
 

10 x een wonder
We maken bij Kerk & Buurt Noord het hele jaar door wonderen mee. Nee, om grote, spectaculaire gebeurtenissen 
gaat het niet. Het zijn niet de wonderen waarover je soms in de krant leest. Of de wonderen die iedereen wel uit 
sprookjes kent. Dat er een prinses bij je op bezoek komt of zo . . . Nu is dat een slecht voorbeeld, want dat gebeurde 
ons het afgelopen jaar toevallig wel.

De wonderen die we steeds opnieuw om ons heen zien, zijn de wonderen van kleine mensen die kleine daden 
verrichten. Ze helpen een ander. Ze helpen zichzelf. Ze laten zich niet kisten. Ze blijven hopen. Ze geven niet op. 

In dit jaarverslag willen we tien voorbeelden geven van wonderlijke dingen die we in 2008 hebben meegemaakt. 
Zodat u een beetje een idee krijgt van ons werk. En van onze buurt.

Het Ondersteuningsfonds Kerk & Buurt Noord, opgericht in 2001, verleent concrete financiële hulp aan 
mensen in de buurt. Kleine bedragen (tot maximaal € 50,-) worden rechtstreeks betaald vanuit de 
pechpot. Het gaat hier om zaken als het repareren van een fiets, een schoolreisje, een rekenmachine, 
reiskosten om iemand in het ziekenhuis te kunnen bezoeken, of medicijnen die niet vergoed worden. 
Over grotere bedragen, beschikbaar gesteld door verschillende fondsen, beslist de commissie 
Ondersteuningsfonds. Het gaat hier om situaties waar de Bijzondere Bijstand is afgewezen, of niet 
van toepassing is. Aparte vermelding verdient de Kerstactie, waarbij een bedrag van € 5.000,-, 
in samenwerking met enkele buurtorganisaties wordt verdeeld onder mensen in de wijk. 

Of het nu om een gestolen fiets gaat of een betalingsachterstand bij een energiebedrijf - een praktisch 
probleem kan een enorme belasting voor iemand betekenen. Ondersteuningsfonds en pechpot zorgen 
in zo’n geval voor opluchting: in een uitzichtloze situatie is er opeens een beetje geld om een dringend 
probleem aan te pakken. Iemand ‘kan weer even vooruit’. En dat geeft vertrouwen. 

Daarmee is het onderliggende complex van problemen natuurlijk niet opgelost. De pechpot is geen 
toverstafje dat sociaal isolement, armoede en taalachterstand in het niets doet verdwijnen. Pechpot 
en ondersteuningsfonds zijn ondersteunende middelen die altijd in samenhang met andere middelen 
worden ingezet: gesprekken, begeleiding richting hulpverlening, hulp bij het schrijven van brieven. 
Tijdelijke hulp is altijd een onderdeel van een lange termijn strategie. 

Critici omschrijven dergelijke praktische financiële steun weleens als dweilen met de kraan open. 
Helemaal onterecht is die kwalificatie niet. Maar bij Kerk & Buurt Noord weten we als geen ander dat 
het dichtdraaien van die kraan een langdurige en intensieve klus is, waarbij succes niet bij voorbaat is 
verzekerd. Ondertussen blijft dat water stijgen. Dweilen volstaat niet, maar het helpt bij het beperken 
van de schade. Zodat er tijd is om te werken aan een echte oplossing. 

Jaarverslag 
Kerk & Buurt Noord

Twee voorbeelden uit 2008: 

- Buurtcentrum De Meeuw stuurde iemand naar ons toe. Een mevrouw die eindelijk haar verblijfs-
vergunning had gekregen en nu een opleiding wilde gaan doen. Maar ze had nog documenten 
nodig – die € 330 kon ze niet betalen. Dankzij een gift van het Ondersteuningsfonds waren die 
documenten geen probleem meer. En nu is ze aan haar opleiding beginnen.

- Mevrouw V. was al jaren niet op vakantie of weg geweest. Na het overlijden van haar man 
‘knoopte ze de eindjes aan elkaar’, maar voor vakantie bleef niks over. Dankzij een gift van 
het Ondersteuningsfonds kon ze dit jaar een week met een vriendin op stap. 

9. Ondersteuningsfonds: ‘Iemand kan weer even vooruit’
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De teksten ‘Klein kan veel’ en ‘Ik smaak niet de leven’ verschenen eerder in een iets 
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10. Kerstdiner 
Kun je tijdens een kerstdiner op je paasbest gekleed zijn? De in totaal 150 mensen die afgelopen 26 en 27 december bij Van Harte waren wel! 

Ze hadden hun mooiste kleren aangetrokken. Sommigen hadden speciaal voor de gelegenheid iets bijzonders op de kop getikt: een hoed, 
een jasje, een handtas . . . Wat een feestelijk gezicht was dat!  

Ze zijn zo langzamerhand traditie geworden, de kerstdiners van Van Harte, Kerk & Buurt Noord en de Rotary. Iedereen zet zich ontzettend in om 
de diners tot een succes te maken. De mensen van de Rotary koken iedere keer een bijzondere maaltijd, samen met de vrijwilligers van Van Harte. 
En dan gaat iedereen samen aan tafel. In de loop van de avond zet de Rotary iedereen individueel op de foto. De foto’s, ingelijst en wel, krijgen de 
gasten aan het eind van de avond mee naar huis.

De diners zijn bedoeld voor mensen die zelden of nooit uitgaan of uit eten gaan. Het kost soms wel wat overredingskracht om ze zover te krijgen. 
Maar wat heeft iedereen een geweldige avond!
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Prinses Maxima was op 15 mei 2008 in Noord. 
Ze bezocht buurtcentrum De Meeuw en  
Buurt-resto Van Harte. En ze sprak met vier 
werkers, waaronder ook Marchien Timmerman 
van Kerk & Buurt Noord. ‘Het was gewoon een 
gesprek’, zegt Marchien: ‘Een gesprek over ons 
werk. Met vragen van haar, belangstelling voor 
ons werk, en ook veel humor. Het ging over 
onze passie, onze onderlinge samenwerking . . . 
We voelden ons echt gesteund door haar 
belangstelling!’

‘Ik zie in iedereen wel mogelijkheden’, zegt Arnold van der Snoek. Die positieve instelling 
komt hem goed van pas in zijn functie als coördinator van Samen Verder, een project voor 
sociaal mentoraat in Amsterdam Noord dat inmiddels een jaar draait. 

Arnold begeleidt mensen die het lastig vinden om zich te redden in hun dagelijks leven. 
Ze missen het overzicht om hun problemen aan te pakken, en dus stapelen deze zich op. 
Het kan van alles zijn: betalingsachterstanden, belangrijke post die blijft liggen, problemen 
met lezen en schrijven, hygiëne in huis . . . ‘We proberen niet om al hun problemen voor ze op te lossen, 
maar om ze zelf langzaam maar zeker weer grip te laten krijgen op hun bestaan’, zegt Arnold. 

Dat doet hij niet vanachter zijn bureau. Hij gaat naar de mensen toe en met ze aan de slag. ‘Je doet wat 
nodig is. Is het huis vies? Dan wordt er eerst schoongemaakt.’ Arnold vertelt hoe hij een afspraak bij een 
cliënt had gemaakt: ‘Er lag afval op de grond, je kon amper door de ramen kijken en de borden waren te 
vies om te beet te pakken.’ Toen zijn ze samen gaan schoonmaken. Stofzuigen. Dweilen. Troep weg-
gooien. ‘En ondertussen hebben we wat gepraat.’

5. Samenwerking in Noord
Vier hulpverleners, van het Leefkringhuis, buurtcentrum De Meeuw, Kerk & Buurt Noord en Buurtresto 
Van Harte kwamen in 2007 en 2008 vijf keer bij elkaar om te praten over hun samenwerking in de 
buurt. Alle vier zetten ze zich vanuit hun eigen organisatie in voor de mensen in Noord die het meest 
kwetsbaar zijn. Mensen met schulden. Mensen die de taal niet voldoende spreken. Mensen die eenzaam 
zijn. Mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren. Mensen die, soms letterlijk, in de 
hoek zitten waar de klappen vallen. 

