Sociaal
Jaarverslag 2020

In een tijd waar de overheid op sociaal, maatschappelijk en cultureel
werk moet bezuinigen, wil Stichting Josia een positieve impuls geven
aan dit belangrijke werk. Een actievere rol van bewoners, vrijwilligers,
bedrijven, kerken en organisaties is nodig. Er liggen kansen om
daadwerkelijk gezamenlijk bij te dragen aan de samenleving. Stichting
Josia wil hierin stimulerend, ondersteunend
en uitvoerend actief zijn.
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Inleiding
Het schrijven van een jaarverslag is een moment van terugkijken. Wat hebben we allemaal meegemaakt? Welke gebeurtenissen zijn de moeite waard om te vermelden? Wat is de grote lijn? We kunnen
niet alles vermelden. We maken met de bewoners bijvoorbeeld heel wat mee, maar kunnen daar
vanwege hun privacy niet over schrijven. Om je toch een beeld te geven, hebben we in dit jaarverslag
een verslag opgenomen van een fictief intakegesprek met een mogelijke bewoner.
Vanwege de coronamaatregelen organiseerden we in 2020 geen activiteiten voor de buurt. Toch was
het ontmoetingscentrum volop in gebruik. Christelijke gemeente de Schaapspoort, waarmee we actief
samenwerken, heeft er een uitdeelpunt voor voedsel met bijbehorende inloop voor mensen uit de
wijk die rond moeten komen van een minimaal inkomen. Ook was er een deel van het jaar een
kinderclub. In 2021 hopen we ook zelf weer activiteiten te kunnen organiseren, zoals een high tea en
de zomerspelen.
Het Poorthuis bestaat dankzij vrijwilligers en in de vrijwilligersgroep vonden afgelopen jaar een aantal
wijzigingen plaats. In januari namen we afscheid van een van de vier omwonergezinnen. Dit gezin wil
op een andere manier invulling geven aan hun betrokkenheid bij jongeren. In het najaar starten twee
mensen als mogelijk nieuw bestuurslid. De nodige veranderingen dus. Dankzij open gesprekken met
elkaar is dit goed verlopen.
Bestuur Stichting Josia

Samenstelling bestuur

Financieel resultaat

Het bestuur bestaat uit:
Mark Zeldenrust (voorzitter)
Netty Visser (secretaris)
Mark van Kampen (penningmeester)

We sluiten het jaar 2020 af met een positief
resultaat. Bedankt voor uw bijdrage hierin!
Financieel verslag volgt voor 1 juli 2021.

