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Terugkijkend op het jaar 2021 zien we een wisselend 
beeld. Enerzijds een lockdown die ook de 
wijkinloophuizen heeft getroffen, maar anderzijds ook 
nieuwe initiatieven, een nieuwe coördinator en weer 
een nieuwe kijk op de mogelijkheden en perspectieven 
van de wijkinloophuizen.  
Naast alle beslommeringen van de coronabeperkingen 
heeft Kerk en Samenleving zich voorbereid op verster-
king van de activiteiten zodra het weer mogelijk zou 
zijn.  
Die voorbereiding betrof ook de wetenschap dat zich 
een personele wisseling aandiende. Want na bijna 20 
jaar heeft de coördinator van het wijkinloophuis 
Vollenhove – Ina Duit – afscheid genomen.  
Zoals Ina meedeelde bij haar afscheid: “Ik ga iets an-
ders doen. Ik ga me richten op coaching en begelei-
ding”. 
De Koninklijke onderscheiding die zij bij haar afscheid 
heeft ontvangen gaf ook uitdrukking aan de bijzondere 
waardering en grote erkentelijkheid voor haar jaren-
lange inzet en betrokkenheid.  
Door het afscheid van Ina Duit als coördinator van 
wijkinloophuis Vollenhove ontstond er een vacature en 
ook een verschuiving van coördinatorenposities. In 
overleg en op verzoek van de coördinatoren, verhuisde 
Ton Verweij naar het wijkinloophuis Zeist Centrum en 
Rianne Verduin naar het wijkinloophuis Vollenhove. In 
de aldus ontstane vacature coördinator wijkinloophuis 
Lindenhuis is voorzien met de benoeming van Marian 
van Giezen als coördinator in het mooie Staatslieden-
kwartier. 
Het jaar 2021 was ook het jaar van plannen maken 
voor facelifts van de wijkinloophuizen. 
In voorgaande jaren zijn Zeist West en Zeist Centrum 
aangepakt, nu is het de beurt van de wijkinloophuizen 
Vollenhove en Lindenhuis. 
Als gevolg van de renovatie van de L-flat in Vollenhove 
kan ook het wijkinloophuis als het ware gerenoveerd 
worden. Iets wat echt hard nodig is. Hopelijk is aan het 
eind van 2022 het wijkinloophuis Vollenhove geheel 
vernieuwd en opgefrist. 
Ook voor het Lindenhuis zijn in 2021 plannen 
ontworpen. Er is zelfs al een eerste start met de 
upgrade gemaakt. Niet alleen de binnenkant wordt 
opgefrist, maar tevens wordt de ‘buitenkant’ 
aangepakt. Zo zijn er concrete plannen voor een 
‘buurttuin’. Hopelijk is alles voor medio 2022 afgerond.  
2021 was ook het jaar dat Kerk en Samenleving werd 

genomineerd voor één van de jaarlijkse Zeister Vrijwil-
ligersprijzen. Deze nominatie wordt ervaren als een blijk 
van grote waardering voor Kerk en Samenleving en het 
werk van de vele vrijwilligers in de wijkinloophuizen. 

Een bijzonder jaar met tegenslagen door verplichte 
sluitingen en belemmerende omstandigheden, maar 
ook een jaar met veel nieuwe kansen, ideeën en initia-
tieven. 
Ook een jaar waarin we – helaas – geconfronteerd wer-
den met overlijden van zowel vrijwilligers, als bezoe-
kers. 
Zonder namen te noemen, staan wij stil bij allen die 
ons ontvielen. Hoe alleen een mens in het leven kan 
staan, bleek bij het overlijden van een bezoeker, waar 
niet of nauwelijks familie of vrienden meer voor de uit-
vaart konden zorgen en deze taak waardig en liefdevol 
is opgepakt vanuit het Lindenhuis. 

Op het moment van schrijven, zijn vrijwel alle corona-
maatregelen van tafel en zijn coördinatoren, vrijwil-
ligers druk bezig om de bezoekers weer voluit welkom 
te heten en niet alleen de bekende activiteiten op te 
starten, maar ook nieuwe aan te bieden. 
Een wijkinloophuis, zonder beperkingen, met slechts 
de logische vraag naar gezondheid en oog voor de 
kwetsbaren, maakt dat het mogelijk is om zonder ‘nee’ 
te hoeven zeggen alle bezoekers weer te kunnen ont-
vangen. We ervaren dit als een zegen.  

