de medewerkers soms al vroegtijdig signaleren dat er meer hulp 

nodig is voor de betreffende jongere. Dan kan er ofwel een coachingstraject worden aan-

gegaan 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 60 jonge-

ren op een avond. 
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The Break 

The Break Het samen eten is in veel culturen ontzettend belangrijk om zich thuis te voe-

len bij de ander. Dat hebben we met The Break het afgelopen jaar gecreëerd. Tijdens 

het eten wordt er gesproken over diverse onderwerpen waar jongeren zich mee bezig 

houden. Dit levert goede en interessante gesprekken op. Doormiddel van deze ge-

sprekken dragen we bij aan het ontwikkelen van een kritische eigen mening. Zo heb-

ben we het bijvoorbeeld over politiek, relaties en toekomstplannen.  

We hebben de jongeren de verantwoording gegeven over het invullen van wat we 

gaan eten. De regel is dat het gezond moet zijn en de jongeren zijn vrij om daarbinnen 

hun eigen plan te trekken. Door gezond te koken dagen we de jongeren uit om na te 

denken over wat ze eten en wat (on)gezond eten met je lichaam doet. De jongeren 

koken om de beurt (of in een tweetal) voor de rest van de groep. Mooi om te zien hoe 

ze elkaar aanspreken op gewoon mee eten als 1 van hen een keer iets eigenlijk niet zo 

lekker vind. Volgend jaar willen we de jongeren nog meer verantwoording geven in 

o.a. zelf een budget gaan beheren waarmee zij de boodschappen doen. Daarmee 

willen we hen inzicht geven in financiën.  

Gezonde voeding, tijd 

nemen om te eten en 

een voedende maaltijd: 

dit alles is cruciaal om te 

kunnen functioneren. Een 

juiste balans in voeding 

draagt bij aan psychi-

sche, emotionele en fysie-

ke gezondheid. Afgelo-

pen seizoen waren er tus-

sen de 5 en 15 jongeren 

op een avond. 

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 ge-

maakt. 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 geen geschik-

te computer aanwezig om het huiswerk te maken. Daarom 

bieden we naast de gezelligheid in 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 al-

les heen stimuleren en motiveren we de jongeren om hun 

schoolwerk zo goed mogelijk te doen. De redenen waarom 

jongeren hulp nodig hebben liggen nogal uiteen. Daarom ge-

ven we 1 op 1 huiswerkbegeleiding. We leveren maatwerk 

voor wat een ieder nodig heeft. Zo zijn er basisschoolkinderen 

die we helpen op gebied van concentratie, maar ook mbo 

studenten die we begrijpend lezen aanleren zodat ze hun op-

drachten kunnen uitwerken. 

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. 



  

 

Samenwerking  

Om een jongere zo goed mogelijk te helpen en te voorkomen dat ze op school uitval-

len, 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 makkelij-

ker kunnen doorverwijzen naar Cornerstone. Aan de andere kant zouden we de mo-

gelijkheid 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 intensie-

vere zorg. In 2019 hebben we geïnvesteerd in de contacten met de basis de Waaier 

en Praktijkonderwijs Zutphen. We hebben gezien dat door zorgen te delen en in aan-

pak op één lijn te zitten dit voor de jeugd helpend is. Het geeft hen rust. Naast overleg 

werken we ook praktisch samen. Zo bestaat het plan om samen met het Praktijkonder-

wijs onze tuin te gaan opknappen in 2020. In 2019 heeft Praktijkonderwijs gebruik ge-

maakt van onze ruimte en materialen om het vak vrijetijdsbesteding te geven. We kij-

ken terug op een prettige samenwerking.  
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Wietlucht 

Drie, voor ons nog onbekende, jongeren komen het gebouw binnen. Een 

zeer sterke wietgeur walmt mee. Ze worden vriendelijk begroet door één 

van de medewerkers die ze laat zien wat ze hier allemaal kunnen doen. 

Drie minuten later staat de medewerker voor mijn neus: ‘zeg vind jij ook niet 

dat zij naar wiet ruiken? Wat moeten we daarmee?’ We bespreken samen 

dat we het gewoon gaan benoemen als daar de kans voor is. De regel is 

geen gebruik/handel in het gebouw, en gezien ze die regel momenteel niet 

direct overtreden is het voor nu even prima. Ook letten we een beetje extra 

op met wie deze drie contact maken, we willen voorkomen dat een aantal 

brugpiepers dit interessant zou kunnen vinden. Ze hebben een leuke avond 

en ruimte voor een wat dieper gesprek lijkt er niet te zijn. Tegen het einde 

van de avond verdwijnen ze naar buiten en ploffen neer op het grasveld 

naast het gebouw. Een paar minuten later plof ik ernaast. Ik moet bijna 

hardop lachen om de joints die snel achter hun rug verdwijnen. Ik begin het 

gesprek met: ‘En? Is het lekker zo’n jointje?’ Verbluft kijken ze me aan. Ik 

grinnik nu hardop en zeg: ‘je denkt toch niet dat die lucht niet te ruiken 

was?’ Opeens barsten ze los in een gesprek. Of het dan niet verboden is 

vanuit ons? En waarom ik niet iets gezegd had? Ik klets lekker met hun ver-

der. Dit was een mooi en open begin van een relatie voor 2019. Drie mooie 

jonge mensen die aan het begin van hun leven al zo hopeloos zijn dat ze 

het liefst wegvluchten in drugsgebruik: ‘Dan voel ik me even weer kind, dan 

kan ik weer even lachen’ Langzaam proberen we met hen aan het besef 

te werken dat zij in staat zijn om zonder drugsgebruik een beter leven op te 

bouwen dan wat er nu aan brokstukken ligt.  
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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 se-

conde 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 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 men 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; kinderkleding-

bank, naaiatelier, creatief café en koffie-inloop. 

