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Samenvatting 
In 2013 zijn alle lopende activiteiten ‘gewoon’ doorgegaan. Gewoon 
staat niet voor niets tussen aanhalingstekens. Het is bijzonder dat 
iedere week weer vrijwilligers beschikbaar zijn die zich willen inzetten 
en dat met hart en ziel doen. Het is ook bijzonder wat er bijna 
wekelijks gebeurd. Bezoekers van activiteiten die hun verhaal kwijt 
kunnen, die er naar uitzien om een activiteit te bezoeken omdat het 
hun uitje van de week is. Gewone mensen die tijdens de activiteiten 
gehoord en gezien worden en daar hun hart aan ophalen. 
Daarnaast lopen we steeds vaker tegen praktische hulpvragen aan. 
Het op orde krijgen van de administratie. Een fiets, een matras, een 
magnetron regelen, omdat er geen geld is voor dit soort extra dingen. 
 
Wekelijks worden we erin bevestigd dat het er toe doet dat we er zijn. 
Dat ons bezig zijn van groot belang is voor een grote groep mensen. 
We voorzien dat met een zich steeds verder terugtrekkende overheid 
het van steeds groter belang is/wordt dat kleine stichtingen zoals 
Open Arms er zijn en investeren in samen-leven in de wijk. 
 
Spannend is de stap richting de toekomst. De plannen zijn er om een 
eigen locatie in de wijk in beheer te krijgen en te gaan gebruiken als 
ontmoetingscentrum. De plannen voor 2014 staan vooral in dat kader. 
Een vaste plek om goed nieuws te zijn voor de mensen in Het Lage 
Land. 
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Terugblik op 2013  
 
Inleiding 
Als medewerkers van Open Arms kijken we dankbaar terug. Dankbaar 
omdat we ook in dit jaar weer ‘goed nieuws’ mochten zijn voor de 
mensen in en om Het Lage Land.  
Naast de voortgang van het gewone werk is er veel tijd gestoken in het 
vinden van een vaste locatie in de wijk. En zoals het er nu naar uitziet 
is die locatie gevonden! Dat gaat impact hebben op het jaar 2014. We 
zien er naar uit hoe de plannen zich verder ontwikkelen en wat de 
toekomst ons gaat brengen. 
De missie blijft hetzelfde: Goed nieuws zijn voor mensen in en om Het 
Lage Land. 
 
We delen in dit jaaroverzicht graag onze blijdschap over nieuwe 
ontwikkelingen, maar willen ook onze aandachtpunten noemen.  
 
Voortgang bestaande activiteiten 
 
Voedselbank uitdeelpunt  
Het uitdeelpunt dat Open Arms beheert, is een onderdeel van de 
centrale voedselbank Rotterdam. Iedere week zijn er rond de 100 
voedselpakketten uitgedeeld. Bij drie supermarkten in de buurt wordt 
het brood dat over is van de dag ervoor opgehaald en over de 
pakketten verdeeld. Hetzelfde gebeurt met goederen die we van 
verschillende kanten aangeboden krijgen of bij elkaar sparen bij 
supermarkten. Voedselpakketten die over zijn worden om 13.45 uur 
verdeeld onder mensen die daar belangstelling voor hebben. Vaak zijn 
dit ex-voedselbankklanten. 
 
Iedere week zijn er vijf vrijwilligers aanwezig om alle klanten van de 
Voedselbank van dienst te zijn. Pakketten uitladen, lege kratten 
opruimen, hulp bij het inpakken en natuurlijk het o zo belangrijke 
persoonlijke contact. In totaal zijn er 8 vaste medewerkers en 3 
mensen die regelmatig bijspringen. 
 