Dankbaarheid is er ook richting bezoekers, vrijwilligers 
en coördinatoren voor het geduld dat zij dit jaar hebben 
opgebracht met het telkens op- en afschalen vanwege 
de Corona pandemie.  
Met Gods hulp zien wij de 
toekomst dan ook met ver-
trouwen tegemoet. 
 
Martin Slootweg   
(Voorzitter) 
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Wijkinloophuis Zeist West  

‘Activiteiten sleutel tot verbinding’ 

 

In wijkinloophuis Zeist West wor-
den allerlei activiteiten georgani-
seerd waar veel mensen aan mee 
doen! 

Gebleken is dan ook dat het helpt 
om de drempel van een 
inloophuis te nemen, (zeker voor 
de eerste keer) wanneer je daar 

welbewust naartoe gaat met een doel voor ogen. Het 
helpt mensen om zich een houding te geven en het 
gesprek gaat al snel over datgene waaraan gewerkt 
wordt. 

Daarnaast is het altijd meteen gezellig, wanneer een 
aantal mensen in het crea-gedeelte aan de gang is. Zo 
kon het gebeuren dat een klant van de Voedselbank 
voor een aanvraag-beoordeling het inloophuis binnen 
stapte en ontdekte, wat er zoal te doen is en graag aan 
wilde haken. 

Ook voor deelnemers aan de taalles gebeurt er zoveel 
meer dan alleen het Nederlands beter onder de knie 
krijgen of een goede maaltijd nuttigen. Bij deze deelne-
mers aan de taalles was meer dan eens zichtbaar dat 
zij met een groter zelfvertrouwen de wereld in stapten.  

Deelnemers aan de creagroep ervaren door het samen 
bezig zijn rust in hun hoofd, waarbij het bezoek aan het 
inloophuis hen een vast punt in de week geeft. Voor 
velen van hen is het samen bezig zijn meer dan een ge-
zellig uurtje van huis zijn, maar geeft het ook afleiding 
van de dagelijkse zorgen. 

‘Samen Soepen’ is ook zo’n vast punt in de week op 
dinsdagen, waarbij één van de deelnemers verzuchtte: 
‘ik kijk elke week weer uit naar Samen Soepen!’ En dat 
is begrijpelijk: het is gezellig, brengt mensen met elkaar 
in contact en de soep is altijd heerlijk. 

Boven onze verwachting groeide ook het aantal deel-
nemers van de Brei- en Haakgroep dit jaar. Er wordt 
gewerkt aan het haken van ‘vierkanten’ voor stichting 
Hartendekens. Deze stichting maakt – voor kinderen 
die het zwaar hebben – prachtige dekens van de ge-
haakte ‘vierkanten’, waarbij op kleur gecombineerd 
wordt tot er een prachtig geheel ontstaat.  

Het haken van de vierkantjes gebeurt met wol van een 
winkel aan de Clomp, die in het voorjaar van 2021 een 
grote actie hield waarbij klanten een bol wol konden 

doneren bij het afrekenen. Zo kon het gebeuren dat er 
een fantastische berg wol het wijkinloophuis werd 
binnengereden waar nog steeds gebruik van wordt 
gemaakt op dit moment van schrijven. 

Iedereen telt mee! 

Bezoekwerk doen aan huis, terwijl er een virus rond-
waart en afstand gehouden moet worden …….. het was 
weer een uitdaging! De meest eenvoudige oplossing- in-
dien mogelijk - was gaan wandelen met degene die be-
zoek ontving. 

Het project ‘Iedereen telt mee!’ kenmerkt zich door 
trouw te zijn in het bezoeken van mensen die ofwel zich 
in een isolement bevinden of geen netwerk hebben. Het 
komt dus voor dat vrijwilligers of coördinatoren al een 
aantal jarenlang met bepaalde personen optrekken. 

Dat het bijzondere contacten oplevert bleek wel uit het 
feit dat één van de mensen die bezoek ontvangt, ‘haar’ 
vrijwilliger in het zonnetje zette door voor haar het man-
telzorgcompliment aan te vragen. Het contact wat bei-
den hadden opgebouwd was dan ook zo bijzonder ge-
worden, dat de vrijwilliger gevraagd werd aanwezig te 
zijn bij heel vertrouwelijke en persoonlijke momenten in 
het leven van de ander. 

