
Sociaal jaarverslag 2017 
Hierin wordt beschreven welke activiteiten de stichting heeft uitgevoerd in 2017. De 

hoofdactiviteiten bestaan uit: oprichting stichting, Buddy voor een zussie, en de verbouwing van het 

huis. 

Oprichting stichting 
Op 20 april 2017 is de akte tot oprichting van de stichting opgemaakt bij Notaris Linssen te 

Rotterdam. Het is een mijlpaal na een paar jaar van dromen, denken naar concreet bouwen aan een 

stevig fundament. Daar hoort ook goed bestuur bij. Het bestuur wordt gevormd door Jan Jaap 

Goudsbloem (voorzitter) , Eunice de Jonge-Berg (secretaris) en Foppe Zwikstra (penningen) 

In de zomer is ook de ANBI status erkend, met ingang van de oprichtingsdatum. 

Verbouwing en bewoning 
De sleutels zijn op 22 februari ontvangen en die avond is het glas geheven. Diezelfde week zijn de 

eerste kernbewoners het huis ingetrokken op de bovenverdieping. Tegelijkertijd is er een rigoreuze 

verbouwing van start gegaan. De eigenaar heeft Burgbouw aangesteld als hoofdaannemer die de 

schone taak had om het huis beschikbaar te maken tot 3 woonunits met diverse eigenschappen en 

wensen. Op de begane grond zijn 2 woonunits voor de kernbewoners, op de bovenverdieping is plek 

voor de deelnemers in de opvang. De verbouwing heeft van februari tot eind juni geduurd. 

In april is ook de andere kernbewoner Marije Companjen het huis in getreden. Het is een flinke 

uitdaging geweest voor de kernbewoners om tijdens de verbouwing ook het huis te bewonen. Dat 

wisten we vooraf en toch is er mede door persoonlijke omstandigheden bewust voor gekozen. Een 

positieve uitkomst is dat het team de ‘test’ heeft doorstaan en hechter is geworden 

De zomermaanden na de verbouwing hebben we een gastgezin op de bovenverdieping gehad. Op 

die manier konden we wennen aan een volle bezetting van het huis.  

In oktober zijn de klusmaanden gestart op de bovenverdieping. Alles is opnieuw gesausd of 

behangen. En nieuw laminaat is gelegd, gesponsord door lieve vrienden.  In de hele bouwfase 

hebben we geweldig veel hulp gehad van ca 25 vrijwilligers. Daarnaast heeft Klus & Werk van 

Pameijer ook een aanzienlijk deel van het schilderwerk gedaan. 

In geheel 2017 heeft de stichting nog geen huursom hoeven te betalen. De hoofdhuurders en de 

stichting zijn met elkaar overeengekomen dat dit pas zou ingaan bij de eerste bewoning van 

deelnemers in het project. 

De inrichting van de bovenverdieping zal voornamelijk in de eerste maanden van 2018 plaatsvinden. 

Hieronder nog een kleine foto impressie. 

 

 

  



De garage omgebouwd tot heerlijke woonunit 
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Alle kamers van de bovenverdieping zijn gestript en in een nieuw jasje gestoken door te verven 

behangen en nieuw laminaat te leggen. 

  



Projectevaluatie ‘Buddy voor een Zussie’ 
Looptijd begin 2017 tot heden 

Doelstelling:  Nederlandse vrouwen (buddy) worden met een vrouw zonder status (zussie) aan elkaar 

gekoppeld om wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving en om leuke gezellige dingen mee 

te ondernemen. Ook wel een sterke liefdevolle schouder te zijn voor een zussie.   

In deze relatie snijdt het mes aan 2 kanten. Zowel de buitenlandse als de Nederlands groep maakt 

kennis met elkaars leefwereld. Met een persoon die dichterbij komt, komt ook een maatschappelijk 

probleem dichterbij, namelijk de uitsluiting en complexe situatie waar ongedocumenteerde vrouwen 

zich in begeven. Hiermee krijgt de gehele doelgroep en de problematieken een gezicht en meer 

bekendheid. 

Werving 

De buddies worden geworven vanuit het bestaande netwerk van de stichting, daar zitten ook veel 

particulieren bij die de stichting een warm hart toedragen en in actieve rol van betekenis willen zijn.  

