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1. VOORWOORD
'Het Groenewold verbindt mensen'. Dat is sinds januari van dit jaar de nieuwe
subtitel van 't Groenewold. De doelstelling blijft hetzelfde: zich bezighouden
met dienstverlening op het terrein van kerk en samenleving. In een
brainstormsessie vorig jaar met staf en bestuur en een grote kring betrokken
mensen uit diverse groepen is er nagedacht over een nieuwe subtitel. Vele
woorden zijn hieruit voortgekomen maar het belangrijkste woord was toch de
verbondenheid met mensen. Er is een nieuwe plaquette ontworpen die op
feestelijke wijze door twee participanten werd onthuld. Op de plaquette zijn de
volgende woorden opgenomen: betrokken, inspirerend, richting gevend,
vernieuwend en gericht op ontmoeting.
Al deze elementen vindt u in onderscheiden mate in het jaarverslag terug en alle
werkzaamheden hebben de verbinding tussen mensen op het oog.
Ik mag u tenslotte dit jaarverslag 2016 van harte aanbevelen. U zult al lezende
concluderen dat het nieuwe onderschrift niet alleen een aansprekende keuze is
geweest, maar tegelijk het vele werk van ’t Groenewold verbindt.

Martin Cornelissen
Bestuursvoorzitter
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2. ’T GROENEWOLD
Centrum voor kerk en samenleving

Het Groenewold is een zelfstandig centrum dat zich richt op kwetsbaren in de
samenleving, met een oogmerk voor hen die o.a. tot de zgn. ‘outcast’ behoren.
Daarbinnen bestaat respect en ruimte voor andere(n) (religies) en streeft men
naar solidarisering (tussen jong en oud). Het werk richt zich op personen, met
als doel om een sterker gemeenschapsgevoel en samenhang te ontwikkelen en
het aanspreken van eigen mogelijkheden en actief burgerschap als gedeelde
verantwoordelijkheid. Het centrum wil daarin de verbinding ontwikkelen tussen
denken en handelen.
Het Groenewold is een vrijwilligersorganisatie waar het grootste gedeelte van
werk door vrijwilligers gebeurt. Maar opzet, begeleiding en sturing van
projecten zijn mede afhankelijk van professionele inzet. De staf van de instelling
bestaat uit beroepskrachten. Het Groenewold wordt t.b.v. het werk voor een
groot gedeelte door religieuzen (orden en congregaties) maar ook door andere
sociaal-maatschappelijke instellingen (particuliere fondsen, etc.) en lokale
overheid gedragen en gesteund.
4 beroepskrachten

2,6 fte

De instelling kent drie werkgebieden waarop zij activiteiten ontplooit:
• Het service-centrum waarop groepen en (parochie)gemeenschappen een
beroep kunnen doen.
• Vernieuwende pastorale initiatieven op het vlak van kerk en samenleving.
• Begeleiding van jongeren.
De eindverantwoordelijkheid wordt door het stichtingsbestuur gedragen.
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3. SERVICE CENTRUM
Binnen deze dienstverlening worden groepen, kerken of andere instellingen op
het diaconale terrein, in opbouwwerk, of op het vlak van toerusting, viering of
vormingsactiviteiten ondersteund.
Dekenale werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vredesvraagstukken (MOVgroep / Samenwerking Fair Venlo
Het Groenewold ondersteunt de dekenale werkgroep voor MissieOntwikkelings- en Vredesvraagstukken (dekenale MOV). De dekenale werkgroep werkt verder samen met FairVenlo (= samengaan van st. Mondiaal
Platform Venlo en st. FairLiefd). Naast de steun t.b.v. de dekenale groep, wordt
ook de nieuwe stichting FairVenlo in haar activiteiten door ’t Groenewold
ondersteund. In afstemming met hen werden activiteiten opgezet i.h.k.v.
ontwikkelingssamenwerking en bewustwording. De werkgroep wordt door
pastor Hub van den Bosch aangestuurd. De Dekenale MOV-groep kwam
gedurende het werkjaar 5 keer bij elkaar.
In de periode vanaf najaar 2013 t/m voorjaar 2016 worden kinderen uit de regio
San Pedro in Nicaragua te steunen om de kinderarbeid aldaar te helpen stoppen.
Op een drietal plaatsen in de regio San Pedro zullen er naast het bouwen van
schooltjes, alfabetiseringsprogramma’s gesteund worden. Hiervoor gaat het
dekenaat een actieve samenwerking aan met GESP1, een ontwikkelingsorganisatie uit Gennep die al ruim 20 jaar een stedenband met San Pedro heeft.
Dit 3e jaar stonden kinderen van het buurtschap San Bartolo centraal.
Opening met de film ‘De nino a Madre’. De
film zoomt in op familie- en gezinsverhoudingen in Nicaragua en sociaal-maatschappelijke
veranderingen
van
bewustwording
en
emancipatie.
mrt.
Heilige Huisjes Tocht van Hout-Blerick naar
de Spekberg en via de natuurbegraafplaats
terug naar Hout-Blerick.
Speciale Vastenaktieviering Albertushof /
voorbereiding en uitvoeren. I.s.m. leerlingen
van het Dendron College uit Horst.
Nicaragua-ontmoeting in de parochiekerk van
Reuver. Met promotie van GESP, tentoonstelling, muziek en kleine hapjes uit de regio
van Nicaragua.
april
Lezing door GESP rondom drie jaar samenwerken tussen Gesp – dekenaat Venlo en San
Pedro t.b.v. van kinderen.
Vastentijd Reistentoonstelling project in diverse kerken
die ook werd bezocht door schoolklassen.
febr.

1

Zie www.gespgennep.nl
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25 pers.

20 pers.

40 bez.

80 bez.

400–750 bez.

alle data

Posters, flyers, persberichten.

alle data

Digitale Nieuwsbrieven.

Regio Arcen
t/m Reuver
800 adressen

Projectdoelen volgende perioden:
2017

Gedurende een jaar aansluiten bij de landelijke VA-campagne.

Voor de realisering van de programma’s werd samengewerkt met de
Jongerenkerk Venlo, GESP, Fair Venlo, diverse parochies.

Jongerenkerk Venlo
Pastoraal team / activiteiten / weekenddiensten
Het Groenewold ondersteunt een aantal activiteiten van de Jongerenkerk (JK) in
Venlo. Een van de stafleden is lid van het Pastorale Team (PT).
5 vieringen
3 vieringen

Voorgaan vieringen.
Voorber + voorgaan met liturgiegroep
o.a. thema’s in de Vastentijd en Advent.

Gem. bezoek 75p.
Gem. bezoek 75p.

Jongerenkerk Venlo en ‘t Groenewold werken intensief samen. Incidenteel
waren er ook vragen naar praktische ondersteuning van werkgroepen of het
voorbereiden van speciale vieringen (o.a. t.b.v. de Kerstwandeling).

OLV-parochie Venlo-zuid
Zoals gebruikelijk werd ook dit jaar samen met wijkbewoners en de parochie
Onze Lieve Vrouw in Venlo-zuid rondom 11 november een Sint Maartens
optocht georganiseerd.
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Vrijdag 4 nov. organisatie St. Maartensspel, verkoop + 1200 ouders met
optocht.
kinderen
Een grote groep vrijwilligers i.s.m. het wijkoverleg is rond en op die dag actief
om met de verkoop van oliebollen en het spel dat ’s avonds in de kerk wordt
gespeeld. Met de opbrengst uit de verkoop wordt in de geest van St. Maarten een
kinderdoel ondersteund. Dat gebeurt gemiddeld eens per twee jaar, afhankelijk
van de opbrengst. Dit jaar ging er een speciale donatie naar de Sint
Martinusschool voor het inrichten van een speelgoedkast voor kinderen waarvan
de ouders minder in de gelegenheid zijn om nieuw speelgoed aan te schaffen.
Er werd actief samengewerkt met de wijk, ziekenhuis VieCuri en bakkerij ‘ut
Bruedje’ in Blerick.