   VOLWASSENEN; MENS ONDER DE MENSEN

30 



  

 

VOLWASSENEN; MENS ONDER DE MENSEN 

Koffie-inloop 

Dinsdag tot en met vrijdag is het Lighthouse tussen 10:00 – 

12:00 uur open om 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 vrijdagochtend kwamen er veel mensen.  

Mensen spraken in het Lighthouse met een buurvrouw af 

om in het Lighthouse een gratis kopje koffie te halen.  Ande-

ren kwamen om weer even op verhaal te komen of de 

drukte te ontvluchten. Weer anderen kwamen om even 

achter de computer te werken. Altijd is er iemand die tijd 

voor een bezoeker neemt.  
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Kinderkledingbank 

Een beetje onzeker komen mensen op vrijdagochtend soms binnen lopen. Het is toch el-

ke 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 we-

ten steeds meer mensen de weg naar de Kinderkle-

dingbank te vinden. Men mag gratis drie setjes kleding 

uitzoeken per kind per seizoen. De onzekerheid ver-

dwijnt al snel, wanneer mensen heel gastvrij welkom 

worden geheten. Al snel ontstaat er een ontspannen 

sfeer, waarin bezoekers worden geholpen met het uit-

zoeken 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.   

Afgelopen jaar hebben we een groei gezien van het aantal bezoekers. Mensen komen 

ook vaker langs, gewoon als een uitje en voor aan-

dacht. 

 

Verder weten mensen ons ook meer te vinden om hun 

gebruikte kleding te brengen. Daar zijn we erg blij mee, 

mits schoon en heel. Naast dat het mooi is dat men 

echt elkaar wil helpen, is het een bijkomend voordeel is 

dat door gedragen kleding een ‘nieuw leven te ge-

ven’. Op deze manier kunnen we ook een bijdrage 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 

geven we aan het Leger des Heils of aan ‘t Winkeltje 

van de EGZ. 

Aantallen: 

Gezinnen: +/- 80 

Kinderen: +/- 200 

Kledingstukken: +/- 1300  

Vrijwilligers: 10 

Voorwaarde: 

De Kinderkledingbank richt 

zich op mensen met een 

laag inkomen; Max. besteed-

baar inkomen van 130% van 

de bijstandsnorm. 
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Naaiatelier 

Al jaren hebben we in het Lighthouse wekelijks 

op vrijdag ons naaiatelier. Er wordt naailes ge-

geven en mensen geholpen hun eigen kle-

ding te maken of te verstellen onder deskundi-

ge leiding van één van onze vrijwilligers. 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 ge-

maakt van het Naaiatelier. 

Plannen voor 2019 /  2020 

Voor 2019 hadden we o.a. plannen om 

onze woonkamer verder uit te breiden 

met vaste activiteiten en workshops. 

Daarnaast wilde we mannenactiviteiten 

organiseren. Door langdurige afwezig-

heid van enkele teamleden, o.a. van-

wege ziekte, hebben  we dit helaas niet 

door kunnen laten gaan. Wat in het vat 

zit, verzuurt echter niet. Voor 2020  staan 

al enkele activiteiten gepland.  



  

 

Creatief Café;     voor vrouwen, door vrouwen

In 2019 zijn we iets gegroeid ten opzichte van vori-

ge jaar. In totaal hebben rond de twintig vrouwen 

het creatief café bezocht. Het lijkt dat de groei 

doorzet in 2020.  Met drie, soms twee, leiding erbij 

was het een drukke maar gezellige boel. Eens in de 

twee weken stonden er allerlei spullen klaar om ge-

bruikt te worden door vrouwen. Soms werden de 

spulletjes opgepakt, en weer teruggezet omdat ze 

toch niet voldeden aan waar naar werd gezocht. 

Soms werden ze uitgekozen en geschikt in een gro-

ter, creatief geheel. De ene keer een bakje voor 

de herfst, de andere keer Kerststukje, en dan weer 

een hanger van macramé. Wat overeen komt aan 

deze producten, is dat ze allemaal gemaakt zijn te 

midden van een gevarieerde, meelevende en 

prachtige groep vrouwen. Een groep vrouwen die 

komt om creatief bezig te zijn, maar ook weet dat 

er gezelligheid en aandacht voor elkaar te vinden 

is en willen leren van de dingen die besproken wor-

den rondom de thema´s tijdens de ochtenden. 

Naast de activiteit in het Lighthouse is er ook twee 

keer een workshop gevolgd in een atelier in Zut-

phen.  

Aantal keer:  20 

Aantal bezoekers: +/- 20 

Leiding: 4 
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Creatief Café;     voor vrouwen, door vrouwen 

Het eerste kerststukje 
Twee weken voor Kerst 2019 stond er 

op de planning om een Kerststukje 

te maken. Die ochtend was er een 

record aantal bezoekers van het 

jaar. Er waren 15 vrouwen enthou-

siast bezig aan het maken van een 

kerststukje in een mandje, bakje of 

schaaltje. Mariam*, een moslim-

vrouw uit de wijk, was er ook. Ze was 

voor het eerst, en het was ook haar 

eerste keer dat ze een Kerststukje 

maakte. Echter leek zij geheel op 

haar gemak door alle aardige woor-

den, en zij voelde zich vrij om allerlei 

spullen te gebruiken en een mooi 

Kerststukje te maken. Toen de och-

tend ten einde liep, begonnen we 

samen alle spullen op te ruimen. Ma-

riam nam haar Kerststukje van de ta-

fel, en liep naar een leiding toe. 