Dát ze dit werk doen is niet zo uniek. Er zijn in Amsterdam-Noord diverse personen en organisaties die 
belangrijk werk doen voor en met deze kwetsbare groepen. Bijzonder is de manier waarop deze vier 
werkers hun werk doen. Veel meer dan in deze sector gebruikelijk is, doen ze hun werk los van procedures
en protocollen. Ze doen wat nodig is, zoekend, intuïtief, improviserend. Doen ze maar wat? Nee, ze 
beoordelen iedere situatie op haar merites. Niet de regels staan centraal, maar de mens die hulp nodig 
heeft. Niet volgende week, of morgen, maar nu.

Deze manier van werken heeft grote voordelen voor de klant: de buurtbewoner. Dit bleek ook uit 
interviews die de werkers met elkaars klanten hadden. Voor de werkers zelf zijn aan de werkwijze 
verschillende risico’s verbonden. Het werk is namelijk erg verbonden met het uitgesproken karakter van 
de werkers. Niet voor niets opereert slechts een kleine minderheid van de hulpverleners op deze manier. 

De vier hulpverleners kwamen elkaar de afgelopen jaren regelmatig tegen, bij vergaderingen, bij 
trainingen, in hun praktische werk. Ze herkenden iets bij elkaar, en ze zochten elkaar steeds vaker op 
om zaken voor elkaar te krijgen. Ken jij niet iemand die? Hoe regel jij meestal? Kunnen wij niet een keer 

Yvonne Smit, medewerker Kerk & Buurt Noord: ‘Wat mijn 
mooiste moment van 2008 was? Dat was de dag dat Sylvia de 
brief met haar burgerservicenummer ontving. Ik was toen bij 
haar en ze smoorde mij ter plekke in een omhelzing. Wat een 
heerlijk moment was dat voor ons samen. Dat je zo blij kunt 
zijn met een nummer . . .’ 

8. Feest   
Vorige zomer. Een mooie zonnige dag op het Spreeuwenplein. Het was een geweldig buurtfeest, waaraan ook wij een 

bijdrage leverden. Maar wat hebben vooral de buurtbewoners zelf zich ingezet! Er werd geschaakt op straat, er waren kraampjes, je kon een 
hennatattoo laten zetten . . . En de brandweer was er, met brandspuit en al. Al die kinderen renden onder die straal door, wat een prachtig gezicht!
 

1. Klein kan veel
Hannie vertelt hoe ze die morgen voor het eerst weer haar teen op de grond zette in een gewone schoen. Een hele 
overwinning was dat geweest. Sinds de operatie aan haar voet, zes weken geleden, had ze een verhoogde schoen, 
waarbij haar teen van de grond was. Vandaag moest ze haar gewone schoen weer aan. Ze durfde niet, belde nog de 
doktersassistente. Die had gezegd: ‘Gewoon proberen en als het niet lukt, probeer het dan nog een keer.’
Nu zit ze hier met een glimlach op haar gezicht. Omdat ze de schoen had aangedaan en haar teen op de grond had 
gevoeld. En toen was ze hierheen gelopen.
Hannie wordt alom geprezen om haar doorzettingsvermogen. Mensen moedigen haar aan om ‘naar de stad te lopen.’ 
Haar dapperheid werkt aanstekelijk. ‘Zonder dappere verhalen van anderen ken ik bijna niet’, zegt Marie. 
Aanstekelijke dapperheid van kleine mensen en kleine daden! [ tekst: Marchien Timmerman ]

3. Prinses Maxima komt op bezoek

2. ‘Ik smaak niet de leven’
Vandaag ontmoet ik haar voor de tweede keer. Ze komt met een vraag om geld. 
Het geld dat ze had moeten ontvangen, was niet aangekomen. Daar zitten we . . . 
Wil ze koffie? Doe maar niet. Ze begint ineens te vertellen, hoe ze haar man
mist. Zeven jaar geleden overleden. Een gevolg van geweld. Ze vertelt wat er 
gebeurd is. 
Ze mist hem nog altijd. Ze is veel alleen, kent ook angst. ‘Ze zeggen dat het nu 
maar over moet zijn. En dat is niet zo.’ Ik vraag: ‘Misschien heb je nu pas tijd en 
ruimte voor het verdriet?’ 
Ze vertelt hoe ze vaak denkt: wat erg dat hij zijn kinderen niet ziet opgroeien. 
We hebben het er over hoe moeilijk het is om uit te leggen wat er in je hart 
omgaat, dat het zo alleen voelt. ‘Ik smaak niet de leven meer’, zegt ze en vertelt 
over hoe goed het vroeger allemaal was. En in dat delen van het verdriet, haar 
geschiedenis, haar verhaal, kan het gesprek gaan over wat ze nu nodig heeft. 
Meer contact. Iets doen met anderen. Iemand vinden met wie ze over haar verlies 
kan praten. ‘Iemand die dat snapt.’ En al zoekende ontstaat er ruimte. Ze laat een 
foto zien van haar kinderen. Ze lacht, blij dat het goed met ze gaat.
‘Doe toch maar koffi e’, zegt ze ineens, en ze drinkt met smaak. We lachen elkaar toe.
[ tekst: Marchien Timmerman ]
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4. ‘We doen wat nodig is’
Een schoon huis lost niet iemands problemen op. Maar het helpt wel, 
zegt Arnold: ‘Dan is er weer een basis, en kun je verder aan de slag.’ 
Ze zijn samen gaan werken aan regelmaat. Het mobieltje zo instellen 
dat de man er aan herinnerd wordt zijn medicijnen te slikken. 
De wekker zetten zodat de dag niet zomaar voorbij is. Gesprekken 
over de toekomst. Is betaalde arbeid mogelijk? Of wat vrijwilligers-

werk? ‘Kleine stapjes zetten’, noemt Arnold dat. Zodat iemand weer wat structuur in zijn leven krijgt. 
Een van zijn cliënten staat op de wachtlijst voor schuldhulpverlening. ‘Maar we proberen nu vast 
dingen op te lossen. Ik zeg tegen haar: ga maar bellen. Probeer maar een regeling te treffen. Ik sta 
naast je. Dat is even slikken voor haar, maar ze doet het wel. En ze ziet dat het werkt, dat het resultaat 
heeft. Ze durft nu weer de straat op.’

Het klinkt als een tijdrovende vorm van hulpverlening. Heeft Arnold niet te maken met ‘zorgminuten’ 
en deadlines? Juist niet, zegt Arnold: ‘Je moet tijd voor mensen hebben. Dan bereik je resultaten.’ 
Samen Verder gaat uit van een intensieve begeleiding gedurende een langere periode. Dat kan een 
paar maanden zijn, maar ook een paar jaar. Er is ruimte voor maximaal tien personen/gezinnen. 

Een standaardaanpak is er ook niet: iedere deelnemer krijgt een plan op maat. 
Samen Verder is een initiatief van Kerk & Buurt Noord. Het wordt gefinancierd door onder 
meer het stadsdeel en het Oranje Fonds. Arnold: ‘Het gaat om een proefproject voor drie 
jaar. Maar ik kan me niet voorstellen dat het daarna stopt. Er zijn hier zoveel mensen die 
voor Samen Verder in aanmerking komen. Daar willen we graag wat voor betekenen.’ 

samen naar? En zo ontstond een praktisch en effectief informeel samenwerkingsverband van ‘vrije 
werkers’, die middels direct contact concrete hulp bieden, waarbij het belang van de buurtbewoner 
steeds voorop staat. Met de samenwerking kwam ook de behoefte tot duiding. Wat maakt onze werk-
wijze zo bijzonder? Wat is onze onderlinge dynamiek? Kunnen we hier niet meer mee doen? En is het 
overdraagbaar? 

De vier werkers kijken positief terug op de vijf gesprekken. De onderlinge band is erdoor versterkt. 
‘We werkten al goed samen. Dat is hierdoor versterkt’, zegt er een. ‘We weten elkaar nu beter te 
vinden’, heeft een ander gemerkt. 