Dekenaat Venlo / Dekenale vergadering van pastores
Het Groenewold is zijdelings betrokken bij de federatievorming van de
clusterparochies van de binnenstad. I.v.m. de voorbereidingen van het overleg
van dekenale pastores (priesters / past.werkers/sters) neemt de coördinator van ’t
Groenewold deel aan de agendacommissie. De dekenale vergadering kwam drie
keer bijeen. Naast parochiële aangelegenheden worden elke bijeenkomst
thema’s gepland op het vlak van kerk en samenleving. De vergaderingen worden
doorgaans door zo’n 10 en 15 personen bezocht.
Winter

Zomer

Najaar

I.v.m. de herschikking van de dienst Geestelijke Verzorging in
VieCuri stond de bereikbaarheidsdienst op de agenda alsook de
noodzaak als bestuurders na te denken over kerkelijk vastgoed.
Mevr. Weingarten (Wel.kom) verzorgde een presentatie over
de begeleiding van statushouders/nieuwkomers. Architect
Swillens presenteerde de mogelijkheid tot onderzoek hoe om te
gaan met huidige kerklocaties in de toekomst.
Vicaris Smeets presenteerde een thema over uitvaartliturgie en
geestelijk verzorger mevr. Willemse van VieCuri gaf een inkijk
in de huidige ziekenhuisorganisatie en de wachtdienst.

Vertegenwoordiging Raad van Kerken Venlo / zetel Cliëntenraad SLW
Het Groenewold heeft namens de Raad van Kerken in de Venlose Cliëntenraad
van Samen Leven en Werken (lees: Sociale Dienst) een zetel.
12 vergaderingen Venlo (-Tegelen) heeft 100.000 inwoners. Daarvan
op jaarbasis + div. hebben ongeveer 2400 een onderscheiden (bijstands-)
commissies
uitkering. Een aantal van deze cliënten hebben
regelrecht met armoede te maken.
Ongeveer 20% van de Venlose bevolking leeft op of
onder de grens (= 120%) van sociaal minimum. Het
laatste jaar is dit weer toegenomen. Landelijk is dit
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ongeveer 13% van de bevolking.

Medio 2016

Belangrijke thema’s op de agenda waren:
• Verschillende vormen van bejegening en
communicatie zijn onder de loep genomen vanwege
negatieve ervaringen van cliënten. Een groot
gedeelte van de cliënten ervaart de afhankelijkheid
van de gemeente als een psychische druk.
• De participatiewet schrijft bij het ontvangen van
een uitkering een tegenprestatie voor. In Venlo is
dit een coulant beleid.
• De zorgpremies vormen voor uitkeringsgerechtigden een probleem. Vaak ontstaat er een
schuldenprobleem door het Eigen Risico e/o gaat
men de zorg mijden.
• De maandelijkse spreekuren voor cliënten vinden
op ’t Groenewold plaats. Een toenemend aantal
cliënten vindt de weg naar de spreekuren. De
stichting verzorgt hiervoor ook affiches en flyers.
Studiemiddag voor de raad.

Ouderenpastoraat Venlo
Van 2009 tot 2013 is er binnen een aantal binnenstadparochies een pilotproject Ouderenpastoraat uitgevoerd.
De stuurgroep die het project heeft begeleid komt nog
met enige regelmaat samen om een aantal aanbevelingen
in praktijk te helpen realiseren, ontwikkelingen te blijven
volgen en als gesprekspartners van de parochiefederatie
binnenstad.
De groep kwam vier keer bijeen en er is medio het
werkjaar onder dankzegging voor zijn jarenlange inzet afscheid genomen van
dhr. Jo Beckers.
4 bijeenkomst. Thema’s:
• Geestelijke zorg voor ouderen
• Gesprek/dialoogtafels voor ouderen
• Instrumentarium voor gespreksvoering in kringwerk
1 bijeenkomst Lezing/presentatie door ’t Groenewold 60 pers.
voor de vereniging ‘Jongeren van
Vroeger’ met als thema “Ouder worden
gaat vanzelf…toch?”
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Voorlichting / individuele contacten
De stichting verstrekte vrijwel dagelijks en op aanvraag uiteenlopende
informatie en materialen op een breed terrein.
Daarnaast werden verschillende personen individueel begeleid.

Ontwikkelingen en accenten
Kerken kunnen als wegwijzers in de plaatselijke samenleving dienen. Het
Groenewold wil die ontwikkeling blijven ondersteunen, maar weet tegelijk dat
een religieuze traditie soms ook een remmende werking heeft. Voor ’t
Groenewold betekent dit dat ook de stichting voortdurend kritisch moet blijven
zoeken naar dit evenwicht van ‘verhaal’ en maatschappelijke plaats...
Een vraag die daarbij steeds duidelijker wordt is de kwestie hoe dat wat aan
waardevolle inhoud lange tijd door de brede religieuze traditie werd bemiddeld,
hoe dat vormen kan vinden in een tijd waarin meer het individuele (ik) van de
mens voorop staat en minder het gemeenschappelijk (wij) wordt nagestreefd.
In het pastorale werkveld in Venlo zien we daar veel vasthoudendheid. Ook in
de negatieve zin van het woord. Van zowel de kerken als ook van de
samenleving als geheel. Er bestaat in afnemende mate een aantrekkingskracht op
elkaar lijkt het. En daarmee zet de kerk ook als plaatselijke gemeenschap
zichzelf op afstand; een groeiende afstand.
Van belang is daarom om uit die maatschappelijke betrokkenheid van kerken en
het werk wat de stichting daarvoor doet, om dat meer zichtbaar te maken en te
duiden in termen van traditie.

Dialoogtafel in Museum van Bommel van Dam tijdens de Vredesweek 2016
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4. ZELFSTANDIGE INITIATIEVEN
Een tweede werkveld voor ‘t Groenewold bestaat uit de zelfstandige initiatieven.
Dit zijn activiteiten en projecten die vanuit het centrum mogelijk in
samenwerking met anderen worden opgezet. Daarmee wil het centrum vooral
ook (pastorale en diaconale) vernieuwing vormgeven.
De huiskamer
Doel en missie
Het Aandachtcentrum (AC) is een van de eerste
opvangmogelijkheden in de binnenstad van Venlo
en 27 jaar geleden opgericht als oecumenisch samenwerkingsproject van de
Protestante Kerkgemeenschap Venlo en de stichting ‘t Groenewold.
De “huiskamer” is een inloopmogelijkheid voor iedereen die (vanwege een
achterstandsituatie) om medemenselijke aandacht verlegen zit. De inloop is een
rustplaats waar mensen zich welkom mogen voelen, een plek waar iedereen
zichzelf mag zijn in een uitnodigende sfeer. Vanuit haar pastorale binding wil ‘t
Groenewold met het project uitdrukking geven aan het opbouwen van de
gemeenschap. In het bijzonder als dat kwetsbare mensen betreft.
Doel van de huiskamer is bezoekers een luisterend oor te bieden. Deze primaire
aandacht wordt niet door een therapeutisch kader omgeven. Het is
laagdrempelige zorg voor bewoners (uit de regio) van Venlo die in de
verbetering van hun levensomstandigheden elders op intensieve en zwaardere
hulp zijn aangewezen.
Verschillende groepen bezoekers
In de praktijk wordt de huiskamer veelal bezocht door eenzame, dakloze of
zwervende mensen. Er is een aanzienlijke groep bezoekers die de huiskamer
regelmatig bezoekt. Naar schatting betreft dit zo’n 100 personen. Deze groep
maakt in de regio deel uit van een grotere kring van naar schatting tussen de 500
en 650 personen met andere levensverwachtingen.
In de keten van maatschappelijke opvangmogelijkheden in Venlo is het AC voor
een groot gedeelte van deze bezoekersgroep een eindstation. Dat kan vanwege
persoonlijke omstandigheden of een opgelegde maatregel zijn waardoor ze op
andere plaatsen in de keten (tijdelijk) geen toegang meer hebben.
Vervolgens bestaat er nog een aanzienlijke groep waarvoor de huiskamer een
eerste en tussenstation is naar elders. In de opvangmogelijkheden van de
gemeente Venlo vervult de huiskamer dan een soort ‘voordeurrol’. Zulke
bezoekers zijn dus incidenteel te gast en vertrekken naar bestemmingen buiten
Venlo waardoor ze niet of nauwelijks meer zichtbaar zijn. Een gedeelte van de
bezoekers komt dus niet terug.
Huiskamer in cijfers
In de cijfers zijn ook een aantal voorgaande jaren meegenomen om te laten zien
welke ontwikkeling in de termen van toeloop er in de praktijk op de voorziening
gaande is.
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2013

2014

2015

2016

aantal bezoekers

2463

2081

1415

1838

vrouwen

247

226

186

298

mannen

2216

1855

1229

1540

leeftijd ‹ 25

147

95

20

52

leeftijd 26 tot 50

1701

1280

822

1003

leeftijd › 50

586

706

575

783

eerste keer op bezoek

52

60

19

16

Venlo e.o

1786

1717

1717

1625

van elders

250

166

52

19

andere nationaliteit dan Ned.