Bezoekvrijwilligers en coördinatoren gaan meestal al-
leen op pad en het is dan goed om de anderen, die be-
zoekwerk verrichten, te ontmoeten. Daar kan een uit-
wisseling van ervaringen plaatsvinden en men leert van 
elkaar.  

In het verslagjaar zijn er twee van dergelijke bijeenkom-
sten gehouden. Daarbij had de tweede bijeenkomst het 
karakter van een training waarbij een medewerker van 
het Trainingscentrum Kor Schippers de groep meenam 
in mogelijkheden voor het verdiepen van de contacten.
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Het gebeurde in het verslagjaar vaker dat verwijzers van 
andere organisaties of instellingen de coördinatoren 
van de inloophuizen wisten te vinden om bezoekwerk 
aan te vragen voor één van hun cliënten. Dat heeft er-
mee te maken dat het project meer bekendheid geniet 
bij hulpverleners zoals bijvoorbeeld ambulant begelei-
ders.  

Vanwege het tijdelijke van een project, gaf dit aspect 
wel wat spanning, omdat het steeds onduidelijk is of het 
project wel of niet kan worden voortgezet. Immers er 
moeten steeds weer nieuwe financieringsmogelijkhe-
den gevonden worden. Omdat trouwe aanwezigheid 
kenmerkend is voor het bezoekwerk, staat dit haaks op 
elkaar. Het is dan ook heel fijn om te kunnen melden dat 
voor 2022 weer financiële middelen beschikbaar zijn. 

 

Marianne Krijgsman 

 

 

Wijkinloophuis Lindenhuis  

‘Veel nieuws!’ 
 

In 2021 was er veel nieuw in het Linden-
huis. Om te beginnen een nieuwe coör-
dinator, vanaf 1 juli. En net zoals een 
nieuwe coördinator moet wennen aan 
het huis en de mensen, moeten het huis 
en de mensen ook wennen aan de 
nieuwe coördinator. Dat begint steeds 
beter te lukken. 

En hoewel men wel eens zegt dat je het eerste jaar dat 
je ergens werkt, niets moet veranderen, hebben we ons 
daar in het Lindenhuis niet aan gehouden. Dat komt 
deels omdat de wens om de inrichting wat op te frissen, 
al langer leefde en doordat er vanwege de coronamaat-
regelen ook een soort momentum ontstond om dingen 
anders aan te pakken. 

Kort gezegd is het Lindenhuis flink ‘ingekleurd’, door 
een mooie teakhouten stamtafel en stoelen en een 
kast met vrolijke kleuren aan te schaffen; en vooral 

door de muren kleur te geven. (Dat is dan eigenlijk pas 
in 2022 daadwerkelijk gebeurd, maar was al veel eer-
der bedacht). Op één muur prijkt nu zelfs een kleurig, 
zondoorschenen bos! Kortom: als je nu binnenkomt, 
kan het niet anders of je wordt er vrolijk van! Kom 
vooral eens kijken! 

Daarnaast zijn ook allerlei activiteiten weer gestart, die 
door corona stilgelegen hebben, zij het nog niet alles. 
Dat komt helaas vooral door een gebrek aan gastheren 
en -vrouwen om die activiteiten te begeleiden. Maar er 
wordt aan gewerkt! En sommige activiteiten zijn (bijna 
helemaal) gewoon doorgegaan: inloop op maandag-
middag, taalles en maaltijd op dinsdag, huiswerkbege-
leiding op woensdag. Dank aan alle vrijwilligers die dit 
onvermoeibaar mogelijk hebben gemaakt. 

De Clomp 33-02  
3704 KB Zeist 
06-5310 3578 
zeistwest@kerkensamenleving.nl  
Marianne Krijgsman 

mailto:zeistwest@kerkensamenleving.nl
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Twee heel nieuwe activiteiten zijn gestart: een weke-
lijkse lunch op donderdag en een inloop op woensdag-
ochtend, speciaal voor ouders/grootouders met jonge 
kinderen. Beide activiteiten komen nog wat aarzelend 
van de grond. Maar met wat meer PR (dat kon namelijk 
niet vanwege corona) willen we deze activiteiten meer 
onder de aandacht brengen.  

