
 

 

Bewoners
Van de bewoners die wij ontmoeten is 70% van niet-westerse 
achtergrond. 98% woont in Almere Haven. Bewoners komen 
met name uit de Binnenring van Haven.* 

* Cijfers gebaseerd op regelmatige steekproeven (tellingen en achtergelaten 

gegevens die wij regelmatig vernietigen i.v.m. privacy).

Hulpvragen
In het jaar 2021 hebben wij ruim  750 
contactmomenten gehad met bewoners die een 
hulpvraag hadden. Daarvan zijn er een aantal buiten 
Almere Haven. De meeste vragen gaan over 
administratieve zaken, schulden, vragen rond 
eenzaamheid en het niet begrijpen van NLse taal.

Vrijwilligers
In 2021heeft de Wijkwinkel gedraaid op 22 vrijwilligers.     
Deze vrijwilligers zijn ingezet tijdens diverse activiteiten zoals 
het inloopspreekuur, de koffieochtend, de seniorenochtend, 
taalgroep, wandelgroep en losse activiteiten. 
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De Wijkwinkel heeft dit jaar ondanks de coronapandemie met alle maatregelen toch relatief veel 

Havenaren binnen gehad. Met onze 22 vrijwilligers hebben we het inloopspreekuur, de taalgroep, de 

koffieochtend, de wandelgroep, een seniorenteam en losse teams voor eenmalige activiteiten het 

afgelopen jaar gedraaid.   

In 2021 heeft het Covid-19 virus van ons weer veel creativiteit gevraagd. Het afgelopen jaar zijn we 

doorlopend open geweest maar het was merkbaar dat dit flinke impact had en heeft op de bewoners. 

We hebben ons aan alle veiligheidsmaatregelen gehouden en de richtlijnen van het RIVM gevolgd. 

Regelmatig met gevolg dat we een maximaal aantal mensen binnen konden hebben. Het team was 

gedreven om door te gaan in de lockdown en in 2021 is er ook een koffieochtend en seniorenochtend 

ontstaan vanwege de eenzaamheid onder de ouderen. Deze activiteiten worden zeer goed bezocht. 

Gemiddeld komen er 10-15 havenaren per keer op af en er ontstaan onderling nieuwe contacten.   

Ook de taalgroep is in 2021 weer opgestart. Naast een groep voor volwassenen zijn we ook gestart 

met een klas voor kinderen met een taalachterstand. Vanwege deze uitbreiding en het borgen van de 

1,5 meter afstand hebben we hiervoor twee ruimten in Kerkcentrum Goede Rede gehuurd.  

Vormen van hulp die we (aan)geboden hebben:  

1. Wandelgroep: twee keer per week startte er een wandelgroep vanaf de Wijkwinkel. De 

groepen wandelen ruim een uur lang door Haven heen. Er wordt hier samengewerkt met de 

organisatie ‘5.000 stappen’. Dit wordt door een vaste vrijwilliger gedaan en er lopen 

gemiddeld zes mensen mee per keer.  

2. Hulp en advies: in 2021 zijn er 449 mensen geholpen met een hulpvraag door 12 vrijwilligers 

in dit team. Het afgelopen jaar hebben wij een vaste tolk ter beschikking. Deze vrijwilliger komt 

één keer per week maar het team kan haar altijd bellen om haar telefonisch in te zetten.   

 

Sarah, een moeder met drie kinderen uit Suriname. Ze kwam uit Suriname en zou onderdak 

krijgen bij familie, hier moest ze al snel weg. Sarah kon met de kinderen tijdelijk bij de oma van 

een van de kinderen logeren. Het vrijwilligersteam heeft haar geholpen met vragen die ze had 

en waarin wij haar konden ondersteunen. Uiteindelijk is Sarah door ons in contact gekomen 

met andere hulporganisaties. Zo heeft ze na lange tijd een huis in Amsterdam gekregen en 

woont hier zelfstandig met haar kinderen. In de tussentijd dat Sarah door ons geholpen werd 

hielp ze ook mee als vrijwilliger in het team. 

  

3. Taalgroep: de taalgroep heeft een tijdje op pauze gestaan i.v.m. capaciteit van medewerkers 

en covid-19. Het afgelopen jaar is deze weer opgestart en vind er om de week op 

vrijdagmiddag taalles plaats. Naast de volwassen wordt er nu ook aandacht gegeven aan de 

kinderen door een kinderwerker.   