852

588

344

406

Openstelling
De huiskamer is 28 uur per week open. Op maandag en vrijdag is er openstelling
van 10.00-13.30 uur; op dinsdag t/m donderdag van 10.00-17.00 uur. Gemiddeld
is het AC 50 weken per jaar open.
Openstelling 2016 uur/jr

1400

In 2016 werd de huiskamer door 1838 personen bezocht. Zien we de afgelopen
jaren een daling in het aantal bezoekers, in 2016 valt er een sterke toename te
bespeuren (22%). Verder wordt er in de middaguren regelmatig (dagelijks)
aangebeld voor een gesprek, hulpvraag e/o doorverwijzing. Gemiddeld zijn dit
plm. 125 verzoeken die verder niet in de cijfers van de huiskamer zijn
meegenomen.
Het aantal personen met een niet-Nederlandse nationaliteit is in 2016 met 8%
toegenomen. Het betreft veelal bezoekers die incidenteel binnen lopen, vaak
voor een specifieke hulpvraag. Dit betekent waarschijnlijk dat de ‘harde kern’
niet of nauwelijks afneemt en voor de grootste toeloop op de voorziening zorgt.
Die groep is grotendeels afkomstig uit (de regio) Venlo.
Het valt niet te duiden of dit te maken heeft met een afnemende toestroom van
(seizoen-) arbeiders (arbeidsmigranten) uit EU-lidstaten m.n. aan de oostelijke
buitengrenzen van Europa. De groep Poolse bezoekers is (na 2014) behoorlijk in
aantal afgenomen. En die tendens heeft zich in 2016 doorgezet. Hun plaats lijkt
ingenomen door leden uit andere grensstaten van de EU. Afgelopen jaar komen
er zo regelmatig Roemenen binnen komen. Ook deze groep bezoekers heeft
vaak een incidentiele hulpvraag. Veel worden derhalve doorverwezen.
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Opvallend gegeven blijft (als in 2015) dat de inloop in het winterseizoen minder
werd bezocht. Dit heeft wellicht met de (verplichte) winterregeling voor opvang
binnen de gemeente te maken waardoor men zich minder snel verplaatst naar
andere plekken in de stad.
De leeftijden van bezoekers schommelen tussen de 25 en 60 jaar. Incidenteel
komen er ook ouderen binnen. De cijfers laten een stijging zien over alle
leeftijdscategorieën met een sterke toename aan het aantal bezoekers beneden de
25 jaar. De grootste groep bezoekers komen uit Venlo of directe omgeving,
waarvan een ‘vaste’ groep regelmatig hun gezicht laat zien.
Ervaringen / Aandachtspunten
Mensen komen voor ontmoeting en een stukje gezelligheid e/o doelgericht voor
het maken van een praatje. Eenzaamheid en een sociaal isolement spelen een
grote rol bij veel bezoekers. Meestal is dit een verborgen probleem dat maar
moeizaam kenbaar wordt gemaakt.
Het afgelopen jaar groeit deze groep en er komen (weer) relatief minder
verslaafden binnen. Dat is jarenlang andersom geweest. Een van de redenen zou
kunnen zijn dat bezoekers met een verslaving op welke manier dan ook
onderdak hebben gekregen (ontwenningsprogramma, begeleid wonen, etc.) en
zich daardoor niet meer zo op straat begeven en op bezoek komen. Het zijn nu
voornamelijk bezoekers die om een praatje verlegen zitten en of aandacht
willen. Daaruit blijkt dat de huiskamer dus ook binnen dit circuit wordt
gevonden en bekend is.
Incidenteel komen er zo nu en dan uitgeprocedeerde asielzoekers binnen lopen.
Op een enkele na, blijft het vaak bij een incidenteel bezoek.
Een groeiende groep mensen in onze samenleving heeft problemen met de
financiën maar dit valt niet uit de overige registratie te herleiden. Deze en andere
signalen worden minder afgegeven. Dat zou kunnen betekenen dat een
aanzienlijk deel van de huidige bezoekers met een behoorlijke problematiek te
maken heeft, maar het niet bespreekbaar maakt vanwege schaamte,
ingewikkeldheid of ‘slachtoffer denken’.
Verder worden de gedragsregels voor het bezoek aan de huiskamers goed
opgevolgd. Opvallend is de ongedwongen en veilige sfeer binnen de
voorziening waarin nauwelijks meer vormen van verbaal geweld voorkomen.
De indruk bestaat dat de feitelijke onderkant van de (lokale) samenleving
groeiende is. Dat laat het sociaal onderzoek de laatste jaren zien. Maar dan
betreft het de volle breedte van de bevolking. Veranderingen in (jeugd-)zorg,
armoedeval en dreigend sociaal isolement (ouderen) kunnen een extra aanspraak
op de voorziening tot gevolg hebben. Was dit voor ons in 2015 nog enigszins
een vraag, afgelopen jaar blijkt dit zich kennelijk zo te ontwikkelen.
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Vrijwilligers, coördinatie, scholing
Het Aandachtcentrum wordt bemand door een team van 8 vrijwilligers onder
leiding van een coördinator. De groep bestaat uit vrouwen en mannen. Elk
dagdeel waarop er openstelling is, wordt door 2 vrijwilligers bezet.
Afgelopen jaar is er weer een nieuwe vrijwilliger tot de groep toegetreden. De
aanwas in de vrijwilligersgroep vormt soms een probleem. Er moet regelmatig
werving worden uitgezet om de groep op peil te houden. We zetten komend jaar
ook weer in op (werving van) vrijwilligers.
Eenduidigheid over grenzen en afspraken binnen de groep vrijwilligers is van
groot belang. Het is een houvast voor de praktijk én een stuk van de identiteit en
het beeld van het AC.
Regelmatig maakt de groep gebruik van het aanbod van Stichting Netwerk DAK
(Door Aandacht Kracht). Zij organiseren onder andere landelijke netwerkdagen
voor inloopmede-werkers/coördinatoren waarin een bepaald thema centraal
staat.
Dit werkjaar werd o.a. zo’n netwerkdag in Utrecht bezocht waar men op
verschillende plekken kennis mocht maken met organisaties op dit terrein.
2016 Was ook het ‘jaar van de barmhartigheid’. Paus Franciscus heeft naar
aanleiding hiervan 6000 dak- en thuislozen uitgenodigd om naar Rome te komen
voor een pelgrimage. Deze ontmoeting vond plaats van 11 t/m 13 november.
Vanuit de regio Amsterdam, Eindhoven en Limburg waren 45 daklozen die
deelnamen aan de reis. Zij waren te gast bij de Fratello, een organisatie in Rome
die het bezoek aan de paus organiseerde. De begeleiding van deze reis was in
handen van Drugspastoraat Amsterdam, bisdom Roermond en netwerk DAK.
Vanuit Venlo is er een van de daklozen meegereisd onder begeleiding van de
straathoekwerker. Hun bezoek en ontmoeting met de paus werd een
onvergetelijke ervaring.
Team samen op stap
Zoals ieder jaar werd ook dit
keer een uitstapje gemaakt met
de vrijwilligers i.v.m. hun
belangeloze inzet en om het
groepsgevoel te stimuleren.
Deze keer ging de reis naar het
dorpje Kessel. Naast een
leerzame
en
smakelijke
insectenboerderij, heeft de
groep een rondleiding door het
oude kasteel gehad en werd
met een smakelijke maaltijd
afgesloten.
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Bestuur, partners, samenwerking en beleid
De huiskamer maakt deel uit van de zgn. ‘keten van maatschappelijke opvang’
en is een eerste lijn voorziening binnen een groter regiobeleid (Regionaal
Kompas Noord- en Midden Limburg) van Maatschappelijke Opvang en
Verslavingszorg (MOV). Als schakel binnen de keten is de opvang in een aantal
opzichten eindstation; in een ander opzicht zit de opvang helemaal aan de kop
van de keten.
Er vindt regelmatig overleg en samenwerking plaats met verschillende partners
uit de keten. M.n. MOVEO en het Zelfregiecentrum zijn collega-instellingen
waarmee regelmatig overleg plaats vindt. Op de werkvloer vindt regelmatig
overleg plaats met de straatcoach en de samenwerking is uitermate adequaat en
resultaatgericht.
Verder neemt de instelling deel aan het ketenoverleg met collega-instellingen
dat tweemaal per jaar wordt georganiseerd. Het Groenewold zorgt voor de
agenda en het secretariaat.
De coördinator en de vrijwilligers worden aangestuurd door een Stuurgroep
Aandachtscentrum. De organisatie is een vrijwilligersorganisatie welke zich
richt op het bieden van informele zorg (met een verwijzende functie).
Middelen
Het project wordt door de gemeente Venlo i.h.k.v. het Regionaal Kompas
gesubsidieerd. Een ander deel van het noodzakelijke budget wordt door fondsen
opgebracht. In praktijk draagt de stichting samen met externe fondsen het
grootste gedeelte de kosten van het huiskamerproject. De zoektocht naar andere
externe financieringsmogelijkheden, blijft een voortdurende zorg.
De huiskamer bestaat inmiddels 27 jaar en is enkele malen gerenoveerd. Door
het intensieve gebruik moet dat nu weer gebeuren. Momenteel wordt er gewerkt
aan een plan om dit uit te kunnen voeren. Wellicht dat medio 2017 de huiskamer
een nieuw jasje heeft.
Input Bindkracht Venlo
In Venlo is enkele jaren geleden de beweging ‘Bindkracht’ gestart welke zich op
armoede richt. De afgelopen jaren vonden er verschillende werkconferenties
plaats met ‘armoede dicht bij huis’ (o.a. dak- en thuislozen) als thema.
Schuldhulpverlening en kinderen in armoede zijn daarbinnen belangrijke
thema’s.
De coördinator van het AC heeft zitting in de werkgroep ‘Kind en armoede’ en
zorgt zo voor input vanuit de huiskamer/keten MO. In 2016 is mede daardoor
het zgn. ‘kindpakket’ (van 0 – 18j.) tot stand gekomen en zijn instanties
(scholen, e.d.) van informatie voorzien om kinderen zo adequaat mogelijk van
voorzieningen en extra regelingen gebruik te laten maken. Zie voor info:
www.bindkrachtvenlo.nl
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Ontwikkelingen 2017
Een aantal speerpunten voor het komende werkjaar:
- Werving van vrijwilligers.
- Contactnetwerk met huidige en toekomstige partners en praktisch overleg
met werkvloer ketenpartners.
- Financiële problematiek bezoekers/huishoudens.
- Nadere input leveren voor/aan Bindkracht (o.a. Kindpakket).
- Aandacht voor faciliteiten huiskamer (renovatie / inrichting).