Ook de buitenkant van het Lindenhuis kan wel wat leu-
ker en frisser; vandaar dat er inmiddels vergevorderde 
plannen zijn om de grasstrook naast het Lindenhuis om 
te toveren tot een buurttuin. Het moet een tuin wor-
den waar zoveel mogelijk buurtbewoners aan gaan 
meewerken en van gaan genieten. Zo hopen we tege-
lijk ook nieuwe mensen aan het Lindenhuis te verbin-
den. Plannen en zin genoeg dus! Mogen we in 2022 u 
en jou ook in en om het Lindenhuis begroeten? 

Marian van Giezen 

 

 
 

 

Wijkinloophuis Vollenhove 

‘Wat een verschillen! Wat een overeenkomsten!’ 

 

Nu ik – Rianne – ruim een half 
jaar werk in de wijk Vollenhove, 
ben ik vooral onder de indruk 
van de vele verschillende men-
sen en culturen. Dat maakt de 
wijk, waaronder de L-flat, tot 
een hele fijne werkplek. Er valt 
zoveel van elkaar te leren, van 
andere culturen en steeds te 
zoeken naar verbinding. 

Als je rond etenstijd langs de flat loopt, ruik je werkelijk 
alle soorten eten, en dat ruikt heerlijk. Zo ook in ons In-
loophuis. Iedere week hebben we een andere kok, ze 
kunnen geweldig koken: van Iraans tot Somalisch en dan 
weer een Hollandse pot.  

Tijdens de ‘vrouwenmiddag’ schuiven er ook dames aan 
van verschillende nationaliteiten. Dit leidt bijvoorbeeld 

tot mooie gesprekken over de rol van de vrouw in het 
land van herkomst en hoe men het nu ervaart in Neder-
land. Het Inloophuis is op die manier ook een afspiege-
ling van de buurt en hulp bij het voortdurend zoeken 
wat verbindt en waar onze overeenkomsten liggen. Zo 
bouwen we aan een ‘veilig huis’ waar iedereen terecht 
kan. 

Voor Netwerk Gewoon Samen: 

Vanuit ons jongerennetwerk zetten we jongeren in voor 
klusjes bij mensen die zelf geen netwerk hebben. Maar 
daarnaast verzorgen we ook ‘maatjes’ voor mensen die 
hulp kunnen gebruiken. Momenteel bezoekt Hilde 
Meuleman het gezin van Lubna. Zij is een trouwe 
bezoekster van het wijkinloophuis. Aan Hilde is de vraag 
gesteld om te beschrijven wat ze zoal doet bij dit gezin:  

Cort van der Lindenlaan 1  
3705 CK Zeist 
06 51977912 
lindenhuis@kerkensamenleving.nl  
Marian van Giezen 

mailto:lindenhuis@kerkensamenleving.nl
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Hilde: 

Ten eerste het bieden van gezelligheid en een luisterend 
oor. Ik ben de eerste Nederlandse persoon die echt over 
de vloer komt. We doen regelmatig spelletjes met de 
kinderen of gaan even naar het parkje buiten om te 
voetballen/spelletjes doen. Daarnaast hebben we vaak 
leuke gesprekken onder het genot van een kopje thee. 
Lubna kan ook heerlijk koken en vraagt mij regelmatig 
mee te eten. Dat is ten eerste heel gezellig en ten 
tweede proef je letterlijk de Syrische cultuur. Ze kan vol 
trots vertellen over het typisch Syrische eten. Ik zie dit 
een beetje als de basis voor vertrouwen. Want hier ont-
staan vaak weer nieuwe dingen uit waarmee ze gehol-
pen/ondersteund kan worden. Bijvoorbeeld: Helpen om 
een sinterklaassurprise te maken voor de oudste doch-
ter, even op de baby passen, zodat Lubna online haar 
examen Nederlands kan afleggen.  