 

6. Blij met een nummer 7. ‘Prachtige, betrokken mensen’
Anke Heerma, vrijwilliger Kerk & Buurt Noord: ‘Mijn mooiste moment? Dat heb ik eigenlijk niet 
specifiek. Ik vind het altijd weer mooi en bijzonder de groep van prachtige, betrokken mensen te 
zien die samen Kerk & Buurt Noord vormen en die het binnen henzelf geïntegreerde “God is Liefde” 
met overgave toepassen.’ 

10    een wonder 
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10    een wonder 

10    een wonder 

10    een wonder 

10    een wonder 

10    een wonder 
10    een wonder 

In 2008 werkten we onder meer samen met:

Van Harte Buurtresto, Leefkringhuis, buurtcentrum De Meeuw, buurtcentrum Ons Huis, Buurtbeheer Vogelbuurt/IJpleinbuurt, 

IBAN, Stadsdeel Amsterdam-Noord, Rotary Noord, Vrouwencentrum EVA, Vrouwenlijn, Diakonie Protestantse gemeente 

Midden-Noord en Parochiële Charitas instelling H. Augustinusparochie Amsterdam-Noord. 

Financiële bijdragen die ons werk mogelijk maken kregen we in 2008 onder meer van: 

commissie Prosan Amsterdam-Noord, Oranjefonds, RCOAK, Skan, 

Diakonie protestantse wijkgemeente Amsterdam-Noord, Stadsdeel Amsterdam-Noord. 



Prinses Maxima was op 15 mei 2008 in Noord. 
Ze bezocht buurtcentrum De Meeuw en  
Buurt-resto Van Harte. En ze sprak met vier 
werkers, waaronder ook Marchien Timmerman 
van Kerk & Buurt Noord. ‘Het was gewoon een 
gesprek’, zegt Marchien: ‘Een gesprek over ons 
werk. Met vragen van haar, belangstelling voor 
ons werk, en ook veel humor. Het ging over 
onze passie, onze onderlinge samenwerking . . . 
We voelden ons echt gesteund door haar 
belangstelling!’

‘Ik zie in iedereen wel mogelijkheden’, zegt Arnold van der Snoek. Die positieve instelling 
komt hem goed van pas in zijn functie als coördinator van Samen Verder, een project voor 
sociaal mentoraat in Amsterdam Noord dat inmiddels een jaar draait. 

Arnold begeleidt mensen die het lastig vinden om zich te redden in hun dagelijks leven. 
Ze missen het overzicht om hun problemen aan te pakken, en dus stapelen deze zich op. 
Het kan van alles zijn: betalingsachterstanden, belangrijke post die blijft liggen, problemen 
met lezen en schrijven, hygiëne in huis . . . ‘We proberen niet om al hun problemen voor ze op te lossen, 
maar om ze zelf langzaam maar zeker weer grip te laten krijgen op hun bestaan’, zegt Arnold. 

Dat doet hij niet vanachter zijn bureau. Hij gaat naar de mensen toe en met ze aan de slag. ‘Je doet wat 
nodig is. Is het huis vies? Dan wordt er eerst schoongemaakt.’ Arnold vertelt hoe hij een afspraak bij een 
cliënt had gemaakt: ‘Er lag afval op de grond, je kon amper door de ramen kijken en de borden waren te 
vies om te beet te pakken.’ Toen zijn ze samen gaan schoonmaken. Stofzuigen. Dweilen. Troep weg-
gooien. ‘En ondertussen hebben we wat gepraat.’

5. Samenwerking in Noord
Vier hulpverleners, van het Leefkringhuis, buurtcentrum De Meeuw, Kerk & Buurt Noord en Buurtresto 
Van Harte kwamen in 2007 en 2008 vijf keer bij elkaar om te praten over hun samenwerking in de 
buurt. Alle vier zetten ze zich vanuit hun eigen organisatie in voor de mensen in Noord die het meest 
kwetsbaar zijn. Mensen met schulden. Mensen die de taal niet voldoende spreken. Mensen die eenzaam 
zijn. Mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren. Mensen die, soms letterlijk, in de 
hoek zitten waar de klappen vallen. 

Dát ze dit werk doen is niet zo uniek. Er zijn in Amsterdam-Noord diverse personen en organisaties die 
belangrijk werk doen voor en met deze kwetsbare groepen. Bijzonder is de manier waarop deze vier 
werkers hun werk doen. Veel meer dan in deze sector gebruikelijk is, doen ze hun werk los van procedures
en protocollen. Ze doen wat nodig is, zoekend, intuïtief, improviserend. Doen ze maar wat? Nee, ze 
beoordelen iedere situatie op haar merites. Niet de regels staan centraal, maar de mens die hulp nodig 
heeft. Niet volgende week, of morgen, maar nu.

Deze manier van werken heeft grote voordelen voor de klant: de buurtbewoner. Dit bleek ook uit 
interviews die de werkers met elkaars klanten hadden. Voor de werkers zelf zijn aan de werkwijze 
verschillende risico’s verbonden. Het werk is namelijk erg verbonden met het uitgesproken karakter van 
de werkers. Niet voor niets opereert slechts een kleine minderheid van de hulpverleners op deze manier. 

De vier hulpverleners kwamen elkaar de afgelopen jaren regelmatig tegen, bij vergaderingen, bij 
trainingen, in hun praktische werk. Ze herkenden iets bij elkaar, en ze zochten elkaar steeds vaker op 
om zaken voor elkaar te krijgen. Ken jij niet iemand die? Hoe regel jij meestal? Kunnen wij niet een keer 

Yvonne Smit, medewerker Kerk & Buurt Noord: ‘Wat mijn 
mooiste moment van 2008 was? Dat was de dag dat Sylvia de 
brief met haar burgerservicenummer ontving. Ik was toen bij 
haar en ze smoorde mij ter plekke in een omhelzing. Wat een 
heerlijk moment was dat voor ons samen. Dat je zo blij kunt 
zijn met een nummer . . .’ 

8. Feest   
Vorige zomer. Een mooie zonnige dag op het Spreeuwenplein. Het was een geweldig buurtfeest, waaraan ook wij een 

bijdrage leverden. Maar wat hebben vooral de buurtbewoners zelf zich ingezet! Er werd geschaakt op straat, er waren kraampjes, je kon een 
hennatattoo laten zetten . . . En de brandweer was er, met brandspuit en al. Al die kinderen renden onder die straal door, wat een prachtig gezicht!
 

1. Klein kan veel
Hannie vertelt hoe ze die morgen voor het eerst weer haar teen op de grond zette in een gewone schoen. Een hele 
overwinning was dat geweest. Sinds de operatie aan haar voet, zes weken geleden, had ze een verhoogde schoen, 
waarbij haar teen van de grond was. Vandaag moest ze haar gewone schoen weer aan. Ze durfde niet, belde nog de 
doktersassistente. Die had gezegd: ‘Gewoon proberen en als het niet lukt, probeer het dan nog een keer.’
Nu zit ze hier met een glimlach op haar gezicht. Omdat ze de schoen had aangedaan en haar teen op de grond had 
gevoeld. En toen was ze hierheen gelopen.
Hannie wordt alom geprezen om haar doorzettingsvermogen. Mensen moedigen haar aan om ‘naar de stad te lopen.’ 
Haar dapperheid werkt aanstekelijk. ‘Zonder dappere verhalen van anderen ken ik bijna niet’, zegt Marie. 
Aanstekelijke dapperheid van kleine mensen en kleine daden! [ tekst: Marchien Timmerman ]

