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1. Inleiding
De wijk Pendrecht in Rotterdam zuid is één van de vijf aandachtswijken in Rotterdam. Sterker nog in Rotterdam
wordt Pendrecht gezien als de grootste ‘probleemwijk‘ van de stad Rotterdam. Pendrecht kenmerkt zich, net als
andere aandachtswijken in Nederland, door een hoge werkloosheid, geweld, verslavingsproblematiek en
criminaliteit waardoor gezinnen ontwricht raken en er onder kinderen/jongeren een hoge schooluitval is.
Deze complexe problematiek heeft als gevolg dat veel kinderen en jongeren opgroeien zonder kansen en dat veel
ouderen eenzaamheid of onveiligheid ervaren en daardoor in een isolement terechtkomen. Seinpost Slinge wil
een plek zijn waar bezoekers elkaar ontmoeten, acceptatie ervaren en ruimte krijgen voor persoonlijke groei.
Seinpost Slinge ziet in de wijk een enorme behoefte aan samenbindende en zingevende activiteiten voor
verschillende doelgroepen. Ongeveer ander halfjaar geleden startte een kwartiermaker zijn werk met oriëntatie
en netwerkvorming in de wijk. Inmiddels zijn voorzichtig concrete activiteiten voor alle bewoners uit de wijk
opgestart met extra aandacht voor kinderen, jongeren en ouderen.
De activiteiten slaan aan en de bezoekersaantallen en vragen/behoeften vanuit de wijk stijgen. Seinpost Slinge kon
niet aan deze groeiende vraag tegemoetkomen vanwege ruimtegebrek. In samenwerking en met ondersteuning
van het Laurensfonds heeft Seinpost Slinge het gebouw aan de Middelharnisstraat 153, kunnen aanschaffen om
van daaruit de activiteiten voor de wijk verder uit te bouwen. Dit gebouw valt onder beheer en verantwoordelijkheid van Stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge. En de activiteiten worden opgezet en uitgevoerd
onder Seinpost Slinge Maatschappelijk (in dit plan verder te noemen Seinpost Slinge).
Vanuit het gebouw van Seinpost Slinge, Middelharnisstraat 153, wil Seinpost Slinge werken aan een plek waar
iedereen zich welkom weet en iedereen iets kan halen en brengen (hulpvraag en hulpaanbod). Daar waar sociale
verbinding plaatsvindt tussen vele verschillende bevolkingsgroepen, waar een opbouwende werking van uitgaat
die weer hoop en perspectief biedt in de wijk. We zien voor ons hoe stagiaires en vrijwilligers van verschillende
beroepsgroepen, maar ook taakgestraften groeien naar een plek in de samenleving waar ze een zinvolle bijdrage
kunnen leveren vanuit ervaringen opgedaan op de werkvloer van Seinpost Slinge. Wij werken vanuit gedrevenheid
door de liefde van God en voor de naaste. We zijn onderscheidend in onze aanpak, doordat we tijd en aandacht
geven aan mensen naar dat zij nodig hebben (geen uurtje-factuurtje).
In dit plan wordt ingegaan op de kansen en ambities die Seinpost Slinge ziet en heeft voor de wijkbewoners in
Pendrecht. Deze kansen en ambities zijn beschreven voor de periode 2017-2018 en worden vertaald naar concrete
activiteiten. Voor het samen met vrijwilligers en professionals vormgeven en uitvoeren van de activiteiten is
Seinpost Slinge opzoek naar aanvullende financiering.
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2. De problemen in pendrecht
2.1 Beschrijving van de wijk Pendrecht
Pendrecht is een wijk in het zuiden van het Rotterdamse stadsdeel Charlois, gebouwd in de jaren vijftig. De wijk
wordt in het westen begrensd door de Groene Kruisweg, door de Oldegaarde in het noorden, de Zuiderparkweg
in het oosten en de Charloisse Lagedijk in het zuiden. De belangrijkste verkeersader en tevens winkelstraat is de
Slinge. Door middel van een metrolijn is de wijk met de binnenstad verbonden, het drukke metrostation Slinge
ligt aan de oostgrens van de wijk. Plein 1953 is het ‘winkelcentrum’ in het hart van Pendrecht.

