Jaarverslag 2021
Stichting Cornerstone

“Ontmoeting, verbinding, perspectief”

INLEIDING

Mensen bezoeken, buiten

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,

Directeur

Hans van Noort
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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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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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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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HET TEAM; SCHOUDER AAN
Door allerlei omstandigheden veranderde ons team in 2021 behoorlijk. Sommige mensen moesten afhaken, anderen kwam er bij. Bij stichting Cornerstone werken nu drie
professionele medewerkers. Naast Hans van Noort (founder en directeur), bestaat het
managementteam uit Channe Doornbos (Sociaal hulpverleners) en Miriam Vlieg
(pedagoog). Deze 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
Een organisatie als Cornerstone kan niet werken zonder vrijwilligers. Zij 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 ze steeds in op een plek, waar ze zich goed
voelen. Dat kan voor de één op de voorgrond zijn. Voor de ander is dat een taak op de
achtergrond. Om aan te geven dat de inzet wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend werken
we met vrijwilligerscontracten, waarin precies staat wat er van wie wordt verwacht.
Daarnaast willen we de vrijwilligers intensief begeleiden, zodat ze zelf groeien in hun
taak. Dit doen we door evaluaties, persoonlijke gesprekken en teammeetings.
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. Vanwege de coronamaatregelen, konden we afgelopen jaar helaas geen asielzoekers als vrijwilligers inzetten. Voor 2022 verwachten we dat wel weer te kunnen doen.
Door het inzetten van inwoners uit de wij, maken we gebruik van hun levenservaring.
Hierdoor kunnen de bezoekers en vrijwilligers veel voor elkaar betekenen.
We zijn heel dankbaar voor de inzet van alle vrijwilligers. Uiteraard spreken we dit uit,
maar we hebben het in 2021 ook tastbaar gemaakt door onder meer een kerstpakket.
kaartjes, bemoedigingen e.d.. Ook organiseren we af en toe een maaltijd voor alle vrijVaste medewerkers: 3 -
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Aantal vrijwilligers : 29

- stagiaires: 4

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 2021 hebben we drie tweedejaarss
HBO stagiaires (Social work) gehad.
Daarnaast hebben we één MBO stagiaires gehad.
Het is mooi om stagiaires/stagiairs te
begeleiden zodat zij vervolgens hun
plaats in de maatschappij kunnen innemen. Daarnaast brengen stagiaires/
stagiairs elk jaar weer hun eigen kennis
en kunde mee. Hierdoor Kunnen we als
organisatie blijven leren en groeien.

Hoogtepunten uit mijn stagejaar bij
Cornerstone

Afgelopen seizoen heb ik stage mogen lopen bij
Cornerstone, dit deed ik vanuit de opleiding social work, het tweede leerjaar. Ik heb al veel stage ervaringen opgedaan, maar had het welzijn
& buurtwerk nog niet gehad. Gedreven door
nieuwsgierigheid en met de leiding van God
ben ik terecht gekomen in het Lighthouse. Al
snel ontdekte ik dat hier mijn hart sneller ging
kloppen! Ik word er vrolijk als ik zie wat een impact kleine gebaren al hebben voor de buurtbewoners zoals het samen drinken van een kop
koffie of het spelen van een spelletje. Cornerstone heeft mij aangemoedigd om een maatschappelijk werker te worden waarbij ik werk
vanuit verbinding die met de mensen ontstaat.
Ik heb geleerd dat er niet alleen oog moet zijn
voor de mensen die hulpvragen hebben, maar
dat de deur voor iedereen zou moeten opstaan.
Het één op één contact wat ik had met de
De scholen waar de stagiaires
buurtbewoner vond ik erg leuk! Samen
vandaan kwamen waren:
bouwde we aan een band, waarbij
Bestuur
de buurtbewoner zich steeds meer
• Hogeschool WindesHet bestuur van Cor- voor mij ging openstellen. Met
heim, Zwolle
nerstone bestaat uit mooie resultaten, zo werd ik door
• Hogeschool VIAA, Zwolle
betrokken mensen. Zij één buurtbewoner uitgenodigd om
• ROC Aventus, Zutphen, doen dit werk op vrijbij hem thuis te komen. Om van zijn
willige basis. In 2021 is kooktalent te genieten door de lekApeldoorn, Deventer
er verandering in het kernijen te proeven die hij gemaakt
bestuur opgetreden.
had.
A te B

