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1

VAN DE VOORZITTER

Seinpost Slinge is als een baken in zee, een vuurtoren vol licht die richting geeft en hoop op een
voorspoedige vaart. De levenszee van bewoners in de wijken van Slinge kan soms onstuimig zijn, met
hoge golven en diepe dalen. Seinpost is gepassioneerd juist deze mensen steun en toekomst te
bieden ter verhoging van hun welbevinden.
De wijken Pendrecht en Zuidwijk behoren tot de meest achtergestelde delen van Rotterdam-Zuid.
Verveling, eenzaamheid en armoede leiden tot verslavingen, criminaliteit, onvoldoende scholing en
weinig perspectief voor de toekomst. Seinpost heeft zich sinds 2016 ingezet om hier enig tegenwicht
tegen te bieden. De activiteiten begonnen in de wijk Pendrecht. In 2018 is er de locatie in Zuidwijk
aan toegevoegd.
De aanpak is gericht op zingeving, verbondenheid, gezonde levensstijl en regie over het eigen leven,
door te luisteren, te accepteren, te delen en er te zijn. Allerlei activiteiten zijn hieraan gekoppeld,
zoals kinderclubs, huiswerkbegeleiding, inloop, maaltijden enzovoorts. Dit is in het achterliggende
jaar dusdanig aangeslagen, dat de activiteiten werden uitgebreid en er behoefte kwam aan
professionele coördinatoren voor beide locaties. Met hun komst heeft het werk een nieuwe boost
gekregen.
Eind 2019 zijn er veel nieuwe initiatieven gestart, waardoor er bredere bekendheid en veel meer
samenwerking is ontstaan met andere organisaties in Slinge. De vele vrijwilligers dragen daar in het
bijzonder aan bij. Een mooie mix van mensen uit de doelgroep, die bepaalde verantwoordelijkheden
en nieuwe kansen oppakken en vrijwilligers uit naburige kerken, die hen daarbij ondersteunen. De
initiatieven van 2019 worden in 2020 verder geïmplementeerd en geïntegreerd in de al bestaande
programma’s. Uitgebreidere informatie over de ontwikkelingen van Seinpost gedurende 2019 is in dit
jaarverslag te vinden.
Met veel enthousiasme en energie wordt er door bestuur, werknemers en
vrijwilligers gewerkt aan de verdere uitbouw en versterking van Seinpost. De impact
die het werk heeft op bewoners van Pendrecht en Zuidrijk is moedgevend en
stimuleert tot verdere stappen. Daar zetten we graag onze schouders onder.
Omdat ieder mens waardevol is.
Netty Baan, voorzitter van bestuur sinds maart 2020
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2
2.1

MEDEWERKERS
BESTUUR

Het bestuur van de Seinpost Slinge bestaat uit bestuurders die onbezoldigd hun werkzaamheden
verrichten :
Voorzitter:
Ina van de Boogaart
Secretaris:
Hester Oorbeek
Penningmeester: Roeland Overkamp
Bestuursleden:
Netty Baan
Michiel Bontenbal
Anja van Voorst

2.2

PERSONEEL

Seinpost Slinge heeft een enthousiast team aan het werk dat bestaat uit personeelsleden en
vrijwilligers.
In 2019 is het professionele team uitgebreid.
Momenteel werken we met twee coördinatoren
(wat voor ZuidRijk een nieuwe functie was).
Verder bestaat het team uit twee kinderwerkers,
twee tienerwerkers (samen ook ‘jongerenwerkers’
genoemd), een maatschappelijk werker en een kok.
In totaal vervullen ze 3,15 fte.

2.3

VRIJWILLIGERS

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van Seinpost Slinge.
Een groep van rond 60 vrijwilligers zet zich in voor de
diverse activiteiten om het aanbod van Seinpost Slinge
mogelijk te maken. Een groot gedeelte komt uit de wijk
Pendrecht en Zuidwijk zelf en is na bezoek aan een van
de activiteiten enthousiast geworden om zelf ook een
steentje bij te dragen. De effecten van het werken met
vrijwilligers die als bezoeker binnen gekomen zijn:
toename participatie, versterken van eigen kracht en
bevorderen van de sociale cohesie in de wijk. Het aantal
vrijwilligers uit Zuidwijk is groeiende en bestaat nu nog
vooral uit mensen van de plaatselijke kerk.

www.seinpostslinge.nl
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3

VISIE EN MISSIE 2019

Wij van Seinpost Slinge Maatschappelijk voelen ons geroepen om een bijdrage te leveren in de
wijken Pendrecht en Zuidwijk. 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 ervaren en daardoor in
een isolement terechtkomen. Dat roept niet zelden zingevingsvragen op.
Wij accepteren ieder mens als waardevol en toekomstgericht. Wij geloven dat geloof, hoop en liefde
vernieuwend en krachtig werken voor een nieuw begin en willen dat graag delen met wijkbewoners.
Seinpost Slinge is een positieve plek waar mensen gezien worden.
 Seinpost Slinge is een startplek voor verandering door acceptatie, aandacht, en
het samen delen van elkaars blijdschap en zorgen.
 Seinpost Slinge stimuleert mensen om regie over hun leven te pakken.
 Seinpost Slinge is ervan overtuigd dat het voor elk mens, elk kind, belangrijk is dat
het in zijn leven mensen tegenkomt aan wie hij of zij zich kan spiegelen, die hem
perspectief geeft. Zulke mensen werken bij Seinpost Slinge als professional,
vrijwilliger of stagiair.
In de laatste jaren zijn er veel zaken bij de fysieke index en de veiligheidsindex sterk verbeterd in
Pendrecht en Zuidwijk, maar bij de sociale index is te zien op dat er op het gebied van
zelfredzaamheid en kwaliteit van leven nog wel winst te behalen valt.
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3.1.1