3. Prinses Maxima komt op bezoek

2. ‘Ik smaak niet de leven’
Vandaag ontmoet ik haar voor de tweede keer. Ze komt met een vraag om geld. 
Het geld dat ze had moeten ontvangen, was niet aangekomen. Daar zitten we . . . 
Wil ze koffie? Doe maar niet. Ze begint ineens te vertellen, hoe ze haar man
mist. Zeven jaar geleden overleden. Een gevolg van geweld. Ze vertelt wat er 
gebeurd is. 
Ze mist hem nog altijd. Ze is veel alleen, kent ook angst. ‘Ze zeggen dat het nu 
maar over moet zijn. En dat is niet zo.’ Ik vraag: ‘Misschien heb je nu pas tijd en 
ruimte voor het verdriet?’ 
Ze vertelt hoe ze vaak denkt: wat erg dat hij zijn kinderen niet ziet opgroeien. 
We hebben het er over hoe moeilijk het is om uit te leggen wat er in je hart 
omgaat, dat het zo alleen voelt. ‘Ik smaak niet de leven meer’, zegt ze en vertelt 
over hoe goed het vroeger allemaal was. En in dat delen van het verdriet, haar 
geschiedenis, haar verhaal, kan het gesprek gaan over wat ze nu nodig heeft. 
Meer contact. Iets doen met anderen. Iemand vinden met wie ze over haar verlies 
kan praten. ‘Iemand die dat snapt.’ En al zoekende ontstaat er ruimte. Ze laat een 
foto zien van haar kinderen. Ze lacht, blij dat het goed met ze gaat.
‘Doe toch maar koffi e’, zegt ze ineens, en ze drinkt met smaak. We lachen elkaar toe.
[ tekst: Marchien Timmerman ]
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cliënt had gemaakt: ‘Er lag afval op de grond, je kon amper door de ramen kijken en de borden waren te cliënt had gemaakt: ‘Er lag afval op de grond, je kon amper door de ramen kijken en de borden waren te cliënt had gemaakt: ‘Er lag afval op de grond, je kon amper door de ramen kijken en de borden waren te 
vies om te beet te pakken.’ Toen zijn ze samen gaan schoonmaken. Stofzuigen. Dweilen. Troep weg-vies om te beet te pakken.’ Toen zijn ze samen gaan schoonmaken. Stofzuigen. Dweilen. Troep weg-vies om te beet te pakken.’ Toen zijn ze samen gaan schoonmaken. Stofzuigen. Dweilen. Troep weg-
gooien. ‘En ondertussen hebben we wat gepraat.’gooien. ‘En ondertussen hebben we wat gepraat.’

4. ‘We doen wat nodig is’
Een schoon huis lost niet iemands problemen op. Maar het helpt wel, 
zegt Arnold: ‘Dan is er weer een basis, en kun je verder aan de slag.’ 
Ze zijn samen gaan werken aan regelmaat. Het mobieltje zo instellen 
dat de man er aan herinnerd wordt zijn medicijnen te slikken. 
De wekker zetten zodat de dag niet zomaar voorbij is. Gesprekken 
over de toekomst. Is betaalde arbeid mogelijk? Of wat vrijwilligers-

werk? ‘Kleine stapjes zetten’, noemt Arnold dat. Zodat iemand weer wat structuur in zijn leven krijgt. 
Een van zijn cliënten staat op de wachtlijst voor schuldhulpverlening. ‘Maar we proberen nu vast 
dingen op te lossen. Ik zeg tegen haar: ga maar bellen. Probeer maar een regeling te treffen. Ik sta 
naast je. Dat is even slikken voor haar, maar ze doet het wel. En ze ziet dat het werkt, dat het resultaat 
heeft. Ze durft nu weer de straat op.’

Het klinkt als een tijdrovende vorm van hulpverlening. Heeft Arnold niet te maken met ‘zorgminuten’ 
en deadlines? Juist niet, zegt Arnold: ‘Je moet tijd voor mensen hebben. Dan bereik je resultaten.’ 
Samen Verder gaat uit van een intensieve begeleiding gedurende een langere periode. Dat kan een 
paar maanden zijn, maar ook een paar jaar. Er is ruimte voor maximaal tien personen/gezinnen. 

Een standaardaanpak is er ook niet: iedere deelnemer krijgt een plan op maat. 
Samen Verder is een initiatief van Kerk & Buurt Noord. Het wordt gefinancierd door onder 
meer het stadsdeel en het Oranje Fonds. Arnold: ‘Het gaat om een proefproject voor drie 
jaar. Maar ik kan me niet voorstellen dat het daarna stopt. Er zijn hier zoveel mensen die 
voor Samen Verder in aanmerking komen. Daar willen we graag wat voor betekenen.’ 

samen naar? En zo ontstond een praktisch en effectief informeel samenwerkingsverband van ‘vrije 
werkers’, die middels direct contact concrete hulp bieden, waarbij het belang van de buurtbewoner 
steeds voorop staat. Met de samenwerking kwam ook de behoefte tot duiding. Wat maakt onze werk-
wijze zo bijzonder? Wat is onze onderlinge dynamiek? Kunnen we hier niet meer mee doen? En is het 
overdraagbaar? 

De vier werkers kijken positief terug op de vijf gesprekken. De onderlinge band is erdoor versterkt. 
‘We werkten al goed samen. Dat is hierdoor versterkt’, zegt er een. ‘We weten elkaar nu beter te 
vinden’, heeft een ander gemerkt. 

 

6. Blij met een nummer 7. ‘Prachtige, betrokken mensen’
Anke Heerma, vrijwilliger Kerk & Buurt Noord: ‘Mijn mooiste moment? Dat heb ik eigenlijk niet 
specifiek. Ik vind het altijd weer mooi en bijzonder de groep van prachtige, betrokken mensen te 
zien die samen Kerk & Buurt Noord vormen en die het binnen henzelf geïntegreerde “God is Liefde” 
met overgave toepassen.’ 
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In 2008 werkten we onder meer samen met:

Van Harte Buurtresto, Leefkringhuis, buurtcentrum De Meeuw, buurtcentrum Ons Huis, Buurtbeheer Vogelbuurt/IJpleinbuurt, 

IBAN, Stadsdeel Amsterdam-Noord, Rotary Noord, Vrouwencentrum EVA, Vrouwenlijn, Diakonie Protestantse gemeente 

Midden-Noord en Parochiële Charitas instelling H. Augustinusparochie Amsterdam-Noord. 

Financiële bijdragen die ons werk mogelijk maken kregen we in 2008 onder meer van: 

commissie Prosan Amsterdam-Noord, Oranjefonds, RCOAK, Skan, 

Diakonie protestantse wijkgemeente Amsterdam-Noord, Stadsdeel Amsterdam-Noord. 



Prinses Maxima was op 15 mei 2008 in Noord. 
Ze bezocht buurtcentrum De Meeuw en  
Buurt-resto Van Harte. En ze sprak met vier 
werkers, waaronder ook Marchien Timmerman 
van Kerk & Buurt Noord. ‘Het was gewoon een 
gesprek’, zegt Marchien: ‘Een gesprek over ons 
werk. Met vragen van haar, belangstelling voor 
ons werk, en ook veel humor. Het ging over 
onze passie, onze onderlinge samenwerking . . . 
We voelden ons echt gesteund door haar 
belangstelling!’

‘Ik zie in iedereen wel mogelijkheden’, zegt Arnold van der Snoek. Die positieve instelling 
komt hem goed van pas in zijn functie als coördinator van Samen Verder, een project voor 
sociaal mentoraat in Amsterdam Noord dat inmiddels een jaar draait. 

Arnold begeleidt mensen die het lastig vinden om zich te redden in hun dagelijks leven. 
Ze missen het overzicht om hun problemen aan te pakken, en dus stapelen deze zich op. 
Het kan van alles zijn: betalingsachterstanden, belangrijke post die blijft liggen, problemen 
met lezen en schrijven, hygiëne in huis . . . ‘We proberen niet om al hun problemen voor ze op te lossen, 
maar om ze zelf langzaam maar zeker weer grip te laten krijgen op hun bestaan’, zegt Arnold. 

Dat doet hij niet vanachter zijn bureau. Hij gaat naar de mensen toe en met ze aan de slag. ‘Je doet wat 
nodig is. Is het huis vies? Dan wordt er eerst schoongemaakt.’ Arnold vertelt hoe hij een afspraak bij een 
cliënt had gemaakt: ‘Er lag afval op de grond, je kon amper door de ramen kijken en de borden waren te 
vies om te beet te pakken.’ Toen zijn ze samen gaan schoonmaken. Stofzuigen. Dweilen. Troep weg-
gooien. ‘En ondertussen hebben we wat gepraat.’