Organogram

Bestuur
Managementteam

Adviseurs

directeur

Kinderw erk

Jongeren

Volw assenen

Re-integratie

Community

Ondersteunend
personeel

King's Heroes
Club(Basisschool)

Outdoor

Creatief café

Klussen /
Onderhoud

Vriendenkerk

Facilitaire zaken

Activ iteiten

Jeugdhonk

Kinderkledingbank

Administratie /
v erkoop

Bijbelstudies

I CT

Naaiatelier

Schoonmaak

Kinderclub
(ZD)

Huisw erkbege-leiding

Koffie-ochtend / terras

Gastv rouw

Muziek- en karaokeav onden
Hulp en begeleding
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KINDERWERK; SPELEND
Het Lighthouse is een buurthuis midden in een kinderrijke buurt naast Basisschool de Waaier. Veel kinderen spelen dagelijks in en om het gebouw.
Kinderwerk is in de wijk van essentieel belang; zeker vanwege het hoge aantal kwetsbare
kinderen. Cornerstone ziet het als haar taak om talentontwikkeling van kinderen te stimuleren tijdens leuke en leerzame activiteiten op veilige plekken naast thuis en school. 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 geKwetsbaar
maakt en van hen houdt. Zij mogen helden zijn van
Kinderen die Stichting Cornerstone
de grote Koning, zoals de naam zegt. We worden
in haar werk tegenkomt, zijn vaak
geaccepteerd en zijn waardevol. Het maakt niet uit
kinderen die uit kwetsbare gezinnen
of je een grote mond hebt, netjes stil zit op je stoel of
komen; Kwetsbaar door de afwezigheel hard kan zingen. Je bent goed zoals je bent en
heid van één van de ouders. Kwetsje hebt kwaliteiten waarin je mag groeien!
baar, omdat er sprake is van armoede. Kwetsbaar, omdat er sprake is
van een taalachterstand. We zie
dat de kinderen veel bevestiging
nodig hebben en bij ons een positieve aandacht zoeken. Het is belangrijk voor kinderen (en de ouders) om
op ons te kunnen bouwen, een relatie op te bouwen en hierdoor voor
hen vertrouwen te creëren. Zo kunnen wij de kinderen en omgeving
steeds beter leren kennen en begrijpen. Hierdoor is er écht oog voor
hen; niet op afstand, maar vanuit
nabijheid. We willen een thuis zijn.

Bij alle activiteiten is aandacht voor: ontspanning,
ontmoeting, creativiteits-ontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling, en educatieve vorming. Zo
organiseert Cornerstone wekelijkse kinderclubs,
jeugdinloop (met pool, tafeltennis, spelletjes enz.),
spelactiviteiten en in de woonkamer vier dagen in
de week open als gezellige ontmoetingsplaats, om
huiswerk te maken of even op adem te komen na
een schooldag. Hier komen zowel autochtone als
allochtone kinderen

Daarnaast heeft Cornerstone een preventieve functie. Zij signaleert problemen van kinderen vroegtijdig
en zorgen er voor dat die worden aangepakt. Dit
wordt gedaan in samenwerking met partners uit o.a.
het onderwijs, sociaalwerk, jeugdhulpverlening, maar ook met ouders, buurtbewoners en
vrijwilligers. Binnen dit samenwerkingsnetwerk hebben we onze eigen positie en specialisme. Om zo goed mogelijk de kinderen te kunnen helpen, hebben we zelf bijvoorbeeld sociaal werkers, pedagogen en ex-leerkrachten bij Cornerstone werken, naast de vele deskundige vrijwilligers. Indien nodig en/of wenselijk worden kinderen en/of gezinnen doorverwezen naar specialistische hulp.
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
•
Respect hebben voor elkaars culturele en religieuze achtergrond.
•
16 Ontspanning en creativiteits-ontwikkeling
•

We kijken in het werk
van Cornerstone ook
naar de Tien taken van
het
kinderwerk
(kinderwinkel.nl) welke is
opgesteld door de kinderwinkel in samenwerking met onder andere
Movisie en het Nederlands jeugdinstituut.