Straatnamen zijn vernoemd naar plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant, die door de watersnoodramp
van 1 februari 1953 getroffen werden.
Pendrecht vormt samen met drie andere wijken de Zuidelijke Tuinsteden van Rotterdam. Het grootste deel van de
huizen zijn zogenaamde portiek- en galerijflats. Ze werden gebouwd voor gezinnen. Vijftig jaar na de bouw ging
de wijk er anders uitzien. De kinderen die in Pendrecht opgroeiden trokken weg en gingen in de voorsteden wonen.
De woningen waren nu te klein, de jongeren wilden grotere, betere woningen. Over bleven de senioren die ca.
40% van de twaalfduizendkoppige bevolking van Pendrecht uitmaken. Het grote aanbod van woningen die in
aanmerking komen voor huursubsidie trok nieuwe groepen bewoners aan die elders geen betaalbaar onderdak
meer konden vinden. De wijk verschraalde en verpauperde.
Pendrecht staat sinds lange tijd op nummer twee van de top 5 van probleem- of aandachtswijken. De indicatoren
voor aandachtswijken zijn erg divers. Een lage score op de CITO-toetsen is een van de indicatoren. Andere
indicatoren die meewegen zijn de hoogte van de werkloosheid, criminaliteit en geluidsoverlast.
Via herstructurering en een imago-campagne is in het laatste decennium geprobeerd de wijk te revitaliseren,
de veiligheid en sociale cohesie terug te brengen.

1

Centraal Bureau voor de Statistiek, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3721307

2

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/diversen/31650-probleemwijken-of-aandachtswijken.html
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Kengetallen 2016
Aantal inwoners

11.655*

Aantal huishoudens
Nationaliteiten

5.529
Autochtone Nederlanders

33%

Westerse allochtonen

11%

Niet-westerse allochtonen

57%

Culturele achtergrond

Turkije 11 %

grootste allochtone

Marokko 9 %

bevolkingsgroepen

Suriname 14 %
Antillen 9 %
Afrika 10 %
Overig niet-westers 15 %

Scores wijkprofielen

Fysieke index

92 (87)

Gemiddelde score

Veiligheidsindex

78 (90)

Rotterdam = 100

Sociale index

77 (80)

(score 2014)
*5.785 mannen en 5.880 vrouwen. De leeftijdscategorie onder de 23 jaar is met 32% het sterkst
vertegenwoordigd., het percentage ouderen is 14%. Jongeren zijn voornamelijk allochtoon en de ouderen
veelal autochtoon. Verschillen in levensfase en leefstijl leiden regelmatig tot spanningen.
Met 56% zijn de meeste personen ongehuwd. Daarnaast is 11% procent van de inwoners gescheiden
en 5% verweduwd.
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2.2 Wijkprofiel
Het wijkprofiel is een nieuw monitorinstrument in Rotterdam dat in een oogopslag een samenhangend beeld geeft
van de feitelijke en door de bewoners beleefde situatie over de veiligheid en de sociale en fysieke staat van de wijk.

Fysiek (FI)

Veiligheid (VI)

Sociaal (SI)

• Woonbeleving

• Veiligheidsbeleving

• Beleving kwaliteit van leven

• Vastgoed

• Diefstal

• Capaciteiten

• Openbare ruimte

• Geweld

• Meedoen

• Voorzieningen

• Inbraak

• Leefomgeving

• Milieu

• Vandalisme

• binding

• Overlast
De fysieke veiligheid is toegenomen t.o.v. 2014, te danken aan een actieve aanpak van het wonen en de
voorzieningen, maar nog steeds onder het Rotterdamse gemiddelde. Daarentegen neemt de veiligheidsbeleving
en de sociale index af, is met 78% fors onder het Rotterdams gemiddelde.
Pendrecht is bij de start van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid genoemd als voorbeeldwijk, heeft na een
diep dal de weg omhoog te pakken en ontwikkelt zich maar is nog lang niet op het gewenste niveau.
-

Een groot deel van de bewoners heeft een laag inkomen, 62%.

-

Van de jongeren verlaat een op de vier voortijdig de school.

-

Daarnaast heeft 65% van de jongeren tussen de 17 en 22 jaar geen startkwalificatie.

