Jaarverslag 2020
Stichting Cornerstone

“Ontmoeting, verbinding, perspectief”

INLEIDING

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van Stichting Cornerstone. Wat was 2020 een bijzonder jaar; niet
alleen voor ons, maar voor de hele wereld. Ineens kwam de wereld langzaam tot stilstand. Stilstand? Nee, toch niet helemaal De wereld veranderde. Er ontstonden opeens nieuwe uitdrukkingen zoals “Het nieuwe normaal”. De corona-pandemie gooide de wereld op zijn kop. Dingen zoals ze altijd werden gedaan, konden opeens geen doorgang meer hebben. Letterlijke nabijheid
veranderde naar een 1,5-meter-samenleving. Mensen raakten meer in een isolement, met alle
problemen die daarbij kwamen kijken. Maar de pandemie bracht ook positieve dingen. Men
werd letterlijk stil gezet, waardoor er ook meer tijd voor bezinning kon komen.
Dit gold ook allemaal voor Cornerstone. Corona zorgde er voor dat ook wij stil werden gezet. Het
gaf ons weer rust om te bezinnen. De kenmerkende nabijheid, die voor onze organisatie geldt,
kon niet meer op de oude manier. Een troostende arm om iemand heen, stoeien met jongeren,
met 50 man bij elkaar zitten in het Lighthouse e.d. konden niet meer. We moesten herijken; wat
willen we nog; waar willen we naar toe; wat kunnen we? Het gaf meer nieuwe ideeën en creativiteit.
In dit verslag kunt u lezen van de nieuwe ontwikkelingen. Het is geen nieuwe koers, maar wel een
ander vehikel op dezelfde koers. We nemen u graag mee op de reis via deze koers. Tijdens deze
reis leest u over het nieuwe outreachende werk, het terras, de digitale activiteiten en nog veel
meer.
Samen met het team mochten we veel kinderen, jongeren als volwassenen een stuk gezelligheid
bieden en een luisterend oor. We mochten deze mensen, namens Jezus, iets van Zijn liefde laten
zien.

Het is mooi om te werken aan ons doel en kinderen, jongeren en volwassenen te helpen groeien
tot geestelijke en sociaal-emotioneel stabiele mensen die in staat zijn om hun plaats in de maatschappij in te nemen.
We wensen u veel plezier met het lezen van dit verslag
Met vriendelijke groet,

Hans van Noort
Directeur
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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 cohesie afbrokkelen.
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De Stichting
Cornerstone wil vanuit het wijkcentrum Lighthouse een thuis bieden voor mensen en
hen 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,
reintegratieprojecten (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 voren. Tijdens deze activiteiten denken we na over verschillende thema’s. Hierin spreken
wij vanuit onze christelijke levensovertuiging. Er is 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 mensen op, helpt mensen hun plekje (terug) te vinden 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:
•

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.

•

Bestrijding van armoede;
Omdat er veel mensen in de wijk wonen die
het financieel moeilijk hebben, helpt Cornerstone ze om hier mee om te gaan en zo
mogelijk hier uit te komen. Zo verwijst Cornerstone mensen door naar bijv. de Voedselbank 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 mensen middels het re-integratieproject van Cornerstone meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
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•

Mensen helpen zich maatschappelijk te ontwikkelen;

•

Eenzaamheid tegengaan 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 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.

“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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De Boei;
Het gebouw staat aan de
achterkant van het Lighthouse aan de Dr. de Viisserstraat.
In 2019 is er begonnen om
dit gebouw flink op te
knappen als extra ontmoetingsruimte,
omdat
het
Lighthouse te klein werd.

De werkplaats
Deze is gelegen aan de Peppelstraat. Hier wordt geklust met
mensen
uit
het
reintegratietraject

Garage
De garage aan de Mozartstraat dient voor opslag
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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 hoop en perspectief wordt geboden, ongeacht leeftijd, ras, cultuur,
geloof of stand. Hierdoor kunnen zij zich 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;
Het vormen van 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.

“A little progress each day
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.
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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
heen willen lief hebben.

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.

Betrokken

adds up to big results”

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 hoogst 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.
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HET TEAM;

SCHOUDER AAN

Bij stichting Cornerstone werken vijf professionele medewerkers. Naast Hans van Noort
(founder en directeur), bestaat het managementteam uit Margreet van Asselt, Charlaine Beltman (Sociaal hulpverleners) en Miriam Vlieg (pedagoog). Zij worden ondersteund door Gerard Ton (facilitair medewerker). De vaste 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.