Het Stiltekamer-programma
Het Stiltekamerprogramma biedt doorgaans korte
cursussen aan welke zich richten op de
persoonlijke ontwikkeling van deelnemers. Verschillende onderdelen centreren
ook rondom zin- en levensvragen van deelnemers, al dan niet in relatie tot (hun)
geloof, overtuiging of spiritualiteit. Vervolgens probeert het programma
‘gemeenschaps-bevorderend’ te werken.
Cursusonderdelen voor- / najaar
Totaal deelnemers

28 onderdelen
283

Alle onderdelen worden professioneel begeleid door veelal externe cursusleiding. Een aantal elementen worden door stafleden of de programmacommissie van ‘t Groenewold verzorgd2.
Druk bezocht was vooral het programma rondom Jeroen Bosch. Verschillende
avonden werden geprogrammeerd die druk zijn bezocht.
Afgelopen werkjaar is er weer voor gekozen om een tweetal films te
programmeren. ‘The Bands Visit’, een hilarische film over een Egyptisch orkest
in Israël werd tot driemaal toe vertoond. In het najaar werd i.h.k.v. het Rodinprogramma de film ‘Camille’, rond de levensgezellin van Rodin, Camille
Claudel. De films werden erg goed bezocht en aansluitend bestond er een
mogelijkheid van nabespreking.
Voor het komende programma
willen we deze lijn wederom
vasthouden.
Dit jaar kende weer een
wandelgroep in Italië die
helemaal vol zat. Met 18 deelnemers werd er in de voetsporen
van Fransciscus gewandeld van
nabij Rome naar Assisi, een
tocht van plm. 205 km.

2

www.stichtinggroenewold.nl / stiltekamerprogramma
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Binnen het onderdeel Joods Leerhuis werden drie groepen georganiseerd. Het
laatste onderdeel wordt i.s.m. de stichting Leerhuis Limburg georganiseerd3.
Joods Leerhuis Venlo
Joods Leerhuis Roermond

Leven met Verschil / Sacks
+ Start met Levinas
Leven met Verschil / Sacks

12 wk. 9 pers.
6 wk.

10 pers.

T.b.v de voorbereiding van het gehele programma kwam de commissie 6 keer
bij elkaar.

Rouwverwerking
Het Groenewold verzorgt al lange tijd rouwverwerking voor nabestaanden
(jeugd en volwassenen) die een partner, familie- of gezinslid hebben verloren.

Begeleidingstrajecten nabestaanden / partnerverlies
Totaal aantal deelnemers
Intake
Begeleiding
Evaluatie / leerpunten & deskundigheidsbevordering

8 wk.

Totaal
1
6
6 uur
20 uur
8 uur

De werkgroep rouwverwerking bestaat uit vier personen waarvan op toerbeurt
twee leden een groep begeleiden. Het proces is gericht op verzelfstandiging en
mogelijkheden aanreiken om zelf te kunnen omgaan met het verlies.

Passage
Binnen het geheel van Passage biedt ’t Groenewold de mogelijkheid van een
begeleiding van een eigentijds afscheid. Dat kan vanuit kerken e/o andere
geschikte ruimtes. Uitvoering vindt plaats i.s.m. uitvaart-ondernemers. Het
ritueel wordt in afstemming met familie en nabestaanden vormgegeven.
4 uitvaarten

16 uur gemidd.

64 uur

Uitwisseling ‘De Praaggroep’
De Praaggroep bestaat uit een 7-tal gezinnen in de regio van Venlo die met
evenzoveel gezinnen in Tsjechië contact hebben. Het uitwisselingsverband is
opgericht vanwege het oost-west contact voor de val van de muur (nov. 1989).

3

www.leerhuislimburg.nl
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Iedere twee jaar wordt
er een gezamenlijke
week georganiseerd en
bij toerbeurt verzorgt
elke groep een uitwisselingsprogramma.
Daarin bezoeken we
kleinschalige projecten,
besteden we aandacht
aan
de
onderlinge
relaties en hebben we
groepsgesprekken over
wat eenieder zo bezighoudt. Er is door de
jaren heen een hechte
band gegroeid en naast vreugdevolle hoogtepunten heeft de groep ook
verdrietige dieptepunten (moeten) doorstaan. In de zomervakantie hebben we de
Tsjechische vrienden in een gezamenlijke vakantieweek weer ontmoet. Ditmaal
in Diever (Drenthe).
Pactief
Pactief is een kring van geïnteresseerden die beroepshalve verbonden zijn
(geweest) aan een parochie, zorginstelling of andere vorm van pastoraat. Naast
het studiemoment is ook het informeel treffen van belang.
Voorjaar Deze bijeenkomst was tevens de ledenvergadering 15 pers.
van de VPW-Limburg. Thematische invulling werd
verzorgd door Guus Prevoo, medewerker voor de
landelijke Vastenactie. Hij gaf een inkijk in 25 jaar
Vastenactiecampagne in Nederland.
Najaar
In het najaar heeft de kring een vervolg georganiseerd 13 pers.
met Frank Bosman, hoogleraar in Tilburg. Hij
onderzoekt als cultuurtheoloog de nieuwe
uitdrukkingsvormen van religiositeit zoals o.a. in
games, spotjes, reclames, etc. Ditmaal werden een
paar korte filmpjes bekeken, o.a. de animatiefilm
‘Alma’4 met aansluitend gesprek.
De bijeenkomsten worden in Roermond of het klooster van de Blauwe Zusters
in Steyl georganiseerd en met een gezamenlijke maaltijd afgesloten.
De kring wordt door een werkgroep georganiseerd en het geheel wordt door ’t
Groenewold secretarieel ondersteund naast zorg voor de pr (digitale nieuwsbrieven, etc.).
4

Zie: https://vimeo.com/4749536

17

Platform en Stichting Noodopvang Uitgeprocedeerde Asielzoekers Venlo
De stichting heeft jarenlang asielzoekers die niet meer op voorzieningen vanuit
het plaatselijke AZC konden rekenen maar toch gedoogd werden (i.v.m. b.v. een
juridisch beroep), onder bepaalde voorwaarden tijdelijk hulp aangeboden, bij
voorbeeld in de vorm van onderdak e/o leefgeld.
Het bestuur van de stichting Noodopvang wordt door een breder platform van
organisaties ondersteund. Het Groenewold heeft zitting in dit bredere platform
en functioneert tevens als eerste contactadres.
Dit werkjaar heeft de stichting haar werkzaamheden afgebouwd. Het
gemeentelijk beleid richt zich niet meer op (opvang voor) uitgeprocedeerden,
maar vooralsnog op de groep nieuwkomers/statushouders. Formeel bestaat de
stichting nog maar inmiddels heeft het platform zich in het najaar opgeheven.
Dit jaar werden dus geen uitgeprocedeerden meer geholpen. Bijna wekelijks
wordt de stichting aangesproken over opvangmogelijkheden voor deze mensen.
Dan betreft het veelal mensen en vragen van buiten de regio Venlo.