Wijkprofielen
Pendrecht

Zuidwijk

2020

2020

2018

2018

Uitleg:
In het ‘hoefijzer’ staan de scores op drie domeinen: fysiek, veiligheid en sociaal. Deze
drie domeinen zijn opgebouwd uit een aantal objectieve en subjectieve thema’s,
bijvoorbeeld milieu (fysiek), inbraak (veiligheid) en zelfredzaamheid (sociaal).
Het ‘hoefijzer’ laat in één oogopslag zien hoe het spectrum van een wijk op die drie
domeinen er uit ziet: wat zijn de (relatief) sterke punten van een wijk (groen), wat de
(relatief) zwakke punten (geel)
Bron: https://wijkprofiel.rotterdam.nl
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4
4.1

DOELEN EN ACTIVITEITEN
EVALUATIE VAN AMBITIES

Bouwen van een stevige organisatie
Het bleek belangrijk om in zowel Pendrecht als in ZuidRijk een dagelijkse leidinggevende op de
werkvloer te hebben.
 Op beide locaties is nu een coördinator werkzaam die de dagelijkse leiding heeft en het team, de
vrijwilligers en de activiteiten aanstuurt.
 Er is veel tijd geïnvesteerd in het verder uitbouwen van de organisatie.
Hiermee is een stevige basis gelegd waardoor een verbreding van de doelgroep heeft
plaatsgevonden en verder ontwikkeld kan worden.
Synchroniseren van Pendrecht en ZuidRijk
Uitgangspunt hierbij was de identiteit van de wijken Pendrecht en Zuidwijk.
 Beide teams hebben de verbinding gezocht d.m.v. onderling overleg en samenwerking.
We zien dat bezoekers meer op beide locaties komen; de herkenbaarheid is zichtbaar vergroot.
Evenementen in de schoolvakanties
 We hebben aansluiting gezocht op het bestaande aanbod van evenementen in de wijk en
daarmee samengewerkt.
Tienerwerk meer laten aansluiten op de behoeften
van tieners
 De activiteiten voor tieners zijn verdiept.
 Er is een jongens- en meidengroep opgestart.
De sportactiviteiten en het meidenempowerment sluiten
goed aan bij de tieners.
Verdieping van het kinder- en tienerwerk
 Er is structuur aangebracht in het kinderwerk en
betekenisvolle activiteiten aangeboden waarbij ook
burgerschap een rol speelt.
De aanpak is succesvol gebleken.
Huiswerkbegeleiding opzetten in ZuidRijk
 In november zijn we met 2 groepen gestart.
De betrokkenheid van kinderen en ouders is opvallend
goed. De activiteit voorziet in een behoefte en zal verder
worden uitgebreid.
Goede en diepgaande relaties met ouders van kinderen/tieners opbouwen.
Van het aanbod moeder/dochterproject is incidenteel gebruik gemaakt. Door het kinderwerk en de
huiswerkbegeleiding heeft een team een ingang om contacten met ouders verder uit te bouwen;
zeker als ouders betrokken raken bij Seinpost als vrijwilliger.

www.seinpostslinge.nl
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4.2

ACTIVITEITEN SEINPOST SLINGE

4.2.1 Seinpost Jeugd
Activiteit
Omschrijving

Evaluatie

Kinderclub

± 15 kinderen per week.

Leeftijd: 4 - 10 jaar.
Door: kinderwerkers, vrijwilligers en stagiaires
Pendrecht van diverse ROC’s.
Er wordt op woensdagmiddag met de kinderen
gegeten, geknutseld, (buiten) gespeeld, kunst- en
bakactiviteiten ondernomen en kunst gemaakt in
het kinderatelier.

Kinderspeelcafé
ZuidRijk

Voorleesuurtje
Pendrecht

www.seinpostslinge.nl
info@seinpostslinge.nl

Leeftijd: 4 - 12 jaar.
Door: ervaren vrijwilligster met hulp van 2
ouders.
Gevarieerde activiteiten: sport en spel, koken en
bakken, knutselen, tuinieren, slijm maken,
burgerschap.

In 2019 is de begeleiding
verschoven van vrijwilligers
naar betaalde krachten.
Eerst bleven wat deelnemers
weg, die later toch weer
aansloten. Door de
professionalisering werd het
bezoek wel frequenter dan
voorheen.
De start van het “Kinderatelier”,
eind ‘19, werd door de kinderen
erg enthousiast ontvangen.
± 18 kinderen per week.
Soms was er een uitschieter
naar 30 kinderen. De wens is er
om in 2020 een kinderwerker in
dienst te nemen. (Zie ook:
‘Vernieuwing inrichting’, pag.26).

Leeftijd: Peuters.
Door: Kinderwerker en stagiairs

7 á 8 kinderen per week, met
peuters uit de wijk.

Elke dinsdagmorgen voorlezen voor de kleintjes.
Zij komen met ouders en begeleiders.

Deze activiteit is gestart in
kwartaal 4.

9

Activiteit

Omschrijving

Evaluatie

Tienerclub

Leeftijd: 10-13 jaar.
Door: tienerwerkers.

6 á 8 tieners per week.

Pendrecht

Meidenclub
Pendrecht

Verjaardagsfeesten
Pendrecht

www.seinpostslinge.nl
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Club op woensdagmiddag: koken, kunstatelier,
spel, photoshop, enz.
Er wordt veel tijd gestoken in het bouwen van
relaties.

Leeftijd: 11-17 jaar.
Door: tienerwerkers.
Avondprogramma van “You!ing Journal”.
Thema’s worden afgewisseld met spel en koken.