 Hilde met het gezin van Lubna 

Een ander voorbeeld is haar helpen een brief op te stel-
len voor een aanvraag tot het versnellen van haar ver-
blijfsvergunning. Maar ook gewoon door onze gesprek-
ken over hoe bepaalde dingen werken in Nederland, 

zoals het organiseren van een kinderfeestje. Centraal is 
ook de Nederlandse taal. Ze spreekt al goed Nederlands, 
maar struikelt soms nog over bepaalde woorden. Door 
ons contact komen we regelmatig woorden tegen die ze 
nog niet helemaal begrijpt. Uitleg en uitspraak gaan hier 
hand in hand. Ze wil echt graag beter Nederlands spre-
ken en schrijven en dat is leuk om te zien. Nu ik (Hilde) 
een poosje bij Lubna en haar gezin over de vloer kom, 
verdiept het contact steeds meer en het voelt echt ver-
trouwd. We zijn dankbaar dat we zo samen kunnen op-
trekken en samenwerken. We kijken uit naar de ko-
mende tijd. 

 

Rianne Verduin 

 

Laan van Vollenhove 1095  
3706 EK Zeist 
06 51202364 
vollenhove@kerkensamenleving.nl  
Rianne Verduin 

mailto:vollenhove@kerkensamenleving.nl
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Wijkinloophuis Zeist-Centrum  

‘Gezelligheid’ 
 

Impressie van een wijkinloophuis 
(weer) in bedrijf. 

Het is donderdag, iets voor 12 uur. 
De eerste bezoekers staan al voor de 
deur. 

Inmiddels is ook de soep gebracht 
en wordt verwarmd op het fornuis. 

Natuurlijk weten onze bezoekers dat 
de soep klaar staat. Eén voor één druppelen onze gasten 
binnen. 

Er wordt gestart met een kopje koffie. De begroetingen 
en kwinkslagen klinken over en weer. 

Al snel is het wijkinloophuis vol. Zeker gelet op de co-
ronabeperkingen is dit al snel het geval. De afspraak is 
dan ook dat we twee tijdsblokken aanhouden om op die 
manier zoveel mogelijk bezoekers te kunnen ontvangen, 
maar ook voldoen aan het bewaren van voldoende on-
derlinge afstand. We willen zo gastvrij mogelijk blijven. 

Wanneer de soep op 
tafel komt kan het 
genieten beginnen. 
Dat doen de bezoe-
kers dan ook. Com-
plimenten en be-
dankjes voor de kok 
vliegen over de tafel. 

‘Gezelligheid’ kent 
eigenlijk een heel 
eenvoudig concept. 
Een kopje soep, een 
praatje met elkaar en 
aandacht vóór el-
kaar. 

De bezoekers hebben allen een verschillende achter-
grond. Maar hier ontmoeten ze elkaar en is er contact 
en is er aandacht. Ook kunnen ze hier zelf voor anderen 
betekenisvol zijn. 
Dit zijn de dingen om te koesteren. Ook voor ons – als 
coördinator en vrijwilligers – een les dat eenvoudige 
dingen heel veel kunnen betekenen.   
Als het ‘soepen’ achter de rug is, snel de tafel afruimen, 
want de bezoekers van de volgende groep (denk aan het 
tijdblok) staan alweer voor de deur. 
Een impressie van iets eenvoudigs en toch iets waarde-
vols voor de bezoekers. 
Ook heel waardevol zijn andere activiteiten en ontmoe-
tingsmogelijkheden, zoals het lopen van een ‘ommetje’ 

met elkaar, de warme maaltijd op donderdag en de 
lunch op dinsdag. We kunnen ons gelukkig prijzen dat 
een naburige supermarkt (AH) ons steeds zo royaal van 
boodschappen voorziet en ons op die manier kosteloos 
ondersteunt. Een woord van dank is hier op zijn plaats. 
Van veel activiteiten kunnen we melden dat ze trouw en 
goed werden bezocht. Nieuw dit jaar was de ‘inloop’ op 
maandag. Dit bleek een gouden greep en duidelijk te 
voorzien in een behoefte. Veel bezoekers ervaren zo’n 
– eenzaam – weekend als erg lang: Geen inloop, geen 
praatje, geen contact met anderen. Na zo’n weekend 
wordt uitgekeken naar de maandagmorgen in het 
wijkinloophuis. 

Samen met de vrijwilligers is het wijkinloophuis wat het 
bedoeld is te zijn: Een gastvrij onderkomen waar ieder-
een zich gezien en welkom weet. Een weldaad voor al-
len. 