“Waar mag ik deze laten?” vroeg ze. 

Er werd haar gezegd dat ze het stuk-

je mee naar huis mocht nemen. Ma-

riam geloofde het niet, en vroeg op 

welke tafel in het Lighthouse haar 

stukje mocht staan. Na haar over-

tuigd te hebben dat ze het stukje 

écht mee mocht nemen, was ze ver-

rast en blij. “Mijn kinderen vinden het 

altijd jammer dat wij thuis geen Kerst-

boom hebben, maar wat zullen ze 

hier blij mee zijn!”    

 

*Mariam heet in werkelijkheid anders  
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Binnen ons team hebben we gekwalificeerde mensen; sociaal hulpverleners, pedago-

gen, financieel deskundigen, coaches, docenten, enz. Hierdoor zijn we in staat om 

mensen op verschillende terreinen in hun leven bij te staan:  

• Opvoeding & gezin 

• Sociale relaties 

• Financiën 

• Praktische hulp 

• Persoonlijke problemen 

• Werk 

• Identiteit 

• Zingeving 

• School 

• Wonen 

Soms is de begeleiding eenmalig, maar we bieden ook langere begeleidings- of coa-

chingstrajecten aan om mensen te helpen weer (meer) perspectief te krijgen in hun 

leven.  

De meeste mensen komen binnen via onze activiteiten als de kledingbank, koffie-

inloop, Kick-off (voor jongeren) of via de kinderclub (ouders). Soms komen mensen be-

wust enkel binnen lopen voor hulp.  

Onze hulpverlening is gericht op kinderen, jongeren en volwassenen. 

Afgelopen jaren zien we een groei in aantal en in intensiteit van de hulpvraag. In totaal 

hebben wij dit jaar ongeveer 40 mensen persoonlijk mogen ondersteunen om hun le-

ven iets beter op de rit te krijgen. 

29 

HULPVERLENING;     PRESENT   ZIJN IN HET DAGELIJKS LEVEN

“Hans, Ik wil je bedanken voor de dienst 

van gisteren. Het heeft me een beetje de 

ogen geopend. Ik ben vandaag aan de 

slag gegaan met de muur die om mij heen 

staat. En daar inzicht in te krijgen. Be-

dankt!”  

Bezoeker (25) 
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HULPVERLENING;     PRESENT   ZIJN IN HET DAGELIJKS LEVEN 

Presentie; afstand - nabijheid 

Bij Cornerstone werken we vanuit de presentiebenadering, welke steunt op relationeel den-

ken; een wederzijds afhankelijke relatie aangaan met de ander. Vanuit deze theorie streven 

we intensieve relatievorming na en willen we inzetten op maximale aansluiting bij de ander 

waarin we onszelf mogen geven. Nabijheid maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. 

Nabijheid is onmisbaar in een zorgrelatie. Nabijheid bekrachtigt een diepe laag in de mens, 

waardoor deze het gevoel heeft er te mogen zijn. Het is in de relatie dat de ander zich kan 

laten zien, tevoorschijn kan komen met wat hem bezighoudt; in de relatie kun je de ander 

van dichtbij leren kennen in zijn talenten, verlangens, beschadigingen, etc. Nabijheid wordt 

niet uit de weg gegaan als vanuit de aangegane relatie blijkt dat daar behoefte aan be-

staat. 

Presentie is dan ook relationeel werken: de nabijheid opzoeken om zo te kunnen zien en be-

grijpen wat je voor de ander kunt betekenen. Maar ook: de nabijheid opzoeken, omdat dat 

goed doet. Het betekent dat je de ander ziet en erkent in wie hij is en dat de ander er mag 

zijn met zijn hele hebben en houwen (Marjanneke Ouwerkerk). 

Uitgangspunt bij het denken over nabijheid en intimitiet is dat heel veel kwetsbare mensen 

problemen hebben op het gebied van intimiteit. Als we zouden zeggen dat hulpverleners op 

dit gebied niets te zoeken hebben, dan verergeren we het leed van kwetsbare mensen.  

Nabijheid kan dan zijn: emotioneel meeleven of compassie, wederkerigheid, troost en nabij-

heid bij lijden. Het kan gaan om fysieke nabijheid of aanraking: het strelen van iemands ge-

zicht of de handen vasthouden. Maar ook: samen bevangen zijn door een nieuw idee, ver-

halen van elkaar kennen, geheimen, ambities en verlangens kennen. Het gaat hierbij dus  

zeker niet om seksualiteit. Het uitgangspunt is dat mensen behoefte hebben aan intimiteit, 

het is iets wezenlijks, we kunnen het niet wegredeneren (Anne Gaasensen). 
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Mentoraat 

Om een relatie met een kind of jongere 

op te bouwen en vandaaruit naast ze te 

staan in hun leven, hanteren we een 

mentorsysteem. Hierbij wordt een groepje 

kinderen of tieners aan één van de lei-

ding gekoppeld waardoor er een intensi-

vering 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 en toe een  

 

berichtje, mailtje of appje, het volgen 

van belangrijke gebeurtenissen (door hier 

in gesprek met de jongere op terug te ko-

men) en het ondernemen van activitei-

ten mocht de jongere daar behoefte 

aan hebben.  