Leeftijd: Kinderen en tieners.
Door: jongerenwerkers, stagiairs en vrijwilligers.
Elke maand op dinsdagmiddag vieren we de
verjaardagen van de kinderen en de tieners die in
die afgelopen maand jarig zijn geweest.

Ook bij de tieners was de
verschuiving in begeleiding van
vrijwilligers naar betaalde
krachten merkbaar; in kwartaal
4 is het een vaste groep
geworden, die ook buiten de
club-middag de tienerwerkers
weten te vinden via social
media.
6 meiden per week.
Dit is een vaste meidengroep
die steeds meer met elkaar
gaan delen. ‘Bouwen aan relatie
en vertrouwen’ vindt zijn
uitwerking, ook buiten de cluburen om.
6 kinderen per viering
(+ de uitgenodigde gasten w.o.
ouders).
In het 3e en 4e kwartaal lag dit
stil, maar wordt weer opgepakt
in 2020.
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Activiteit

Omschrijving

Evaluatie

Jongens
Sportclub

Leeftijd: Jongens.
Door: jongerenwerkers en een stagiair uit de wijk.

15 jongens per week.

Pendrecht

Huiswerkbegeleiding
ZuidRijk

Zichtbaar in
de wijk
Pendrecht

www.seinpostslinge.nl
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Eén keer per week komen de jongens bij elkaar in
de sporthal. Als het weer het toelaat, wordt er
buiten gesport.
Leeftijd: Groep 5-8 van de basisschool.
Door: kinderwerkers, moeders, pabostudenten
en onderwijsassistenten.
We bieden kansarme kinderen tools waarmee ze
succesvol kunnen zijn in het Nederlandse
schoolsysteem.
In 2020 starten we een 3e groep en gaan we meer
leesbegeleiding geven.
Leeftijd: n.v.t.
Door: jongerenwerkers.
Regelmatig wordt op Plein 53 contact gelegd met
kinderen.

De club voorziet sterk in een
behoefte.

24 kinderen per week (in 2
groepen).
Gestart in november 2019.
Voorziet in een behoefte: vooral
taalondersteuning is nodig
omdat veel kinderen
Nederlands als tweede taal
hebben.
Er zijn intensieve contacten met
de scholen, via
ouderconsulenten en IB-er’s.
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Activiteit

Omschrijving

Evaluatie

Workshops

Leeftijd: Kinderen en tieners.
Door: jongerenwerkers en/of externen.

Tussen de 6 en 20
kinderen/tieners per workshop

Tijdens de club-uren van kinderen en tieners vind
ongeveer 1x per maand een speciale workshops
gegeven, met o.a. djembé lessen, boksen,
goochelen en dansen.

Het voorbespreken met de
kinderen en tieners wordt door
hen goed ontvangen; zij ervaren
het als fijn om te weten wat er
gaat gebeuren!

Leeftijd: Kinderen en tieners.
Door: jongerenwerkers.

40 deelnemers in totaal.

Pendrecht

Uitjes

Pendrecht
ZuidRijk We laten kinderen kennis maken met de stad
Rotterdam, kunst en natuur d.m.v.
museumbezoek en andere uitjes.

www.seinpostslinge.nl
info@seinpostslinge.nl

Bezocht werden o.a.:
Monkeytown en een
kinderboerderij (kinderen).
Kunsthal en JumpXL (tieners ).
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4.2.2 Seinpost Helpt
Activiteit
Omschrijving
Financiële
en
relationele
hulp

Doelgroep: Volwassenen.
Door: maatschappelijk werker.

Post,
signalering
& doorverwijzing

Doelgroep: Volwassenen.
Door: coördinator.

Mensen worden ondersteund op financieel
gebied w.o. toeleiding naar schuldhulpverlening
en relationele problematiek.
Pendrecht
Indien nodig worden zij doorverwezen naar
instanties.

Mensen komen bij de coördinator
binnenwandelen met uiteenlopende vragen en
poststukken.
ZuidRijk
Zij helpt bij het afhandelen en (indien nodig)
pleegt telefoontjes en/of verwijst door naar
instanties.

Steun aan
kwetsbare
gezinnen

Doelgroep: Gezinnen.
Door: maatschappelijk werker, kinder- en
tienerwerker.

Het netwerk van de volwassenen omvat ook de
Pendrecht kinderen, samenwerking met scholen, multiZuidRijk problematiek en de veiligheid thuis.

www.seinpostslinge.nl
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Evaluatie
± 27 mensen per week.
Sinds de zomer van 2019 is er
een zeer ervaren
maatschappelijk werkster in
dienst gekomen in Pendrecht.
● Het aantal compexere
casussen is gegroeid.
● ‘Helpen bij…’ is gegroeid naar
‘begeleiden wat in onze macht
ligt’.
● Bij complexere situaties wordt
nu toegewerkt naar een
stappenplan.
± 3 mensen per week.
Dit voorziet in een behoefte.
Het is nooit bewust
aangeboden; mensen komen
gewoon met hun vragen en
worden geholpen. (Zie ook:
‘Benoeming maatschappelijk werker’,
pag.26.)

10 gezinnen.
Gezinnen vragen om een heel
andere aanpak dan ouderen of
alleenstaanden. Daarom
benoemen we het apart. Vaak
zijn bij deze casussen ook het
wijkteam en/of Centrum voor
Jeugd en Gezin betrokken.
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Activiteit

Omschrijving

Evaluatie

Taalles

Doelgroep: Nieuwe Nederlanders.
Door: vrijwillige docent.

30 mensen.

Pendrecht

Kledingwinkel

Hulp bij leren van de Nederlandse taal.
Als hun taalvaardigheden verbeteren vergroot
dat hun kansen op maatschappelijke participatie.
Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: vrijwilligers.