Vrijwilligers
Daarnaast kan de organisatie rekenen op de steun van circa vijftig vrijwilligers en stagiaires. 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 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 hun 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.
Veel vrijwilligers komen uit de wijk. Zij komen voor zichzelf, maar willen zich ook graag inzetten voor de ander en voor de opbouw van de wijk.
Naast de wijkbewoners hebben we ook veel asielzoekers als vrijwilliger. Zij willen graag
iets om handen hebben, meehelpen en zich nuttig maken. Dit is erg belangrijk voor het
behoud of herstel van hun eigenwaarde. Deze groep kan juist door hun achtergrond
goede aansluiting vinden bij onze jongeren die, vanuit een vergelijkbare situatie komen,
maar al langer in Nederland wonen.
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.
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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SCHOUDER
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 2020 hebben we drie derdejaars, twee tweedejaars en één eerstejaars HBO stagiaires (Social work) gehad. Daarnaast hebben we negen MBO stagiaires (niveau 2, 3 &
4) gehad en twee van het praktijkonderwijs.
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 kunnen
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
Afstuderen
kennis en kunde mee. Hierdoor Kunnen we als
In 2020 zijn twee oud-stagiaires bij
Cornerstone afgestudeerd. Het onorganisatie blijven leren en groeien.
derzoek richtte zich op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren in
De scholen waar de stagiaires vandaan kwaeen kwetsbare positie binnen het
men waren:
stage+ traject. Een stage+ traject
•
Christelijke Hogeschool Ede
houdt in dat een jongere die
al bekend is met de organisatie als
•
Hogeschool Windesheim, Zwolle
cliënt komt stagelopen en daar•
ROC Aventus, Zutphen, Apeldoorn, Devenmee een hulpverleningstraject en
ter
stagetraject gecombineerd wordt,
met als doel de jongere te laten
ontwikkelen op persoonlijk gebied.

Vaste medewerkers: 5 -

Aantal vrijwilligers : 40

- stagiaires: 17 -

Asielzoekers: 11 - Afstuderen: 2
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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-
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Bestuur
Het bestuur van Cornerstone bestaat uit betrokken
mensen.
Zij
doen dit werk op vrijwillige basis. Het bestuur
bestaat uit:
• Arnoud van Spronsen,
• Marianne Buijk en
• Nellemieke Lammers

17

KINDERWERK; SPELEND
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 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.
Op die manier heeft Cornerstone een preventieve functie. Zij signaleert problemen van
kinderen vroegtijdig en zorgt 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 specialistische hulp.
We willen 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. 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 allochtone 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, luisteren en overleggen de
kans te geven
Omgang met gezag
We kijken in het werk
Respect hebben voor elkaars culturele en religieuze ach- van Cornerstone ook
tergrond.
naar de Tien taken van
Ontspanning en creativiteits-ontwikkeling
het
kinderwerk

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.
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(kinderwinkel.nl) welke is
opgesteld door de kinderwinkel in samenwerking met onder andere
Movisie en het Nederlands jeugdinstituut.

(OP)GROEIEN
Kleuterclub (Groep 1 t/m 2)
Elke woensdagmiddag komen tussen de vijf en 15 kleuters in het Lighthouse om te knutselen, spelletjes te spelen, koken, puzzelen enz. Daarnaast genieten ze van de aandacht, het voorlezen (van een Bijbel)
verhaal) en het zingen.

Kinderclub (groep 3 t/m 8)
Elke woensdagmiddag wordt er weer een gezellige tijd van gemaakt
met 15-30 kinderen; tijd waarin we kinderen aandacht bieden, tijdens
het knutselen, koken & bakken, timmeren, spelletjes, zingen, (Bijbel)
verhaal en toneel van Sam & Jiddo.
We bieden zoveel mogelijk differentiatie aan in het programma voor de
middenbouw en bovenbouw om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het
niveau en de behoeften van de kinderen.

Woonkamer
Elke dinsdagmiddag komen er tussen 15.00u en 16.30u kinderen en jongeren binnenvallen voor een kletspraatje, spelletje of huiswerk maken
achter één van de computers in de gezellige woonkamer van het Lighthouse. 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 even chillen met leeftijdsgenoten of om
een partijtje tafelvoetbal, pool, Fifa, AirHockey, JustDance Roblox, boksen of een ander (bord)spel te spelen. Ook is er gelegenheid om muziek
te maken op het keyboard of elektrische gitaar. Tijdens de activiteiten
nemen de medewerkers tijd om echt te luisteren naar de kinderen en ze
te helpen op de weg in hun leven.
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“Het Lighthouse;
Verbazingwekkend leuk!”
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Corona
Vanwege corona veranderde natuurlijk een heleboel. De
activiteiten konden niet op dezelfde manier door. We zijn
hier zo creatief mogelijk mee omgegaan; de kinderclub hebben we een tijd buiten gedaan in een grote partytent. Daarnaast hebben we veel andere activiteiten buiten gedaan; stoepkrijtwedstrijd, zeepbaan, waterballonen-gevecht, zeskamp, enz. Helaas moesten
we ook een tijdje stoppen. Gelukkig konden we de kinderen thuis spel- en knutselpakketjes bezorgen, zodat ze wel lekker bezig konden blijven.

Aantallen:
Woonkamer:
• Kinderen: tussen de 3 – 10
per middag
• Leiding: 2 per middag;

Kinderclub:
• Er waren dit jaar tussen de
10 en 30 kinderen in de
groepen 3 t/m 8. In totaal
hebben we contact met
ruim 50 verschillende kinderen

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 middag. Totaal
5 medewerkers bij de kleuters.

Jeugdhonk
• Gemiddeld 25 kinderen
• Gemiddeld 6 leiding per
keer. Totaal 14 verschillende medewerkers.

17
62
2
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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.
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 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. 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
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F VOOR DE TOEKOMST
Kick-Off
Kick-Off is de plek waar jongeren elkaar eens in de twee weken op vrijdag
ontmoeten. Op deze avonden kunnen jongeren naast het in een gezellige
en ongedwongen sfeer samen-zijn, met elkaar iets leuks doen (Airhockey,
PlayStation, pool, tafelvoetbal, darten en tafeltennissen), muziek luisteren en
maken (bijvoorbeeld rappen) en dansen.
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 duurzame 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 nodig is voor
de betreffende jongere. Dan kan er ofwel een coachingstraject worden
aangegaan of doorverwezen worden naar andersoortige hulpverlening.
Helaas moesten we al na een paar keer, deze activiteit starten. Gelukkig
konden we op een andere manier door gaan (zie kopje: “tijdens corona”).