Vermeldenswaard en goed om te ervaren: Het 
wijkinloophuis blijft de constante factor in de wijk, ook 
al verhuist de coördinator. In goede samenwerking 
laten in elk inloophuis – vrijwilligers en coördinator – 
zien hoe gastvrijheid en gezelligheid voor de bezoekers 
geboden kan worden. Als persoonlijke noot: Met veel 
plezier en dankbaarheid mag ik in Zeist Centrum mijn 
werk doen. 
 
Ton Verwey 

 

 

Achterheuvel 2  
3701 ZH Zeist 
06-2358 4270 
zeistcentrum@kerkensamenleving.nl  

Ton Verweij 

mailto:zeistcentrum@kerkensamenleving.nl
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Bijdragen en faciliteiten 
Het werk in de wijkinloophuizen wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen en faciliteiten verstrekt door: 
 
 

• Kerken Zeist (hierboven genoemd) 

• Gemeente Zeist  

• Woongoed Zeist 

• RK Woningbouwvereniging Zeist 

• SOZW 

• Kansfonds 
 
 

 

• MCD Supermarkt, Vrijheidsplein  

• Albert Heijn, Centrum 

• Albert Heijn, De Clomp 

• Jumbo Johan van Oldenbarneveltlaan 

• Zeeman, De Clomp 

• Lidl 
 

Afscheid met een lintje 
 

Na 20 jaar nauwe betrokkenheid bij Kerk en Samenleving 
en het middelpunt en de dragende kracht in wijkinloophuis 
Vollenhove (en de gehele wijk) heeft Ina Duit in een corona-
luwe periode afscheid genomen in de haar zo vertrouwde 
omgeving: Vollenhove. Naast de vele waarderende 
woorden en bedankjes tijdens de afscheidsreceptie, 
wachtte haar – te midden van haar kinderen, man en de 
vele genodigden – een grote verrassing. Tijdens deze 
afscheidsreceptie werd zij voor haar vele werk, ook als 
vrijwilliger, Koninklijk onderscheiden. Burgemeester Koos 
Janssen mocht haar de versierselen uitreiken. Een 
bijzondere waardering voor Ina en een mooie manier om 
afscheid te nemen en in plaats van te zeggen ‘ik neem 
afscheid’ te kunnen zeggen ‘ik ga iets anders doen, 
bijvoorbeeld coachen en begeleiden’. 
 

 

 
 Marian van Giezen Het Lindenhuis  
 Ton Verweij Zeist Centrum 
 Marianne Krijgsman Zeist West 
 Rianne Verduin Vollenhove 

is een interkerkelijk initiatief van Zeister PKN-, GKV-, 
NGK-gemeente en de RK-parochie. 

Adresgegevens: 
Stichting Kerk en Samenleving 
Postbus 1064 
3700 BB Zeist 
www.kerkensamenleving.nl 
info@kerkensamenleving.nl 
Bankrekening NL73 INGB 0664 4517 13 
ANBI RSIN 8102.72.428 

Martin Slootweg  voorzitter 
Jaap de Kruijf secretaris 
Anton Hopmans  penningmeester 
Lia Verboom 
David de Jong 
Jan van Beek 
Jan Roos 
Ruben Claas 

https://wijkinloophuizen-zeist.nl/het-lindenhuis
https://wijkinloophuizen-zeist.nl/zeist-centrum
https://wijkinloophuizen-zeist.nl/zeist-west
https://wijkinloophuizen-zeist.nl/vollenhove
https://wijkinloophuizen-zeist.nl/kerk-en-samenleving
mailto:info@kerkensamenleving.nl
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Activiteiten en samenwerking 
Dankzij de inzet van de coördinatoren en de 160 vrijwilligers zijn de activiteiten – soms in projectvorm – verzorgd. 
 

Iedereen Telt Mee  

Een project dat zich richt op mensen in een sociaal isolement. Dankzij de 
middelen van dit project wordt organisatie- en menskracht mogelijk ge-
maakt om isolement te doorbreken. Regelmatig bezoek maakt dat iedereen 
weet dat hij of zij weer mee telt.  
In 2021 zijn dankzij dit project ruim 390 bezoeken afgelegd. 
 