(OP)GROEIEN
Kinderclub (groep 1 t/m 8)
Elke woensdagmiddag wordt er weer een gezellige tijd van gemaakt
met 5-30 kinderen; Dit jaar hebben we grotendeels de kinderen buiten
mogen ontmoeten omdat er binnen geen programma mogelijk was.
Door middel van verschillende spellen, zoals voetbal, badminton, parcours afleggen en spelen in de speeltuin hebben we toch contact met
de kinderen kunnen onderhouden en hen een programma aan kunnen bieden. Aan het einde van het jaar kregen wij weer de mogelijkheid om het programma binnen te hervatten. Hier hebben wij geknutseld, gekookt en sinterklaas gevierd. Door de kleinere groepsomvang
door de pandemie was er meer mogelijkheid om te investeren in ieder
individu. Hierdoor hebben wij opnieuw een mooie, kleine basisgroep
kunnen creëren van kinderen die wekelijks terugkomen voor een gezellige activiteit en een luisterend oor.

Speelgoedkar
Een van de voordelen van de pandemie was dat er meer mogelijkheden voor ons als organisatie ontstonden om naar buiten te treden en
meer zichtbaar te zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is onze speelgoedkar! Diverse vrijwilligers zijn er met deze kar op uit gegaan, de wijk in, om
kinderen te ontmoeten, contact te leggen en met hen te spelen. Het
aanbod was dan ook divers, te denken aan verschillende balspelen en
stoepkrijt. Omdat er verschillende speelplekken werden opgezocht en
de vrijwilligers zichtbaar aanwezig waren door de Cornerstone-kleding,
hebben wij toch gezellige middagen mogen bieden aan verschillende
kinderen in perioden dat dit binnen niet mogelijk was.

Aantallen
Binnen het kinderwerk hadden we dit jaar te makenmet ongeveer 30 kinderen van de basisschool.
Gemiddeld waren er 5 begeleiders aanwezig. Totaal
10 verschillende mensen
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JONGERENWERK;

HOOP

Doordat jongeren afgelopen jaar minder naar school konden vanwege de pandemie, ontstond er bij veel jongeren een soort onzekerheid. Zouden ze hun school nog wel op een gewone manier af kunnen maken? Zouden ze een jaar over moeten doen? Heeft de diploma nog wel waarde in de toekomst? We zagen minder motivatie voor school, waardoor er
ook minder toekomstperspectief was.
Wij willen jongeren helpen te groeien in identiteit, motivatie en veerkracht. We richten ons
samen met hen op de zeven leefgebieden (zingeving, wonen, financiën, sociale relaties,
lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid en werk & activiteiten). Juist het helpen
ontwikkelen van meer veerkracht en een sterkere identiteit, kunnen jongeren helpen om
hun school op een goede manier af te maken en zo meer toekomstperspectief te krijgen
door.
Omdat we zo veel mogelijk met de jongeren op wilden trekken, en dat minder verantwoord was om binnen te doen, zijn we veel buiten geweest. Dit kon op ons terras (bijv. voor
huiswerkbegeleiding), tijdens een wandeling (voor een coachingsgesprek) of door middel
van outdoor-activiteiten.
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VOOR DE TOEKOMST
Jeugdhonk
Elke vrijdagmiddag komen
jongeren 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.
Tijdens de activiteiten nemen de medewerkers tijd
om echt te luisteren naar
de kinderen en ze te helpen op de weg in hun leven.
Omdat het binnen moeilijker was, hebben we een
grote partytent aangeschaft en die opgezet in
onze tuin. Zo konden we
de jongeren op een leuke
en veilige manier iets bieden.
Deze activiteit hebben we
vooral in samenwerking
met Praktijkonderwijs Zutphen gedaan.

Outdoor
Heerlijk met elkaar het water op met kajaks of door de bossen struinen op de
mountainbike. Voor de jongeren was het
een geweldige uitlaadklep. Op deze manier kon je in kleine groepjes op een veilige manier met je vrienden bezig zijn. Zo
zijn we lichamelijk, sociaal, geestelijk en
emotioneel met elkaar aan het groeien.;
lichamelijk actief en rust om een goed
gesprek met elkaar te voeren.