Dit mentoraatsysteem helpt om  vroegtijdig 

te signaleren als er problemen ontstaan. 

Maar het helpt ook om problemen te voor-

komen, doordat er iemand is die te vertrou-

wen is , waar je even je verhaal kunt doen.  

TalentHouse  

TalentHouse is een coachingsproject voor jongeren, door middel van lessen in muziek, 

dans, drama, zang, fotografie en beeldende vorming. Door middels van lessen in één 

van de betreffende onderdelen helpen we jongeren hun talenten te ontwikkelen. Tege-

lijkertijd willen wij  op deze manier  bijdragen aan ontwikkeling van de jongeren tot een 

evenwichtige volwassene die weet waar hij/zij goed in is en gemotiveerd is om zelf actief 

aan zijn of haar eigen toekomst te werken.  

Het project is nog in de pilotfase.  
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Fotografie 

Afgelopen jaar zijn we bij Cornerstone begon-

nen met coaching door middel van fotografie 

In het kader van ons programma TalentHouse.  

Fotografie is een onderwerp dat veel jongeren 

aanspreekt. Wie van hen kent de mooie 

plaatjes op Instagram, Facebook en andere 

sociale media niet.  

In de aanpak van de coaching wordt er geke-

ken naar wat er het beste bij de jongere past. 

Dit kan een coaching gericht zijn op persoonlij-

ke ontwikkeling, denk 

hierbij aan zelfbeeld, ei-

genwaarde, hoe kijk ik 

naar de wereld om mij 

heen, van uit welk per-

spectief zie ik de dingen? 

Tegelijkertijd wordt er ook 

gewerkt aan talentont-

wikkeling. De jongeren 

worden uitgedaagd om 

een leer traject aan te 

gaan waarin ze de ca-

mera handmatig gaan 

bedienen. Dit wordt lang-

zaam opgebouwd. Bij ta-

lentontwikkeling kijken we 

naar waar de talenten 

liggen. Deze talenten 

bouwen we uit. In de 

praktijk zien we dat talentontwikkeling het 

meeste aansluit bij de jongere doelgroep van 

10-15 en de persoonlijke ontwikkeling aansluit 

bij de jongeren tussen 15-21. Talentontwikkeling 

zorgt voor meer eigenwaarde, wat uiteindelijk 

ook weer helpt om het op school beter te 

doen.  

Samen met de jongeren trekken we naar bui-

ten de natuur in, om daar de foto’s te maken. 

De theorie van het fotograferen integreren we 

in de lessen maar zijn ook een mooi schakel-

punt naar persoonlijke gesprekken.  

Niet zien wat er staat,  

maar zien wat er kan 

staan.  
Een van onze jongere krijgt 

de opdracht om iets te foto-

graferen. ’moet ik dat foto-

graferen? Maar dat ziet er 

toch echt niet uit?’ Ik snap 

wat ze bedoelt, als ik er 

langs zou lopen zou ik er zelf 

ook geen aandacht aan be-

steden. Niets super specta-

culairs. Het ziet er eerder uit 

als een troosteloos hoopje 

bloem. Met de nodige weer-

stand pakt de jongere de 

camera er bij. Ze schiet snel 

een foto om het vervolgens 

aan mij te laten zien. ’Zie je 

wel. Ziet er niet uit’. Ik vraag 

of ik mag laten zien hoe ik 

het zie en neem de camera 

van haar over. Door te kie-

zen voor een ander per-

spectief wordt datgene 

waar ik eerder geen aan-

dacht aan zou geven iets 

moois. Ik laat het zien aan 

de jongere, ze kijkt me met 

enige verbazing aan. ‘Wauw 

dat had ik niet gedacht’. 

Een stuk enthousiaster gaat 

ze opnieuw aan de slag met 

een foto maken. Het lukt 

haar om iets moois neer te 

zetten, na het foto’s maken 

praten we door over het on-

derwerp kijken naar jezelf en 

anderen.  
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   EVENEMENTEN 
Week tegen eenzaamheid 

Het zal je maar gebeuren; met allemaal mensen in de buurt je toch eenzaam voe-

len. Van 1 tot 8 oktober 2019 was de “week tegen eenzaamheid” om hier aandacht 

voor te vragen. Opeens was daar het idee: met een fietskar de straat op gaan en 

mensen uitnodigen voor een kopje koffie bij hun in de straat. De kinderen van de 

kinderclub maakte onderzetters in hartvorm voor alle eenzame mensen in de buurt. 

Halverwege de week stonden we zomaar op 

straat, met de fietskar met koffie en belden we 

aan bij de mensen. Gelukkig was er een lekker 

zonnetje ondanks dat het weer al wat kouder 

werd. Heerlijk was het om op straat verbinding 

aan te gaan en ook buren met elkaar in contact 

te brengen. Het idee is zo aangeslagen dat we de 

fietskar overgenomen hebben en we nu vaker de 

straat op willen gaan om mensen te ontmoeten. 

Eenzaamheid blijft ook na 8 oktober bestaan, en 

wij willen ons steentje bijdragen om dat het hele 

jaar door tegen te gaan.  