De kledingwinkels met tweedehands kleding zijn
Pendrecht
2 of 3 keer per week geopend, gelijktijdig met de
ZuidRijk
Inloop.
Er kan kleding gekocht worden voor een klein
(symbolisch) bedrag. Mocht het geld echt een
probleem zijn dan maken we daar uiteraard een
uitzondering op.
De kleding krijgen we van inwoners van
Rotterdam die het zelf niet meer willen dragen,
plus 2x per jaar van een bevriende winkel, die aan
het eind van het seizoen kleding geeft.
Weggeefkast
Uitdeeltafel

Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: personeel.

Een plek waar mensen goede spullen kunnen
weggeven of meenemen.
Pendrecht De spullen die we, naast kleding, ontvangen van
ZuidRijk inwoners uit Rotterdam en waar we niet speciaal
iemand voor weten leggen we op de weggeef
kast of tafel.

www.seinpostslinge.nl
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In voorjaar 2019 is taalles
gegeven en afgerond.
(Zie ook: ‘Taallessen’, pag.26.)

± 20 mensen per openstelling.
We merken wijkbewoners,
veelal diegene die ook de inloop
bezoeken, het heerlijk vinden
om in de kledingwinkel te
shoppen, omdat dit in een
doorsnee winkel voor hen
onmogelijk is.
De winkel in ZuidRijk is erg
verouderd, waardoor het niet
goed loopt en zal in 2020
gemoderniseerd worden.
Hier wordt tijdens de inloop en
maaltijden gebruik van
gemaakt, al is het nog steeds
wel zo dat mensen makkelijker
iets pakken dan dat ze iets
aanbieden.
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Activiteit

Omschrijving

Evaluatie

Armoede
bestrijding
en
duurzaamheid

Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: personeel en vrijwilligers.

50 á 70 huishoudens.

Er wordt wekelijks voedsel van de PLUS en brood
van de plaatselijke bakker uitgedeeld.
Daarnaast bieden we een gratis lunch aan bij de
Inloop.

Pendrecht
De Plus levert op donderdag bij Pendrecht en op
ZuidRijk
vrijdag bij ZuidRijk. Voor ZuidRijk was het vaak zo
veel dat we ook uitdeelden bij de dagbestedingen
van MOB (Surinaamse en Turkse ouderen).
Praktische
hulp

Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: personeel en vrijwilligers.

Op Pendrecht is een wasmachine en
Pendrecht
douchegelegenheid beschikbaar. De wasmachine
ZuidRijk
op Pendrecht wordt gebruikt door wijkbewoners,
die op dat moment geen wasmachtine hebben.
De maatschappelijk werkster bekijkt samen met
de bezoeker wat mogelijkheden zijn om zelf aan
een wasmachine te komen. De douche wordt een
paar keer per jaar gebruikt door dak- en
thuislozen.

De samenwerking met
verschillende winkeliers is goed;
zeker met de PLUS en een
plaatselijke bakker.
In overleg is de verdeling tussen
Pendrecht en ZuidRijk wat meer
in overeenstemming gebracht
met de bezoekersaantallen.

± 5 wasjes gedraaid per week en
± 4 keer gedouched, per jaar.
15 á 20 wijkbewoners krijgen
persoonlijke verzorging.
We merken dat het
gewaardeerd wordt dat er
aandacht is voor persoonlijke
verzorging en schone kleding.

Op ZuidRijk kunnen bezoekers van de Inloop,
ééns per maand, een kappers-, manicure- en/of
gezichtsbehandeling krijgen.

www.seinpostslinge.nl
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4.2.3 Seinpost Ontmoet
Activiteit
Omschrijving
Warme
maaltijden

Doelgroep: Alleenstaanden en gezinnen.
Door: personeel en vrijwilligers.

2 keer per week wordt een warme maaltijd (3
Pendrecht
gangen) geserveerd.
ZuidRijk
Inloop

Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: personeel en vrijwilligers.

Pendrecht
In totaal zijn er vijf inloopmomenten verdeeld
ZuidRijk
over beide locaties.

Vrouwenclub
Pendrecht

Avondje uit
Pendrecht

www.seinpostslinge.nl
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Doelgroep: Vrouwen.
Door: vrijwilligers
1 x per maand komt een multiculturele groep
vrouwen bij elkaar voor een gezellige avond.
Soms wordt er een spreekster van buitenaf
uitgenodigd op locatie.
Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: personeel en vrijwilligers.
Elke 2e dinsdag van de maand wordt er een
maaltijd met entertainment en cultuur
geörganiseerd.
De Invulling is afwisselend: theatergroep uit de
wijk, muziekavond met een band, bingo, quiz,
kerststukjes maken, enz.

Evaluatie
± 40 mensen per maaltijd.
De opkomst op Pendrecht is
stabiel en is op ZuidRijk
gegroeid. De bezoekers betalen
€ 3,50 p.p. en kinderen € 1,00
30 à 35 bezoekers per moment.
De Inloop draait op beide
vestigingen goed, met
regelmatig nieuwe bezoekers. In
2019 is vooral de vrijdag druk
en gezellig geworden op
ZuidRijk.
20 vrouwen per avond.
Er zijn uitstapjes geweest naar
de huishoudbeurs, de hamam,
een stilte disco.

± 15 bezoekers per avond.
Deze avonden zijn in 2019
gestart en de opkomst wisselt
nog wel, maar er zit een gestage
groei in.
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Activiteit

Omschrijving

Evaluatie

Feestdagen

Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: personeel en vrijwilligers.

± 120 bezoekers in totaal.

Pendrecht
Sinterklaasfeest tijdens de Inloop, maaltijd en
ZuidRijk
met de kinderen, een Paasbrunch en
feestelijkheden op Hemelvaartsdag en
Pinksteren.
Kerstavond
ZuidRijk

Kerstmarkt
Pendrecht

BBQ

Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: personeel en vrijwilligers.