 

Buurtcirkel 

In dit verslagjaar is Buurtcirkel Zeist West verder verstevigd. Buurtcirkel is een concept dat eerder in Zeist is opgezet 
door Kwintes maar na de subsidiestop is overgedragen aan wijkinloophuis Zeist West. Tijdens het verslagjaar is er 
gewerkt aan uitbreiding van de groep, zodat er een stevige kern ontstond van mensen die trouw aanwezig zijn bij 
de bijeenkomsten. 
Het doel van buurtcirkel is mensen uit een wijk met elkaar te verbinden door een besloten groep te vormen die 
gezamenlijk activiteiten onderneemt met als motto: mét elkaar en vóór elkaar! Buurtcirkel Zeist West komt eens 
per 2 weken bij elkaar om samen te koken en te eten of samen koffie/ thee te drinken. 
Vanwege corona was het niet altijd mogelijk om samen te koken en te eten, maar het koffie drinken kon wel door-
gaan. Aan de groep is een kookvrijwilliger verbonden die mensen helpt bij het koken van gezonde maaltijden. 
Het concept van buurtcirkel lijkt een goed middel om in te zetten tegen eenzaamheid. Door mensen aan elkaar te 
verbinden terwijl zij samen dingen gaan doen, wordt hun netwerk uitgebreid en eenzaamheid tegengegaan. Het 
voornemen is dan ook om het concept in 2023 uit te breiden naar de andere inloophuizen. 
Voor het goed laten draaien van de groep is een buurtcirkel- vrijwilliger nodig, die als een contactpersoon fungeert 
binnen de groep. Helaas is het in het verslagjaar niet gelukt om zo’n vrijwilliger te vinden. 
 
 

NGS (Netwerk Gewoon Samen) 

NGS is een jongerennetwerk dat sinds 2020 onder de vleugels van Kerk en Samenleving zijn activiteiten voluit ont-
plooit. Een hoogtepunt qua activiteit dat niet onvermeld mag blijven is de Kerstactie van de 60 jongeren. Dankzij 
hun enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben zij zowel geld als boodschappen bij supermarkten in ont-
vangst kunnen nemen. Hierdoor kon aan ruim 800 bewoners van de L-flat een Kerstpakket aangeboden worden. 
 
 

Sfeermakers 

In het najaar van 2021 is een nieuwe activiteit gestart genaamd: Sfeermakers. Eén van de vrijwilligers biedt gratis 
advies en helpt mensen bij het gezellig inrichten van hun woning. 

De hulp is bedoeld voor mensen die geen geld hebben om hun huis gezellig te maken. Het gaat dus om mensen die 
leven van een minimum inkomen en/of afhankelijk zijn van de Voedselbank en bijvoorbeeld een nieuw huis moeten 
inrichten na een scheiding. Sfeermakers doet haar aanbod via de wijkinloophuizen, waar de doelgroep te vinden is. 

De uitdaging voor ‘de Sfeermaker’ van Kerk en Samenleving is, om zonder geld spullen te vinden voor een gezellige 
aankleding van de betreffende woning. Zo biedt Sfeermakers eigen gemaakte spulletjes aan maar ook zal er samen 
met degene die zijn of haar huis opnieuw moet inrichten, gezocht worden op Marktplaats of in de Weggeefwinkel. 
Tenslotte kunnen ook eigengemaakte spullen via de Crea-groep van wijkinloophuis Zeist West worden verkregen. 
De vrijwilliger is in het verslagjaar driemaal ingezet. 

 

SLZ (Stichting Leerkansen Zeist) 

De coördinatoren hebben 88 aanvragen van ouders verwerkt voor deze stichting. SLZ stelt o.a. middelen beschik-
baar voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activi-
teiten van hun school.  
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Voedselbank Zeist  

Deze bekende en zeer gewaarde organisatie heeft evenals voorgaande jaren ook in 2021 de coördinatoren weer 
gevraagd om de (her)intake te verzorgen. 
In het totaal zijn 298 adviezen uitgebracht.  
 

Hulp- en adviesvragen 

De coördinatoren hebben dankzij hun samenwerking met andere organisaties 162 bezoekers kunnen helpen met 
advies of verwijzing naar een specifieke organisatie. 
 