Wijkfeest 

"Ook al heb ik alleen maar koffie gedronken, ik heb genoten 

van de sfeer en de ontmoeting met anderen. Je merkt dat 

iedereen geniet en dat zo’n dag als dit, enorm verbind als 

wijkbewoners met elkaar," 

In en om het Lighthouse, was  tijdens de seizoensopening op 

21 september, van alles te vinden: een springkussen, bibber-

spiraal, een ijskraam, een knutseltafel en een rommelmarkt. De kinderen werden ge-

schminkt tot hun favoriete helden. In de speeltuin streden zowel kinderen als volwasse-

nen om het record spijkerbroekhangen. Op de rommelmarkt boden verschillende vol-

wassenen en kinderen hun spullen aan. Vrijwilligers van de bibliotheek stelden hun tijd ter 

beschikking om de aanwezige kinderen voor te lezen. Veel kinderen bakten hun eigen 

pannenkoek, om deze vervolgens heerlijk op te eten. In de ochtend en middag was er 

een creatieve workshop, waar vrouwen hun creativiteit kwijt konden in het spelen met 

verf. Voor iedereen was er koffie, thee of limonade met een koekje. Ook waren er heerlij-

ke hamburgers en aardappeltwisters. De achterkant van het Lighthouse heeft nieuwe 

graffiti gekregen. De hele dag waren de mannen van het Gospel Graffiti Crew er mee 

bezig. Het is een prachtig eindresultaat. 

Het doel om wijkbewoners en andere geïnteresseerden een gezellige dag te bezorgen, 

was zeer geslaagd met rond de 250 mensen. Verschillende bezoekers geven aan geno-

ten te hebben 
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Pannenkoekenfeest 

Wat nou als je Halloween een beetje eng vind, maar wel graag iets leuks wil doen? Spe-

ciaal voor deze groep kinderen hebben we een mooi pannenkoekenfeest georgani-

seerd. Zo konden veel kinderen toch de volgende dag op school vertellen dat ze een 

leuke avond hadden gehad. Voor kinderen is meedoen een belangrijk onderdeel van 

hun leven. Een geslaagde en gezellige avond! 

Kerst 

Je zult maar alleen zitten? Dat is sowie-

so al moeilijk, maar zeker met kerst! 

Daarom hebben we op eerste kerst-

dag een prachtig kerstfeest georgani-

seerd voor iedereen die alleen was of 

zich eenzaam voelde. Samen met 50 

mensen hebben we heerlijk gegour-

met. Tijdens het eten was er muziek en 

een kerst-toneelstuk in Dickensstijl. Aan 

het eind van de avond ging iedereen 

natuurlijk nog met een mooi kerstca-

deautje naar huis. 

 

Met een andere groep van 21 personen zijn we op kerstavond naar een 

kerstmusical in Apeldoorn geweest, waarna we afgesloten hebben met 

een vuurkorf en glühwein 
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Sinterklaasactie 
Elke ouder wil graag zijn of haar kind een cadeau geven 

met Sinterklaas. Maar helaas is dat niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. Voor die gezinnen die het financieel 

moeilijk hebben, heeft Cornerstone samen met 2Switch 

en de Zutphense Uitdaging op 28 november een Sinter-

klaasactie in het leven geroepen. Het speelgoed werd 

gedoneerd door 2Switch. In het Lighthouse in Zutphen kon een gestage stroom bezoe-

kers, die gebruik maken van de kledingbank en uit het AZC,  in alle rust speelgoed uit-

zoeken voor hun kinderen onder het genot van een kopje koffie of thee. De cadeautjes 

werden ingepakt en ook aan juten zakken is gedacht.  

We konden terug kijken op een geslaagde actie, waarin veel gezinnen geholpen kon-

den worden.  

"Ik heb mijn kinderen verteld 

dat Sinterklaas niet bij ons kon 

komen. Nu kunnen we toch 

pakjesavond vieren"  

Reactie van een ouder die met 

een volle zak cadeautjes naar 

huis kon. 

Kledingactie 

Naast dat er veel kinderkleding werd gebracht voor de kinderkledingbank, kregen we 

ook veel kleding voor volwassenen. Ook kregen we regelmatig vragen van volwasse-

nen voor kleding. De nood was hoog. Helaas hebben we niet de mogelijkheid om ook 

wekelijks voor volwassenen een kledingbank te houden. Daarom hebben we in novem-

ber eenmalig een kledingbank voor volwassenen gehouden. Vanwege gebrekkige PR, 

waren er met ongeveer 20 mensen, minder dan we gehoopt hadden. De mensen die 

kwamen ging dankbaar en met leuke kleding weer huiswaarts. 
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Christmas Cut 

Voor de feestdagen wil iedereen er natuurlijk 

weer op en top uit zien. Toch is die wens niet 

voor iedereen haalbaar. Dat was de reden 

dat kapsalon Nineveh contact met ons zocht 

om samen het evenement Christmas Cut in 

het Lighthouse te organiseren. Daklozen en 

Kinderen uit gezinnen die het financieel moei-

lijk hebben, konden op 16 december gratis hun haar laten knippen.  Andere kappers 

konden zich aansluiten bij deze actie. Uiteindelijk waren er 6 kappers die ruim 60 men-

sen een mooie kerst hebben bezorgd. Naast 

het knippen was er muziek wat gedaan werd 

door mensen uit de wijk.  

Aan het eind van de dag waren de mensen 

uitgenodigd voor een maaltijd verzorgd door 

één van de restaurants in Zutphen. Uiteraard 

kregen de kinderen ook nog een kerstca-

deautje mee naar huis.  