The Break
Ook hiervoor gold dat we al snel niet meer door konden gaan. The Break
is een programma waarin jongeren in twee- of drietallen gezond gaan
koken voor de rest van de groep. De jongeren krijgen zelf de verantwoordelijkheid over het invullen van wat er wordt gegeten. Daarnaast mogen
ze zelf een bepaald budget beheren waarmee zij de boodschappen
doen. Daarmee willen we hen inzicht geven in financiën.
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 gesprekken dragen
we bij aan het ontwikkelen van een kritische eigen
mening. Zo hebben we het bijvoorbeeld over politiek, relaties en toekomstplannen.

Stage
We bieden onze eigen jongeren ook de mogelijkheid om
bij Cornerstone stage te lopen. Vaak gaat dit hand in
hand met een al lopend coachingstraject. Op deze manier kunnen we nog beter in ze investeren en kunnen zij ons
helpen om nog beter in de doelgroep te investeren, omdat ze die door en door kennen.
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Tijdens corona
In de corona-tijd zijn we zo veel mogelijk doorgegaan met activiteiten voor jongeren. Dit
gebeurde vooral buiten in onze partytent. Echter op het moment dat scholen ook dicht
moesten, zijn wij ook gestopt. Hoewel we door mochten met georganiseerde activiteiten,
vonden we dat niet verantwoord. Gelukkig konden we wel nog veel voor onze jongeren
blijven betekenen. Dit deden we niet altijd officieel georganiseerd, maar wel dichtbij de
jongeren. We benoemen hier enkele activiteiten. Verder schrijven we hier ook meer over
in het hoofdstuk “Wat heeft corona ons gebracht”.
Streetcorner
We zijn veel meer dan anders op straat zichtbaar geweest; even een praatje hier, een
partijtje voetbal daar, samen een rondje fietsen enz. Zijn waar de jongeren zijn.
Big-bubble-voetbal
Het lijkt wel of dit speciaal voor corona is uitgevonden; in een grote bal zitten, waardoor
je voldoende afstand hebt van elkaar. En voetballen maar! Erg leuk om op deze manier
een corona-proof voetbaltoernooi te organiseren voor ruim 20 jongeren.
Kajakken
Dit jaar hebben we meerder kajaks kunnen aanschaffen, zodat we heerlijk met de jongeren het water op konden. Lekker ontspannen bezig zijn, lichamelijk actief en rust om een
goed gesprek met elkaar te voeren.
Mountainbiken
Aan het eind van het jaar konden we ook meerdere mountainbikes aanschaffen. Ideaal
om met de jongeren er op uit te trekken. Omdat we ze echter pas aan het eind van het
jaar hadden, en het weer niet heel erg meezat, was het nog niet een groot succes

.

Voor 2021 gaan we hier zeker meer gebruik van maken. Animo lijkt er zeker te zijn.
Digitaal huiswerkbegeleiding
Ook wij moesten mee met de digitalisering van de samenleving. Hoewel we merkten dat
veel jongeren niet zaten te springen om nog meer digitale activiteiten, konden we ze wel
ondersteunen met het maken van huiswerk. Dit gold zowel voor middelbare scholieren als
MBO-scholieren. We hebben zelfs bij één gezin aan huis, het kind begeleid (was een jonger kind).
Digitaal hulpverlenings- en coachingsgesprekken
De coachings– en hulpverleningsgesprekken konden in principe niet fysiek doorgang
hebben. Dit is digitaal doorgegaan. In sommige gevallen was dit niet werkbaar, waardoor we hebben besloten in sommige gevallen wel fysiek gesprekken te voeren.
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Aantallen
In totaal hebben we in 2020 binnen het
hele jongerenwerk tussen de 80-100 verschillende jongeren bereikt.

Een jongere vertelt:
“Cornerstone heeft mij het afgelopen jaar geholpen om beter
naar mezelf te kijken met behulp
en centraal stellen van het christelijk geloof. Ook heeft Cornerstone mij geholpen met het stukje
school. Waarbij vooral het gedeelte overzicht en planningen
aanbod kwam. Hierbij heb ik geleerd om overzicht te creëren. Ik
ben dankbaar dat mensen van
Cornerstone mij hierbij wouden
helpen.”
Meisje 23 jaar
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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 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; kinderkledingbank, naaiatelier, creatief café en koffie-inloop.
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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 bakje 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. Anderen 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 en naaiatelier
We startten het jaar met wekelijks op vrijdag de kinderkledingbank en naaiatelier. Mensen
die een besteedbaar inkomen hebben van minder dan 120% van de bijstandsnorm konden gratis per kind drie setjes kleding halen per zomer en winter. Ook was er ruimte voor
naailes en hulp bij het her- en verstellen van kleding
e.d..
We merken dat hier een grote behoefte aan is. Echter
vanaf het moment van de corona-maatregels kwamen de mensen logischerwijs ook niet meer. Hoewel
mensen op afspraak wel langs konden komen om kleding uit te zoeken, bleek de drempel in deze tijd erg
hoog. De armoede is niet minder geworden, wel meer,
maar de doelgroep kwam toch niet meer. Om de
doelgroep toch zo goed mogelijk te bereiken, hebben we een enkele keer een kledingpakket gemaakt en via facebook aangeboden. Dit werkte enigszins.
Met de volgende organisaties werken we samen om de doelgroep zo goed mogelijk te
ondersteunen.
•