2.3 Maatschappelijke impact
In de afgelopen jaren is het voorzieningenniveau in de wijk versoberd onder invloed van economische crisis en
bezuinigingen. Nog steeds voelen veel inwoners van Pendrecht de gevolgen van de bezuinigingen aan den lijve.
De maatschappelijke tendens om steeds meer een beroep te doen op eigen kracht en zelfredzaamheid is voor
veel kwetsbare inwoners uit Pendrecht niet haalbaar.
Seinpost Slinge wil er voor deze bewoners zijn. Wij zetten in op ontmoeting tegen individualisering. Wij gaan
naast de mensen staan in de bureaucratie waarin ze vaak verstrikt zijn. Wij geven aandacht en steun en kijken
niet op de klok omdat het aantal minuten per cliënt verstreken is.
Het activiteitenaanbod van Seinpost Slinge is aanvullend op het aanbod van de welzijnsorganisaties in de wijk.
Stichting Dock heeft een inlooppunt waar mensen terecht kunnen met vragen over administratie, schulden enz.
Vitaal Pendrecht verzorgt een uitgebreid aanbod van naschoolse workshops voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Het Sociaal Wijkteam biedt thuisnabije hulp bij diverse problematiek en geeft opvoedingsondersteuning.
Seinpost Slinge werkt met deze organisaties samen en verwijst door als dat mogelijk is. Seinpost Slinge zet in op
het bieden van de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, krachten te ontdekken en elkaar te helpen en te
versterken.
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3. Stichting Seinpost Slinge
3.1 Missie, Kernwaarden en Visie
3.1.1 Missie
Wij, mensen van Seinpost Slinge voelen ons geroepen om met ‘geloof en een hoop liefde’ een bijdrage te leveren
in de wijk Pendrecht.
De complexe problematiek in de wijk (hoge werkloosheid, schooluitval, ontwrichte gezinnen, huiselijk geweld,
criminaliteit) heeft als gevolg dat veel kinderen opgroeien zonder kansen en dat veel ouderen eenzaamheid of
onveiligheid beleven en daardoor in een isolement terechtkomen. Dat roept vaak zingevingsvragen op. Seinpost
Slinge wil een plek zijn waar bezoekers elkaar ontmoeten, acceptatie ervaren en ruimte krijgen voor persoonlijke
groei.

3.1.2 Kernwaarden: vertrouwen, perspectief, passie
Wij geloven dat ieder mens waardevol is en een toekomst heeft. Wij geloven dat geloof, hoop en liefde
vernieuwend en krachtig werken als begin van de toekomst en willen dat graag delen met wijkbewoners. Wij
geloven dat in ontmoeting het sociaal kapitaal geactiveerd en doelgericht ingezet kan worden voor een positieve
doorwerking in de wijk. Wij geloven in ontmoeting als katalysator van hoop en verandering. We speuren naar
initiatieven van individuele wijkbewoners en we bemoedigen, sluiten aan en versterken mensen vanuit onze passie.

3.1.3 Visie
Wij maken van elke ontmoeting een nieuw begin. We zijn in de wijk aanwezig als mensen die mensen ontmoeten:
kinderen, tieners, ouderen die in de wijk wonen. We willen naast hen staan en samen vooruitkijken naar morgen.
Elk vonkje hoop, elk klein plan is een nieuw begin. Wij geloven dat er voor ieder mens een toekomst is die mooier
kan zijn dan vandaag.
De maatschappelijke impact per activiteit is verschillend. Seinpost Slinge wil een samenbindende en ondersteunende
werking hebben en mensen in hun kracht zetten. Seinpost Slinge is een baken van hoop en liefde. Kinderen,
jongeren, ouderen: iedereen is welkom om bij ons op adem te komen en nieuwe hoop te vinden.

3.2 Organisatie
Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk is een kleinschalige organisatie. Onze professionals zijn de mensen die
als dragende kracht de visie uitwerken. Daarnaast zijn vrijwilligers uit de wijk actief in alle projecten, vrijwilligers
die hart hebben voor hun medewijkbewoners, vrijwilligers die zelf geholpen zijn of uit de problemen zijn gekomen.
Zij willen hun bijdrage leveren aan de toekomst van anderen.