Hutten bouwen 

Het is toch geweldig om een hut te bou-

wen. Samen met je vriendjes met dozen, 

rollen behang, veel plakbank lekker aan 

de slag om een hut te bouwen. Met 

meer dan 20 kinderen hebben we in het 

voorjaar geweldige bouwwerken ge-

maakt; een kasteel, boot, huis enz. Een 

zeer geslaagde middag waar de kin-

deren helemaal los konden met hun cre-

ativiteit onder leiding van enthousiaste 

vrijwilligers. 



  

 

Sinds 2013 heeft Cornerstone een re-integratieproject.  Door verschillende omstandighe-

den hebben sommige mensen geen werk (meer). Hierdoor is de kans op een sociaal iso-

lement 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 meedoen-plekken worden ze weer meer mens, omdat ze weer iets kun-

nen 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 krij-

gen we een vergoeding van de gemeente.  

Ook hebben we asielzoekers hier een plaats in aangeboden. 

Totaal hebben in 2019 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 medewerkers.  

RE-INTEGRATIE; SAMEN AAN  HET WERK

Schoonmaak 

In 2019 hebben we één persoon aan het werk 

gehad bij Stichting Cornerstone Zutphen voor de 

schoonmaak.  

Tuinieren 

In verband met de gastvrijheid is belangrijk dat het ook 

om het gebouw er netjes uitziet; de tuin moet bijge-

houden worden, de rommel rond het gebouw moet 

weg zijn, de buitenkant van het gebouw netjes enz.  

In 2019 hadden we 1 persoon die zich hiermee bezig 

hield in het kader van re-integratie 
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Klussen en onderhoud 

Sinds 2016 hebben we een eigen werkplaats in ons ge-

bouw de Boei. In 2019 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 men-

sen, die er zelf niet toe in staat waren of het niet zelf kon-

den betalen,  geholpen met kluswerkzaamheden in en om het huis.  

In 2019 hebben drie mensen hiervoor gehad. 

Administratie & verkoop 

Zowel voor Stichting Cornerstone als Stichting 

Lighthouse (beheer van de panden) moest er een 

goede boekhouding worden bijgehouden. Daar-

naast waren er allerlei andere administratieve ta-

ken.  

Ook kregen we diverse goederen, die we ten ba-

te van het werk mochten verkopen. Dit gebeurde 

vaak via Marktplaats of Facebook. Ook hebben 

we diverse goederen gratis aangeboden via de Facebookgroepen.  

In 2019 hadden we drie mensen die hiervoor werkzaam waren.  

INTEGRATIE; SAMEN AAN  HET WERK 

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 waar-

mee je niet bent opgegroeid. We hebben bij diverse activiteiten (Creatief café, kinder-

club, 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 ko-

men.  

We hadden hiervoor vier mensen. 

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 klus-

jes, zoals de keuken opgeruimd houden. 
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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. 

Daarin kan je zien dat Cornerstone steeds meer is uitgegroeid tot een levendige en dy-

namische community, een gemeenschap van mensen, die samen het leven leven en 

delen. Dit zijn gelovigen en niet-gelovigen zoekers, volgelingen van Jezus, moslims, athe-

ïsten enz.. Concreet betekent het o.a. dat we verjaardagen met elkaar vieren, we el-

kaar thuis of in het ziekenhuis, bezoeken, helpen met klussen, samen gaan sporten, enz.. 

Dit zijn vaak geen geplande of verplichte activiteiten, maar gebeuren tussendoor. Dat is 

ontmoeting en verbinding. 

    COMMUNTY;    SAMEN HET LEVEN LEVEN

Dagopening 

Elke ochtend even een bakkie koffie met el-

kaar., het leven delen over afgelopen dagen; 

school, gezin, ziekte e.d. Zo beginnen we dins-

dag tot en met vrijdag met elkaar.  Vaak 

wordt er een thema besproken, zoals geluk, 

vriendschap, lijden, verkiezingen, enz.  Dit 

doen wij vanuit onze christelijk identiteit. Tege-

lijkertijd is het mooi om te zien dat iedereen 

mee doet, vanuit zijn of haar eigen levensvisie 

of geloof. Er is ruimte voor en respect naar el-

kaar.  

De ene ochtend zijn we met 5 mensen de an-

deren met 20. 
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Kinderwerk zondag  

Naast dat er door de week kinderactiviteiten 

zijn, is er ook de laatste zondag kinderclub. 

Wanneer de ouders met elkaar bezig zijn, 

hebben de kinderen hun eigen programma 

met creativiteit, spel en een (Bijbel)verhaal. 

De leeftijd van de kinderen is heel verschil-

lend. De één is drie, de ander is twaalf. Soms 

is het lastig om bij beide leeftijden aan te slui-

ten. Daarom worden er soms creatieve oplos-

singen bedacht.   

Er komen tussen de 2 en 7 kinderen tegelijker-

tijd met in totaal 10 verschillende kinderen.  



  

 

Vriendenkerk 
Sinds oktober 2015 hebben we elke laatste zondag van de maand bijeenkomsten; de 

zogenaamde Vriendenkerk. 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 bevolkings-

groepen welkom zijn en die vrede brengt voor de breedte van de stad, waarbij een ver-

binding is tussen verschillende culturen, in etnisch opzicht maar ook van verschillende la-

gen 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 sa-

men kunnen eten, lachen, kletsen, huilen en genieten.  

We zijn een groep mensen die zondags bij elkaar komen. Bij ons staat vriendschap cen-

traal; vriendschap met elkaar, maar ook met God. We baseren dit geloof op het ka-

rakter 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 kin-

der- en tienerprogramma.   