60 bezoekers op vrijdagavond
20 dec.

Een avond met live muziek, workshops
verhalenverteller, kinderactiviteiten, hapjes en
drankjes.

Dit concept is voor herhaling
vatbaar.

Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: wijkbewoners, personeel en vrijwilligers.

± 120 bezoekers op zaterdag 21
dec.

Een gezellige markt met inzet van mensen uit de
wijk. Hapjes en drankjes uit verschillende landen
vermengd met Nederlandse tradities rond kerst.

Het is voor de wijkbewoners
gezellig om in de kersttijd een
markt te bezoeken met ‘kleine
prijsjes’ en elkaar te ontmoeten.

Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: personeel en vrijwilligers.

80 bezoekers.

Pendrecht
De buurt-BBQ is een gezellige middag/avond met
ZuidRijk
bewoners uit de wijk.
De Midzomer buurt-BBQ in Pendrecht is
inmiddels een traditie geworden.

www.seinpostslinge.nl
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De bezoekersaantallen
verschillen per evenement ,
maar de wijkbewoners geniet
enorm van de feesten die voor
hen georganiseerd worden.

We gaan er vanuit dat dit ook
een traditie in ZuidRijk gaat
worden!
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Activiteit

Omschrijving

Evaluatie

Pannenkoekenboot

Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: vrijwilligers.

25 vaste bezoekers van de
Inloop.

In november hadden we een heerlijke middag op
de Pannenkoekenboot.

Dat was een enorm succes; heel
gezellig en ontspannen.
Financieëring d.m.v. een
bewonersinitiatief.

Doelgroep: Wijkbewoners.
Door: middelbare schoolleerlingen.

25 vaste bezoekers van de
inloop, plus een stuk of 5 extra
mensen.

ZuidRijk

Workshops
ZuidRijk

Muziekles
ZuidRijk

www.seinpostslinge.nl
info@seinpostslinge.nl

Diverse workshops worden (i.s.m. St. Present)
geörganiseerd in de Inloop.
Bezoekers vinden het erg leuk als er wat
geörganiseerd wordt. Ouderen vinden het fijn als
er jongeren over de vloer komen. Voor de
jongeren is het goed om op deze manier contact
te krijgen met ouderen en mensen die wat meer
aan de rand van de samenleving staan.
Doelgroep: Volwassenen.
Door: externe docent.
Eén keer in de 2 weken, op woensdagavond na
de maaltijd, is er gratis muziekles voor
volwassenen.

Dit willen we graag structureel
blijven doen.

6 vaste deelnemers per avond.
Deelnemers hebben veel plezier
om op deze manier wat muziek
te leren spelen.
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4.3

IMPACT VAN ONZE ACTIVITEITEN

Seinpost Slinge Maatschappelijk wil er zijn voor kwetsbare wijkbewoners. 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.
Nog steeds voelen veel inwoners van Pendrecht en Zuidwijk de gevolgen van de bezuinigingen op
welzijn en zorg aan den lijve. De maatschappelijke tendens om steeds meer een beroep te doen op
eigen kracht en zelfredzaamheid is voor veel kwetsbare wijkbewoners niet of nog niet (en voor
sommigen misschien nooit) volledig haalbaar.
4.3.1 Bezoekersaantallen
Als we kijken naar de bezoekersaantallen 2018 vs 2019 vallen een paar dingen op.






De bezoekersaantallen van maaltijden en inloop zijn gestegen, vooral doordat meer bezoekers de
bijeenkomsten in ZuidRijk zijn gaan bezoeken.
Het bezoek aan de kledingwinkel op ZuidRijk liep in 2019 terug. We gaan de winkel
aantrekkelijker maken voor het publiek.
Het aantal kinderen voor de kinderclub in Pendrecht lijkt gedaald, maar de aantallen hebben zich
meer over de verschillende groepen verspreid omdat we nu een gevarieerder aanbod bieden.
We zetten meer in op de kwaliteit en de structuur van het kinderwerk.
De aantallen voor huiswerkbegeleiding, jongensclub en voorleesuurtje zijn (nu nog) laag, omdat
deze activiteiten pas in Q4 van 2019 begonnen zijn.
Aantal contactmomenten

2.018

2.019

Onderverdeling

Maaltijden
Inloop
Versterking van vrijwilligers
Sportclub jongens
Meidenclub
Kinderclub
Speelcafé
Voorleesuurtje
Uitjes
Huiswerkbegeleiding
Events (Kers t, Pa s en, Pi nks teren, Si nterkl a a s )
Events (Overi g)
Ondersteuning kwetsbare gezinnen
Maatschappelijke ondersteuning
Muziekles volwassenen (fa ci l i teren)
Kledingwinkel
Taalles (fa ci l i teren)

5.520
6.266
0
0
518
1.027
690
0
0
128
394
160
0
497
0
2.175
810
18.185

7.360
7.130
40
180
276
1.150
828
64
90
192
480
160
240
1.242
72
1.840
900
22.244

Volwassenen
Maaltijden
Inloop
Kledingwinkel
Maatschappelijke ondersteuning
Versterking van vrijwilligers
Muziekles volwassenen (fa ci l i teren)