3.2.1 Bestuur
Het bestuur van de Seinpost Slinge bestaat uit drie bestuurders die onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten.
Voorzitter:

I. van den Boogaart-Pruijt

Secretaris:

J.L. Oorbeek – de Jong

Penningmeester:

W. van de Ree
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3.2.2 Werkorganisatie
In het organogram (zie bijlage 1) is zichtbaar hoe Seinpost Slinge bestuurlijk gezien functioneert. Seinpost
Slinge bestaat uit drie onafhankelijke besturen (stichtingen) met elk zijn eigen taken, werkgebieden en
verantwoordelijkheden.
-

Seinpost Slinge Maatschappelijk is verantwoordelijk voor alle maatschappelijke activiteiten die plaatsvinden.

-

Seinpost Slinge Kerkelijke Gemeente is verantwoordelijk voor alle activiteiten omtrent zingeving.

-

Stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge is verantwoordelijk voor het pand.

Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk heeft een huurovereenkomst met de Beheersstichting voor de dagdelen
waarop zij voor hun activiteiten gebruik maken van het pand Middelharnisstraat 153. Maar ook andere stichtingen,
verenigingen, groepen maken gebruik (huren) van het pand Middelharnisstraat 153.
De verschillende Seinpost stichtingen hebben een aantal betaalde mensen in dienst. Pionier Dick van den
Boogaart is full-time op de werkvloer aanwezig en in die zin een natuurlijk aanspreekpunt voor bezoekers en
medewerkers. Verder hebben we voor alle verschillende projecten coördinatoren aangesteld, die voor een deel
(kinder- en tienerwerk en maaltijden) een betaalde functie hebben. (zie verder het medewerkershandboek).
Voor de uitvoering van de activiteiten maken we gebruik van betaalde medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.
Seinpost Slinge Maatschappelijk is door SBB erkend als leerbedrijf voor mbo-opleidingen in de sector
Maatschappelijke zorg, Sociaal werk en Pedagogische begeleiding
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4. Doelgroepen
Seinpost Slinge richt zich met haar activiteiten op alle bewoners uit de wijk Pendrecht. Met een focus op de
volgende doelgroepen.
-

Kinderen 4 t/m 12 jaar

-

Jongeren 13 t/m 20 jaar

-

Ouderen 55+

Focus doelgroep kinderen
Kinderen zijn de focus doelgroep van Seinpost Slinge, omdat ze de drempel tot de gezinnen verlagen en
omdat onderzoek heeft uitgewezen dat het stimuleren van de ontwikkeling van met name jonge kinderen
uit achterstandsgezinnen veel positieve effecten heeft. Positieve effecten voor het kind zelf, maar ook voor
de samenleving als geheel. Vroege investeringen in kinderen uit achterstandsgezinnen leiden namelijk ook tot
veel economische besparingen op de lange termijn. Deze kinderen doen het beter op school en worden later
productievere werknemers die meer bijdragen aan de economie. De achterstandspositie waarin deze kinderen
geboren werden, kan dus verbeterd worden door de kinderen vroeg vaardigheden aan te bieden tijdens
(buitenschoolse) educatieve activiteiten.

5. Activiteiten en maatschappelijke impact
5.1 Kinder- en tienerwerk
Medio 2016 heeft Seinpost Slinge een begin gemaakt met de kinder- en jeugdwerking. Er is wekelijks een
kinderclub (spelinloop) en een tienerinloop. Dat willen we de komende 2 jaar voortzetten en uitbreiden. Het
blijkt voor veel kinderen het enige vangnet waar ze na schooltijd terecht kunnen. Dit omdat moeder alleen voor
de opvoeding staat en moet werken of naar school moet en daardoor de kinderen na schooltijd niet kan opvangen.

5.1.1 Kinderclub De Slingekids
Op woensdagmiddag is er de wekelijkse inloopclub voor ‘kansarme’ kinderen (4 - 12 jaar) uit de wijk. Hier
ontmoeten ze kinderen van hun eigen en andere scholen, kunnen ze onder begeleiding sporten, spelen, koken
en genieten van gezelligheid. Elke week is er ook de mogelijkheid om in te schrijven voor een kook- of creatieve
workshop.
Sociale en culturele vaardigheden leren in een ongedwongen setting biedt een goede voorbereiding op de
middelbare school en een toekomstige plek in de samenleving. Professionele krachten en vrijwilligers geven
spelbegeleiding, signaleren problemen en komen via huisbezoeken hulpvragen op het spoor en verwijzen door naar
passende hulpverlening. Al naar gelang de vraag, organiseren we ontmoetingen voor ouders met opvoedvragen.
Enkele keren per jaar wordt een uitstap georganiseerd.
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Doelstellingen
-

Kinderen uit kansarme gezinnen opvang bieden waar ze uitgedaagd worden om hun energie op een positieve
manier te besteden, waar ze met andere kinderen spelen, zich aan spelregels leren houden, omgaan met
winnen en verliezen.