Enkele thema’s van 2019 waren: Herinneringen, doorzetten, klimaat en milieu, Pasen, ge-

luk.  

Naast de vaste bijeenkomst op de laatste zondag van de maand hebben we een aan-

tal extra keren Vriendenkerk gehad; Start , BBQ e.d. 

In 2019 hadden we een vaste groep bezoeker met ongeveer 40 volwassenen, 7 jonge-

ren en 10 kinderen. Daarnaast nog enkele incidentele gasten. Het team bestond uit 20 

volwassenen (incl. stagiaires), 2 jongeren en 4 kinderen.  

COMMUNTY;    SAMEN HET LEVEN LEVEN 
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NETWERK; NIET ALLEEN OP DE WERELD

Samenwerken 

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. We willen samenwerken, elkaar op de hoogte 

houden, elkaar ondersteunen waar nodig en naar elkaar doorverwijzen. Als we een geza-

menlijk doel hebben, moeten we daar ook gezamenlijk voor gaan. 
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NETWERK; NIET ALLEEN OP DE WERELD 
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Scholen 

In 2019 hebben wij met de volgende scholen sa-

mengewerkt bijvoorbeeld als leerwerkbedrijf / sta-

geplaats: 

OBS De Waaier 

Praktijk Onderwijs Zutphen 

Christelijke Hogeschool Ede 

ROC Aventus 

Praktijkonderwijs Zutphen (POZ) 

Afgelopen jaren kwamen er al diverse jongeren van het Praktijkonderwijs naar onze 

jongerenactiviteiten. In 2019 hebben we meerdere keren contact gehad met het 

praktijkonderwijs om te kijken waar we verder konden gaan samenwerken. Daaruit is 

voortgekomen dat we hebben besloten dat POZ haar vak vrijetijdsbesteding in het 

Lighthouse gaat verzorgen. De jongeren komen met hun docenten tafeltennisen, poo-

len, darten, spelletjes spelen enz. Ook één of meerdere 

van onze jongeren zijn dan bij deze activiteit aanwezig. 

Op deze manier kunnen we relaties uitbreiden en verster-

ken om de jongeren vandaaruit beter te kunnen onder-

steunen.  



  

 

Stichting Perspectief is een andere 

welzijnsorganisatie in Zutphen. Zij 

werkt ook in Het Waterkwartier, 

waardoor wij elkaar ook nodig heb-

ben 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 vrijwilligers-

centrale contact gehad.  

HGJB 

De HGJB is een landelijke 

organisatie voor kinder- 

en jongerenwerk vanuit 

de PKN. Cornerstone heeft in 2019 weer 

een kinderprogramma geschreven voor 

VBW van deze organisatie in de Schat-

zoekers-serie. Dit is inmiddels voor het 

viertiende jaar. Dit jaar was het thema: 

“Duik er in”.  
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Samenwerking Wie Goed Doet 

Goed Ontmoet 

Afgelopen jaren hebben we al samen ge-

werkt met stichting WGDGO op een ma-

nier dat we van elkaar wisten en elkaar konden vinden als dat nodig was. 

Stichting WGDGO is nog jong, maar inmiddels kunnen zij ook al op veel bekendheid re-

kenen in Zutphen en omstreken. Zij richt zich met name op het verstrekken van verjaar-

dagspakketten, het loten en verloten op de Facebookgroep en het verlenen van acute 

hulp bij mensen in nood. 

In november 2019 hebben we, na enkele gesprekken besloten om nauwer te gaan sa-

menwerken, omdat we mogelijkheden en kansen zien om elkaar aan te vullen en te on-

dersteunen bij bestaande activiteiten, zodat nog meer mensen geholpen en onder-

steund kunnen worden. 

Vanaf januari 2020 heeft Stichting WGDGO 

en Stichting Cornerstone de handen ineen 

geslagen. Praktisch gezien houdt dit in dat 

Stichting WGDGO is verhuisd naar het Light-

house en daar de huiskamer deelt met ons. 

Beide houden we onze eigen identiteit en 

blijven we onze eigen activiteiten voortzet-

ten. 



  

 

Gemeente Zutphen 

Meedoen in de maatschappij is belangrijk. Ieder-

een heeft talenten. Die wil men natuurlijk graag in-

zetten. Mensen die een uitkering ontvangen moe-

ten solliciteren voor een baan. Echter kan dat in bepaalde gevallen vanwege allerlei 

redenen 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 2019 hebben wij met de Gemeente Zutphen (Het Plein) kunnen samenwerken, door 

Meedoenplekken aan te bieden. Wij hebben in dit jaar 5 mensen gehad die op deze 

manier bij ons werkten.  
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Linda Foundation 

De LINDA foundation wil 

meer begrip en vooral een 

positieve actie creëren voor 

gezinnen met kinderen in Nederland die 

het financieel zwaar hebben. Zij stelt zich 

ten doel cadeaukaarten te geven aan 

gezinnen. Dit zijn bonnen voor Albert 

Heijn, Hema, Intertoys en C&A waarmee 

ze lekker kunnen eten, een cadeautje in 

de schoen kunnen krijgen en een feeste-

lijke outfit kunnen dragen tijdens de kerst-

viering.  

Omdat Cornerstone met veel gezinnen 

met armoede te maken heeft, is Hans 

namens Cornerstone intermediair gewor-

den. Hij mag jaarlijks vijf gezinnen aan-

dragen om in aanmerking te komen voor 

een pak-

ket van 

het Lin-

da Foun-

dation. 