5. Samenwerking in Noord
Vier hulpverleners, van het Leefkringhuis, buurtcentrum De Meeuw, Kerk & Buurt Noord en Buurtresto 
Van Harte kwamen in 2007 en 2008 vijf keer bij elkaar om te praten over hun samenwerking in de 
buurt. Alle vier zetten ze zich vanuit hun eigen organisatie in voor de mensen in Noord die het meest 
kwetsbaar zijn. Mensen met schulden. Mensen die de taal niet voldoende spreken. Mensen die eenzaam 
zijn. Mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren. Mensen die, soms letterlijk, in de 
hoek zitten waar de klappen vallen. 

Dát ze dit werk doen is niet zo uniek. Er zijn in Amsterdam-Noord diverse personen en organisaties die 
belangrijk werk doen voor en met deze kwetsbare groepen. Bijzonder is de manier waarop deze vier 
werkers hun werk doen. Veel meer dan in deze sector gebruikelijk is, doen ze hun werk los van procedures
en protocollen. Ze doen wat nodig is, zoekend, intuïtief, improviserend. Doen ze maar wat? Nee, ze 
beoordelen iedere situatie op haar merites. Niet de regels staan centraal, maar de mens die hulp nodig 
heeft. Niet volgende week, of morgen, maar nu.

Deze manier van werken heeft grote voordelen voor de klant: de buurtbewoner. Dit bleek ook uit 
interviews die de werkers met elkaars klanten hadden. Voor de werkers zelf zijn aan de werkwijze 
verschillende risico’s verbonden. Het werk is namelijk erg verbonden met het uitgesproken karakter van 
de werkers. Niet voor niets opereert slechts een kleine minderheid van de hulpverleners op deze manier. 

De vier hulpverleners kwamen elkaar de afgelopen jaren regelmatig tegen, bij vergaderingen, bij 
trainingen, in hun praktische werk. Ze herkenden iets bij elkaar, en ze zochten elkaar steeds vaker op 
om zaken voor elkaar te krijgen. Ken jij niet iemand die? Hoe regel jij meestal? Kunnen wij niet een keer 

Yvonne Smit, medewerker Kerk & Buurt Noord: ‘Wat mijn 
mooiste moment van 2008 was? Dat was de dag dat Sylvia de 
brief met haar burgerservicenummer ontving. Ik was toen bij 
haar en ze smoorde mij ter plekke in een omhelzing. Wat een 
heerlijk moment was dat voor ons samen. Dat je zo blij kunt 
zijn met een nummer . . .’ 

8. Feest   
Vorige zomer. Een mooie zonnige dag op het Spreeuwenplein. Het was een geweldig buurtfeest, waaraan ook wij een 

bijdrage leverden. Maar wat hebben vooral de buurtbewoners zelf zich ingezet! Er werd geschaakt op straat, er waren kraampjes, je kon een 
hennatattoo laten zetten . . . En de brandweer was er, met brandspuit en al. Al die kinderen renden onder die straal door, wat een prachtig gezicht!
 

1. Klein kan veel
Hannie vertelt hoe ze die morgen voor het eerst weer haar teen op de grond zette in een gewone schoen. Een hele 
overwinning was dat geweest. Sinds de operatie aan haar voet, zes weken geleden, had ze een verhoogde schoen, 
waarbij haar teen van de grond was. Vandaag moest ze haar gewone schoen weer aan. Ze durfde niet, belde nog de 
doktersassistente. Die had gezegd: ‘Gewoon proberen en als het niet lukt, probeer het dan nog een keer.’
Nu zit ze hier met een glimlach op haar gezicht. Omdat ze de schoen had aangedaan en haar teen op de grond had 
gevoeld. En toen was ze hierheen gelopen.
Hannie wordt alom geprezen om haar doorzettingsvermogen. Mensen moedigen haar aan om ‘naar de stad te lopen.’ 
Haar dapperheid werkt aanstekelijk. ‘Zonder dappere verhalen van anderen ken ik bijna niet’, zegt Marie. 
Aanstekelijke dapperheid van kleine mensen en kleine daden! [ tekst: Marchien Timmerman ]

3. Prinses Maxima komt op bezoek

2. ‘Ik smaak niet de leven’
Vandaag ontmoet ik haar voor de tweede keer. Ze komt met een vraag om geld. 
Het geld dat ze had moeten ontvangen, was niet aangekomen. Daar zitten we . . . 
Wil ze koffie? Doe maar niet. Ze begint ineens te vertellen, hoe ze haar man
mist. Zeven jaar geleden overleden. Een gevolg van geweld. Ze vertelt wat er 
gebeurd is. 
Ze mist hem nog altijd. Ze is veel alleen, kent ook angst. ‘Ze zeggen dat het nu 
maar over moet zijn. En dat is niet zo.’ Ik vraag: ‘Misschien heb je nu pas tijd en 
ruimte voor het verdriet?’ 
Ze vertelt hoe ze vaak denkt: wat erg dat hij zijn kinderen niet ziet opgroeien. 
We hebben het er over hoe moeilijk het is om uit te leggen wat er in je hart 
omgaat, dat het zo alleen voelt. ‘Ik smaak niet de leven meer’, zegt ze en vertelt 
over hoe goed het vroeger allemaal was. En in dat delen van het verdriet, haar 
geschiedenis, haar verhaal, kan het gesprek gaan over wat ze nu nodig heeft. 
Meer contact. Iets doen met anderen. Iemand vinden met wie ze over haar verlies 
kan praten. ‘Iemand die dat snapt.’ En al zoekende ontstaat er ruimte. Ze laat een 
foto zien van haar kinderen. Ze lacht, blij dat het goed met ze gaat.
‘Doe toch maar koffi e’, zegt ze ineens, en ze drinkt met smaak. We lachen elkaar toe.
[ tekst: Marchien Timmerman ]
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gooien. ‘En ondertussen hebben we wat gepraat.’gooien. ‘En ondertussen hebben we wat gepraat.’

4. ‘We doen wat nodig is’
Een schoon huis lost niet iemands problemen op. Maar het helpt wel, 
zegt Arnold: ‘Dan is er weer een basis, en kun je verder aan de slag.’ 
Ze zijn samen gaan werken aan regelmaat. Het mobieltje zo instellen 
dat de man er aan herinnerd wordt zijn medicijnen te slikken. 
De wekker zetten zodat de dag niet zomaar voorbij is. Gesprekken 
over de toekomst. Is betaalde arbeid mogelijk? Of wat vrijwilligers-

werk? ‘Kleine stapjes zetten’, noemt Arnold dat. Zodat iemand weer wat structuur in zijn leven krijgt. 
Een van zijn cliënten staat op de wachtlijst voor schuldhulpverlening. ‘Maar we proberen nu vast 
dingen op te lossen. Ik zeg tegen haar: ga maar bellen. Probeer maar een regeling te treffen. Ik sta 
naast je. Dat is even slikken voor haar, maar ze doet het wel. En ze ziet dat het werkt, dat het resultaat 
heeft. Ze durft nu weer de straat op.’

Het klinkt als een tijdrovende vorm van hulpverlening. Heeft Arnold niet te maken met ‘zorgminuten’ 
en deadlines? Juist niet, zegt Arnold: ‘Je moet tijd voor mensen hebben. Dan bereik je resultaten.’ 
Samen Verder gaat uit van een intensieve begeleiding gedurende een langere periode. Dat kan een 
paar maanden zijn, maar ook een paar jaar. Er is ruimte voor maximaal tien personen/gezinnen. 