Streetcorner
Daar waar de jongeren zijn, is
ook de plek waar wij moeten
zijn; op straat dus. Gezellig
even samen hangen, en
praatje maken of mee doen
met een potje voetbal. Juist
deze periode was het belangrijk om er te zijn en naar ze te
luisteren.

Aantallen
In totaal hebben we in 2021 ongeveer 40 verschillende jongeren be-
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VOLWASSENEN; SAMEN VOOR
“Als ik hier binnen stap, voelt het gelijk
warm en welkom. Ik krijg direct het gevoel dat ik er mag zijn”. Zo maar één van
de opmerkingen die mensen maken, als
ze ons wijkcentrum binnenstappen. Dat is
ook precies wat we willen; mensen ontmoeten, een verbinding aan gaan om ze vandaaruit perspectief te geven. Daarom is
gastvrijheid zo ontzettend belangrijk. Bezoekers willen zich gehoord en gezien voelen. Er
moet iemand zijn, die ècht naar ze luistert. Dat is wat we willen bieden.

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 dat mensen gewoon binnen kunnen vallen, hebben we ook activiteiten voor volwassenen. Veel van deze activiteiten vallen onder ons nieuwe pilot-project: Cornerstone
café.
Aantallen:

Kinderkledingbank en naaiatelier

Gezinnen: +/- 40
Kinderen: +/- 100

De kinderkledingbank begint al een serieus winkeltje te worKledingstukken: +/- 600
den. Jarengeleden startten we met kinderkleding verdelen
vanuit bakken. Nu zijn er twe grote kasten vol met kleding, Vrijwilligers: 4
kledingrekken en etalagepoppen. Hoewel alles een stuk
professioneler is geworden, blijft ons doel hetzelfde; Mensen die een besteedbaar inkomen hebben van minder dan 120% van de bijstandsnorm kunnen gratis per kind drie
setjes kleding halen per zomer en winter.
We merkten dat de behoefte in corona-tijd groeide, maar dat men niet
naar de kledingbank durfde te komen. Het aanbod wat wij kregen was
erg hoog - iedereen ruimde zijn oude
kleding op - maar de uitgifte was erg
laag in vergelijking met andere jaren.
Helaas kon vanwege de covid maatregelen er geen naaiatelier zijn in
2021
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ELKAAR
Cornerstone-café
Dinsdag tot en met vrijdag is het Lighthouse tussen 10:00 – 12:00 uur & 14:00 - 16:00 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. Bij goed weer bouwen we buiten ons terras op, zodat we lekker kunnen genieten van het zonnetje.
Daarnaast worden er op deze dagdelen diverse activiteiten georganiseerd waaraan
men vrijblijvend mee kan doen.
Spelletjescafé; één van de wijkbewoners wilde graag een spelletjecafé organiseren.
Dit hebben we samen opgepakt en doen we nu eens in de twee weken op donderdagaochten.
• Werkcafél; mensen met vragen over werk, of die op zoek zijn naar een (andere)
baan, of hulp nodig hebben voor re-integratie enz., kunnen eens in de twee weken
op dinsdagochtend bij ons terecht Dit is in samenwerking met De Werkmakers.
• Geldcafé; voor mensen met vragen over geld, schulden, besparingen enz. Zij kunnen onder het genot van een bakkie koffie eens in de twee weken op dinsdagohtend al hun vragen stellen en zo nodig hulp ontvangen Dit is in Samenwerking
met Schuldhulpmaatje.
• Muziekcafé; Vanuit wijkbewoners kregen we de vraag of ze muziek-en karaokeavonden konden organiseren op regelmatige basis. Dit gebeurt nu elke maandagavond.
• Creatief café- (Zie hieronder)
• Naaicafé (Zie hieronder)
Er kwamen naar al deze café ongeveer 50 verschillende mensen.
•