Ontmoetingsgroep van Joden Christenen en Moslims (JCM)
Het Groenewold heeft aan de wieg gestaan van de Ontmoetingsgroep voor
Joden, Christenen en Moslims (JCM). De laatste jaren was het een moeizaam
proces. De wilskracht bij veel deelnemers is er wel, maar de drukke agenda’s
zitten elkaar vaak in de weg. Niettemin werden de religieuze gemeenschappen
opgeroepen zo veel mogelijk bij de Nationale Dodenherdenking aanwezig te
zijn.
Er is gezocht naar een nieuwe methode om het gesprek gaande te houden. Die
methodiek is in een pilot ‘uitgeprobeerd’. Venlo heeft voor het eerst in een
openbaar treffen een zgn. ‘dialoogtafel’ georganiseerd. Het is een beproefde
methode die al in plm. 100 plaatsen in Nederland wordt toegepast. Thema’s
kunnen breed worden gekozen, van leefbaarheid, integratie tot economie.
De pilot in Venlo is in Museum van Bommel van Dam georganiseerd. Er waren
zes dialoogtafels rondom het thema ‘In vrede ouder worden’. Zo’n 50
deelnemers gingen o.l.v. een gespreksleider met elkaar in dialoog.
Mede ingegeven door de positieve resultaten heeft de burgemeester van Venlo
zich inmiddels bereid verklaard beschermheer van de dialoogtafels te willen
zijn.
In diezelfde vredesweek werd ook een Heilige Huisjestocht georganiseerd, die
vanuit de binnenstad naar Genooi voerde, een tocht die door zo’n 30 wandelaars
werd afgelegd.

Prisma: kleurrijke invalshoeken van kunst en religie
Prisma organiseert programma’s op het snijvlak van kunst en religie. Het
Groenewold ondersteunt de werkgroep in haar initiatieven. Op sleutelmomenten
in het jaar organiseert het verband karakteristieke activiteiten.
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mrt.

okt.

nov.

Heilige Huisjes Tocht van Hout-Blerick naar de 20 pers.
Spekberg en via de natuurbegraafplaats terug naar
Hout-Blerick.
Filmvertoning ‘Song for Marion’ i.h.k.v. de Nacht 30 pers.
der Zielen programmering met nabespreking.
Prachtig beeld van een levendig seniorenkoor
waarvan een van de leden komt te overlijden.
De Nacht Der Zielen 2016: een programma dat 80 pers.
met beeld, verhaal, muziek, dans en voordracht,
stil stond bij de dierbare overledenen; thema 2016:
‘Het hart’.

Bindkracht
Het Groenewold heeft in 2012 het initiatief
genomen om een aantal organisaties en
instellingen samen te brengen rondom de
groeiende armoede. Dat initiatief heeft de
naam ‘Bindkracht meegekregen’. Bindkracht
is een beweging en wordt door een Stuurgroep in gang gehouden 5. De
Stuurgroep bestaat uit negen organisaties en komt een keer per zes weken bij
elkaar. De stuurgroep richt zich op het organiseren van een werkconferentie in
het najaar. Bindkracht kent drie werkgroepen:
De werkgroep Kind en Armoede heeft als doel armoede van kinderen op de
agenda van politiek, school en wijk te krijgen. De werkgroep Meedoen richt zich
op (het voorkomen van) sociaal isolement en de werkgroep Schuldhulpverlening
houdt zich uitdrukkelijk met schuldsanering bezig.
Najaar

Werkgroep Kind en Armoede levert veel inhoud en
onderzoek om te komen tot een zgn. ‘kindpakket’,
een clustering van basisvoorzieningen t.b.v. alle
kinderen van Venlo6. Het zijn alle regelingen die
voor kinderen en jongeren (0-18j.) toegankelijk zijn
bij elkaar gezet inclusief enkele noodzakelijke
aanvullingen. Wens is om op termijn te komen tot
een loket en een basisaanvraag. Het kindpakket
wordt in de week van de armoede gepresenteerd.
Start van de workshops en trainingen voor
werkveldmedewerkers door gemeente.

5

www.bindkrachtvenlo.nl
Venlo heeft 100.000 inwoners waarvan 20% kinderen zijn tussen de 4 – 18 jaar. 3800 Kinderen daarvan leven
op of onder de grens van het sociaal minimum. Leergeld, en Sport- en Cultuurfonds bereiken ongeveer een derde
deel van deze doelgroep. Zie verder: www.bindkrachtvenlo.nl/kind-en-armoede knop Venloos Pact
6
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dec.

De werkgroep Schulhulpverlening levert veel inhoud
voor een beleidsnota op het terrein van
schulpverlening. Er volgt een eerste concept.
Werkgroep Kind en Armoede organiseert een grote
85 pers.
ontmoetingsbijeenkomst voor het werkveld. Doel is
nadere introductie van het Kindpakket, doel en
werking van de regelingen.

Samenwerking Nieuwegen
Deze stichting is actief op het terrein van interreligieuze volwasseneducatie en
heeft een vijftien tal jaren onderzoek op dit terrein gedaan. De stichting is tot op
heden gelieerd aan de KUN. Men wil via allerlei centra resultaten en methoden
met het werkveld koppelen. Het Groenewold is daar wellicht een van de
partijen. In de aanvang van het werkjaar werd een studiemiddag van de stichting
bijgewoond. Een vervolg zal wellicht pas in 2017 duidelijk worden.

Fair Venlo
In 2014 zijn het Mondiaal Platform Venlo en de stichting FairLiefd Venlo
gefuseerd tot wat nu FairVenlo heet. De organisatie richt zich op allerlei vormen
van actief verduurzamen en betrekt daar opleidingen, ondernemers en allerlei
initiatieven bij die met eerlijke producten en handel te maken hebben. De
educatieve poot van de stichting verzorgt een aanbod voor basisscholen dat zo
veel als mogelijk aan het inleefatelier van het Wereldpaviljoen in Steyl
gekoppeld wordt. Daarnaast zijn er verbanden met middelbaar onderwijs en met
Fontys Hogeschool voor educatieve programma’s. Het Groenewold steunt de
educatieve programma’s (zie hfst.3 Dekenale MOV) en verleent hand en
spandiensten bij uitvoering. Zo werd tijdens het Wereld Film Festival in Venlo
een nabespreking van een van de films over vluchtelingen verzorgd. Verder
heeft ’t Groenewold zitting in de Raad van Toezicht en adviseert het bestuur op
hoofdlijnen.

Franz Pfanner Huis
Op Klein Vink in Arcen bevindt zich de oude kapel van het eerste klooster waar
een eeuw geleden de paters van Mariannhill een communiteit stichtten. Deze
ruimte wordt momenteel gebruikt als podium voor concerten en
tentoonstellingen welke in het verlengde liggen van hun missie. Het Groenewold
ondersteunt de werkgroep van tentoonstellingsprogramma’s en speciaal het
programma op Goede Vrijdag waarvoor een kruisweg van Anna Troost voor
werd gebruikt7.

7

Zie: www.franzpfannerhuis.nl/jaarprogramma 2016/Goede Vrijdagmeditatie
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Gehele jaar
Mrt.

4 Tentoonstellingen + 4 concerten
Goede Vrijdag Meditatie

1800 bezk.
55 pers.