Een standaardaanpak is er ook niet: iedere deelnemer krijgt een plan op maat. 
Samen Verder is een initiatief van Kerk & Buurt Noord. Het wordt gefinancierd door onder 
meer het stadsdeel en het Oranje Fonds. Arnold: ‘Het gaat om een proefproject voor drie 
jaar. Maar ik kan me niet voorstellen dat het daarna stopt. Er zijn hier zoveel mensen die 
voor Samen Verder in aanmerking komen. Daar willen we graag wat voor betekenen.’ 

samen naar? En zo ontstond een praktisch en effectief informeel samenwerkingsverband van ‘vrije 
werkers’, die middels direct contact concrete hulp bieden, waarbij het belang van de buurtbewoner 
steeds voorop staat. Met de samenwerking kwam ook de behoefte tot duiding. Wat maakt onze werk-
wijze zo bijzonder? Wat is onze onderlinge dynamiek? Kunnen we hier niet meer mee doen? En is het 
overdraagbaar? 

De vier werkers kijken positief terug op de vijf gesprekken. De onderlinge band is erdoor versterkt. 
‘We werkten al goed samen. Dat is hierdoor versterkt’, zegt er een. ‘We weten elkaar nu beter te 
vinden’, heeft een ander gemerkt. 

 

6. Blij met een nummer 7. ‘Prachtige, betrokken mensen’
Anke Heerma, vrijwilliger Kerk & Buurt Noord: ‘Mijn mooiste moment? Dat heb ik eigenlijk niet 
specifiek. Ik vind het altijd weer mooi en bijzonder de groep van prachtige, betrokken mensen te 
zien die samen Kerk & Buurt Noord vormen en die het binnen henzelf geïntegreerde “God is Liefde” 
met overgave toepassen.’ 
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In 2008 werkten we onder meer samen met:

Van Harte Buurtresto, Leefkringhuis, buurtcentrum De Meeuw, buurtcentrum Ons Huis, Buurtbeheer Vogelbuurt/IJpleinbuurt, 

IBAN, Stadsdeel Amsterdam-Noord, Rotary Noord, Vrouwencentrum EVA, Vrouwenlijn, Diakonie Protestantse gemeente 

Midden-Noord en Parochiële Charitas instelling H. Augustinusparochie Amsterdam-Noord. 

Financiële bijdragen die ons werk mogelijk maken kregen we in 2008 onder meer van: 

commissie Prosan Amsterdam-Noord, Oranjefonds, RCOAK, Skan, 

Diakonie protestantse wijkgemeente Amsterdam-Noord, Stadsdeel Amsterdam-Noord. 



Prinses Maxima was op 15 mei 2008 in Noord. 
Ze bezocht buurtcentrum De Meeuw en  
Buurt-resto Van Harte. En ze sprak met vier 
werkers, waaronder ook Marchien Timmerman 
van Kerk & Buurt Noord. ‘Het was gewoon een 
gesprek’, zegt Marchien: ‘Een gesprek over ons 
werk. Met vragen van haar, belangstelling voor 
ons werk, en ook veel humor. Het ging over 
onze passie, onze onderlinge samenwerking . . . 
We voelden ons echt gesteund door haar 
belangstelling!’

‘Ik zie in iedereen wel mogelijkheden’, zegt Arnold van der Snoek. Die positieve instelling 
komt hem goed van pas in zijn functie als coördinator van Samen Verder, een project voor 
sociaal mentoraat in Amsterdam Noord dat inmiddels een jaar draait. 

Arnold begeleidt mensen die het lastig vinden om zich te redden in hun dagelijks leven. 
Ze missen het overzicht om hun problemen aan te pakken, en dus stapelen deze zich op. 
Het kan van alles zijn: betalingsachterstanden, belangrijke post die blijft liggen, problemen 
met lezen en schrijven, hygiëne in huis . . . ‘We proberen niet om al hun problemen voor ze op te lossen, 
maar om ze zelf langzaam maar zeker weer grip te laten krijgen op hun bestaan’, zegt Arnold. 

Dat doet hij niet vanachter zijn bureau. Hij gaat naar de mensen toe en met ze aan de slag. ‘Je doet wat 
nodig is. Is het huis vies? Dan wordt er eerst schoongemaakt.’ Arnold vertelt hoe hij een afspraak bij een 
cliënt had gemaakt: ‘Er lag afval op de grond, je kon amper door de ramen kijken en de borden waren te 
vies om te beet te pakken.’ Toen zijn ze samen gaan schoonmaken. Stofzuigen. Dweilen. Troep weg-
gooien. ‘En ondertussen hebben we wat gepraat.’

5. Samenwerking in Noord
Vier hulpverleners, van het Leefkringhuis, buurtcentrum De Meeuw, Kerk & Buurt Noord en Buurtresto 
Van Harte kwamen in 2007 en 2008 vijf keer bij elkaar om te praten over hun samenwerking in de 
buurt. Alle vier zetten ze zich vanuit hun eigen organisatie in voor de mensen in Noord die het meest 
kwetsbaar zijn. Mensen met schulden. Mensen die de taal niet voldoende spreken. Mensen die eenzaam 
zijn. Mensen die moeite hebben met het invullen van formulieren. Mensen die, soms letterlijk, in de 
hoek zitten waar de klappen vallen. 

Dát ze dit werk doen is niet zo uniek. Er zijn in Amsterdam-Noord diverse personen en organisaties die 
belangrijk werk doen voor en met deze kwetsbare groepen. Bijzonder is de manier waarop deze vier 
werkers hun werk doen. Veel meer dan in deze sector gebruikelijk is, doen ze hun werk los van procedures
en protocollen. Ze doen wat nodig is, zoekend, intuïtief, improviserend. Doen ze maar wat? Nee, ze 
beoordelen iedere situatie op haar merites. Niet de regels staan centraal, maar de mens die hulp nodig 
heeft. Niet volgende week, of morgen, maar nu.

Deze manier van werken heeft grote voordelen voor de klant: de buurtbewoner. Dit bleek ook uit 
interviews die de werkers met elkaars klanten hadden. Voor de werkers zelf zijn aan de werkwijze 
verschillende risico’s verbonden. Het werk is namelijk erg verbonden met het uitgesproken karakter van 
de werkers. Niet voor niets opereert slechts een kleine minderheid van de hulpverleners op deze manier. 

De vier hulpverleners kwamen elkaar de afgelopen jaren regelmatig tegen, bij vergaderingen, bij 
trainingen, in hun praktische werk. Ze herkenden iets bij elkaar, en ze zochten elkaar steeds vaker op 
om zaken voor elkaar te krijgen. Ken jij niet iemand die? Hoe regel jij meestal? Kunnen wij niet een keer 

Yvonne Smit, medewerker Kerk & Buurt Noord: ‘Wat mijn 
mooiste moment van 2008 was? Dat was de dag dat Sylvia de 
brief met haar burgerservicenummer ontving. Ik was toen bij 
haar en ze smoorde mij ter plekke in een omhelzing. Wat een 
heerlijk moment was dat voor ons samen. Dat je zo blij kunt 
zijn met een nummer . . .’ 

8. Feest   
Vorige zomer. Een mooie zonnige dag op het Spreeuwenplein. Het was een geweldig buurtfeest, waaraan ook wij een 

bijdrage leverden. Maar wat hebben vooral de buurtbewoners zelf zich ingezet! Er werd geschaakt op straat, er waren kraampjes, je kon een 
hennatattoo laten zetten . . . En de brandweer was er, met brandspuit en al. Al die kinderen renden onder die straal door, wat een prachtig gezicht!
 