Voor 2022 staan nog nieuwe activiteiten gepland:
• Lunchcafé; samen met mensen uit de buurt koken en eten. In samenwerking met
WGDGO
• Energiecafé
• Oudercafé; .s.m. Homestart ouders bij elkaar brengen die, met elkaar over de opvoeding van hun kinderen kunnen
praten. Tevens is een pedagoog aanwezig voor vragen.
• Politiekcafé; politieke partijen kunnen om de beurt aanschuiven om te
luisteren naar de bewoners.
Al deze activiteiten zitten nog in een
pilotfase. Eind 2022 gaan we evalueren en kijken of en hoe we door willen
gaan.
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SAMEN HET LEVEN LEVEN
Ontmoeten en verbinden zit bij Cornerstone in de genen. Dat is wat we willen met de
wijkbewoners. We willen samen het leven leven. 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. Dat is dus een wederzijdse relatie.
Ontmoeting en verbinden tussen mensen, die en delen; gelovigen en niet-gelovigen,
zoekers, volgelingen van Jezus, moslims, atheïsten enz..
Ontmoeten is dus niet alleen tijdens een activiteit, maar het betekent o.a. ook dat we
verjaardagen met elkaar vieren, we elkaar thuis of in het ziekenhuis, bezoeken, helpen
met klussen, samen gaan sporten, enz..
Elke dag beginnen we gezellig met een kop koffie. We delen de dingen van afgelopen
dagen; school, gezin, ziekte e.d., en de dingen van de komende dag. Vaak bespreken
we een bepaald thema; vriendschap, barmhartigheid, angst, bezield leven enz. Dit
doen wij vanuit onze christelijk identiteit. Tegelijkertijd is het mooi om te zien dat iedereen
mee doet, vanuit zijn of haar eigen levensvisie. Er is ruimte voor en respect naar elkaar.
Dat is ontmoeting en verbinding.

Vriendenkerk
Ik heb niets met geloven, maar vind het hier wel fijn en ik heb er iets aan. Een uitspraak
van één van de bezoekers van de Vriendenkerk. Dat is precies ook waar we voor
staan; mensen moeten zich welkom voelen en er iets aan hebben voor het dagelijks
leven.
Gezelligheid, een uitgebreide brunch, muziek, toespraak over het leven vanuit de Bijbel, koffie & thee, spelletjes, Het zijn de verschillende ingrediënten van de Vriendenkerk.
De bijeenkomsten houden we altijd de laatste zondag van de maand is is speciaal voor kerklozen—
mensen die niet aangesloten zijn bij welke kerk dan
ook. 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, culturen en levensovertuigingen welkom zijn. 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. .
In 2021 konden we helaas maar drie keer bij elkaar komen. We hadden een groep van
ongeveer 50 mensen. Thema’s waren o.a.: ‘De reis van je leven’ en ‘Ik zie je zitten’.
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ACTIES; EXTRA AANDACHT
Kaarten-acties
Onze kaarten-acties van 2020, waarbij we bij iedereen in de
wijk een kaartje met presentje in de brievenbus dezen, waren
zeer gewaardeerd. Daarom hebben we het in 2021 voorgezet
en in de 'Week tegen eenzaamheid' hebben. Deze keer een
kaartje met een armbandje met “Samen voor elkaar in de wijk”
er aan.

Kerst
Omdat we dit jaar ook geen groot kerstevenement mochten organiseren, hebben we
voor de wijkbewoners een goody-bag samengesteld, met lekkers, muziek, cadeautjes
e.d. Meer 150 mensen kwamen om een tasje op te halen. Uiteraard hadden we buiten
het gezellig gemaakt met een kerststal en warme chocolademelk.

Daarnaast deden we weer mee met de wijk-kerstboomactie. Dit jaar stonden 10 kerstbomen door de wijk verdeeld, waar mensen hun kerstwensen in konden hangen.

Sinterklaas
Net als vorig jaar hebben we in 2021 weer een sinterklaas-actie georganiseerd in samenwerking met
2Switch en de Zutphense Uitdaging voor mensen die
het financieel wat moeilijker hebben. Deze mensen
konden gratis enkele cadeautjes uitzoeken voor hun
kinderen, zodat ze toch een leuk feest konden vieren.