4. Koffieochtend: Tweewekelijks vindt er een koffieochtend plaats in de Wijkwinkel. Een diverse 

en vaste groep mensen komt hierop af.  

5. Seniorenactiviteit: Er was in deze tijd van sociale eenzaamheid behoefte aan een activiteit 

voor senioren uit ons Netwerk. Een tweetal vrijwilligers hebben deze activiteit opgezet en om 

de week op maandag komt de groep bijeen voor verschillende activiteiten. De activiteiten zijn 

zeer divers, maar hebben als doel elkaar te ontmoeten.  

6. Brood: Bij Bakker Bart halen we twee keer per week voor een klein bedrag het overgebleven 

brood op om uit te delen aan de minima in Almere Haven die in de wijkwinkel komen. We zien 

een toename van mensen die dit nodig hebben en proberen hen naast deze hulp ook andere 

hulp te bieden om mensen structureel verder te helpen.  



 

 

7. Kleding: In de Wijkwinkel zijn een aantal kledingrekken waar men voor 50 cent een kledingstuk 

kan halen. Het doel heeft niet dat wij hierdoor inkomsten generen gaan worden maar dat 

mensen het gevoel hebben daadwerkelijk iets te kunnen geven voor hun eigen kleding.   

 

Het kledingrek wordt druk bezocht door Havenaren die voorheen niet binnenkwamen. Door 

social-media weet deze doelgroep van het bestaan van het kledingrek af. Op een dag kwam 

Riet (76 jaar) binnen om tussen de kleding te kijken. Ze maakte een praatje met de 

medewerkers en kwam na dit eerste bezoek regelmatig terug. Inmiddels is zij een vaste 

bezoekster geworden en komt ze nu ook met hulpvragen waarbij wij haar kunnen helpen. 

 

8. Verbouwing Wijkwinkel: In het afgelopen jaar heeft de Wijkwinkel een make-over gehad. Een 

styliste heeft pro-deo haar diensten verleend en met haar hulp hebben we het een passende 

uitstraling kunnen geven. Ook de inrichting is vernieuwd.  

9. Noodpakket: met regelmaat is er in 2021 een noodpakket aangevraagd. Omdat dit regelmatig 

voorkomt hebben we onderzocht of er een eigen voedselhulp opgestart moest worden. Dit is 

nog niet nodig, omdat we daar waar nodig hulp kregen vanuit Wegwijzer Poort en hier en daar 

hebben kunnen doorverwijzen naar de VLA. 

10. Kerstpakketten: Vanuit de Wijkwinkel en Hart voor Haven was het plan om een kerstdiner te 

organiseren voor minima en de eenzame mensen in Haven. Er was een lijst samen gesteld door 

de vrijwilligers van de Wijkwinkel, vanuit Hart voor Haven en vanuit de stichting het 

boodschappenhoekje. Helaas kon dit niet doorgaan vanwege de maatregelen omtrent Covid-

19. Samen met een team hebben wij het plan gewijzigd en zijn er kerstpakketten gemaakt. 

Hiervoor is een oproep gedaan binnen de kerk, maar ook via social media. Hierdoor hebben 

wij nauwelijks budget uitgegeven, maar toch ruim 40 kerstpakketten kunnen uitdelen van een 

waarde die hoger was dan €35,- per pakket!  

 

Mensen die een pakket kwamen ophalen waren enorm verrast met wat ze mee naar huis 

kregen. Ook zijn er een aantal pakketten naar mensen toegebracht. Zo werd er bij een echtpaar 

een pakket afgeleverd wat het niet verwachtte en helemaal overdonderd werd doordat iemand 

een pakket bij hen afleverde en dat precies in een tijd waarin ze dit goed konden gebruiken. De 

man had geen werk meer en bij de vrouw was net een teen geamputeerd.  

 

TOEKOMST 

Voor het komend jaar in 2022 hebben wij een aantal speerpunten waarmee we aan de slag gaan. De 

komende tijd zullen deze punten gerealiseerd of in werking gesteld worden:  

1. Hulp en advies: Het team helpt de bewoners in Almere Haven met de beschikbare middelen en 

mogelijkheden en sluit aan bij de persoonlijke situatie van de hulpvrager, in een geest van liefde, 

bemoediging en hoop. De bezoeker krijgt hulp één op één van een van de vrijwilligers en zo nodig 

worden doorverwezen.  Op deze dagen willen wij ook een extra moment creëren dat men elkaar 

kan ontmoeten door nog een extra koffiemoment in te plannen.   