Ontwikkelingen en accenten
Het onderwerp van de (groeiende) armoede zal de (deel-)agenda voor een
aanzienlijk deel blijven bepalen. Bindkracht heeft in 2016 stevig meegewerkt
om tot werkbare regelingen te komen. Dat heeft inmiddels concrete resultaten
opgeleverd.
De pilot rondom het dialoogmodel wordt doorgezet in een vervolg in 2017.
Frequentie en thema is aan de werkgroep.
Er wordt een begin gemaakt om een
nieuw project te initiëren: Weefkracht.
Weefkracht gaat over kwetsbaarheid van
burgers. Kwetsbaarheid duidt kennelijk
op de afwezigheid van zelfstandigheid,
autonomie
en
zeggenschap.
En
vervolgens worden daarmee o.a. (wijken
of buurten en) bewoners aangeduid die
niet of nauwelijks verbinding met elkaar
aangaan.
Het project ‘Weefkracht’ neemt deze vermeende kwetsbaarheid als
uitgangspunt. Weefkracht werkt met kleine groepen. Deelnemers leren hun
eigen geschiedenis en achtergrond aan te spreken. In een groepsproces wordt
geleerd een creatief gereedschap te hanteren door de eigen persoonlijke
achtergrond als kwaliteit en uitgangspunt te nemen. Daardoor ontstaat ruimte en
leert men vertrouwen op wat in jezelf voorhanden is.
Uit dit werkproces van kijken, reflecteren en doen ontstaan concrete
werkstukken die vervolgens worden geëxposeerd. Bezoekers wordt gevraagd
actief in het proces deel te nemen. Dat gebeurt doordat werkstukken tijdelijk van
eigenaar wisselen. Dit voortschrijdende proces wordt vastgelegd waardoor de
geschiedenis van een werkstuk maar ook het eigenaarschap groter wordt. Zo kan
er aan een gemeenschappelijke geschiedenis of zo men wil, toekomst, worden
geweven waarin ‘verbinding met elkaar’ een rode draad vormt.
Het zijn deze draden die centraal door dit project lopen. Het zijn geen
afzonderlijke (kwetsbare) strengen. Want een tapijt bestaat vooral uit met elkaar
verweven draden. Daardoor krijgt het kleur en weefkracht.
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5 JONGERENPASTORAAT
LOSLATEN
Om los te laten is liefde nodig.
Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt,
Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen.
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer,
Het is het besef dat ik de ander ruimte geef.
Loslaten is niet het onmogelijk maken,
Maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties.
Loslaten is machteloosheid toegeven,
Hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb.
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven.
Het is jezelf zo goed mogelijk maken.
Loslaten is niet zorgen voor, maar
geven om.
Loslaten is niet oordelen, maar de
ander toe te staan mens te zijn.

Loslaten is niet in het middelpunt
staan en alles beheersen,
Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen.
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen,
Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien.
Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren.
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals die komt.
En er mezelf gelukkig mee prijzen.
Loslaten is niet anderen kritiseren of regulieren,
Maar te worden wat ik droom te zijn.
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden,
Maar groeien en leven voor de toekomst.
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen.

– Nelson Mandela –
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Jonge Moeder werk / begeleiding van jongeren
Aanleiding en ontwikkeling
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van verbinding maken met
ketenpartners. We willen duidelijkheid krijgen over de stagnatie in de
hulpverlening naar de doelgroep jonge moeders toe en wat er nodig was om de
groep die onzichtbaar begon te worden, weer zichtbaar te maken. Het werd
duidelijk dat we qua hulpverlening in een echte transitie zaten, waarbij er nog
geen helderheid was hoe we dit met z’n allen vorm moesten geven. De wil was
er wel bij vele uitvoerders, maar er heerste ook veel onmacht en onvermogen om
het vorm te geven. En dat hebben we ook teruggezien in de hulpverlening naar
de jonge moeders toe.
Door de veranderingen en de decentralisering in de jeugdzorg en de
subsidieverlening is het lang onduidelijk geweest hoe de partners elkaar vinden,
hoe de structuur van doorverwijzing en de indicatiestelling in de praktijk vorm
krijgt. In principe is per 1 januari 2015 het sociale wijkteam de weg waarlangs
indicaties worden afgegeven.
Wij vermoedden dat de jonge moeders
langzamerhand uit beeld verdwijnen en we probeerden te ontdekken wat hiervan
de oorzaak was. Dit signaal vingen we ook op van andere partners. Afgelopen
jaar hebben we de ketenpartners benaderd om in een gezamenlijk overleg te
kijken waar het stagneert in de doorverwijzing en waar er hiaten zaten in de
hulpverlening aan de jonge moeders.
Bijeenkomsten en overleg keten
De eerste aftrap voor een ketenoverleg vond plaats op 21 april in ’t Groenewold.
En op 9 juni is de vervolgbijeenkomst geweest. Er werd enthousiast gereageerd
op de uitnodiging en zeventien mensen, die op de een of andere manier
betrokken waren bij de hulpverlening aan jonge moeders, kwamen op deze
bijeenkomsten af. Het doel van deze bijeenkomst was om in kaart te brengen
wat het aanbod is aan jonge moeders, wat er nodig is om ze te bereiken. En wat
sluit aan bij de behoefte van de jonge moeders.
Resultaten uit het ketenoverleg
Resumerend kon gezegd worden dat men unaniem was over het gemis van
Voorzorg. Het belang van voorzorg werd door alle partijen onderstreept. Het
was een laagdrempelige voorziening die een belangrijke schakel vervulde
binnen de hulpverlening. Het sociale wijkteam zou deze taak op zich nemen,
maar niet iedereen heeft affiniteit met deze doelgroep. Doel van de wijkteams is
zo adequaat mogelijk hulpverlening in gang te zetten. Maar dit zijn vaak
generalisten die onvoldoende zicht hebben op de problematiek van de jonge
moeders. De Sociale wijkteams hebben te weinig expertise over de doelgroep,
waardoor jonge moeders moeilijk in beeld komen. Preventie komt vaak te laat
en de veiligheid van het laagdrempelige is verdwenen. Voorzorg was veilig én
laagdrempelig. Want ook bij het prenatale ZAT-team blijken de risicomoeders
bijna niet in beeld te komen.
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Ondernomen acties naar aanleiding van ketenoverleg
Voortkomend uit dit eerste overleg is de inzet op preventie. Dit is direct na het
overleg al opgepikt door de beleidsmedewerker van de gemeente, die preventie
in het pakket heeft. Dit heeft geresulteerd in de aanstelling van een
preventiemedewerker die als taak krijgt, de specifieke noden van de jonge
moeders in kaart te brengen. Specifiek gericht op risico zwangere, en vroeg
signalering. Ze wordt het aanspreekpunt met korte lijnen naar de verschillende
instanties toe. Dat is mooi dat dit resultaat is geboekt dankzij onze bijeenkomst.
Een ander belangrijk punt dat naar voren werd gebracht, was het ontbreken van
een sociale kaart. Niemand had meer zicht op het aanbod. Ook de media hebben
bericht over dit risico van decentralisatie, dat er gaten kunnen vallen omdat er
geen dekkende hulpverlening is, waardoor groepen mensen buiten de boot
dreigen te vallen.
Met z’n allen concluderen we dat de sociale kaart inzichtelijk moet worden en
dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele keten moet zijn.
De vragen van jonge moeders moeten erin meegenomen worden. Er is
afgesproken dat we met z’n allen de preventiemedewerker voorzien van de
nodige info, waardoor we met z’n allen ook weer werken aan het opnieuw in
beeld brengen van de sociale kaart. Dit is gebeurd en de medewerker heeft
inmiddels weer met vele jonge moeders en zwangere meiden contact. Zij
worden ondersteund en het blijkt dat jonge moeders meer gebruik maken van
samenkomsten in hun huizen van de wijk. Wij horen ook dat het prenataal ZAT
team weer naar behoren functioneert en weer meer doet waartoe ze is opgericht.
Namelijk het opsporen en doorgeleiden van risico zwangeren. Dat is een mooi
resultaat, voortvloeiend uit deze overleggen.
Een onverwachte wending
De ketenpartners onderschreven de toegevoegde waarde van ’t Groenewold
binnen het aanbod voor jonge moeders. Men constateert dat het waardevol is
wat er in de jonge moedergroep gebeurt, dat de jonge moeders vaardigheden
aangereikt en aangeleerd krijgen. De meerwaarde die in het groepsgebeuren zit,
waarbij gebruik wordt gemaakt van de kracht en de dynamiek van de groep en
dat het een belangrijke taak vervult in het innemen van hun rol als moeder.
Afgelopen september stond de start van een nieuwe jonge moedergroep gepland.
We hebben nogmaals alle ketenpartners aangeschreven met een toevoeging van
een uitgebreide handleiding hoe deze folder onder de aandacht te brengen bij de
jonge moeders. De suggestie om samen met de moeder een afspraak te maken
met ons. Ook is de uitnodiging gedaan om vanuit het Groenewold al een
kennismaking te organiseren, eventueel bij de moeder thuis. Een andere
suggestie was, om als begeleider samen met de moeder naar de kennismakingsmiddag te komen op 8 september. Er zijn folders verspreid, de media is ingezet
zoals de facebook pagina van de jonge moedergroep, weekbladen, beeldkrant en
zelfs bij PlusBenders heeft de oproep om kennis te maken met de jonge
moedergroep op de beeldreclame gestaan.
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Vol goede moed en hoop stonden wij die middag in de startblokken. Het
jammere is dat niemand respons heeft gegeven. ’t Groenewold trekt daaruit de
conclusie dat het werken met jonge moeders middels het groepsgebeuren, op dit
moment niet mogelijk is.
We besluiten dat we vanaf januari 2017 géén inzet meer zullen plegen op de
jonge moeders, hoe moeilijk wij deze beslissing ook vinden.
Terugblikken en Loslaten
Het werd duidelijk dat we het werken met de jonge moedergroep los moesten
laten. Zo’n 15 jaar lang hebben we met liefde en veel genoegen jonge moeders
mogen begeleiden in het opvoeden van hun kind/kinderen. We hebben veel om
op terug te blikken en om dankbaar voor te zijn. We hebben jonge vrouwen
mogen begeleiden op weg naar volwassenheid, in hun zoektocht naar de eigen
identiteit en tevens de rol op zich nemend een kind groot te brengen. Het was
voor velen geen gemakkelijke weg, want meestal waren het alleenstaande
moeders die op meerdere fronten problemen ervoeren. De jonge moedergroep is
belangrijk geweest voor vele moeders. In de groep konden ze zich schuren en
slijpen aan elkaar en aan ons. Er is heel wat afgehuild, maar ook gelachen
tijdens de bijeenkomsten. Vriendschappen zijn er geboren en ze hebben geleerd
vorm te geven aan hun dromen en verlangens en deze om te zetten in acties.
Verschillende jonge moeders hebben het besluit genomen om terug te gaan naar
school, om alsnog hun afgebroken opleiding af te maken. Dit kostte kracht,
energie en tijd. Maar de groep had hier een stimulerend effect op: “Je kunt het”,
kregen ze van elkaar te horen. En ze dachten actief mee in oplossingen als
iemand vastzat op welk gebied dan ook. Ze gaven elkaar tips, wisten waar de
koopjes waren. Verrichten onder elkaar hand- en spandiensten als iemand een
oppas nodig had.
Gaandeweg merkten we dat de belangstelling terugliep. De jonge moeders
werden steeds meer onzichtbaar. Niet alleen voor ons, maar voor alle
instellingen.
Uiteindelijk komt dan het moment waarop we moesten besluiten om vanaf
januari 2017 deze bijeenkomsten niet meer aan te bieden. Het lijkt dat deze
bijeenkomsten om als lotgenoten samen te komen, niet meer door jonge moeders
wordt gezocht. Het zal ook zeker te maken hebben met het tijdsgewricht waarin
we verkeren. Alles gaat sneller, sociale media is prominenter aanwezig. Men wil
zich vaak niet meer verbinden aan een groep, maar men zoekt deze op wanneer
men de behoefte voelt.
Alles verandert, en dat is goed. Loslaten is altijd moeilijk, zeker met zo’n mooi
werk. En zeker als men mogelijkheden ziet om een bijdrage te leveren aan het
welzijn van jonge mensen. Maar het belangrijkste is dat jonge moeders worden
ondersteund en dat ze ergens terecht kunnen die hen een steuntje in de rug
bieden. En het lijkt erop dat dit aan het gebeuren is en dat is goed. Indien nodig,
zullen wij er zijn om ondersteuning te bieden bij individuele vragen van jonge
moeders.
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Home-plus
Home-plus is een honk voor jongeren waar ze onder begeleiding, zelf allerlei
activiteiten mogen en kunnen ontwikkelen door, voor en met jongeren. Met als
doel straks sterker op eigen benen te staan, als vrijwilliger bij voorbeeld ten
behoeve ook van andere jongeren.
Algemeen
Home+ is vrijwilligersproject dat zich richt op jongeren van 12-25j. om elkaar
op ongedwongen wijze te kunnen treffen. Er worden activiteiten aangeboden,
initiatieven en ideeën van jongeren zelf, samen ontwikkeld en opgebouwd.
Home+ biedt daarin een ‘thuis’, een veilige plek en tracht in de uitvoering
vervolgens een plus te realiseren. De plus staat voor een bijdrage leveren aan het
vorm en inhoud geven aan hun eigen leven, kleur bekennen, nadenken over hun
toekomst, ondersteunen bij hun ontwikkeling tot volwassen burgers. Zij zorgen
gaandeweg zelf voor een stukje onderhoud, activiteitenplanning en uitvoering.
Het project is gericht op jongeren die niet vanzelf de weg vinden als ze de
basisschool verlaten richting het vervolgonderwijs. Soms hebben ze een zetje of
steun in de rug nodig.
Openstelling en begeleiding
Elke woensdag
18:00 - 21:30 uur
Incidenteel woensdag of Tot 21.30 uur
avond per maand