Stichting Leergeld Zutphen

•

Stichting Perspectief

•

Voedselbank Zutphen

•

Zutphense Uitdaging

•

Stichting Wie Goed Doet Goed Ontmoet

Aantallen:
Gezinnen: +/- 80
Kinderen: +/- 200
Kledingstukken: +/- 1300
Vrijwilligers: 10
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RE-INTEGRATIE; SAMEN
AAN HET WERK
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.

Sinds 2020 zijn we een samenwerkingsrelatie aangegaan met “De Werkmakers” om te komen tot een werkleerbedrijf. We willen mensen helpen door re-activatie en resocialisatie
om te komen tot werk, scholing en inkomen. Eind 2020 zijn we voorzichtig begonnen vanuit onze werkplaats aan de Peppelstraat. Vanwege corona konden dit nog niet echt
goed gestalte gegeven worden. Vanaf medio 2021 (als de versoepelingen het toe laten).We zullen werken met partners aan projecten, die bijdragen aan het realiseren van
een meer inclusieve samenleving, in het bijzonder aan projecten die de instroom op de
arbeidsmarkt vergroten. We focussen ons op projecten voor sectoren, waar veel werk is
of in de nabije toekomst gaat komen. Waar mogelijk werk, waarvoor geen diploma’s nodig zijn of het behalen van een diploma relatief eenvoudig is.
De sectoren, waar we ons nu op richten zijn: de energietransitie, (thuis)zorg en klimaatadaptatie. We kiezen hiervoor, omdat er in deze sectoren vraag naar werk is en gaat komen. Daarbij dragen deze onderwerpen bij aan de visie van Cleantechregio. We vinden
het belangrijk om bij te dragen aan een duurzame toekomst.
Hierbij werken we samen met Werkmakers, Schuldhulpmaatjes, Zutphen Energie, Klusbakfiets en de gemeente Zutphen. De samenwerking met anderen zal op termijn verder uitbreiden.
We hebben als gezamenlijke ambitie het realiseren van een groene, duurzame en inclusieve economie, die zowel voor de korte als voor de langere termijn effectief is.
Hiernaast hebben we ook nog onze “oude” trajecten van re-integratie, hoeweld ie ook
een half jaar hebben stil gelegen. Deze trajecten zijn:
Klussen en onderhoud
Tuinieren
Administratie
Meedraaien met activiteiten
Schoonmaak
Gastvrouw en -heer
Totaal hebben in 2020 7 mensen een re-integratietraject doorlopen (sommige mensen
werkten op verschillende terreinen van ons project) Al deze mensen worden binnen Cornerstone begeleid door één van onze vaste medewerkers.
•
•
•
•
•
•
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Creatief Café;
De activiteit Creatief café wordt speciaal georganiseerd voor de vrouwen uit de wijk. Wanneer de
vrouwen ’s ochtends binnenkomen worden zij ontvangen door de gastvrouw die de leiding over de
ochtenden heeft. Dit gebeurt met een lekker kopje
koffie of thee en wat lekkers. Op deze manier is er
ruimte voor de vrouwen om bij te kletsen met elkaar.
Daarna gaan de vrouwen creatief bezig. De ene
keer maken de vrouwen mooie decoraties voor in
huis, terwijl het de andere keer allemaal niet zo
goed lukt, maar ze samen wel een gezellige tijd
hebben.
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
heeft positieve gevolgen voor de wijk, want het
onderlinge contact wordt niet alleen versterkt bij
de vrouwen, maar beïnvloedt ook de gezinnen
van de vrouwen waardoor bijvoorbeeld ook kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan.
Dit jaar hadden we één in de twee weken creatief
café omdat er behoefte onder de vrouwen was
om elkaar vaker te zien. Daarnaast zijn we in samenwerking met Stichting WGDGO begonnen met
een haak- en breicafé op de andere dinsdag.
Doordat we niet meer binnen konden werken,
hebben we op een gegeven moment de activiteit
verplaatst naar ons terras. En toen het kouder werd
naar de tent in de tuin, die we konden verwarmen.

Aantal bezoekers: +/- 25
Leiding: 4
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voor vrouwen, door vrouwen
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HULPVERLENING;