-

Het bieden van positieve rolmodellen en identificatiefiguren voor kinderen die vaak opgroeien zonder vader
of voorbeeld van maatschappelijk succesvolle integratie in samenleving en arbeidsproces

-

Het bieden van een plek waar ze uitgedaagd worden om met hun talenten aan de slag te gaan
(knutselen, koken, tekenen) en waar ze leren genieten van de positieve resultaten van inzet en
doorzettingsvermogen

Op dit moment komen er wekelijks gemiddeld 40 kinderen naar de kinderclub. De kinderen komen voornamelijk
van drie basisscholen uit de wijk.

Ambitie aantal kinderen

2017

2018

50

60

Veel kinderen komen via mond-tot-mond reclame op de kinderclub. Zij vertellen het aan elkaar en het is bekend in
de wijk dat de kinderen welkom zijn bij de kinderclub.

5.1.2 Tienerinloop
Op een aantal momenten in de week is er de inloop voor tieners (12 – 16 jaar) uit de wijk. Zij krijgen hier de mogelijkheid om op een veilige plek te ontspannen, te ‘chillen’, een spel te doen, een creatieve of culinaire activiteit te
doen of gewoon gezelligheid en een luisterend oor ervaren. Professionele krachten en vrijwilligers geven spelbegeleiding, signaleren problemen en bezoeken gezinnen. Als het nodig is organiseren we ontmoetingen voor ouders
met opvoedvragen. Enkele keren per jaar wordt een uitstap georganiseerd.
•

Inloopmomenten worden aangeboden op:
o Dinsdagmiddag en dinsdagavond
o Woensdagmiddag

Doelstelling
•

Het aanleren van sociale en culturele vaardigheden in een ongedwongen setting. Dit biedt een goede
voorbereiding op de middelbare school en een toekomstige plek in de samenleving.

Per inloopmoment zijn er ongeveer 10-15 jongeren. Dit betekent dat er wekelijks tussen de 30 en 45 jongeren
worden bereikt.
Ambitie aantal kinderen per inloopmoment

2017

2018

20

25
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5.1.3 Kindercoach
Helaas groeien veel kinderen in onze wijk op in een problematische thuissituatie. Vaak hebben ouders niet de
draagkracht om hun kinderen sociaal-emotioneel te begeleiden en hen de vaardigheden mee te geven die ze
nodig hebben om het te redden in deze samenleving. Met een gecertificeerde kindercoach kunnen we de kinderen
professioneel helpen, hen leren met hun emoties om te gaan en met een goede oplossingsgerichte aanpak
problemen aan te pakken. Met een basisinstrumentarium kan de kindercoach aan de slag. De Kindercoach zal
vooral aan de slag gaan met kinderen van de kinderclub en de tienerinloop.

5.1.4 Huiswerkbegeleiding:
Daarnaast bieden we twee keer per week huiswerkbegeleiding, omdat veel kinderen thuis niet de mogelijkheid
hebben om op een rustige plek hun huiswerk te maken of te leren, of de begeleiding missen die ze nodig hebben.
Voor de continuïteit van de begeleiding willen we fondsen aanvragen om professionele begeleiding te kunnen
bieden en een smartboard aan te schaffen om de kinderen digitale educatieve ondersteuning te kunnen geven
voor de verschillende vakken met behulp van portals met educatieve content.
•

Huiswerkbegeleiding wordt aangeboden op:
o Maandagmiddag
o Donderdagmiddag

•

De activiteiten huiswerkbegeleiding is net opgestart en er zijn ongeveer 5-10 jongeren per dag.

Ambitie aantal kinderen per inloopmoment

2017

2018

15

20

Voor de huiswerkbegeleiding werven we met poster/flyers op de basisscholen uit de buurt.

