Jaarbeeld

2020
Assistenten
12 assistenten met veel talent
(en een beperking) versterken
team Buurtvrouw
Meer dan 50 vrijwilligers dragen
een flinke steen bij op allerlei
vlak. Na maart vaak op hele
andere manieren dan voorheen.
De 1 wat minder en de ander
juist vaker wanneer dit corona
veiig en verantwoord kon.
5 medewerkers coachen en
werken samen met al deze
prachtige mensen. Wij werken
met elkaar gemiddeld 550
dagdelen en zijn dus vaak in
Schiedam/Vlaardingen in de
buurt, op straat aan de slag!

BuurtActiviteiten
Zoals overal in maart
ging ook bij ons de boel op slot.
Ons jubileumjaar waar wij
hadden bedacht: wij maken 5
jaar verschil dus 5 feestjes...
Lockdown!
Direct hebben wij in kaart
gebracht wat wij konden
betekenen voor alle betrokkenen
en buren in kwetsbare
omstandigheden. Tegelijkertijd
zijn we gestart met coronaveilige
bezoeken; in de tuin, park, op
galerij of balkon. Prakkie aan de
deur, wandelen, fietsen,
klussen, kletsen, bakken,
schilderen, babbelen....

ClantActiviteiten
Hoewel we met onze
assistenten snel weer op locatie
aan de slag konden zijn we voor
heel veel dingen dicht gebleven
(onze horeca activiteiten zijn
vanaf de 1e lockdown dicht; op
onze buurtactiviteiten zoals
prakkies na want dit bieden we
aangepast aan. Dus geen
bezoekers, klanten of groepen
over de vloer. In plaats daarvan
hebben we nog meer voor
buren in kwetsbare situaties
gedaan, zoals b.v. de kerst
boodschappenactie en hebben
wij veel positief verschil kunnen
maken voor jong tot oud.

Wat we wél deden: bellen, wandelen, fietsen, prakkies en soep koken plus langsbrengen.
Burenbezoek (bij iemand thuis of op afspraak bij Buurtvrouw). Met mensen afspreken in het park, op
de galerij, het balkon of de tuin. Met elkaar (beeld) bellen, challenges, nóg meer zwerfafval rapen.
Meehelpen met acties van andere buren of vrijwilligers, kadootjes en kaarten maken (en deze op de
fiets langsbrengen!) Onze impact is individueler maar nog net zo groot. Misschien maakten we in
2020 zelfs belangrijker verschil dan ooit tevoren. Omdat er nu nog meer mensen moeite hebben met
contacten onderhouden (maken) en of om hun rekeningen te betalen en aan alle eisen of
verantwoordelijkheden te voldoen. Omdat buren soms moeite hebben ritme, structuur in hun leven
te houden en daardoor zich minder goed voelen. Omdat sommige mensen niemand meer zien of
spreken. En wij voor sommige mensen zelfs het enige "lijntje" met de buitenwereld zijn. Waar we
eerst een groep mensen ontvingen voor buurtbakkie gaan we nu bij mensen die dit nodig hebben
langs. Ook verbinden we mensen aan elkaar. Bijvoorbeeld 2 mensen die vlakbij elkaar wonen en
beiden graag wandelen/fietsen/koken en/of kletsen....dat zou zomaar een match kunnen zijn. De
eerste keer zijn we er bij en op passend tempo haken wij af om weer een andere buur op te halen.

5x per week wandelen

3-5x per

week fietsen

23 app/bel groepjes met
vrijwilligers en bezoekers (digitale
gezamenlijke activiteiten & hulp of
challenges) en 1 actieve hulplijn
met circa 45 gebruikers
Met elkaar meer dan 200! zakken
zwerfvuil geraapt in Vlaardingen
en Schiedam

8 erkenningen
SBB /stage(+2)
Doorontwikkeling
voortgezet praktisch
onderwijs in de wijk
gestart, op naar pilot '21

(sociale) media en contactgroepen

3.444
(+1.255)

alternatief en
creatief extra zomer
programma voor
kids

594
(+153)

766
(+14)
2.130
(+ 57)

500 buren door
activiteiten op
afstand toch
verbonden
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Over dank gesproken: Da
nateurs!
samenwerkpartners en do
75 minimagezinnen
een extra fijne kerst
bezorgd door
boodschappenactie

Meegewerkt aan 2 bijzondere projecten van het
stedelijk museum: fotoreportage van Margi
Platte tekst
toevoegen
Geerlinks
"Achter
de stilte van corona" waar
burenbezoek in het park is vastgelegd en samen Onze locatie een weekend ter beschikking
gesteld en meegewerkt aan de serie
met KoekenLoer meegedaan aan de vrijheidsrok
"Oh Ja Joh Corona" van de Stokerij

Eind 2020 is na divers onderzoek door bestuur en buurtraad besloten de opzet en organisatie
van het bestuur en medezeggenschap aan te passen naar de huidige tijd waar vrijwilligers
makkelijker te porren zijn voor kortdurende projecten of hulpacties in plaats van voor jaren
'ergens aan vast te zitten'; Het bestuur zal volgens een nieuw schema stapsgewijs
georganiseerd gaan worden en de buurtraad (diverse werkgroepen die met elkaar 1
overkoepelende raad vormen en meedenken + adviseren over uiteenlopende onderwerpen)
krijgen een duidelijkere plaats binnen de organisatie. Het bestuur groeit organisch naar 3
i.p.v. 5 leden en deze verbinden zich voor 3 jaar i.p.v. onbepaalde tijd. Na 3 jaar kan er nog
1x een periode worden afgesproken. De raad is van wisselende samenstelling per
onderwerp, klus of vraagstuk. De aftredende bestuursleden nemen ook deel in de buurtraad
zodat wij dankbaar gebruik kunnen blijven maken van hun kennis en kunde

In 2020 zijn plannen gesmeed voor opening van een webwinkel
samen met andere actieve buren (opening 1e kwartaal '21, (door)
ontwikkeling noodzaak (weggeef, ruilwinkel, (her)opening 2e
kwartaal '21, en buitenwinkel Rechtstreex (opening 3e kwartaal '21).
Ook is er een aanzet gemaakt tot meerjarenontwikkelplan met de
ambitie om te onderzoeken of Buurtvrouw zou kunnen doorgroeien
naar leer/werk/deel/leef/woongemeenschap