Stijging aantal contactmomenten

22,32%

Kinderen
Huiswerkbegeleiding
Kinderclub
Speelcafé
Sportclub jongens
Meidenclub
Voorleesuurtje
Beiden
Ondersteuning kwetsbare gezinnen
Events (a l l en)
Taalles (fa ci l i teren)
Uitjes
Totaal
Volwassenen
Kinderen
Beiden

www.seinpostslinge.nl
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2.018

2.019

5.520
6.266
2.175
497
0
0
14.458

7.360
7.130
1.840
1.242
40
72
17.684

128
1.027
690
0
518
0
2.363

192
1.150
828
180
276
64
2.690

0
554
810
0
1.364

240
640
900
90
1.870

14.458
2.363
1.364
18.185

17.684
2.690
1.870
22.244

+ 22%
+ 14%
+ 37%
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4.4

VERHALEN UIT DE PRAKTIJK

4.4.1 Huiswerkbegeleiding
Om 15:00 uur staat er een groep kinderen voor de deur van
"Mijn kinderen hadden
ZuidRijk te dringen om naar binnen te mogen… Net klaar met
vroeger nooit zin om naar
school, maar meteen vol enthousiasme door naar de
huiswerkbegeleiding te gaan,
huiswerkbegeleiding! Het samengestelde team van
het was altijd zuchten en
professionele krachten en vrijwilligers wacht hen op met
steunen. Sinds ze naar jullie
drinken, een koekje en fruit. Ieder kind krijgt de vraag waar er
gaan staan ze elke dinsdag te
aan gewerkt moet worden deze middag. De één heeft hulp bij
trappelen om te beginnen en
het rekenen nodig, een ander bij taal. Eén jongen geeft aan dat
hoef ik ze niet meer te
hij een werkstuk moet maken, maar geen idee heeft hoe dat
stimuleren".
moet. Een van de begeleiders neemt hem apart en gaat achter
de computer zitten met hem om een opzet voor het werkstuk
te maken en hem de structuur te leren voor het maken van een werkstuk. Hoe leuk is het, als hij dan
een paar weken later trots kan komen melden dat hij een mooie voldoende heeft gehaald!
4.4.2 Vrijwilliger
Na een aantal jaren thuis te hebben gezeten, kreeg ik bij Seinpost de kans om langzaam aan weer
mee te draaien in de maatschappij en een doel te hebben om op te staan. Mede dankzij m'n collega's
en mensen van Seinpost is mijn wereldje groter geworden. Het fijne is dat je mag zijn wie je bent,
ook met je rugzak. Sinds ik bij Seinpost vrijwilligerswerk doe, durf ik weer naar de toekomst te kijken.
4.4.3 Kinderspeelcafé
Het gaat er fanatiek aan toe in de grote kring. Krantjemep is voor
sommigen nieuw, maar ze hebben de smaak snel te pakken. Zodra we
elkaars namen kennen, is het tijd voor
"Op deze club heb ik geleerd de kinderen om te kiezen tussen
wat ik allemaal in mijn vrije
twister, figuurtjes van strijkkralen
tijd kan doen en hoef ik me
maken of een buitenactiviteit. Een
niet meer te vervelen."
groot deel gaat naar buiten, want het
is mooi weer. Enthousiast beginnen
wat jongens aan een potje voetbal. Vandaag
boffen ze met goede competitie, want een
van de vrijwilligers is een onverwachte
fanatieke voetbalster. Heerlijk! Knalrood,
dorstig en bezweet komen de jongens even
later binnen.
Bezoek aan de Kunsthal
"Ik dacht dat een
museum heel saai
was, maar het was
echt super leuk.
Dat had ik nooit
gedacht!"

www.seinpostslinge.nl
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"Ik wist niet dat
mensen zonder
paspoort het zo
moeilijk zouden
hebben in
Nederland."

20

4.4.4 Meiden empowerment
Er is altijd wat te beleven met de meiden op donderdagavond. Zoals bonbons
maken, soep met groenten en kruiden uit eigen tuin en armbandjes fröbelen.
Een van de mooiste avonden was Sinterklaas. Daarbij
hebben ze twee gezinnen die zich geen pakjesavond
kunnen veroorloven, uitgenodigd en de hele avond
verzorgd. Het eten en decoratie hebben ze voorbereid,
cadeautjes ingepakt, spelletjes bedacht en georganiseerd.
Iedereen was blij!
4.4.5 Zichtbaar in de wijk
Sinds November 2019 staan we ook met de leiding van de meidenclub, Jeannet
en Mirjam, regelmatig een uurtje op het centrale plein in
Pendrecht. Op die manier hopen we nieuwe contacten te leggen met meiden,
maar ook met jongeren en kinderen die deel kunnen nemen aan de kinder- en
tienerclubs op woensdag. Het is een relaxte ontmoetingsplek waar we chillen,
spelletjes spelen en in gesprek gaan met de jongeren die we ontmoeten.
Hopelijk volgen daar vaste contacten uit in de toekomst.

4.4.6

Verpleegkundige

(Onze Maatschappelijk werkster over Beitske)

(Beitske, over Seinpost)

Kunnen jullie mijn buurvrouw eens
bezoeken? Een vraag via de kinderwerkers.
Ze is begin 60 en heeft altijd hard gewerkt in
het ziekenhuis maar is depressief geworden
en verloor haar baan. Ze heeft nooit een
uitkering aangevraagd en nu was haar
spaargeld op. Geen bankrekening, geen ID en
nog € 0,20 cent op zak. Ze kreeg een brief van
Woonstad dat ze haar huis uit moest. Zelf
kwam ze al maanden de deur niet meer uit.
We hebben mevrouw thuis opgezocht,
overgehaald om naar Seinpost te komen, om
daar gebruik te maken van de computer. Alles
is geregeld met Woonstad,
schuldhulpsanering, noodgeld bij Caritas. Een
Convenant-rekening geregeld bij FBNR. Het
wijkteam heeft de zaak overgenomen,
vanwege hun samenwerking met de
gemeente Rotterdam. Mevrouw eet
regelmatig op Seinpost en zit hier elke week
achter de computer om haar papieren uit te
printen. En ze praat van zich af, ook omdat
het soms niet goed gaat. Omdat ze het leven
soms niet meer ziet zitten.