PRESENT

Hulp en begeleiding / formulieren
Zoals wij ook jongeren hebben kunnen helpen met persoonlijke hulp en begeleiding,
hebben wij ook volwassenen kunnen helpen dit jaar. 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. Regelmatig bleek dat
er nodig was dan een keer een gesprekje. Soms is de begeleiding eenmalig, maar we
bieden ook langere begeleidings- of coachingstrajecten aan om mensen te helpen
weer (meer) perspectief te krijgen in hun leven. Hulp bieden wij in diversen vormen en
terreinen:
Praktische hulp (bijv. boodschappen, hulp in huis of tuin)
Invullen van formulieren of dingen regelen met instanties
Psychische of emotionele hulp. Dit kan op verschillende terreinen:
•
Sociale relaties
•
Financiën
•
Praktische hulp
•
Persoonlijke problemen
•
Werk
•
Identiteit
•
Zingeving
•
School
•
Wonen
•
Opvoedondersteuning
De medewerkers zijn professionals op verschillende terreinen als sociaal- en maatschappelijk werker, pedagogen, leerkrachten, coaches sociaalpedagogisch hulpverlener, financieel deskundigen, enz..
•
•
•
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ZIJN IN HET DAGELIJKS LEVEN
Bij Cornerstone werken we vanuit de presentiebenadering, welke steunt op relationeel denken; 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 bestaat.
Presentie is dan ook relationeel werken: de nabijheid opzoeken om zo te kunnen zien en begrijpen 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).
Ondanks de professionaliteit van de medewerkers is het soms nodig om mensen door te sturen specialistische hulp. Dat doen wij in dergelijke gevallen dan ook.

In 2020 hebben we meer dan 25 mensen
en gezinnen mogen ondersteunen om hun
leven iets beter op de rit te krijgen.
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CORONATIJD; NIEUWE IDEEËN
Nieuwe ideeën en oude evenementen
2020 verliep is natuurlijk heel raar; de activiteiten moesten stoppen, we konden niemand
meer binnen laten in ons wijkcentrum, geen afsluiting met de teams, geen wijkfeest, enz..
Corona nam natuurlijk veel af, maar het bracht ook nieuwe mogelijkheden. Het gaf weer
ruimte om alles te heroverwegen en nieuwe dingen te bedenken. Ook wilden buurtbewoners steeds meer gaan ondernemen en zijn meer betrokken geraakt bij hun wijkcentrum het 'Lighthouse'. Daardoor zijn we ook weer met frisse zin en ideeën het nieuwe aan
de slag gegaan. Dit bracht natuurlijk enkele uitdaging met zich mee, maar het is ons gelukt. In dit hoofdstuk zullen we daar meer over schrijven.

Daarnaast konden een aantal andere evenementen, die we eerder organiseerden, nog
wel doorgang hebben, hoewel soms in enigszins gewijzigde vorm..

Buurt-terras 'La Grâce'
Helaas konden mensen niet meer binnen komen voor een bakkie
koffie en een praatje. Mensen voelden zich eenzamer worden. Op
een dag zat er een oudere man bij het Lighthouse voor op het
muurtje; alleen. Na een praatje werd er een kopje koffie aangeboden. De volgende dag was hij er weer. Toen had hij een buurvrouw
meegenomen. Dit bleef niet bij twee dagen, maar elke dag waren
ze er weer voor een bakkie. Dan is een stoeltje voor een ouder iemand wel handig. Uiteindelijk kwam er een tafeltje bij en nog een
paar stoelen en zo ontstond ons “Terras La Grâce”. Het was buiten,
waardoor we heel lang open konden blijven. Het terras bij het
Lighthouse kreeg zo steeds meer een centrale plaats in de buurt.
Buurtbewoners weten ons meer en meer te vinden en komen
graag even een (gratis) bakkie koffie drinken. Clubs en personeel
van bedrijven kwamen ook af en toe even genieten van ons terras. Het is allemaal mogelijk. Daarom is ons terras ook steeds meer
de contrale plaats gaan innemen in de activiteiten; van hieruit
werden en worden er kinder- en jongerenactiviteiten, muziekavonden, spelmiddagen, creatieve ochtenden enz. georganiseerd. Verder kunnen mensen terecht voor een krantje, spelletjes
een luisterend oor, hulp bij invullen van formulieren, oefenen met
de Nederlandse taal, soms is er live muziek, enz.
Voorlopig draait dit voor ons als een pilot om te kijken hoe we hier
mee door willen en wat de buurt wil. We konden uiteindelijk zelfs
lang door, ook bij regen en kou, omdat we inmiddels ook een tent
en terrasverwarmers hebben aangeschaft. Zoals het nu gaat, lijkt het erg veelbelovend.
Bezoekers: 75
Team: 8
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N EN OUDE EVENEMENTEN
Muziek- en karaoke-avonden
Vanuit het terras zijn buurtbewoners muziek- en karaoke-avonden gaan organiseren onder de verantwoordelijkheid van Cornerstone. Met ongeveer 20 mensen per keer was
het een gezellige drukte; de één zingt met gitaarbegeleiding, de ander probeert met
een karaokefilm iets moois ten gehore te brengen. Weer een volgende zit er alleen bij
met een bakkie koffie om te luisteren. Er is voor elk wat wils. De avonden staan o.l.v. van
'Together 4 you'. In 2020 Is dit drie keer georganiseerd. In 2021 willen we het eens in de
maand te organiseren.

Kerstavond met Dickens
Normaal gesproken hebben we in ons wijkcentrum op eerste kerstdag een gezellig feest
voor (eenzame) wijkbewoners. Met een groep van 50 à 60 mensen gaan we dan altijd
gourmetten, hebben muziek, toneel, cadeautjes enz. Omdat dat dit jaar niet door kon
gaan, hebben we aan deze groep gourmetpakketten uitgedeeld. Ook konden we nog
andere kerstpakketten uitdelen aan mensen die het nodig hadden.