Via een info avond wordt er meer achtergrond info gegeven over de doelgroep en de 

problematieken waar zij te maken mee hebben. En wat er van de buddy verwacht wordt, en wat 

vooral niet. Bijvoorbeeld geen hulpverlener te zijn.  

Matchmaking 

De koppeling wordt vooropgezet door de buddy coördinator, die rekening houdt met taal, interesses, 

reisafstand etc. Tijden eens kennismaking met zn 3en worden verwachtingen uitgesproken en 

afspraken gemaakt. De match wordt gemonitord door de buddy coördinator en onderhoudt contact 

met zowel buddy als zussie. 

De activiteiten 

De koppels hebben dus hun eigen afspraken samen, gemiddeld 1x per 2 weken. 

Per kwartaal is er een buddyavond die als intervisie avond beschouwd kan worden. Hierin kunnen 

laagdrempelig casussen worden besproken. Hier worden ervaringen gedeeld en vragen op tafel 

gelegd als hoe om te gaan met bepaalde zaken. Op bijvoorbeeld relationeel, cultureel of juridisch 

vlak. Ook houden we telkens voor ogen hoe we de pilaren als ‘safe trust flourish hope’ vorm kunnen 

geven in de matches. 

Afgelopen jaar hebben we 2 keer met hele groep  wat gezelligs gedaan, bowlen en naar diergaarde 

Blijdorp.   

   

 

  



Bevindingen 

Sommige koppels vormen een perfect match. Er is een leuke interactie en zussies voelen er zich op 

hun gemak en zien dat gevoel veiligheid en vertrouwen echt aan het groeien is. Bij andere matches 

kost dat wat meer moeite. Dat heeft ook weer met meerdere factoren te maken zoals: chemie tussen 

beide personen, ontvankelijkheid, beschikbaarheid van tijd, gedeelde interesses ja of nee, en vooral 

de taalbarrière. 

Sommige matches komen ten einde door verhuizingen van ener zijde. Zo zijn er bijvoorbeeld 3 

zussies naar een andere stad verhuisd waardoor het contact onderhouden ook bemoeilijkt wordt. 

Tegelijkertijd zien we dat sommige toch in stand blijven, al is het op een ander niveau. Zo is er een 

zussie verhuisd naar een Coa locatie maar blijft het contact via de app bestaan en worden bezoekjes 

over en weer gecombineerd met andere bezoeken.  

Ook in die gevallen dat zussies het prettig vinden kan de buddy coordinator op zoek gaan naar 

vervanging door een bezoeker dichtbij te vinden. Zo hebben we een vrouw die naar Katwijk verhuisd 

is gekoppeld aan een kerk die bezoekwerk doet in het AZC. Nu nemen zij die plek als sterke schouder 

dichtbij in. 

Christines ervaring in 'Buddy voor een zussie' 

Zondagmiddag zit ik met een mooie groep vrouwen aan tafel in een huiskamer – stuk voor stuk helden. De ene 

helft omdat ze zich ondanks culturele verschillen, onzekere omstandigheden en een moeilijke geschiedenis 

openstellen voor het contact met een Nederlandse buddy. De andere helft omdat ze zich inzetten voor deze 

bijzondere zussies. 

Een van de zussies, Chloe*, is jarig vandaag, er is taart, een cadeau en heuse slingers; en natuurlijk zingen we 

voor haar. Ze is er helemaal van onder de indruk, want het is voor het eerst dat ze haar verjaardag viert! Ik 

bedenk me dat de dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, dat niet voor iedereen zo is. Een cappuccino 

drinken op het terras. Naar een park gaan, lekker in het gras zitten, genietend van een simpele lunch, de rust en 

de bomen. 

Maar dat zijn de dingen die we samen doen, en waar Chloe blij van wordt. In zo’n setting kan ik de tijd nemen 

voor haar. Ze voelt zich op haar gemak en gelijk behandeld. Ik kan vragen stellen en rustig naar haar luisteren. 

Vertrouwen opbouwen. En dan komen ook de heftige verhalen. Verschrikkelijke situaties en beelden die wij alleen 

maar kennen uit documentaires. Dan snap je meteen dat het een ontzettende zegen is om 'gewoon' in alle vrede 

een kopje koffie te kunnen drinken op een terras. 

En... dan is een middagje bowlen met 9 vrouwen ook een eenvoudige maar memorabele activiteit. We hebben 

veel met elkaar gelachen en daarna genoten van een heerlijke mix van Afrikaans en Hollands eten 

 

 