1. Klein kan veel
Hannie vertelt hoe ze die morgen voor het eerst weer haar teen op de grond zette in een gewone schoen. Een hele 
overwinning was dat geweest. Sinds de operatie aan haar voet, zes weken geleden, had ze een verhoogde schoen, 
waarbij haar teen van de grond was. Vandaag moest ze haar gewone schoen weer aan. Ze durfde niet, belde nog de 
doktersassistente. Die had gezegd: ‘Gewoon proberen en als het niet lukt, probeer het dan nog een keer.’
Nu zit ze hier met een glimlach op haar gezicht. Omdat ze de schoen had aangedaan en haar teen op de grond had 
gevoeld. En toen was ze hierheen gelopen.
Hannie wordt alom geprezen om haar doorzettingsvermogen. Mensen moedigen haar aan om ‘naar de stad te lopen.’ 
Haar dapperheid werkt aanstekelijk. ‘Zonder dappere verhalen van anderen ken ik bijna niet’, zegt Marie. 
Aanstekelijke dapperheid van kleine mensen en kleine daden! [ tekst: Marchien Timmerman ]

3. Prinses Maxima komt op bezoek

2. ‘Ik smaak niet de leven’
Vandaag ontmoet ik haar voor de tweede keer. Ze komt met een vraag om geld. 
Het geld dat ze had moeten ontvangen, was niet aangekomen. Daar zitten we . . . 
Wil ze koffie? Doe maar niet. Ze begint ineens te vertellen, hoe ze haar man
mist. Zeven jaar geleden overleden. Een gevolg van geweld. Ze vertelt wat er 
gebeurd is. 
Ze mist hem nog altijd. Ze is veel alleen, kent ook angst. ‘Ze zeggen dat het nu 
maar over moet zijn. En dat is niet zo.’ Ik vraag: ‘Misschien heb je nu pas tijd en 
ruimte voor het verdriet?’ 
Ze vertelt hoe ze vaak denkt: wat erg dat hij zijn kinderen niet ziet opgroeien. 
We hebben het er over hoe moeilijk het is om uit te leggen wat er in je hart 
omgaat, dat het zo alleen voelt. ‘Ik smaak niet de leven meer’, zegt ze en vertelt 
over hoe goed het vroeger allemaal was. En in dat delen van het verdriet, haar 
geschiedenis, haar verhaal, kan het gesprek gaan over wat ze nu nodig heeft. 
Meer contact. Iets doen met anderen. Iemand vinden met wie ze over haar verlies 
kan praten. ‘Iemand die dat snapt.’ En al zoekende ontstaat er ruimte. Ze laat een 
foto zien van haar kinderen. Ze lacht, blij dat het goed met ze gaat.
‘Doe toch maar koffi e’, zegt ze ineens, en ze drinkt met smaak. We lachen elkaar toe.
[ tekst: Marchien Timmerman ]
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4. ‘We doen wat nodig is’
Een schoon huis lost niet iemands problemen op. Maar het helpt wel, 
zegt Arnold: ‘Dan is er weer een basis, en kun je verder aan de slag.’ 
Ze zijn samen gaan werken aan regelmaat. Het mobieltje zo instellen 
dat de man er aan herinnerd wordt zijn medicijnen te slikken. 
De wekker zetten zodat de dag niet zomaar voorbij is. Gesprekken 
over de toekomst. Is betaalde arbeid mogelijk? Of wat vrijwilligers-

werk? ‘Kleine stapjes zetten’, noemt Arnold dat. Zodat iemand weer wat structuur in zijn leven krijgt. 
Een van zijn cliënten staat op de wachtlijst voor schuldhulpverlening. ‘Maar we proberen nu vast 
dingen op te lossen. Ik zeg tegen haar: ga maar bellen. Probeer maar een regeling te treffen. Ik sta 
naast je. Dat is even slikken voor haar, maar ze doet het wel. En ze ziet dat het werkt, dat het resultaat 
heeft. Ze durft nu weer de straat op.’

Het klinkt als een tijdrovende vorm van hulpverlening. Heeft Arnold niet te maken met ‘zorgminuten’ 
en deadlines? Juist niet, zegt Arnold: ‘Je moet tijd voor mensen hebben. Dan bereik je resultaten.’ 
Samen Verder gaat uit van een intensieve begeleiding gedurende een langere periode. Dat kan een 
paar maanden zijn, maar ook een paar jaar. Er is ruimte voor maximaal tien personen/gezinnen. 

Een standaardaanpak is er ook niet: iedere deelnemer krijgt een plan op maat. 
Samen Verder is een initiatief van Kerk & Buurt Noord. Het wordt gefinancierd door onder 
meer het stadsdeel en het Oranje Fonds. Arnold: ‘Het gaat om een proefproject voor drie 
jaar. Maar ik kan me niet voorstellen dat het daarna stopt. Er zijn hier zoveel mensen die 
voor Samen Verder in aanmerking komen. Daar willen we graag wat voor betekenen.’ 

samen naar? En zo ontstond een praktisch en effectief informeel samenwerkingsverband van ‘vrije 
werkers’, die middels direct contact concrete hulp bieden, waarbij het belang van de buurtbewoner 
steeds voorop staat. Met de samenwerking kwam ook de behoefte tot duiding. Wat maakt onze werk-
wijze zo bijzonder? Wat is onze onderlinge dynamiek? Kunnen we hier niet meer mee doen? En is het 
overdraagbaar? 

De vier werkers kijken positief terug op de vijf gesprekken. De onderlinge band is erdoor versterkt. 
‘We werkten al goed samen. Dat is hierdoor versterkt’, zegt er een. ‘We weten elkaar nu beter te 
vinden’, heeft een ander gemerkt. 

 

6. Blij met een nummer 7. ‘Prachtige, betrokken mensen’
Anke Heerma, vrijwilliger Kerk & Buurt Noord: ‘Mijn mooiste moment? Dat heb ik eigenlijk niet 
specifiek. Ik vind het altijd weer mooi en bijzonder de groep van prachtige, betrokken mensen te 
zien die samen Kerk & Buurt Noord vormen en die het binnen henzelf geïntegreerde “God is Liefde” 
met overgave toepassen.’ 
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In 2008 werkten we onder meer samen met:

Van Harte Buurtresto, Leefkringhuis, buurtcentrum De Meeuw, buurtcentrum Ons Huis, Buurtbeheer Vogelbuurt/IJpleinbuurt, 

IBAN, Stadsdeel Amsterdam-Noord, Rotary Noord, Vrouwencentrum EVA, Vrouwenlijn, Diakonie Protestantse gemeente 

Midden-Noord en Parochiële Charitas instelling H. Augustinusparochie Amsterdam-Noord. 

Financiële bijdragen die ons werk mogelijk maken kregen we in 2008 onder meer van: 

commissie Prosan Amsterdam-Noord, Oranjefonds, RCOAK, Skan, 

Diakonie protestantse wijkgemeente Amsterdam-Noord, Stadsdeel Amsterdam-Noord. 



 

10 x een wonder
We maken bij Kerk & Buurt Noord het hele jaar door wonderen mee. Nee, om grote, spectaculaire gebeurtenissen 
gaat het niet. Het zijn niet de wonderen waarover je soms in de krant leest. Of de wonderen die iedereen wel uit 
sprookjes kent. Dat er een prinses bij je op bezoek komt of zo . . . Nu is dat een slecht voorbeeld, want dat gebeurde 
ons het afgelopen jaar toevallig wel.

De wonderen die we steeds opnieuw om ons heen zien, zijn de wonderen van kleine mensen die kleine daden 
verrichten. Ze helpen een ander. Ze helpen zichzelf. Ze laten zich niet kisten. Ze blijven hopen. Ze geven niet op. 

In dit jaarverslag willen we tien voorbeelden geven van wonderlijke dingen die we in 2008 hebben meegemaakt. 
Zodat u een beetje een idee krijgt van ons werk. En van onze buurt.

Het Ondersteuningsfonds Kerk & Buurt Noord, opgericht in 2001, verleent concrete financiële hulp aan 
mensen in de buurt. Kleine bedragen (tot maximaal € 50,-) worden rechtstreeks betaald vanuit de 
pechpot. Het gaat hier om zaken als het repareren van een fiets, een schoolreisje, een rekenmachine, 
reiskosten om iemand in het ziekenhuis te kunnen bezoeken, of medicijnen die niet vergoed worden. 
Over grotere bedragen, beschikbaar gesteld door verschillende fondsen, beslist de commissie 
Ondersteuningsfonds. Het gaat hier om situaties waar de Bijzondere Bijstand is afgewezen, of niet 
van toepassing is. Aparte vermelding verdient de Kerstactie, waarbij een bedrag van € 5.000,-, 
in samenwerking met enkele buurtorganisaties wordt verdeeld onder mensen in de wijk. 