5.1.5 (Verjaardags)feesten:
We weten dat veel ouders niet in de gelegenheid zijn om de verjaardag van hun kind te vieren op de manier zoals
min of meer normaal is in de Nederlandse samenleving. Maandelijks krijgen de kinderen die jarig zijn in die maand
de mogelijkheid om hun verjaardag te vieren op Seinpost Slinge, compleet met slingers, ballonnen, taart, kadootjes
en pizza’s of patat.
Een aantal keren per jaar organiseren we een grotere activiteit, waarbij het plezier en onbezorgd kind-zijn voor de
kinderen centraal staan. Juist voor kinderen in gezinnen op of onder het bestaansminimum zijn dit de zaken die
niet meer kunnen en die we deze kinderen zo heel graag gunnen. We hopen dit jaar een mooie uitstap met de
kinderen te maken naar het Plaswijkpark en met de tieners naar de EO jongerendag. Verder organiseren we een
gezellig Sinterklaasfeest met cadeautjes en een mooi kerstfeest met de kinderen en de tieners.

11

5.2. Ontmoet elkaar in Pendrecht:
Seinpost Slinge heeft hart voor de wijk Pendrecht! Middenin het hart van de wijk zijn wij aanwezig met aandacht
en oog voor de mensen en kinderen om ons heen. Alles wat je aandacht geeft groeit en zo zien wij de mensen
en kinderen om ons heen opstaan en weer in beweging komen. Voor veel kinderen die in deze wijk opgroeien
zijn de gezinsomstandigheden verre van optimaal om te groeien en te bloeien, er is veel werkloosheid, armoede,
eenoudergezinnen, criminaliteit. Veel ouders staan op de stand overleven en zijn niet meer in staat hun kinderen
een ander toekomstperspectief voor te houden. Op de Seinpost bieden wij hen een veilige plek, een plek waar
ze thuis zijn en waar ze gezien worden. Ook een plek waar ze uitgedaagd worden om weer in hun kracht te gaan
staan en van betekenis te zijn voor de wijk waarin ze wonen.

5.2.1 Maaltijden
Wekelijks bieden wij een gezond driegangenmenu voor een zeer lage prijs. Deze activiteit biedt een schat aan
mogelijkheden: voor een lage prijs een gezonde maaltijd nuttigen, andere mensen leren kennen, als vrijwilliger
actief zijn, mensen aan elkaar verbinden. De maaltijden worden gepland en voorbereid door het projectteam
onder leiding van een vrijwillige kok. Een tiental vrijwilligers, waaronder 2 jongeren, is beschikbaar om de
maaltijd aan tafel te serveren, af te wassen en op te ruimen onder aansturing van het projectteam.
De kosten per maaltijd per deelnemer zijn 10 á 11 euro. De gasten betalen een eigen bijdrage van 3,50 per
maaltijd.
•

Maaltijden zijn erop:
o Donderdagavond
o vrijdagavond

Doelstellingen
•

Door middel van het maaltijdproject maken we verbinding tussen jongeren en ouderen, tussen actieve en
inactieve buurtbewoners, bieden we zinvolle activiteit aan jongeren uit risicogroepen, zetten we talenten
van buurtbewoners in en bevorderen we de gezondheid (fysiek en mentaal) en de sociale cohesie.

•

Per maaltijd zijn er ongeveer 20 (donderdag) tot 40 (vrijdag) bezoekers.

We zien nog steeds een groei in het aantal deelnemers aan de buurtmaaltijd. Er is veel onzekerheid over het
voortbestaan van het restaurant in de buurt dat tegen betaling maaltijden aanbiedt voor eenzame ouderen
(van Stichting Aafje). Wanneer deze voorziening verdwijnt zal de aanloop naar Seinpost Slinge zeker nog toenemen.
We zien op dit moment en maximum van 40 deelnemers, in verband met beschikbaar meubilair en servies.
Bij meer groei moeten we ook middelen gaan werven voor uitbreiding van meubilair, servies, bestek en linnen.