activiteitenavond
open inloop of andere
activiteit

Het vrijwilligersproject heeft een aantal doelen:
• Bevorderen en versterking zelfbeeld jongeren.
• Bevorderen van groepsvorming en onderlinge samenhang.
• Reflectie en bewustwording in relatie tot maatschappelijk handelen
• Ontwikkeling van eigen zin(vragen); interesseveld en diepgang vergroten.
• Gericht op diversiteit in ontmoeting/achtergrond.
• Gericht op ontspanning.
• Zelfstandig organiseren van activiteiten a.d.h.v. vrijwilligersplan.
• Werven van nieuwe (groepen) jongeren.
Leeftijden
Totaal bereik
Groepsgrootte
Begeleiding
Taken

12 tot 25 jaar
p/maand
25-50 jongeren
p/openstelling
6 tot 10/12 jongeren
omvang
Plm. 5 p/week
• Voorbereiden van de activiteiten
• Coördineren van lopende zaken
• Begeleiden/afspraken maken met vrijwilligers
• Ontwikkelen en opstarten van (nieuwe) projecten
• PR en netwerking
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Activiteiten (o.a.)
• Koken voor jezelf en een ander, culturele gerechten.
• Gezonde leefstijl, sportieve activiteiten
• Cultuur gerelateerde activiteiten (bijvoorbeeld leren over andere culturen
of thema’s uit de Nederlandse cultuur), Goede Doelen acties
• Bezinningsactiviteiten (Waar sta jij in de maatschappij? Wat vind jij
belangrijk?)
• Beautyavonden, dansworkshops, creatieve workshops
• Filmavonden, spelavonden, stadswandelingen, ontspanning
• Duurzaamheid en thema Fair Trade (afval scheiden, eerlijke producten,
etc.).
Verloop, ervaringen en voortgang
De open inloopmomenten worden regelmatig door vrijwillige jongeren begeleid.
Enkele vrijwilligers zijn oud-bezoekers van Home+. Er wordt waar nodig
samengewerkt met andere acties/instellingen.
Er wordt ook via andere kanalen geworven en het honk maakt veel gebruik van
sociale media. Home-plus is een echt trefpunt voor een groep jongeren
geworden.
De huidige coördinator is bereid vanwege de binding met de groep jongeren om
op smallere basis vrijwillig het project te continueren. Dit is uiteraard ook sterk
afhankelijk van haar persoonlijke omstandigheden.
Het project kan rekenen op de ondersteuning van Jongerenkerk en Groenewold.