Aan de slag 

Nieuwkomers willen graag meedoen in 

onze maatschappij. Het is voor deze 

doelgroep echter lastig om ergens tus-

sen te komen en vrijwilligerswerk te 

doen, onder andere door de taalbarriè-

re die bestaat. Aan de Slag betrekt be-

woners van het asielzoekerscentrum 

(AZC) bij vrijwilligerswerk in de gemeen-

te.  



  

 

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 goe-

deren aan, zodat maatschappelijke orga-

nisaties andere mensen weer verder kun-

nen helpen. Zo hebben wij diverse goe-

deren ontvangen.  

Samen met de Zutphense Uitdaging en 

2Switch hebben we onze  Sinterklaasactie 

georganiseerd (zie hoofdstuk 

“Evenementen”.  
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Platformen: 

We zijn bij de volgende platformen aangesloten: 

• Verbindkracht; Verbindkracht is 

een platform van lokale partners, 

professionals en vrijwilligersorgani-

saties, om de krachten te bunde-

len tegen armoede en sociale uit-

sluiting. Als Cornerstone zijn we ook aangesloten bij dit 

platform. Op deze manier hebben we een breder net-

werk gekregen en kunnen we met elkaar meer beteke-

nen voor mensen in armoede. We houden elkaar op de 

hoogte, verwijzen door naar elkaar en ondersteunen 

elkaar waar nodig. 

• Netwerk Eenzaamheid Zutphen (NEZ); is een platform 

van organisaties en burger initiatieven om meer verbin-

ding tussen jong en oud te genereren ten einde een-

zaamheid tegen te gaan.  

2Switch 

Met de kringloopwin-

kel wil 2Switch een 

belangrijke bijdrage 

leveren aan verlen-

ging van de levens-

cyclus van herbruikbare goederen. Zo 

wordt de afvalberg en daarmee onze 

ecologische voetprint. verkleint. Daar-

naast biedt de organisatie ondersteuning 

aan mensen d.m.v. laagdrempelig, zinvol 

werk aan te bieden.  

Samen met 2Switch en de Zutphense Uit-

daging hebben we onze  Sinterklaasactie 

georganiseerd (zie hoofdstuk 

“Evenementen”.  
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IJsselzorg 

IJsselzorg biedt ambulante bege-

leiding en dagbesteding aan vol-

wassenen met complexe proble-

matiek. Zij willen hun werk uitbrei-

den naar het Waterkwartier, waar 

wij ook voornamelijk werken. Mo-

menteel vinden er gespreken 

plaats om te kijken waar we el-

kaar kunnen ondersteunen , ver-

sterken en eventueel dingen sa-

men kunnen doen. Dit hopen we 

in 2020 daadwerkelijk gestalte te 

kunnen geven.  

• 360 graden mens 

• Bureau Wagenaar 

• GGnet 

• Humanitas Zutphen 

• Jeugd en Gezinscoach Sandra Krijgs-

man 

• Karacht 

• Schuldhulpmaatje 

• Tactus Zutphen 

• Trajectum 

• Waterkracht 

• Wijkagent 

• Woonbedrijf Ieder1 

 

Organisaties 

Daarnaast hebben we nog met veel andere organisaties contact.  

Voedselbank 

De voedselbank is net als Cornerstone gericht om 

mensen in armoede te helpen. Daarom verwijzen 

we ook door naar elkaar. En liggen er folders van 

beiden organisaties op locaties. waren we uitge-

nodigd om tijdens een ochtend van de voedsel-

bank langs te komen en de mensen daar te ont-

moeten. Bij een tafel bij de uitgang hebben we 

tasjes met flyers en een presentje uitgedeeld. 

Daarnaast hebben we veel nieuwe mensen ont-

moet en met hen gesproken over wat wij voor 

hen konden betekenen en waar ze behoefte aan 

hadden. Mensen waren erg enthousiast, vooral 

voor de kinderkledingbank, het Creatief Café en 

ook de gratis koffie tijdens de inloop.  



  

 

FINANCIËN 
Winst & verliesrekening 
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Balans 

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 ver-

bonden. Naar aanleiding van de contacten met externe deskundigen zijn we gestart met fondsen-

werving voor diverse projecten van Cornerstone.  

 

Toelichting 

1. 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. Hier-

over betalen zij achteraf zelf belasting. Dit gaat via stichting Samen op de Bres.  

 

 

De boekhouding is gecontroleerd door  Optifisc B.V. te Rotterdam 
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SLOTWOORD:   COUNT YOUR BLESSINGS

Als we terug kijken op 2019, zien we dat er ontzettend veel gebeurd is; allerlei activitei-

ten, gesprekken, ontmoetingen enz. er is een bekend lied dat heet ‘Count your bles-

sings’ (Tel uw zegeningen). Als we terug kijken op 2019 mogen we inderdaad onze ze-

geningen tellen. Dit jaarverslag was een beknopte weergave daarvan. We zijn dank-

baar. Dankbaar voor al die mensen die zich hebben ingezet. Dankbaar voor die die 

mensen die financieel hebben bijgedragen. Dankbaar voor de organisatie en gemeen-

te met wie we konden samenwerken. Dankbaar voor God die ons leven geeft. Die 

dankbaarheid geeft energie om op deze weg door te gaan in 2020. 
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SLOTWOORD:   COUNT YOUR BLESSINGS 
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