Diversen
Naast alle bovenstaande activiteiten hebben we
nog meerdere eenmalige activiteiten georganiseerd
zoals, kralen speurtocht, waterspelletjes, vossenjacht., piratenspelletjes
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Creatief Café;
vrouwen onder elkaar
Voor de vrouwen was het een hoogtepunt dat wij
na een gezellige koffie-bijeenkomsten buiten op
het terras, ons gezellige Creatief Café weer mochten opstarten in het najaar! Geheel in corona-stijl
op anderhalve meter afstand en met vaste zitplekken, konden de vrouwen weer bijkletsen, hun verhaal doen en creatief aan de slag met onder andere diamond painting. Dat er zo lang geen persoonlijk contact als groep mogelijk is geweest, was
niet te merken aan de manier waarop de vrouwen
weer contact met elkaar zochten en nieuwe vrouwen verwelkomden. Aan het einde van het jaar
was er helaas toch even een corona-pauze. Wel
hadden de vrouwen nog contact met de groep
via WhatsApp, en konden zij een creatief pakketje
ophalen voor de kerstdagen.

Aantal bezoekers: +/- 15
Leiding: 4
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HULP; ZORGDRAGEN VOOR
Wijkteam
Soms lukt het even niet meer alleen. Dan is het fijn als
er een wijze buurman/ buurvrouw of vriend/vriendin is.
Zo willen wij ons als Cornerstone presenteren met ons
wijkteam. Niet vanuit een “tegenover”, maar vanuit
een samen optrekken. Samen het leven delen.
Bij Cornerstone hebben we een eigen wijkteam met
bekwame professionals, zoals sociaal werkers, pedagogen, docenten, sociaal pedagogisch hulpverleners. Vanuit dit team bieden we korte en 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, eenzaamheid.
Uiteraard doen we niet alles zelf. Als het nodig is, verwijzen we door naar andere instanties, die meer gespecialiseerd zijn pop bepaalde vlakken, zodat mensen nog beter geholpen kunnen worden.
•
•
•

Mensen stappen soms zelf het Lighthouse binnen voor een hulpvraag. Maar het gebeurt ook vaak dat wijk mensen bezoeken aan de deur tijdens ons outreachende werk
met onze fiets-koffiekar.
Naast dat onze professionals er zijn voor de mensen, willen we ook de onderlinge hulp
tussen de wijkbewoners versterken.

Koffie-Kar
Vanuit
ons outreach-project “Streetcorner” gaan we
meerdere dagen in de week er met onze fietskar op uit,
om bij mensen aan de deur een kopje koffie te drinken,
naar ze te luisteren en zo mogelijk te helpen met wat er
dan ook nodig is. Zeker in deze tijd van “alleen-zijn”, merken we dat er een grote behoefte aan is. Men vraagt
steeds vaker om snel weer langs te komen.
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ELKAAR
Het huis op orde
Afgelopen jaar hebben we met het wijkteam
gewerkt aan zichtbaarheid en beschikbaar zijn.
Voor kleine en grote hulpvragen waren we te
bereiken. Samen met onze vrijwilligers hebben
we contact kunnen leggen met verschillende
gezinnen in het waterkwartier. Een van deze gezinnen was een ouder stel. Dit stel was bij ons al
een geruime tijd in beeld. Echter waren ze heel
zorg mijdend. Een van onze teamleden heeft
het vertrouwen mogen winnen. De situatie was
schrijnend om te zien. Het huis was zwaar vervuild, de hondjes die er leefde waren er slecht
aan toe, de wc lekte en er hing geen lamp in
de badkamer. Stapje voor stapje heeft dit
teamlid verder vertrouwen en ingang gevonden. Mevrouw zag in dat het niet langer zo ging
en kwam met een hulpvraag. Meneer zag dit
allemaal niet zitten en is nog steeds wat afhoudend. In contact met het Woonbedrijf hebben
we gekeken naar de mogelijkheden van de
woning. Daarnaast speelde er meerdere zorgen
rondom het gezin. Er is contact gelegd met een
thuiszorgorganisatie,
huishoudelijke
hulp,
GGNet, Tactus en nog een paar andere organisaties. Mevrouw gaf hierin de regie uit handen
waardoor Cornerstone als casuscoördinator kon
gaan functioneren. Cornerstone heeft hierin het
overzicht voor het oudere stel bewaard en ze
ontlast met contacten. Voor dit stel hopen we
aankomend jaar een schoon huis te regelen,
hulp in het huishouden en andere meubels. Al
met al hebben we in al deze kleine stapjes veel
kunnen bereiken.