Of het nu om een gestolen fiets gaat of een betalingsachterstand bij een energiebedrijf - een praktisch 
probleem kan een enorme belasting voor iemand betekenen. Ondersteuningsfonds en pechpot zorgen 
in zo’n geval voor opluchting: in een uitzichtloze situatie is er opeens een beetje geld om een dringend 
probleem aan te pakken. Iemand ‘kan weer even vooruit’. En dat geeft vertrouwen. 

Daarmee is het onderliggende complex van problemen natuurlijk niet opgelost. De pechpot is geen 
toverstafje dat sociaal isolement, armoede en taalachterstand in het niets doet verdwijnen. Pechpot 
en ondersteuningsfonds zijn ondersteunende middelen die altijd in samenhang met andere middelen 
worden ingezet: gesprekken, begeleiding richting hulpverlening, hulp bij het schrijven van brieven. 
Tijdelijke hulp is altijd een onderdeel van een lange termijn strategie. 

Critici omschrijven dergelijke praktische financiële steun weleens als dweilen met de kraan open. 
Helemaal onterecht is die kwalificatie niet. Maar bij Kerk & Buurt Noord weten we als geen ander dat 
het dichtdraaien van die kraan een langdurige en intensieve klus is, waarbij succes niet bij voorbaat is 
verzekerd. Ondertussen blijft dat water stijgen. Dweilen volstaat niet, maar het helpt bij het beperken 
van de schade. Zodat er tijd is om te werken aan een echte oplossing. 

Jaarverslag 
Kerk & Buurt Noord

Twee voorbeelden uit 2008: 

- Buurtcentrum De Meeuw stuurde iemand naar ons toe. Een mevrouw die eindelijk haar verblijfs-
vergunning had gekregen en nu een opleiding wilde gaan doen. Maar ze had nog documenten 
nodig – die € 330 kon ze niet betalen. Dankzij een gift van het Ondersteuningsfonds waren die 
documenten geen probleem meer. En nu is ze aan haar opleiding beginnen.

- Mevrouw V. was al jaren niet op vakantie of weg geweest. Na het overlijden van haar man 
‘knoopte ze de eindjes aan elkaar’, maar voor vakantie bleef niks over. Dankzij een gift van 
het Ondersteuningsfonds kon ze dit jaar een week met een vriendin op stap. 

9. Ondersteuningsfonds: ‘Iemand kan weer even vooruit’

10    een wonder 10    een wondereen wonder   

10    een wonder 
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De teksten ‘Klein kan veel’ en ‘Ik smaak niet de leven’ verschenen eerder in een iets 
andere versie in het blad Horizon van de Protestantse Kerk Amsterdam. 

 

 

10. Kerstdiner 
Kun je tijdens een kerstdiner op je paasbest gekleed zijn? De in totaal 150 mensen die afgelopen 26 en 27 december bij Van Harte waren wel! 

Ze hadden hun mooiste kleren aangetrokken. Sommigen hadden speciaal voor de gelegenheid iets bijzonders op de kop getikt: een hoed, 
een jasje, een handtas . . . Wat een feestelijk gezicht was dat!  

Ze zijn zo langzamerhand traditie geworden, de kerstdiners van Van Harte, Kerk & Buurt Noord en de Rotary. Iedereen zet zich ontzettend in om 
de diners tot een succes te maken. De mensen van de Rotary koken iedere keer een bijzondere maaltijd, samen met de vrijwilligers van Van Harte. 
En dan gaat iedereen samen aan tafel. In de loop van de avond zet de Rotary iedereen individueel op de foto. De foto’s, ingelijst en wel, krijgen de 
gasten aan het eind van de avond mee naar huis.

De diners zijn bedoeld voor mensen die zelden of nooit uitgaan of uit eten gaan. Het kost soms wel wat overredingskracht om ze zover te krijgen. 
Maar wat heeft iedereen een geweldige avond!



 

10 x een wonder
We maken bij Kerk & Buurt Noord het hele jaar door wonderen mee. Nee, om grote, spectaculaire gebeurtenissen 
gaat het niet. Het zijn niet de wonderen waarover je soms in de krant leest. Of de wonderen die iedereen wel uit 
sprookjes kent. Dat er een prinses bij je op bezoek komt of zo . . . Nu is dat een slecht voorbeeld, want dat gebeurde 
ons het afgelopen jaar toevallig wel.

De wonderen die we steeds opnieuw om ons heen zien, zijn de wonderen van kleine mensen die kleine daden 
verrichten. Ze helpen een ander. Ze helpen zichzelf. Ze laten zich niet kisten. Ze blijven hopen. Ze geven niet op. 

In dit jaarverslag willen we tien voorbeelden geven van wonderlijke dingen die we in 2008 hebben meegemaakt. 
Zodat u een beetje een idee krijgt van ons werk. En van onze buurt.

Het Ondersteuningsfonds Kerk & Buurt Noord, opgericht in 2001, verleent concrete financiële hulp aan 
mensen in de buurt. Kleine bedragen (tot maximaal € 50,-) worden rechtstreeks betaald vanuit de 
pechpot. Het gaat hier om zaken als het repareren van een fiets, een schoolreisje, een rekenmachine, 
reiskosten om iemand in het ziekenhuis te kunnen bezoeken, of medicijnen die niet vergoed worden. 
Over grotere bedragen, beschikbaar gesteld door verschillende fondsen, beslist de commissie 
Ondersteuningsfonds. Het gaat hier om situaties waar de Bijzondere Bijstand is afgewezen, of niet 
van toepassing is. Aparte vermelding verdient de Kerstactie, waarbij een bedrag van € 5.000,-, 
in samenwerking met enkele buurtorganisaties wordt verdeeld onder mensen in de wijk. 

Of het nu om een gestolen fiets gaat of een betalingsachterstand bij een energiebedrijf - een praktisch 
probleem kan een enorme belasting voor iemand betekenen. Ondersteuningsfonds en pechpot zorgen 
in zo’n geval voor opluchting: in een uitzichtloze situatie is er opeens een beetje geld om een dringend 
probleem aan te pakken. Iemand ‘kan weer even vooruit’. En dat geeft vertrouwen. 

Daarmee is het onderliggende complex van problemen natuurlijk niet opgelost. De pechpot is geen 
toverstafje dat sociaal isolement, armoede en taalachterstand in het niets doet verdwijnen. Pechpot 
en ondersteuningsfonds zijn ondersteunende middelen die altijd in samenhang met andere middelen 
worden ingezet: gesprekken, begeleiding richting hulpverlening, hulp bij het schrijven van brieven. 
Tijdelijke hulp is altijd een onderdeel van een lange termijn strategie. 

Critici omschrijven dergelijke praktische financiële steun weleens als dweilen met de kraan open. 
Helemaal onterecht is die kwalificatie niet. Maar bij Kerk & Buurt Noord weten we als geen ander dat 
het dichtdraaien van die kraan een langdurige en intensieve klus is, waarbij succes niet bij voorbaat is 
verzekerd. Ondertussen blijft dat water stijgen. Dweilen volstaat niet, maar het helpt bij het beperken 
van de schade. Zodat er tijd is om te werken aan een echte oplossing. 

Jaarverslag 
Kerk & Buurt Noord

Twee voorbeelden uit 2008: 

- Buurtcentrum De Meeuw stuurde iemand naar ons toe. Een mevrouw die eindelijk haar verblijfs-
vergunning had gekregen en nu een opleiding wilde gaan doen. Maar ze had nog documenten 
nodig – die € 330 kon ze niet betalen. Dankzij een gift van het Ondersteuningsfonds waren die 
documenten geen probleem meer. En nu is ze aan haar opleiding beginnen.

- Mevrouw V. was al jaren niet op vakantie of weg geweest. Na het overlijden van haar man 
‘knoopte ze de eindjes aan elkaar’, maar voor vakantie bleef niks over. Dankzij een gift van 
het Ondersteuningsfonds kon ze dit jaar een week met een vriendin op stap. 

9. Ondersteuningsfonds: ‘Iemand kan weer even vooruit’

10    een wonder 10    een wondereen wonder   
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