Ambitie
Het komende jaar willen we ook op een dag in de week een lunch aanbieden.
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5.2.2 Taallessen
Met het aanbod van NT2-onderwijs bieden we mensen die Nederlands niet als thuistaal hebben de mogelijkheid om
hun communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal te vergroten, en we bevorderen daarmee hun participatie in de samenleving en de kansen op betaald werk. Voor allen die beter Nederlands willen spreken en schrijven.
Tijdens de cursus leer je andere mensen kennen en oefen je samen dagelijkse situaties om participatie in de samenleving te bevorderen.
De deelnemers aan de taalcursus zijn afkomstig uit de wijk Pendrecht, maar ook breder uit Charlois. Het betreft
mensen van zeer diverse etnische achtergrond. Globaal gezien zijn er twee groepen:
-

de echte nieuwkomers, die minder dan een jaar in Nederland zijn, en starten met hun taalverwerving

-

de groep allochtone inwoners die al een bepaald niveau (A2-B1) hebben bereikt, maar belemmeringen
ervaren in de communicatie in de dagelijkse praktijk van werk, privéleven, functioneren als ouder. Ze willen
hun taalvaardigheid verbeteren.

Werving
De werving verloopt via persberichten in huis-aan-huisbladen en op websites van huis-aan-huisbladen
en via verspreiding van posters/flyers in de wijk.

Kwalitatieve doelstellingen
• Het vergroten van de communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal waarmee de participatie
in de samenleving wordt vergroot.

Kwantitatieve doelstellingen
• Tweemaal per jaar een cursus van 10 bijeenkomsten gegeven door 2 a 3 vrijwillige docenten.
• Beide cursussen hebben en een verschillend instapniveau zodat in niveaugroepen lesgegeven kan worden.

Aantal deelnemers
Per cursus zijn er gemiddeld 30 deelnemers (10 starters/ 20 gevorderden)

Planning
Er zijn 2 cursussen van 10 bijeenkomsten per jaar (januari – april en september – december).
Op woensdagochtend van 10 - 12 uur

Ambitie
Bij groei van het aantal vrijwilligers willen we 3 of 4 cursussen per jaar aanbieden.
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5.2.3 Inloop De Haven
Een aantal keren per week is er inloop voor en door buurtbewoners, thuis- en daklozen, vluchtelingen. Er is gezelligheid, koffie en thee, spel, een luisterend oor of gesprek over zingeving/spiritualiteit. Als blijkt dat er meer hulp
nodig is kan er begeleiding gegeven worden naar passende hulpverlening.
• Inloopmomenten worden aangeboden op:
o Dinsdagmiddag
o Donderdagmiddag
o Vrijdagmiddag

Kwalitatieve doelstellingen
• Bevordert de sociale cohesie en ontmoeting in de wijk, voor buurtbewoners die zinvolle dagbesteding
behoeven of behoefte hebben aan gesprek over zingeving of maatschappelijke thema’s. De inloop fungeert
als laagdrempelige opstap naar hulpverlening, tijdens de inloop worden afspraken gemaakt voor vervolghulp,
bemiddeling en/of doorverwijzing.
• Per inloopmoment zijn er ongeveer 20 bezoekers. Dit betekent dat er per week 60 bewoners bij inloop
De Haven komen.

2017

2018

70

80

Verwachte groei totaal per week inloop De Haven

5.2.4 Sociaal werk
Tijdens de inlooptijden (dinsdag, donderdag en vrijdag) en via het kinder-en tienerwerk komen we hulpvragen
op het spoor. Wijkbewoners komen naar Seinpost Slinge met vragen die te maken hebben met schulden
(huurachterstand, aanmaningen, administratie niet op orde, dreigende huisuitzettingen) of met verzoeken om
ondersteuning bij invullen van formulieren, inloggen op overheidswebsites, verplichte sollicitaties enz. Wij merken
dat er een groep mensen is die hulp nodig heeft maar vastgelopen is in de reguliere kanalen, en in de gevarenzone
komt omdat er achterstand is op alle gebieden en geen overzicht meer op financiële en sociale stand van zaken.
Wij zien het als een belangrijke taak om mensen een luisterend oor te bieden, mee te denken, contact te leggen
met het sociaal wijkteam, jeugdzorg, UWV, Raad voor de Kinderbescherming e.d. en toe te leiden naar passende
zorg. Daarbij vervult de sociaal werker een cruciale rol. Hij of zij maakt een inschatting van de zwaarte van de
hulpvraag, biedt thuisnabije hulp, begeleidt de cliënt en gaat evt mee naar een eerste contact met hulpverlening
en of welzijnsorganisatie.
Op dit moment komen er dagelijks wijkbewoners met een hulpvraag over de vloer (gemiddeld 3 per dag).
De hulp wordt in ons pand, thuis of op locatie gegeven.
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5.2.5 Samenkomsten
Wekelijkse Bijbelstudie/themabijeenkomst voor belangstellenden uit de wijk, die interesse hebben in het
christelijk geloof en/of meer over de Bijbel willen weten. Twee keer per maand is er een celebration (viering met
woordverkondiging en avondmaal/doop). De vele zingevingsvragen, voortkomend uit de complexe problematiek
van werkloosheid, schooluitval en eenzaamheid, kunnen gesteld worden tijdens de zondagse bijeenkomsten die
bezoekers acceptatie en ruimte voor persoonlijke groei bieden.
• Samenkomsten worden aangeboden op:
o Zondagochtend en zondagmiddag
• Op dit moment maken ongeveer 25 personen gebruik van de samenkomsten.