De tuin op orde
Naast de grote casus hebben
we ook kleine hulpvragen behandeld. Zo was er een alleenstaande moeder met bomen in
de tuin waarvoor ze allergisch
was. Graag wilde ze deze uit de
tuin hebben zodat er meer ruimte was om te spelen voor haar
twee kinderen. Zelf had ze niet
de kennis, noch de middelen
om dit zelf te regelen. Samen
hebben we gekeken naar opties en afgesproken hoe we dit
konden oplossen voor zo min
mogelijk geld.
In al deze grote en kleine dingen hopen vanuit onze waarden en overtuigingen een steuntje in de rug, de helpende hand,
dat er altijd iemand is die om je
geeft.

In 2021 hebben we meer dan 25 mensen
en gezinnen mogen ondersteunen .
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RE-INTEGRATIE; SAMEN
AAN HET WERK
Al bijna 10 jaar heeft Cornerstone een re-integratieproject. Hierbij kunnen mensen die een
grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben in alle veiligheid weer groeien naar een
(betaalde) baan in de maatschappij. De grote afstand tot de arbeidsmarkt is meestal
ontstaan door verschillende factoren, die veel invloed hebben gehad op de identiteit,
veerkracht en socialisatie van een persoon. Hierdoor is men regelmatig in een sociaal isolement terecht gekomen en minder aantrekkelijk geworden voor de arbeidsmarkt. Als
Cornerstone helpen wij om, juist op deze punten weer sterker te worden. Daarnaast proberen we met andere partijen op zoek te gaan naar een reguliere werkplek.
De plekken die we aanbieden zijn:
•
•
•
•

•
•
•

Klussen en onderhoud
Tuinieren
Administratie
Meedraaien met activiteiten
Schoonmaak
Jeugdwerk
Gastvrouw en -heer

Vanwege de Covid-maatregelen konden we in 2021 helaas niet zo veel mensen opvangen als we graag hadden gewild. Totaal hebben in 2021 2 mensen een reintegratietraject doorlopen. Deze mensen worden binnen Cornerstone begeleid door
één van onze vaste medewerkers.
Als Cornerstone werken we in ons re-integratieproject samen met De Werkmakers in het
project Krachtig
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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.

Met de volgende organisaties hebben we o.a. samengewerkt / contact:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wie Goed Doet Goed ontmoet
De Werkmakers
Leger des Heils
Schuldhulpmaatje
Tactus Zutphen
Trajectum
Woonbedrijf Ieder1
Verian
T-Zorg
2Switch
GGnet
Homestart
Perspectief Zutphen
HGJB

•
•
•
•
•
•

Netwerk Verbindkracht
2Switch
Zutphense Uitdaging
Voedselbank Zutphen
Stadsonderneming
Linda Foundation

Scholen:
•
OBS De Waaier
•
Praktijk onderwijs Zutphen
•
ROC Aventus
•
Hogeschool Windesheim
•
Hogeschool VIAA

“We are stronger
together”
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WERELD

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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FINANCIËN
Winst & verliesrekening
INKOMSTEN:
Donatie eenmaling
donatie periodiek

€
€

268
4.604

donatie fondswerving
donatie samenwerking
donatie kerken
subsidie gem. Zutphen
overige inkomsten
Totaal

€
€
€
€
€
€

26.650
11.304
600
36.500
78
80.005

UITGAVEN
Personeelskosten
Loon / vergoedingen
Overige personeelskosten /
vrijwilligersvergoeding
Studie- en opleidingskosten
Vakliteratuur
Werkkleding
Reiskosten / verblijfskosten

€

31.400

€
€
€
€
€

513
20
154
480
2.358

Huisvesting
Huur gebouwen
Gas, water, elektra
Schoonmaakkosten
Kantinekosten
overige huisvestingskosten

€
€
€
€
€

22.335
404
9
52
170

€
€
€
€
€

957
1.071
558
241
3.327

€

284

Kantoorkosten
Kantoorkosten
Computerkosten
Contributies / Abonnementen
Telefoon / Internet
Porti

€
€
€
€
€

200
1.416
286
792
11

Algemene kosten
Verzekeringen
Rente- en bankkosten

€
€

594
310

Projectkosten
Gebruiksmaterialen
Duurzaam Materiaal
eten en drinken
huur materialen
Totaal