Project Zin In Leven (ZIL)
Sinds een jaar neemt ’t Groenewold deel aan een overleg en sturing van een
provinciaal project dat te maken heeft met jeugdproblematiek.
Negen Limburgse organisaties die met jongeren werken en daarbij de zin- en
betekenis gevende bril opzetten, zijn verenigd in het Platform
Levensbeschouwing. Het Groenewold is een van de deelnemers in het platform
waar het gaat om uitwisseling van kennis en ervaring, waarbij ieders expertise
voorop staat. Aanleiding daartoe zijn de problemen onder een groeiende groep
jonge mensen rondom identiteit en betekenisvinding in hun eigen leven. Daarin
is zelfdoding doodsoorzaak nummer één bij jongeren tussen de 15-25 jaar. Ook
stijgen de laatste jaren gevoelens van depressie en eenzaamheid schrikbarend bij
jongeren. Het platform wil in de aandacht voor deze problemen wijzen op de
belangrijke rol die zin- en levensvragen hierin spelen.
Via het Platform wil men een methodiek ontwikkelen om professionals en
vrijwilligers die met jongeren werken, gevoeliger te maken voor vragen rond
zin- en betekenisgeving. Zo kunnen zij dit op hun beurt weer doorgeven aan
jongeren. Als zij zingeving en levensbeschouwing een plek kunnen geven in hun
leven, heeft dit een belangrijke, positieve invloed op hun (psychische)
gezondheid.
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7. BESTUUR
Vrijwilligers, Staf & Bestuur
Bestuur en staf hebben veel werk i.v.m. fondswerving. Er is een bedrijfsplan om
de weg richting bedrijfsleven/ondernemers (binnenstad) te ontwikkelen. Dat
heeft een enkel resultaat opgeleverd.
Stafbijeenkomsten
Studiebijeenkomsten Groenewold
Bestuursvergaderingen
Eindejaar bijeenkomst vrijwilligers

11
2
6
1

Participantenvergadering
In juni werd de jaarlijkse vergadering met onze participanten belegd. Speciaal
thema van gesprek was het nieuw te kiezen sub-schrift van ’t Groenewold.

De Nieuwsbron / Nieuwsbrief (digitaal)
Digitale Nieuwsbrief
De Nieuwsbron

800 adressen
1250 adressen (post)

8
1

Vereniging van Pastoraal Werkenden (VPW)
De VPW, afdeling Limburg organiseerde een voor- en najaarsvergadering voor
haar leden. Thema was ontwikkeling Vastenactie en het gebruik van moderne
mediavormen en communicatiemiddelen.
Landelijke vereniging VPW / 7 afdelingen
Afd. Limburg
Berichtgeving t.b.v. Limburgleden

550 leden
70 leden
8

De VPW-Limburg organiseerde een tweetal kringen voor beroepskrachten die
werkzaam zijn binnen categoriale projecten.
Diaconale projecten (Dweil)
Parochieel verband (PIP / Noord + Zuid-Limburg)

-2 bijeenkomsten

Deelname aan de redactie van het Mededelingennieuws van de VPW-Limburg.
VPW-Mededelingen (digitale nieuwsbrief voor leden)
Redactiebijeenkomsten
Copy VPW-Info (landelijk ledenblad)
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6
3
4

Medebewoners
In 2014 hadden de Jongerenkerk, de Stichting Wachm (zelforganisatie van
Marokkaanse jongeren) een kantoor en de Vrouwengroep (Eef Hosli) een
ontmoetingsplek in huis. Daarnaast is de Cliëntenraad van de sociale dienst
(SLW) van de gemeente Venlo een maandelijks spreekuur gestart en maken
verschillende particuliere initiatieven gebruik van het huis.

8. INTERPAROCHIEEL SERVICE CENTRUM
Detacheringsplaatsen
De Stichting Interparochieel Service Centrum (ISC) is werkgever voor een
aantal beroepskrachten in het werkveld.
Dhr. Hub v.d. Bosch

Jongerenkerk Venlo
Dekenaal Missionair werk
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16 uur
3 uur

9. OVERZICHT GEBRUIK VAN HET PAND
Groepen en instanties welke in 2016 (op dagdelen) van de faciliteiten gebruik
hebben gemaakt
Aandachtscentrum (vrijwilligersvergaderingen)
1
Aandachtscentrum (werkgroep)
3
Advaita
3
Assisi Infoavonden
3
Bestuur 't Groenewold
6
Bestuur Interparochieel Servicecentrum
2
Brainstormavond Groenewold
1
Cliëntenraad
14
De Bezieling
4
Dialoogtafel
7
Fair Venlo
5
Filmavond
3
Franz Phanner Huis
2
Hart voor gezondheid
2
Heling Tao Chi Kung
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Homeplus jongeren
42
Homeplus Stuurgroep
1
Jonge Moedergroep
3
Jongerenkerk (Pastoraal team)
10
Jongerenkerk (bestuur)
2
Kerst-Inn Vrijwilligers en werkers van ‘t Groenewold
1
Leerhuisgroep
12
Lezingen
3
Mandala Tekenen
6
Participantenbijeenkomst
1
Primitieve dans
35
Prisma
9
Rouwverwerking (gespreksgroep volwassenen)
11
Rouwverwerking (begeleidingsgroep)
1
Schuldhulpmaatjesproject
18
Sint Maartenwerkgroep
1
Solidariteitsmaaltijdgroep
3
Stafvergaderingen
12
Stiltekamercommissie
5
Stuurgroep Bindkracht
8
Stuurgroep Ouderenpastoraat
4
Syrische groep
2
T’ai Chi Ch’uan
33
Team Klooster Wittem
1
Therapiestudio Meijers
10
Tua Casa
2
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VPW Landelijk
VPW Den Bosch-Limburg
Vrouwenhuis
Wachm
Wereldkeuken
Werkgroep Kind en Armoede
Werkgroep Meedoen
Workshop Hundertwasser
Yoga
Zen-meditatiegroep
Zen-meditatiecursus

1
1
29
102
2
15
1
1
42
24
4

In het kader van al deze bijeenkomsten werd het centrum naar
schatting 5.200 keer bezocht.
't Groenewold bracht in genoemde periode uit:
Digitale nieuwsbrieven
Nieuwsbron
Stiltekamerprogramma
Persberichten

8
1
1
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10. STICHTING ‘T GROENEWOLD
BESTUUR
Dhr. M. Cornelissen, voorzitter
Dhr. B. Kort, penningmeester/secretaris
Mevr. P. Verhoeckx-Derckx, bestuurslid
STAFLEDEN
Carien Lalieu, oecumenisch jongerenpastor
Piet Linders, algemeen coördinator
Daphne Tip, coördinator Aandachtscentrum
ALGEMEEN SECRETARESSE
Leonie Nijholt
ADRES STICHTING 't GROENEWOLD
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo / tel.: 077 - 3546689
email: info@stichtinggroenewold.nl / www.stichtinggroenewold.nl
ADRES PENNINGMEESTER STICHTING 't GROENEWOLD
Moutzhofweg 129, 5926 RA Venlo
BANKNUMMER STICHTING 't GROENEWOLD
NL15 RABO 016.77.39.557
Het Groenewold is een door de ANBI erkende stichting.
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11. FINANCIËN 2016
ONTVANGSTEN

Euro

Subsidies:
Congregaties:
Zusters Goddelijke Voorzienigheid
Dominicanessen
Fransiscanen
Redemptoristen
Zrs. H. Geest
Dominicanen
Zusters van Liefde
Ned. Provincialaat O.L.Vrouw v.h. H. Hart

30.000,00
9.000,00
0,00
5.000,00
10.000,00
400,00

54.400,00

Andere Subsidienten:
Burgerlijke Godshuizen
Hendrix Stichting
Dekenaal Centrum Venlo
Gemeentelijke Projectsubsidies
Gemeentelijke Projectsubsidies over 2015 (te laat betaald)
Edmond Beelstichting

17.500,00
7.500,00
2.756,64
49.223,00
25.600,00
10.000,00

112.579,64

Andere ontvangsten:
Giften
Aktiviteiten
Huur
Koffie/Thee
Bijdrage Administratie
Rente
Diversen
Kopieen
Passage
Jonge Moedergroep
Schouten Ziekengeld
I.S.C.

3.280,00
9.339,40
11.105,70
624,50
0,00
381,73
2.602,64
3.013,89
1.150,00
0,00
64,56
450,00

32.012,42

Totaal

198.992,06
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UITGAVEN

Euro

Huisvesting
Huur

16.491,60

Essent/Ziggo/WML

5.586,54

Schoonmaak/Onderhoud

5.197,95

Aflossing verwarming

559,00

27.835,09

Salarissen
Salaris

78.612,68

Kerstgratificatie

120,00

Belastingdienst

36.583,00

PGGM Pensioen

16.814,75

Schouten Ziektewet

2.981,91

135.112,34

Kantoorkosten
Kantoorkosten

10.390,00

Verteer

146,70

Representatie

315,44

Dokumentatie

799,90

11.652,04

Aktiviteiten

8.724,33

Drukwerk

1.161,41

Diversen:
Aandachtscentrum

2.516,59

Reiskosten

314,80

Jonge moeder groep

246,79

Diversen

609,87

Sub-totaal

3.688,05
188.173,26

Saldo winst/verlies

10.818,80

correctie; achterafbetaalde subsidie gemeente Venlo 2015

-25.600,00

verlies 2016

-14.781,20

Totaal

198.992,06
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