Omdat veel mensen met kerst de deur niet uit konden, en alleen thuis zaten, zijn wij op kerstavond - uiteraard met in achtneming van alle corona-regels - naar de mensen gegaan om gezelligheid te bieden. Groepjes (jongeren en volwassenen) in Dickens kleding en met harp en trommel gingen huis aan huis kerstcadeautjes uitdelen. Zo hebben we uiteindelijk 500 tasjes met
lekkers en leuke dingetjes uitgedeeld en mensen gezelligheid
kunnen bieden in de deuropening.
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Streetcorner
Outreachend werk is al erg oud; in de Joodse en Christelijke traditie werd dit al heel
vroeg gedaan. Ook in de Middeleeuwen zien we steeds weer dat dit opkomt; bekende
namen zijn Franciscus van Assisi, Maria van Thüringen en ook Vincent van Gogh. De
laatste decennia zien we dat de roep hierom steeds groter wordt, zeker na de transitie in
de zorg.
Een definitie is: 'Outreachend werken is een werkwijze die uitgaat van een actieve benadering en gericht is op het bevorderen van welzijn...…. Dit door zich te begeven in de
leefwereld van de doelgroep met erkenning van de daar geldende waarden en normen. Met outreachend werken streeft men naar een wederzijdse afstemming tussen de
doelgroep, haar netwerk, het maatschappelijk aanbod en de ruimere samenleving' .
Kort gezegd: Er op uit gaan en present zijn, daar waar de
“Hallo, ik wil jullie even bemensen zijn.
danken. Vandaag stond er
voor de derde keer al iemand
Vanuit ons pilotproject “Streetcorner” gaan we meerde- aan de deur om even een
re dagen in de week er met onze fietskar op uit, om bij bakje koffie met me te drinmensen aan de deur een kopje koffie te drinken, naar ze ken. Wat is dat fijn zeg! Dat
te luisteren en zo mogelijk te helpen met wat er dan ook maakt dat ik me iets minder
nodig is. Zeker in deze tijd van “alleen-zijn”, merken we eenzaam voel”.
dat er een grote behoefte aan is. Men vraagt steeds vaIemand die belde n.a.v. een
ker om snel weer langs te komen.
bezoekje van ons koffiekar
‘s Middags wisselen we de inhoud van de fietskar. De kannen koffie maken dan plaats
voor voetballen en ander buitenspeelgoed. Dan gaan we met de kar langs de pleintjes
e.d om kinderen en jongeren op te zoeken om met hun te voetballen, frisbeeën o.i.d.
We zijn een luisterend oor en proberen ze zo goed mogelijk in de gaten te houden om zo
nodig hulp aan te bieden.

36

Kinder- en jongerenactiviteiten
In de tent op ons terras is het op woensdag
weer een drukte van belang. Meerdere
kinderen verdringen zich voor de ingang
om mee te kunnen doen, met knutselen en
spel. Er wordt van alles gedaan; vliegers
maken, cakejes bakken, trefbal enz. In de
vakantie hadden we zelfs nog heerlijke watergevechten, stoepkrijtwedstrijd, schilderen,
zeepbaan,
big-bubblevoetbal, enz. Juist in deze tijd blijven we zo
veel mogelijk doen om er voor de kinderen
te zijn, ze te helpen, evt. problemen signaleren, gezelligheid bieden

Kajaks en mountainbikes
Vanwege de maatregels hebben we
nieuwe
manieren
gezocht om met de
doelgroep te doen.
Het moest op 1,5 m
afs tand ,
kl eine
g r o e p j e s
e.d. Samen er op uit trekken, wordt steeds
belangrijker als binnen zitten niet kan.
Daarom hebben we meerdere kajaks gekocht. Zo konden we tijdens de warmere
dagen heerlijk met de kinderen, jongeren
en volwassenen het water op gaan Vervolgens hebben we dit uitgebreid met
mountainbikes en supboarden. Zo zijn we
lichamelijk, sociaal, geestelijk en emotioneel met elkaar aan het groeien.

Sinterklaas
De sinterklaas-actie, waarin mensen die
het financieel moeilijk hebben, gratis cadeautjes voor hun kinderen konden halen, viel dit jaar bijna in het waren vanwege de maatregelen. Gelukkig kon het
toch doorgaan in het pand van 2Switch.
Dit was een samenwerking tussen
2Switch, De Zutphense Uitdaging en Cornerstone.

Kaarten-acties
Vanaf het begin
van de coronaperiode hebben
we inmiddels al drie
keer een kaartenactie huis-aan-huis
in de wijk gedaan.
Eerst hebben we een kaartje met reep
chocola bezorgd. Later kaartjes met zonnebloemzaadjes. Door de hele wijk heen
waren in de zomer zonnebloemen te zien
in de tuinen. In de 'Week tegen eenzaamheid' hebben we weer kaartjes bezorgd.
Deze keer met een zakje thee en koffie er
aan, om samen met iemand anders er van
te genieten. We hebben veel leuke reacties gekregen en weer nieuwe contacten
opgedaan.

Kerstboomactie
Vanuit het wijkteam was er een werkgroep opgericht om rond de kerst iets
leuks voor de wijk te kunnen doen. Uiteindelijk werden op 8 plekken in de wijk grote kersbomen neergezet, waar mensen
hun kerstwensen voor anderen in konden
hangen met een kaartje of kerstbal. Ook
als Cornerstone deden we daaraan mee
en stond er een mooie grote boom voor
de deur.