Samenwerking om krachten te bundelen  
 

• Meander Omnium  

• Sociaal Team Zeist 

• Coalitie tegen Eenzaamheid 

• Breed Netwerk Minimabeleid 
 

• Netwerk DAK 

• Kor Schippers Instituut 

• De Sfeermakers 

• Netwerk Informele Ondersteuning Zeist 
 

 

Contactmomenten en activiteiten in 2021 

Gemiddeld aantal deelnemers`(bezoekers) aan activiteiten in 2021 

Ook dit jaar zijn de bezoekersaantallen 
– in vergelijking met voorgaande jaren 
– nog beperkt vanwege corona. 
Daardoor is ook de deelname aan activi-
teiten lager dan gebruikelijk. 
In het bovenstaand grafisch overzicht is 
het aantal contactmomenten (bezoe-
kers) van de vier inloophuizen tezamen, 
uitgesplitst naar activiteit. Zoals u ziet 
wordt het jaar 2021 daarbij vergeleken 
met voorgaande jaren. 
In 2021 zijn het aantal contactmomen-
ten gedaald van 12.530 in 2020 naar 
10.800. Enerzijds wordt dit veroorzaakt 
doordat we nu een overzicht aanbieden 
van een (vrijwel) volledig jaar met be-
perkingen vanwege de coronamaatre-
gelen. Anderzijds is de nieuwe start van 
het Lindenhuis van invloed. Het tekort 
aan vrijwilligers in dit wijkinloophuis 
maakte dat het later op stoom is geko-
men dan gepland. 

Ondanks de genoemde belemmeringen in 2021 bleven de vier inloophuizen functioneren met het bieden van een 
‘huiskamer’ voor m.n. eenzame mensen in de wijk. Zowel waar het inloop betreft, als waar het aanbieden van 
activiteiten betreft. Bij inloop gaat het om gezelligheid, een kopje koffie en een praatje. Bij de andere activiteiten 
zoals ‘samen eten’, ‘samen leren’, ‘samen maken’ en ‘samen bezig zijn’ is het doel om mensen te bereiken via 
activiteiten. 
Zoals de grafiek toont, heeft corona m.n. effect op die activiteiten waar grotere groepen bij elkaar komen en zeker 
als de ruimte om deelnemers te ontvangen beperkt is, zoals in de wijkinloophuizen Zeist Centrum en Vollenhove. 
Gelukkig kon het verlies aan fysieke ontmoetingen deels goed gemaakt worden door ‘contact op afstand’ zoals 
telefoon, What’s App of een praatje bij de deur. 
Gelukkig komt ook aan een periode met beperkingen een eind en is er weer licht aan de horizon. We zien namelijk 
het aantal contactmomenten uiteindelijk weer stijgen en de bezoekers hun weg naar de wijkinloophuizen weer 
vinden. 
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Financiën 
Inkomsten en uitgaven in 2021 

 

Toelichting op Inkomsten en Uitgaven in 2021 

Inkomsten 

De inkomsten zijn in 2021 bijna € 9.000, - hoger dan in 2020. Dit is volledig toe te schrijven aan de extra gemeente-
subsidie voor de overgenomen activiteiten van Netwerk Gewoon Samen. De inkomsten van de wijkinloophuizen 
bestaan uit bijdragen van deelnemers en inkomsten die de inloophuizen zelf genereren. Ze zijn vrijwel gelijk aan 
die van 2020, maar veel lager dan begroot als gevolg van aanhoudende beperkingen door COVID-19. 

 

Uitgaven 

De totaal-lasten zijn in 2021 € 14.000, - hoger dan in 2020. De personeelslasten zijn met €3.400,- verhoogd, de 
huisvestinglasten met € 5.000, - met name als gevolg van hogere onderhoudslasten.  
De projectuitgaven waren € 5.400, - hoger, doordat de activiteiten van Netwerk Gewoon Samen zijn overgeno-
men. De uitgaven van Iedereen Telt mee waren ca. € 1500,- lager. 
De uitgaven van de inloophuizen zijn nagenoeg gelijk aan die van 2020, maar veel lager dan begroot omdat er 
minder deelnemers waren als gevolg van covid-19. Het exploitatiesaldo van € 10,650, - is  
€ 5.350, - lager dan in 2020 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Let wel: In 2022 worden extra uitga-
ven verwacht voor het opknappen van het Lindenhuis. 
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