Al heel wat jaren zorgt de GSR (Gereformeerde Scholengemeenschap 
Randstad)  ervoor dat Sinterklaas niet ongemerkt voorbij gaat voor 
klanten van de Voedselbank. Leerlingen verzamelen heel wat spullen 
die als cadeaus worden ingepakt en meegegeven. Iedere klant mocht 
per kind een aantal pakjes meenemen. Daarnaast waren er ook pakjes 
via enkele basisscholen ingezameld die we verspreid hebben. 
Met Kerstfeest werden er via de centrale voedselbank kerstpakketten 
voor alle klanten ingezameld. En via een plaatselijke supermarkt 
konden we in december wat extra artikelen in de kratten doen. 
 
Inloopcafé 
Het inloopcafé is een ruimte waar buurtbewoners kunnen 
binnenkomen voor onderlinge ontmoeting of een gesprek met onze 
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medewerkers. Bezoekers kunnen gratis genieten van koffie, thee, iets 
lekkers of een krantje. Daarnaast ligt er meestal tweedehands kleding 
en speelgoed, die geïnteresseerden voor een kleine vergoeding mee 
kunnen nemen naar huis. Meestal ontvangen we de kleding van 
kerkleden, maar soms ook via mensen uit de buurt.  
  
Het Inloopcafé vindt plaats in hetzelfde gebouw als het uitdeelpunt 
van de Voedselbank, en de openingstijden lopen bijna parallel: het 
café is iedere vrijdag open van 09.30 – 13:30uur . Veel gasten in ons 
café zijn dan ook (ex)klanten van de Voedselbank.  
  
De sfeer in het inloopcafé is gemoedelijk, gastvrij en gezellig. Dit heeft 
absoluut te maken met de houding en betrokkenheid van onze 
vrijwilligers. Iedere week staan er zo’n zes mensen klaar om de 
bezoekers te ontvangen en in contacten met hen te investeren. 
 
De gesprekken met bezoekers gaan over van alles. Regelmatig komen 
bezoekers met vragen. Als medewerkers proberen we hen zo goed 
mogelijk te helpen en waar nodig door te verwijzen. Ook worden 
bezoekers geregeld uitgenodigd voor andere activiteiten, zoals het Crea 
Café of het Samen Eten. 
 
De tafels met tweede hands spullen groeien langzaam maar zeker uit 
hun jasje. Het is ongelooflijk wat er aan spullen binnenkomt zonder 
dat we daar reclame voor maken. Het is ook ongelooflijk wat er iedere 
week weer weg gaat. 
 
Crea Café 
Het Crea Café is een wekelijks ontmoetingsplek voor vrouwen uit de 
buurt. Iedere week staan vrijwilligers klaar om een woensdagmiddag 
te verzorgen waarin creatieve producten worden gemaakt. Daarnaast 
is ook de ontmoeting met elkaar belangrijk. 
Langzaam maar zeker lijkt de groep vaste bezoekers iets groter te 
worden. Meestal zijn er zo’n 8 tot 12 bezoekers op een middag. 
Het vergroten van het bereik van deze activiteit is een blijvend 
aandachtspunt. Daarom organiseren we regelmatig workshops waar 
we extra pr voor maken. En ook gezellige middagen bijvoorbeeld met 
Sinterklaas en Kerst. 
 
Nederlandse taalcursus  
Iedere vrijdagmorgen wordt er van 10.15 – 11.15 uur gratis taalles 
gegeven aan mensen die de Nederlandse taal willen leren. Tijdens 
schoolvakanties is er geen taalles. De bezoekers van de taalles zijn 
meestal zeer gemotiveerd om Nederlands te leren. We vangen ze op in 
drie groepen: starters, een middengroep en gevorderden. 
Het bezoekersaantal schommelt sterk. Op rustige dagen zijn er zo’n 10 
belangstellenden. Maar op drukke dagen kunnen het er meer dan 20 
zijn. 
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Naast het onderwijs in de Nederlandse taal, bieden we ook hier een 
luisterend oor. Regelmatig komen cursisten met vragen over 
formulieren en regelingen. Eenvoudige zaken pakken we zelf op en 
anders verwijzen we door. 
 