Alpha Cursus
Omdat we van verschillende mensen veel levensvragen kregen, zijn we onlangs begonnen met een Alpha cursus
(light). Het is mooi om met elkaar na te
denken over de vragen 'Wie ben ik?',
'waar kom ik vandaan?' en 'Waar ga ik
naar toe?' We zijn heel eerlijk met elkaar
aan het nadenken over het leven aan de
hand van de Alpha cursus. Het is geweldig om met mensen van verschillende
achtergronden zo met elkaar van gedachte te kunnen wisselen en te leren.
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COMMUNTY;

SAMEN HET

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 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.. Concreet betekent het o.a. dat we verjaardagen met elkaar vieren, we elkaar 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.

Dagopening
Elke ochtend even een
bakkie koffie met elkaar.,
het leven delen over afgelopen dagen; school,
gezin, ziekte e.d. Zo beginnen we dinsdag 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.
Tegelijkertijd 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 elkaar.
De ene ochtend zijn we met 5 mensen de anderen met
20.
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LEVEN LEVEN
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 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.
We zijn 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
kinderprogramma.
Helaas hebben we door corona maar twee keer Vriendenkerk kunnen hebben met elkaar. We hebben het ook een beetje digitaal geprobeerd, maar dat lukt niet echt. In
2021 , wanneer er weer echt ruimte is om bij elkaar te komen gaan we weer van start.
De thema’s van 2020 waren: Eindelijk thuis; muren van je hart.
In 2020 hadden we een vaste groep bezoeker met ongeveer 50 volwassenen, 7 jongeren en 10 kinderen. Ook hadden we een groep van 10 verschillende asielzoekers met
een Moslim achtergrond. Daarnaast nog enkele incidentele gasten. Het team bestond
uit 15 volwassenen (incl. stagiaires),
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NETWERK; NIET ALLEEN OP DE

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 gezamenlijk doel hebben, moeten we daar ook gezamenlijk voor gaan.
We Lichten een paar organisatie er uit waar we intensief mee hebben samengewerkt.
Daarnaast hebben we ook de volgende organisaties contact:
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•
•
•
•
•

Leger des Heils
Bureau Wagenaar
Jeugd en Gezinscoach S. Krijgsman
Karacht
IJsselzorg

•
•
•
•
•

Schuldhulpmaatje
Tactus Zutphen
Trajectum
Wijkagent
Woonbedrijf Ieder1

WERELD

Scholen
In 2020 hebben wij met de volgende scholen samengewerkt bijvoorbeeld als leerwerkbedrijf / stageplaats:
•
OBS De Waaier
•
Praktijk Onderwijs Zutphen
•
Christelijke Hogeschool Ede
•
ROC Aventus
•
Hoornbeeck college
•
Hogeschool Windesheim
•
Praktijkonderwijs Zutphen

Gemeente Zutphen
Een belangrijke partner binnen ons werk is de gemeente Zutphen. Dit geldt voor ons reintegratiewerk, maar zeker ook voor het jongeren
– en wijkwerk. We voorzien elkaar van informatie en zorgen steeds meer voor de juiste afstemming om de doelgroep zo goed mogelijk te bereiken en ondersteunen.
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Samenwerking Wie Goed Doet
Goed Ontmoet
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
Lighthouse en daar de huiskamer deelt met ons. Beide houden we onze eigen identiteit
en blijven we onze eigen activiteiten voortzetten.
Stichting WGDGO richt zich met name op het verstrekken van verjaardagspakketten,
het loten en verloten op de Facebookgroep en het verlenen van acute hulp bij mensen
in nood.
Ondanks corona is het afgelopen jaar de samenwerking met stichting WGDGO versterkt
en uitgebreid, doordat we samen in één gebouw zitten. De samenwerking was vooral
op ons terras, breicafé enz. Daarnaast konden we makkelijker taken van elkaar overnemen bij afwezigheid van één van beide organisaties. een manier dat we van elkaar wisten en elkaar konden vinden als dat nodig was.

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.

HGJB
De HGJB is een landelijke organisatie voor
kinder- en jongerenwerk vanuit de PKN.
Cornerstone heeft in 2020 weer een
kinderprogramma geschreven voor
VBW van deze organisatie in de
Schatzoekers-serie. Dit is inmiddels
voor het vijftiende jaar. Dit jaar was
het thema: “Duik er in”.
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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 feestelijke
outfit kunnen dragen tijdens de kerstviering.
Omdat Cornerstone met veel gezinnen
met armoede te maken heeft, is Hans namens Cornerstone intermediair geworden.
Hij mag jaarlijks vijf gezinnen aandragen
om in aanmerking te komen voor een pakket van het Linda Foundation.

Platformen:
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
uitgenodigd om tijdens een ochtend
van de voedselbank langs te komen en
de mensen daar te ontmoeten. .

2Switch
Met de kringloopwinkel
wil 2Switch een belangrijke bijdrage leveren
aan verlenging van de
levenscyclus van herbruikbare goederen. Zo wordt de afvalberg
en daarmee onze ecologische voetprint.
verkleint. Daarnaast biedt de organisatie ondersteuning aan mensen d.m.v. laagdrempelig, zinvol werk aan te bieden.
Samen met 2Switch en de Zutphense Uitdaging hebben we onze Sinterklaasactie georganiseerd

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.