2. Brood en Kleding: Onze bezoekers hebben vaak weinig geld te besteden. Vanuit de Wijkwinkel 

geven we deze mensen de gelegenheid om gratis brood en voor een kleine bijdrage wat kleding te 

kunnen krijgen. Mocht dit lastig zijn dan krijgen de mensen dit gratis mee. De opbrengsten van het 

kledingrek zetten wij weer in voor de minima. Ook zijn we een leuke Little Free Library gestart, waar 



 

 

mensen gratis boeken mee kunnen nemen.  Deze Little Free Library willen wij uitbreiden met cd’s 

en dvd’s.  

3. Multicultureel inzicht: Wanneer het mogelijk is zullen we in 2022 momenten organiseren waar 

mensen vanuit een andere cultuur ons meenemen in hun hart en leven. Zo kunnen we andere 

culturen leren begrijpen en aanvoelen, en mensen beter verder helpen in de Nederlandse 

samenleving. Daarnaast is het goed voor hun taal en presentatievaardigheden.   

4. Go2Work: In samenwerking met vrijwilligers uit de Protestantse Gemeente Almere worden er in 

2022 professionele sollicitatietrainingen aangeboden voor de Havenaren. Met dit gratis 

trainingsaanbod ondersteunen we de ‘kwetsbare Almeerders’ (die soms jarenlang al een uitkering 

hebben) en bieden we tools om een betaalde baan te krijgen, waardoor ze meer onafhankelijk 

kunnen worden van hulp die ze nu ontvangen. Daarnaast ontmoeten mensen elkaar en bouwen ze 

een gezamenlijk netwerk op.  

5. Straatwerk: Met onze bakfiets open we regelmatig het centrum in te gaan om naast bekendheid te 

creëren en nieuwe mensen te ontmoeten ook beter te kunnen peilen wat er onder de mensen leeft 

en waar de behoeften liggen. Hier wordt een nieuw vrijwilligersteam voor opgestart.  

6. Promotie: We bereiden ons voor om nadat de beperkingen vanwege corona over zijn de 

bekendheid van de Wijkwinkel te vergroten. Het zou jammer zijn als er nu mensen in armoede, 

eenzaamheid en met groeiende problemen zitten, terwijl we hen zouden kunnen helpen. Hiervoor 

gaan we een promotiecampagne starten in 2022, zodat iedere Havenaar ons weet te vinden.  

7. Opslag: De wijkwinkel heeft meer opslag nodig om spullen te bewaren zoals kleding dat 

binnengebracht wordt maar ook speelgoed. Nu is er geen goede ruimte om dit te kunnen bewaren. 

Status: Bij woningcorporatie ‘De Alliantie’ hebben we een verzoek ingediend tot het plaatsen van 

een nette opslagcontainer achter het pand. Tot op heden is hier nog geen toestemming voor.  

 

SAMENWERKING  

De wijkwinkel heeft het afgelopen jaar samengewerkt met een aantal organisaties: Gemeente Almere, 

verschillende woningcorporaties, het wijkteam, Scharlaken Koord, Youthport, Haven Kids, Senior Live, 

Kouw advocatuur, PGA Almere Haven (PKN), Bakker Bart, VMCA, de Koekerij, Xenos Almere Buiten, 

PAX, het boodschappenhoekje en het Schakelteam Haven.  

Verder zijn wij aangesloten bij de Hart voor Almere waar we diverse keren per jaar bij elkaar komen 

met diverse organisaties. Daarnaast is het hulpverlenende werk binnen Chr. Gem. ‘De Wegwijzer’ 

verenigd onder de naam ‘Wegwijzer Care’. Vanuit alle stadsdelen van Almere werken we samen en 

ondersteunen we elkaar daar waar nodig.  

 

Verantwoording middelen 

De onkosten rondom pand en vrijwilligers, alsook de kosten van de coördinator zijn gewoon 

doorgegaan. Daarom zijn ook de toegezegde gelden goed van pas gekomen, en hebben we zoals 

hierboven kunnen doen wat voorhanden was. Omgerekend hebben we dit prachtige werk samen 

kunnen doen (incl. de bijbehorende kosten) voor minder dan € 3,- per uur. 

We bedanken de Gemeente, Woningcorporatie De Alliantie en Chr. Gem. De Wegwijzer hartelijk voor 

hun bijdrage, de samenwerking en het gestelde vertrouwen! 