Ouderensoos  
Iedere eerste dinsdag van de maand is er een middag voor ouderen. 
De bedoeling is ouderen uit de wijk te bereiken. In de praktijk zijn het 
alleen oudere gemeenteleden die komen. Een aantal van hen komt uit 
de wijk. Maar er zijn weinig of geen ouderen van ‘buiten’ de gemeente.  
Iedere middag wordt geopend met een korte Bijbelse overdenking en 
afgesloten met een paar christelijke liederen. Daar tussenin is er volop 
gelegenheid om elkaar te spreken, koffie en thee te drinken, 
bordspelletjes te spelen, te sjoelen en eventueel de computerkennis te 
vergroten.  
Gemiddeld zijn er tussen de vijftien en twintig mensen aanwezig. Twee 
vrijwilligers leiden alles in goede banen. 
 
Alphacursus 
Samen met de Samenwerkingsgemeente Alexanderpolder en de 
Ichthuskerk is er twee keer een Alphacursus georganiseerd. Van 
januari tot april hadden we een grote groep van 22 deelnemers en een 
team van 5 mensen. In het najaar waren er 7 deelnemers en 4 
teamleden. 
Het is iedere keer weer een avontuur om met zo’n groep mensen op te 
trekken. In veel gevallen zien we de deelnemers een ontwikkeling 
doormaken op het gebied van geloven. Ook als teamleden leren we 
iedere week weer dingen en verwonderen we ons over de wonderlijke 
manier waarop dingen gebeuren. 
Een goed vervolg bieden op de Alpha cursus blijft een aandachtspunt. 
Na de eerste ronde hebben we tot de zomer zelf een vervolg 
aangeboden. Heel wat mensen hebben daarna gelukkig een plek bij 
een gemeente gevonden. Maar sommigen raken wat uit het zicht 
omdat er weinig contactmomenten meer zijn en zij dat ook wel prima 
vinden. Het valt niet mee om voor iedereen een passend vervolg te 
vinden, maar we zijn dankbaar voor allen die wel hun weg gevonden 
hebben. 
 
Polderkidsevent  
In 2013 is het twee jaarlijks organiseren van een meerdaags 
VakantieBijbelFeest gestopt. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de 
teruglopende belangstelling van kinderen voor deze activiteit. En,  
daaraan gekoppeld, de moeite in het vinden van enthousiaste 
medewerkers.  
In de voorjaarsvakantie is niets georganiseerd voor kinderen. In de 
herfstvakantie is een Polderkidsevent georganiseerd. Een activiteit van 
één dag met zingen, film kijken, knutselen, spelletjes en samen eten. 
De ochtend is prima verlopen en het aantal bezoekers was groter dan 
tijdens het laatste Vakantiebijbelfeest.  
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In 2013 is er vanuit Open Arms twee keer een avond georganiseerd 
voor mensen die aan de slag willen met basisschoolkinderen in de 
wijk. De eerste keer was daar een redelijke groep aanwezig en hebben 
we met elkaar gebrainstormd en van gedachten gewisseld. De tweede 
keer wilden we hier concreet op doorpakken, maar toen waren er uit 2 
gemeenten maar 3 mensen aanwezig. Dat is een te smalle basis om te 
starten met een nieuwe kinderactiviteit.  
Het plan is nu om contact te leggen met Athletes in Action om te 
kijken of we een nieuw project van de grond kunnen krijgen. De 
werkwijze van Athletes in Action is erop gericht om kinderen op te 
zoeken in de wijk en een relatie met hen op te bouwen. 
 
Zomerproject  
In de eerste week van de zomervakantie heeft Het Zomerproject 
plaatsgevonden. Een actieweek die voor de zestiende keer 
georganiseerd werd vanuit de Ichthuskerk. In de uitvoering trekken 
gemeenteleden uit de Ichthuskerk en de SGA samen op. Vijf dagen 
lang zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud georganiseerd rondom 
de Ichthuskerk. Variërend van sport en spel tot een praiseavond.   
 