€
€
€
€
€

2.748
6.836
1.030
1.475
80.030

Diverse kosten
Reclame en advertentiekosten
Cadeautjes / verjaardagen
Autokosten onderhoud
Wegenbelasting
Autokosten overig
Fondswerving
Overige kosten

Resultaat 2021
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€

-25

Balans

ING rekening
Spaarrekening ING
Bankrekening via SodB
Kas

€ 3.527
€ 30.000
€
915
€
67
€ 34.509

Eigen vermogen

€ 34.509

€ 34.509

Cornerstone wil de activiteiten gratis aanbieden en is voor haar werk volledig afhankelijk van giften
van particulieren, kerken, bedrijven en fondsen.
Toelichting
•

•

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 voornamelijk via stichting Samen op de Bres.
De vergoeding voor de directeur bedroeg € 24.000,00.

Verder valt bij de cijfers een aantal dingen op, wanneer je het vergelijkt met de cijfers van 2020.
•
De totale inkomsten en uitgaven liggen flink lager dan in 2020. In dat jaar hadden we o.a. bijzondere giften voor eenmalige investeringen in een nieuwe keuken en outdoor-materialen
(mountainbikes, kajaks, kano’s).
•
De eenmalige en periode giften zijn veel minder dan een jaar eerder. Hier zijn drie redenen
voor aan te dragen.
•
Vanwege de onzekerheid door corona en doordat alles duurder is geworden, moesten
meerdere donateurs stoppen/
•
Omdat één van onze medewerkers stopte, stopte daarmee ook haar achterban, die
haar financieel ondersteunde. Het opbouwen van een achterban voor de nieuwe medewerkers, kost veel tijd.
•
Giften die we van samenwerkingspartners ontvingen, hebben we nu onder een aparte
post geboekt.
•
De huisvestingskosten liggen hoger dan in 2020. Dat jaar hebben we vanwege corona weinig
huur betaald. Daarbij komt dat we sinds 2021 een extra opslag gebruiken voor onze outdooractiviteiten.
•
Vanwege onzekerheid door corona en ziekte van de directeur zijn we niet bezig geweest
met fondswerving.
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SLOTWOORD:
TEL JE ZEGENINGEN
Terugkijkend op 2021 mogen we onze zegeningen tellen. Het was een pittig jaar, door corona, door ziekte, door verandering van het team. Maar het was ook een mooi en bijzonder jaar. We hebben veel mensen mogen ontmoeten en iets voor ze kunnen betekenen,
zodat ze weer (meer) perspectief voor het leven kregen. Dit jaarverslag teruglezend, stemt
tot dankbaarheid. Dankbaar voor zoveel zegeningen:
•
de vele activiteiten en ontmoetingen,
•
het geweldige team met vrijwilligers, die ontzettend veel werk verzet hebben,
•
De mensen en fondsen die dit werk financieel mogelijk maakten,
•
De samenwerkingspartners, met wie we van betekenis konden zijn voor de mensen in Zutphen,
•
voor God die ons leven geeft. Hij heeft ons geroepen om dit werk te doen. Hij is
het die ons elke keer weer kracht geeft.
Deze zegeningen stemmen ons steeds weer tot dankbaarheid en geeft moed en energie
om op deze weg door te gaan in 2022.
Uiteraard gaan we door met de huidige activiteiten. Maar er staan ook al nieuwe dingen
op de planning. We gaan door met het experimenteren met ons pilotproject ‘Cornerstone
café’. Daar staan al meerdere nieuwe activiteiten voor op de planning.
Ondanks dat al een aantal jaar ons mannenproject in de steigers staat, konden we nog
niet starten vanwege de covid maatregelen. Nu ligt er een goed uitgewerkt plan, waar we
medio 2022 mee willen gaan starten.
Ten slotte willen we onze outdoor-tak gaan uitbreiden om zo meer mensen te helpen te
groeien in hun identiteit en veerkracht.
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Kleur
In 2022 willen we mensen die het zicht wat kwijt zijn
geraakt door tegenslagen, oorlog, afwijzing enz. ontmoeten, om ze zo weer meer kleur en perspectief te
geven in hun leven. We willen dit doen uit onze verbinding met de Creator van kleur, die mensen een
hoopvolle toekomst wil geven.
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