Verwachte groei totaal per week Samenkomsten

2017

2018

40

50

Daarnaast wordt er tweemaal per jaar een Bijbelcursus georganiseerd, waarbij mensen in ontspannen sfeer
kunnen kennismaken met het christelijk geloof, en ervaringen kunnen uitwisselen. Dit voorafgegaan door
een gezellige maaltijd.

5.2.6 Tweedehands kledingwinkel Seinpost Shop
In onze tweedehands kledingwinkel kan iedereen terecht voor dames/heren en kinderkleding tegen kleine prijsjes.
Zo helpen we voedselbankcliënten of bezoekers in een schuldhulpverleningstraject. Je kunt hier kleding kopen,
maar ook kleding inbrengen of meehelpen als vrijwilliger bij het verwerken, sorteren en verkopen onder leiding
van een professionele kracht.

5.2.7 Events
Rondom de christelijke feestdagen bieden we eenmalige activiteiten waarbij zingeving centraal staat in sfeer van
gezelligheid en ontmoeting

5.2.8 Samenwerking
Wij werken samen met:
-

de wijkteams als het gaat over gezinnen in de gevarenzone (schuldenproblematiek, dreigende uithuisplaatsing,
dreigende maatregel van de kinderbescherming, doorverwijzen naar hulpverlening enz);

-

Stichting Dock als het gaat over buurt- en wijkgerichte activiteiten;

-

Stichting Present als het gaat over activiteiten gericht op praktische hulp;

-

Vitaal Pendrecht als het gaat over ondersteuning van wijkbewoners;

-

Politie en gezondheidszorg als er problemen zijn in de omgeving van Seinpost Slinge;

-

Stiching House of Hope, stichting Ontmoeting, als het gaat over opvang dak- en thuislozen en/of
ongedocumenteerden.
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5.2.9 Communicatie
Om deelnemers te werven voor onze activiteiten en aandacht te creëren voor Seinpost Slinge in zijn algemeenheid
maken we gebruik van de volgende communicatie uitingen.
• We werken met een Facebookpagina waarop we activiteiten delen en verslag doen van uitgevoerde activiteiten.
• Verder maken we gebruik van de mogelijkheid om persberichten te plaatsen in huis-aan-huisbladen en websites
van die bladen.
• We verspreiden flyers van activiteiten in de buurt en hangen posters op centrale plaatsen.
• We benaderen actief media als er bijzondere activiteiten gepland zijn.
• Verder gebeurt heel veel PR informeel via mond-tot-mondreclame.

5.3 Evaluatie en monitoring
Maandelijks vergadert het bestuur van Seinpost Slinge om de lopende activiteiten te bespreken en te monitoren.
Halfjaarlijks wordt een evaluatiemoment ingepland.
Voor de inhoudelijke input wordt maandelijks met de uitvoerenden van de activiteiten een overleg georganiseerd
zodat de input vanaf de werkvloer nadrukkelijk meegenomen wordt in de evaluatie en planning. Op basis van
deze input worden bijstellingen gedaan in de planning en uitvoering.
Een jaarplanning wordt gemaakt op basis van de evaluaties.
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6. Financiën
5.1 Organisatie begroting
5.2 Activiteitenbegroting
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