Beloningsbeleid: vrijwillige basis
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Opvang 1/2
Begin januari 2020 waren alle vier de appartementen bezet. In de loop van het jaar vertrokken twee
bewoners en kwamen er twee nieuwe bewoners. Bij wijze van uitzondering verhuisde een van de
bewoners naar een ander appartement in Het Poorthuis. Op die manier konden we de begeleiding
nog een jaar doorzetten.
Aanmeldingen · In totaal waren er 35 aanmeldingen, 22 meisjes en 13 jongens. De gemiddelde leeftijd
was 21 jaar. Onder de meisjes (jonge vrouwen) waren er 6 die zwanger waren of een kindje hadden.
Redenen waarom jongeren die zich aan hadden gemeld niet in aanmerking kwamen voor Het
Poorthuis: geen opvangplek vrij, geen concrete hulpvraag (enkel woonruimte gezocht), niet ingeschreven in Almere of te zware psychische problemen.
Wekelijkse maaltijd en begeleiding · De wekelijkse maaltijden van de bewoners met de omwoners
gingen in 2020 door. Vanaf maart in aangepaste vorm vanwege de maatregelen om verspreiding van
het coronavirus te voorkomen. De maaltijd draagt bij aan het onderling contact, zowel tussen
bewoners als omwoners als ook bewoners onderling. De begeleiding van de bewoners door de
omwoners bestond onder meer uit hulp bij het invullen van formulieren, schrijven van brieven, mee
gaan naar een gesprek met hulpverleners en motiveren in het vinden van een vervolgplek. Regelmatig
waren er ook spontane persoonlijke gesprekken.
Samenwerking omwoners en opvangteam · We zijn blij dat er korte lijnen en goede samenwerking is
tussen het opvangteam en de omwoners. Het opvangteam houdt alle aanmeldingen bij, beoordeelt
op geschiktheid en beantwoordt de mails. Als er plek is en een geschikte aanmelding, wordt de inhoud
van het verslag van het eerste gesprek met de omwoners gedeeld. Als omwoners beoordelen we of
we het zien zitten en of er nog vragen zijn die vooraf gesteld kunnen worden. Soms stellen we
aanvullende voorwaarden op. Zo bepalen we of en hoe we voor de aangemelde persoon willen gaan
en weet degene die zich aanmeldt waar hij/zij aan toe is.
Deze werkwijze bevalt ons goed. Onderling houden we elkaar scherp en weten we wat we aan elkaar
hebben. Zo zijn we klaar om telkens nieuwe jonge mensen te verwelkomen en hen de mogelijkheid te
geven vanuit rust en veiligheid de draad van hun leven verder op te pakken. Tijdens de evaluatiegesprekken trekken we ook gezamenlijk op. Dat is voor zowel bewoners, omwoners en de mensen van
het opvangteam een prettige werkwijze.
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Opvang 2/2
Stichting Josia is een vrijwilligersorganisatie en biedt daarom geen professionele hulpverlening.
Jongeren die zich aanmelden voor Het Poorthuis doorlopen daarom een aantal stappen. Deze stappen
zijn bedoeld om te zorgen voor een goede match tussen wat de vrijwilligers kunnen bieden en wat de
jongere/jongvolwassene nodig heeft. Jongeren die op basis van hun aanmelding en motivatiebrief in
mogelijk in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een intakegesprek met het opvangteam.
Om een indruk te geven van de verhalen die we in deze gesprekken horen, hieronder een verslag van
een intakegesprek. Het is een fictief verhaal op basis van gesprekken die in het echt plaats hebben
gevonden.
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Ontmoetingscentrum
Eigen activiteiten
Corona · Vanwege de coronamaatregelen organiseerden we in 2020 geen eigen activiteiten. In 2021
hopen we weer mensen van alle leeftijden en achtergronden te ontvangen bij activiteiten zoals de
zomerspelen, high tea’s en kinderbioscoop.

Samenwerking
Onze aanpak is om in samenwerking met andere organisaties bij te dragen aan de samenleving. In
2020 werkten we daarom samen met christelijke gemeente de Schaapspoort die activiteiten organiseert die passen binnen de doelstellingen van Stichting Josia.

Diaconale inloop de Schaapspoort · Wekelijks is er een inloop waar
buurtgenoten met een hulpvraag kunnen binnenlopen. Er wordt hulp
geboden met het invullen van formulieren, mensen komen boodschappen halen (ongeveer 60 adressen) en bezoekers kunnen tweedehands
kleding en speelgoed uitzoeken. Mensen uit de buurt weten Het
Poorthuis ook te vinden als zij kleding, speelgoed, boodschappen en
andere spullen over hebben en weg willen geven. Daaraan merken we
dat we met Het Poorthuis bekend zijn bij veel mensen in de wijk.

Kinder- en tienerclubs de Schaapspoort · Bijna elke week is er club voor
diverse leeftijden. Er wordt gekookt, samen gegeten, geknutseld, spellen
gedaan en een Bijbelverhaal verteld. Wekelijks komen er tien tot vijftien
kinderen of tieners. Helaas konden mensen uit de buurt door de
coronamaatregelen niet mee-eten.

Verhuur
We besloten in 2020 te stoppen met de incidentele verhuur voor verjaardagsfeestjes. Hier ging veel tijd inzitten,
terwijl de opbrengst beperkt was. Tegelijkertijd werd de
samenwerking met de Schaapspoort uitgebreid. Daarmee werd het ontmoetingscentrum structureel vier dagen in de week gebruikt. Ook betaalt Schaapspoort huur.
Daarmee waren de inkomsten uit verhuur zoals begroot.
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Gegevens Stichting Josia
Merlijnplantsoen 17
1363 WS ALMERE

www.stichtingjosia.nl
info@stichtingjosia.nl
Giften: NL69 RABO 0126 0759 21

KvK: 52659119
RSIN: 8505.40.033

Fotomateriaal
Foto bij verhaal ‘Lisa’ Pexels/Ivan Oboleninov, foto hierboven Unsplash/Emil Vilsek, verder eigen materiaal.
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