“Depressief, diep in de schulden zittend, zeer
klein sociaal netwerk (vangnet) en geen
telefoon of Internet. En toen was er die
dreigende woninguitzetting...
Via een buurvrouw en twee toevallig langs
lopende medewerkers van Seinpost Slinge bij
het maatschappelijk werk terecht gekomen die
de hulpverlening opstartte. En een luisterend
oor boden, en een bakje koffie, en vaak een
brood. Niet te vergeten een computer die ik af
en toe kon gebruiken. Zelfs twee maal een klein
geldbedrag voor boodschappen. En later werd
er een gratis lunch georganiseerd, gezellig
samen met de andere cliënten/gasten, al
pratend wat soep en brood eten.
Wat mis ik de contacten als er niemand bij
Seinpost is. Zo af en toe kom ik op straat of bij
de supermarkt iemand van ons "clubje" tegen
en die missen het dan ook zo.
De mensen bij Seinpost Slinge doet heel veel
voor hun cliënten/gasten en verdienen een
collectief lintje van de Koning. En ik hoop dat de
gulle donateurs gul blijven. Of zelfs nog wat
guller worden. Dan krijgen zij ook een lintje, al
zal ik die zelf moeten maken. :-)”
Beitske Beer.

www.seinpostslinge.nl
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4.4.7 Bonusfamilie
Ze leerden elkaar kennen in een Blijf-van-mijn-lijfhuis, de bonusmoeder van 60 met haar
bonusdochter van 30. Nu ze weer zelf hun leven moeten oppakken komen ze op Seinpost. Eerst
samen, maar nu ook alleen. De jongste is zwanger en vraagt Seinpost om haar verder te begeleiden
in dit proces. Beiden zijn getraumatiseerd als gevolg van hun gewelddadige relaties en krijgen
daarom nazorg. Vrouwen die stapje voor stapje steviger gaan staan.
4.4.8

Help!

(Onze Maatschappelijk werkster over Cees)

Verdoofd liep hij binnen, de vijftiger, zijn
jonge Thaise vrouw was ongeneeslijk ziek.
Het vertrouwen in ons groeide langzaam, hij
bleek een traumatisch verleden te hebben.
Na een aantal weken zat hij huilend aan tafel:
help me toch! En dat deden we, hij laat nu
hulp toe bij rouwverwerking en bij
regeldingen. Hij heeft geen wasmachine thuis
dus doet hij de was op Seinpost. Hij krijgt
levensmiddelen mee, en als tegenprestatie
helpt hij soms in de tuin.

(Cees, over Seinpost)

“…Ik was totaal van de kaart en wist niet waar ik
het zoeken moest; was op hol geslagen,
verscheurt van verdriet. Reed heel Rotterdam
rond om hulp te zoeken en liep overal tegen een
muur. Totdat ik langs de Seinpost reed op mijn
scooter en dacht: ‘Misschien kan ik hier hulp
krijgen’...”
“…Hanneke heeft me met alle financiële en ook
emotionele dingen geholpen...”
“…Ik dank God op mijn blote knieën dat ik bij
jullie terecht ben gekomen. Hanneke zei toen:
‘Misschien heeft Hij daar ook voor gezorgd.’
Hoe dan ook, bedankt voor alles!”

4.4.9 Eenzaam
98 Jaar is ze. En 3 keer per week komt ze
vanuit haar flatje
naar beneden om bij
de Inloop in ZuidRijk te zijn. Iedereen die haar ziet groet haar en ze wordt
met de nodige egards behandeld, zoals dat past bij haar leeftijd. Een lieve,
oude dame, die zich erg eenzaam voelt. Bij de Inloop vindt ze afleiding en
aanspraak. En ze eet een boterham, wat anders thuis ook niet meer
gebeurd. Want alleen eten, daar is zo weinig aan…
4.4.10 Stagiair
(‘Maatschappelijke Zorg, specifieke doelgroepen’)

Ik ervaar stage lopen bij Seinpost als leerzaam en verrijkend. Seinpost is een plek waar iedereen
welkom is en ruimte krijgt om zichzelf te kunnen zijn ongeacht cultuur, religie en/of
maatschappelijke positie. Er is ruimte voor eigen inbreng, ontwikkeling en verbetering. Deze
openheid zorgt voor een gevoel van veiligheid en warmte en geeft mij als stagiaire de kans om
nieuwe dingen te ontdekken en mijn vaardigheden te ontwikkelen. Naast je medemens gaan staan
en ondersteunen waar nodig, dat leer ik bij Seinpost!

www.seinpostslinge.nl
info@seinpostslinge.nl
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5

NETWERKEN

Seinpost is de laatste 2 jaar serieuzer aan het netwerken met professionals in de buurt. We maken
deel uit van het ouderenoverleg wat door het Dock wordt georganiseerd. Ook bezoeken we met
meerdere personen de netwerkbijeenkomsten die door de gemeente Rotterdam worden
georganiseerd en waar zo’n 30 organisaties vertegenwoordigd zijn. Logischerwijs is daaruit ook een
goede samenwerking met de wijkteams uit voortgevloeid en weten we elkaar steeds beter te vinden.
Als het over veiligheid in de wijk gaat wordt er veel samengewerkt met de wijkagent, de buurtwacht
(Zuidwijk), de wijkconciërge en met Jong Burger Blauw (Pendrecht). Verder hebben we contacten
voor individuele personen met huisartsen en praktijkondersteuners. De samenwerking met scholen
en kinderdagverblijven is sterk gegroeid. Samen kijken we naar wat de kinderen in de wijk nodig
hebben om gezonde stappen te maken richting volwassenheid en proberen we hen te helpen waar
dat binnen ons bereik ligt.
In Zuidwijk is de samenwerking met Pameijer op gang gekomen en organiseren we bijvoorbeeld een
maandelijkse, gezamenlijke bingo. De Inlooptijden zijn op elkaar afgestemd, zodat er altijd een
huiskamer in de wijk open is.
Er is ook samenwerking met verschillende kerken en diaconieën in Rotterdam-Zuid.