Stichting Open Arms is met name betrokken bij de publiciteit van het 
Zomerproject. We ondersteunen het Zomerproject door onze 
‘contacten,  te informeren over de week en hen hartelijk uit te nodigen 
voor de verschillende activiteiten. Daarnaast bieden activiteiten vanuit 
het Zomerproject mogelijkheden om de contacten vanuit Open Arms 
uit te bouwen en/of te verdiepen. Of nieuwe mensen op het spoor te 
komen die belangstelling hebben voor onze vaste activiteiten. 
 
Tijdens het zomerproject is er een grote groep kinderen die de 
Kinderclub bezoekt. Vier ochtenden achter elkaar is er een gevarieerd 
kinderprogramma. Al met al is het Zomerproject in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een begrip in de wijk en wordt het zeer gewaardeerd 
door de buurtbewoners. 
                       
Maatjesproject 
In het maatjesproject worden gemeenteleden gekoppeld aan mensen 
die op een bepaalde manier ondersteuning nodig hebben. 
Dit kan variëren van praktische hulp bij een verhuizing, een 
regelmatig bezoekje, met iemand meedenken die op zoek is naar een 
nieuwe baan of iemand helpen overzicht te krijgen over de eigen 
administratie. 
Op dit moment zijn er een paar langdurige maatjestrajecten. 
Daarnaast werken we een beetje ad hoc. Als er ergens iemand hulp 
nodig heeft, zoeken we daar een oplossing voor. 
 
Bijbelkring in De Burcht / Helga 
In het afgelopen jaar is hier het nodige verandert.  
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Halverwege het jaar is de dagbehandeling van De Burcht verhuisd 
naar De Helga, een ouderenwooncentrum aan de andere kant van de 
Koningslaan. Wij  zijn mee verhuisd. Door de verhuizing is het clubje 
vaste bezoekers wel wat geslonken. Het is zo klein geworden dat we 
ons afvragen of we deze activiteit voort moeten zetten. 
 
Samen Eten 
Iedere maand (behalve augustus) is er een wijkmaaltijd georganiseerd. 
Meestal op de laatste donderdag van de maand. De maaltijden worden 
georganiseerd in De Burcht. We maken gebruik van de Ridderhof, een 
ruime zaal met de uitstraling van een restaurant. 
Inmiddels zijn we helemaal ingespeeld op de mogelijkheden en 
beperkingen die deze locatie met zich meebrengt.  
Het aantal bezoekers is fors doorgegroeid. Meestal zijn er tegen de 80 
gasten aanwezig. Samen met de medewerkers eten we dan met bijna 
100 mensen. 
In juli hebben we Samen Eten geïntegreerd in de week van het 
Zomerproject. In december hebben we op Kerstavond een kerstdiner 
georganiseerd in de Ichthuskerk. Dit was een zeer geslaagde avond. 
Door een iets strakkere organisatie was er meer rust op de avond, 
waardoor er meer ruimte voor ontmoeting was. Na afloop konden 
gasten direct deelnemen aan de Kerstzangavond. Iedereen kon een tas 
brood mee naar huis nemen, dankzij een sponsoractie van een 
bakkerij. 
 
Lastigste punt bij Samen Eten is hoe we er voor kunnen zorgen dat in 
ieder geval de doelgroep aan kan schuiven. De activiteit trekt zoveel 
mensen aan dat we soms ‘vol’ zitten en vaste bezoekers moeten 
teleurstellen. Door wat maatregelen proberen we hierin te sturen en er 
meer grip op te krijgen.  
 
Door Samen Eten leren we iedere keer weer nieuwe mensen kennen 
en wordt Open Arms dus ook bekender bij een groeiende groep 
mensen. Hetzelfde geldt voor medewerkers. Het is een zeer 
toegankelijke activiteit om als medewerker mee te gaan doen. 
 