Home-start
Dit jaar zijn we een
samenwerking
aangegaan met Home-start van Humanitas.
Beiden geven we opvoedondersteuning en
daarin kunnen we elkaar ondersteunen.
Daarnaast willen we kijken of we gezamenlijke activiteiten in en rond het Lighthouse kunnen organiseren om gezinnen sterker te maken.

We zijn bij de volgende platformen aangesloten:
• 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. 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 verbinding tussen jong
en oud te genereren ten einde eenzaamheid tegen te gaan.

Beweegwijs
Een van de doelen van de organisatie Beweegwijs is om kinderen gezonder te laten
leven voor meer te bewegen en gezond te
eten. Dit doen zij o.a. via de basisschool. Zo
organiseren zij ook activiteiten vlakbij het
lighthouse. Wij ondersteunen hen hierin met
vrijwilligers / stagiaires. Op deze manier kunnen wij het contact met de kinderen weer
versterken

Aan de slag
Nieuwkomers willen graag
meedoen in onze maatschappij. Het is voor deze
doelgroep echter lastig om ergens tussen te
komen en vrijwilligerswerk te doen, onder andere door de taalbarrière die bestaat. Aan
de Slag betrekt bewoners van het asielzoekerscentrum (AZC) bij vrijwilligerswerk in de
gemeente.
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FINANCIËN
Winst & verliesrekening
INKOMSTEN
Donatie eenmalig
Donatie periodiek
Donaties fondswerving
Subsidie gemeente Zutphen
Giften kerken
Overige inkomsten
Totaal
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Resultaat 2020

€
€
€
€
€
€

11.381
9.324
62.769
25.000
1.600
5.115

€ 115.189

€

-7.548

UITGAVEN
Persooneelskosten
Loon / vergoeding
Studie-/opleidingsk. pers
Vakliteratuur
Werkkleding
Overige personeelskosten /
vrijwilligersvergoeding

€
€
€
€

44.434
1.920
633
219

€
€

3.380
152

Huisvesting
Huur gebouwen
Gas, water, electra
Onderhoud gebouwen
Schoonmaakkosten
Kantinekosten
Kleine aanschaffingen
Reparatie, onderhoud keuken

€
€
€
€
€
€
€

5.649
465
21
59
51
696
18.092

Diverse kosten
Reclame en advertenties
Cadeautjes/verjaardagen
Fondswerving kosten
Reis- en verblijfkosten
Overige autokosten

€
€
€
€
€

2.325
2.462
10.077
3.471
749

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden
Computerkosten
Contributies en abonnementen
Telefoon-/fax-/internetkosten
Porti
Overige alg. kosten

€
€
€
€
€
€

102
1.016
510
339
102
1.145

Algemene kosten
Verzekeringen
Rente en kosten bank

€
€

182
332

Projectkosten
Projectkosten materiaal
Projectkosten materiaal duurzaam
Projectkosten eten & drinken
Algemene kosten evenementen
Totaal

€
2.847
€ 18.976
€
2.282
€
50
€ 122.737

Teambuilding

Balans
BALANS
ING rekening
Spaarrekening ING
Bankrekening via SodB
Kas
Totaal debet

183
35000
797
22
36002

Eigen vermogen

36002

Totaal credit

36002

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.
Toelichting
1.

2.
3.
4.

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 via stichting Samen op de Bres.
De vergoeding voor de directeur bedroeg € 23.500,00.
De huur-uitgave is lager geweest, omdat we vanwege corona veel activiteiten in het gebouw
niet door konden laten gaan.
Er is in 2020 hard gewerkt aan fondswerving. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, waardoor we
de keuken konden vervangen. Voor 2021 hebben fondsen ook al toezegt bij te willen dragen.
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SLOTWOORD: COUNT YOUR B
Als we terug kijken op 2020, 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 2020 mogen we inderdaad onze zegeningen tellen. Dit jaarverslag was een 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 2020.

Middels dit jaarverslag hebben we terug gekeken op 2020. We willen ook al een beetgje
vooruit kijken. Uiteraard gaan we door met de huidige activiteiten. Maar er staan ook al
nieuwe dingen op de planning
Hoewel we al langere tijd plannen hadden om iets op te gaan zetten voor mannen, is dat
helaas door corona niet gelukt om dat afgelopen jaar gestalte te geven. In 2021 worden
de plannen concreet gemaakt en zal er met een pilot van start gegaan worden.
Ook zal het concept van ons “terras” verder uitgewerkt gaan worden om dat tot een vast
honk voor de buurt te laten worden, waar mensen elkaar zullen ontmoeten en verbindingen met elkaar zullen aan gaan.
Ten slotte zien we dat jongeren ge-interesseert lijken te zijn voor outdoor-activiteiten. Een
van de medewerkers is begonnen met een opleiding tot hike- en survivalinstructeur om
meer outdoor- en survivalactiviteiten te gaan organiseren voor de jongeren. Hier zullen in
2021 pilots mee gedraaid gaan worden.
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BLESSINGS
Samen
We hopen dat 2021 weer snel een jaar van 'samen' zal
worden. Voor ons wordt het een jaar waarin we ons weer
op enkele samenwerkingsverbanden willen richten, om met
elkaar zo veel mogelijk mensen op een zo goed mogelijke
manier bij te staan.
Door alles heen willen we dat het een jaar van ontmoeting
en verbinding zal worden met de wijkbewoners, om uiteindelijk meer perspectief te bieden.
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