Netwerkbijeenkomst Wijkteam (gemeente Rotterdam).

www.seinpostslinge.nl
info@seinpostslinge.nl

23

5.1 AANSLUITING OP VISIE WELZIJNSWERK GEMEENTE ROTTERDAM
In de publicatie van Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019 presenteert de gemeente
Rotterdam welke strategische keuzes ze maken in hun beleid. In de voorjaarsnota 2019
verwoordt de gemeente dat opnieuw. Seinpost Slinge laat zien dat we met het aanbod van
activiteiten hierop aansluiten.
(Publicatie in ‘Voorjaarsnota 2019’)

Nieuw Rotterdams Welzijn
Groepen die de komende jaren prioriteit
krijgen:
 Rotterdammers die eenzaam zijn
 Rotterdammers die langer thuis blijven
wonen
 Rotterdammers met WWb-uitkering die
een tegenprestatie leveren
 Jonge Rotterdammers en hun ouders
Prioriteiten in de hulp- en dienstverlening:
 Collectieve dienstverlening, zoals
ontmoeting, maaltijdvoorziening,
klussendienst, wijkvervoer, scootmobiel
services;
 Het combineren van doelgroepen; met
en zonder indicatie, zelfredzaam,
beperkt zelfredzaam en kwetsbaar;
 Preventieve inzet en talentontwikkeling
voor jeugd
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(Publicatie in ‘Voorjaarsnota 2019’)

Nieuw Rotterdams Welzijn








We streven naar een stad in balans
We geven ruimte aan zelfredzame
Rotterdammers
Rotterdammers leveren naar vermogen
een bijdrage aan de samenleving
We staan klaar voor hen die extra
(financiële) ondersteuning nodig
hebben
(Nieuwe)Rotterdammers doen mee
naar vermogen
We streven ernaar dat jongeren veiliger,
gezonder en kansrijker opgroeien
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6
6.1

AMBITIES VOOR 2020
ORGANISATIE BREED

Ontwikkelen van meetinstrument
Hiermee gaan we de impact van onze activiteiten beoordelen (gelinkt aan de Theorie van
Verandering).
 Hoe verhoudt zich het werk van Seinpost Slinge tot het welbevinden en kwaliteit van leven van
de bezoekers?
 Hoe brengen we gemeten en beleefde werkelijkheid van de doelgroep bij elkaar?
Benoeming fondsenwerver
Hierdoor wordt de kwaliteit van het werven van fondsen vergroot en de communicatie met fondsen
versterkt.
Workshops persoonlijke ontwikkeling voor vrijwilligers
Het welbevinden van vrijwilligers in samenhang met hun taak en plaats in het team wordt daardoor
vergroot.
Integreren van beleid in het dagelijkse werk
We beogen de activiteiten niet vóór maar mèt de doelgroep te gaan doen.
Gezamenlijkheid tussen Pendrecht en ZuidRijk vergroten
Daarbij willen we de eigenheid van de twee locaties behouden.
Verbetering van de lunch tijdens de inloop
Dit betreft een structurele aanpassing; aanbieden van gezonde, verantwoorde voeding, passend bij
onze aandacht voor de gezondheid van onze bezoekers.
Uitbreiding outreach
We zien dat het team, door het kinderwerk en de huiswerkbegeleiding, ingangen heeft bij de
gezinnen. We willen, waar nodig, meer ondersteuning bieden.

www.seinpostslinge.nl
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6.2

LOCATIE SEINPOST PENDRECHT

Kunst in wijk brengen
We gaan buurtbewoners, kinderen en Rotterdamse kunstenaars (i.s.m. Woonbron) vragen om
muurschilderingen te maken.
Ontwikkelen van Kinderatelier
Hier kunnen kinderen zich uiten in creatieve activiteiten tijdens de kinderclub.
Opzetten van Moestuinproject
We willen ontmoetingen in de wijk stimuleren door wijkbewoners te motiveren om groenten te
verbouwen en met elkaar buiten bezig te zijn.
Taallessen
Afgestemd op het aanbod in de wijk willen we met een nieuwe groep gaan starten.
Huiswerkbegeleiding
Ook in Pendrecht willen we hiermee gaan starten.
Aanleg terras en overkapping
Vieren van (kinder)verjaardagen
Dit programma voor kinderen uit de wijk wordt weer opgestart.

6.3

LOCATIE SEINPOST ZUIDRIJK

Inzetten van vrijwilligers vanuit de doelgroep
Benoeming (professioneel) kinderwerker
Deze nieuwe medewerker zal het aanbod van activiteiten aan kinderen verrijken en verdiepen.
Benoeming maatschappelijk werker
Hiermee wordt het signaleren van problemen en het doorverwijzen naar instanties
geprofessionaliseerd en tevens de coördinator ontlast.
Vernieuwing inrichting
W.o.: verbetering van de uitstraling van de grote zaal en kledingwinkel. Ook het kinderspeelcafé
heeft nieuwe (spel)materialen nodig.
Opzetten van Moestuinproject
We willen ontmoetingen in de wijk stimuleren door wijkbewoners te motiveren om groenten te
verbouwen en met elkaar buiten bezig te zijn.
Aanleg terras en overkapping

www.seinpostslinge.nl
info@seinpostslinge.nl

26