Hebbezzzzz 
Door een enthousiaste groep mensen is in het voorjaar en in het 
najaar een kinderkledingbeurs georganiseerd in de Ichtuskerk. 
Mensen kunnen kinderkleding aanleveren die ze niet meer gebruiken 
en weg willen doen. Ze kunnen kiezen of ze de kleding die niet 
verkocht wordt terug willen of niet. Ook kunnen ze aangeven of ze een 
deel van de opbrengst zelf willen of dat het totale bedrag ten goede 
komt aan Open Arms. En natuurlijk biedt de beurs de mogelijkheid 
om zelf kinderkleding aan te schaffen. Een mooi initiatief en een 
voorbeeld van een win-win situatie. En goed/leuk voor mensen in de 
wijk die weinig te besteden hebben. En goed voor de fondswerving van 
Open Arms. 
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Investeren in vrijwilligers  
Bijna al onze medewerkers zijn lid van de SGA of Ichthuskerk. 
Daarnaast zijn enkele medewerkers van buiten de gemeenten via de 
verschillende activiteiten betrokken geraakt.  
In 2013 organiseerde Open Arms twee avonden voor alle medewerkers 
net voor de zomer en in december.  
Beide avonden hebben we met elkaar gegeten. In juni heeft iemand 
van Motto vertelt over de werkzaamheden van deze stichting. In 
november heeft een medewerker van Vraagwijzer ons vertelt over de 
vragen die daar binnen komen. De avonden werden afgesloten met een 
informeel samen zijn met een hapje en een drankje.  
 
Het is een voorrecht om met zoveel, zo’n 70, vrijwilligers te mogen 
samenwerken. Het is ook een uitdaging om te blijven werken aan het 
verbeteren van de organisatie. 
  
Ondersteunende contacten van de opbouwwerker  
Door het jaar heen ontmoet de opbouwwerker verschillende ‘collega’s’.  
Intervisie met andere werkers, ontmoetingsdagen van landelijke 
organisaties, conferenties en bezinningsdagen worden regelmatig door 
de opbouwwerker bezocht. Een goede manier om te werken aan je 
persoonlijke ontwikkeling, op de hoogte te blijven van landelijke 
ontwikkelingen en scherp te blijven in het werken vanuit Open Arms. 
 
Ook is er regelmatig contact met de predikanten en kerkenraden van 
de beide betrokken gemeenten. Van groot belang om ervoor te zorgen 
dat we over en weer weten wat er speelt en hoe we het beste iets voor 
elkaar kunnen betekenen. 
 
Communicatie met onze achterban 
In 2013 verspreidde Open Arms vier keer een nieuwsbrief: in januari, 
mei, september en november.  Daarin delen we korte verhalen over 
diverse activiteiten, maken we lezers attent op de agenda voor de 
komende maanden, en vragen we om ondersteuning in de vorm van 
gebed, tijd (vrijwilligerswerk) en geld.  
De nieuwsbrieven worden verspreid via de postvakjes van de SGA en 
de Ichthuskerk (totaal: 650 stuks).  
  
We hielden contact met de kerkenraad van de SGA door de verslagen 
van onze bestuursvergaderingen door te sturen. Ook had onze 
stuurgroep in 2013  een keer overleg met het moderamen van de SGA.  
Af en toe wordt er in de kerkdiensten van de SGA gecollecteerd voor 
een specifieke activiteit van Open Arms. Deze collectes lichten we toe 
in een artikeltje in het kerkblad of mondeling tijdens de kerkdienst.  
In de diensten van de SGA wordt regelmatig gebeden voor het 
wijkwerk van Open Arms.  
De betrokkenheid van de Ichthusgemeente (GKV) bij Open Arms is 
inmiddels vergelijkbaar met de betrokkenheid vanuit de SGA. Twee 
leden van de Ichthuskerk maken deel uit van het Open Arms bestuur. 



Jaarverslag  2013 en plan 2014                                              Stichting Open Arms 
  

 10 

 
PR naar buiten 
Stichting Open Arms heeft een website: www.openarms.nl .  
Bijna alle informatie over activiteiten is hier te vinden.  
 
Verder is er reclame gemaakt voor onze activiteiten door flyers voor de 
verschillende activiteiten en soms ook wat posters. 
 
De opbouwwerker deelde ook regelmatig uitnodigingen, folders en 
visitekaartjes uit tijdens overlegmomenten met andere lokale 
organisaties.  
 
Samenwerking met andere organisaties 
In 2013 waren medewerkers van Open Arms aanwezig bij 
overlegmomenten van Armoedeplatform Alexander (maandelijks), 
Netwerk Zinvol Actief  Alexander (twee maandelijks). Het netwerk 
Kleurrijk Alexander is gestopt. 
 
In de uitvoering werkten we in 2013 met name samen met Stichting 
Buurtwerk Alexander en De Burcht, locatie van de Leliezorggroep.  
Voor individuele hulpverlening zochten we contact met 
Maatschappelijke Dienstverlening Alexander, Bureau Jeugdzorg 
Rotterdam, Vraagwijzer Alexander, Het Leger des Heils en diverse 
andere instanties. 
 
Door leerlingen en docenten van Gereformeerde Scholengemeenschap 
Randstad zijn we ook ondersteund. In april 2013 organiseerden zij een 
uitstapje en een diner voor bijna 300 klanten van de voedselbank en 
voor Sinterklaas brachten leerlingen een paar honderd cadeautjes 
naar ons uitdeelpunt van de Voedselbank. Geweldig natuurlijk!  
 
Fondswerving 
Onder het kopje ‘Communicatie met onze achterban’ noemden we al 
dat er in de SGA regelmatig een collecte wordt gehouden voor een 
activiteit van Open Arms. Daarnaast zijn er mensen binnen en buiten 
de gemeente die maandelijks geld overmaken naar de rekening van 
Open Arms. 
In  nieuwsbrieven en op onze website wijzen wij op de mogelijkheid om 
ons wijkwerk financieel te steunen, en wordt het rekeningnummer 
vermeld.  
Af en toe wordt er een presentatie verzorgd over het werk van Open 
Arms. Afgelopen september twee keer bij de PCOB. Zo’n presentatie 
levert ook financieel weer wat op. 
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Vooruitblik 2014 
 
Zoals het er nu uitziet wordt 2014 een intensief jaar voor Open Arms. 
Enerzijds omdat de bestaande activiteiten gewoon doorgaan. 
Anderzijds omdat er zich een concrete mogelijkheid aandient om een 
eigen plek in de wijk te gaan realiseren. Een wens die al langere tijd 
leeft bij Open Arms. 
Als dit definitief doorgaat vloeit er veel uit voort.  Allereerst het regelen 
van de koop / huur van het pand. Vervolgens het maken van plannen 
en het opknappen en inrichten van het pand. En tenslotte de opening 
en invulling van bestaande en nieuwe activiteiten realiseren. Dat raakt 
heel veel terreinen: bemensing, randvoorwaarden creëren, p.r., 
financiën en afstemming met andere partijen in de wijk. 
 
Met het realiseren van een eigen plek is het goed om de organisatie 
van Open Arms opnieuw goed neer te zetten.  
Wat is onze visie en missie? Hoe vertalen we dat concreet door in 
activiteiten en projecten? Waar willen we vooral op inzetten? Wat 
verwachten we van onze vrijwilligers? Hoe kunnen we de plek in de 
wijk ‘vergroten’? 
Al met al een heel pakket waar we in 2014 onze handen vol aan 
hebben. Belangrijk om bij dit alles het doel voor ogen te houden. Dat 
het ten goede komt aan mensen in de wijk Het Lage Land. 
 
 
 
 


