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Sinds 1980 biedt de Stichting Christelijke Hulpverlening (SCH)  

’t Swanenburghshofje laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke 

hulp aan mensen uit Gouda en omstreken. We zijn een interkerkelijke 

vrijwilligersorganisatie met activiteiten die aansluiten op de professionele 

maatschappelijke dienstverlening. Ons aanbod bestaat uit: 

•  Ambulante maatschappelijke en psychosociale begeleiding 

•  Huisvesting met begeleiding 

•  Hulp bij financiële vragen (onder de naam SchuldHulpMaatje) 

•  Hulp bij het vinden van werk (onder de naam JobHulpMaatje, 

vanaf medio 2020)  

 

MAATSCHAPPELIJKE EN PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING  

De nadruk bij de psychosociale begeleiding ligt 

op persoonlijke groei en ontwikkeling van de 

hulpvrager, in relatie tot het functioneren in zijn 

leef- en werkomgeving. De begeleidingsvraag ligt 

op het gebied van relationele problematiek, 

moeilijkheden bij het wegwijs worden in de complexe 

samenleving, rouwverwerking, eenzaamheid, 

arbeidsgerelateerde problematiek, levensvragen, etc. 

 

Mensen die naast begeleiding behoefte hebben aan tijdelijke 

huisvesting kunnen een beroep doen op de SCH en voor de 

periode van maximaal een jaar een huisje huren in het 

Swanenburghshofje.  

 

 

SCHULDHULPMAATJE 

Als mensen niet meer weten hoe ze zelf uit hun financiële 

problemen moeten komen, of het overzicht missen over hun 

financiële huishouding kunnen zij bij de SCH aankloppen voor 

begeleiding bij het aanpakken van hun probleem. Naast 

rechtstreekse aanmeldingen krijgen we ook veel hulpvragen 

via de Sociaal Teams en de gemeentelijke schuldhulp-

verlening. Vrijwilligers worden landelijk opgeleid en 

gecertificeerd. 

 

 

 

 

  

2019: 

48 intakegesprekken 

23 wonen met begeleiding  

16 ambulante begeleidingen 

80% uit Gouda  

20% uit de regio 

60% jonger dan 40 jaar 

2019:  

76 nieuwe aanmeldingen 

97 begeleidingen 

80% uit Gouda 

20% uit Waddinxveen 

62% alleenstaand 

25% jonger dan 30 jaar 

 



 
 

STRUCTUUR EN AANTAL MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER 2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

JOBHULPMAATJE  

Vanaf de zomer van 2018 vindt er een verkennend onderzoek plaats naar de 

mogelijkheden en wenselijkheid om in Gouda een lokale afdeling van JobHulpMaatje te 

starten. Dit ‘zusje’ van SchuldHulpMaatje richt zich op training en begeleiding van mensen 

bij het vinden van een geschikte baan of dagbesteding  In december 2019 is de 

samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Gouda getekend en in januari 2020 is een coördinator aangesteld 

die het project verder vorm gaat geven.    

 

FINANCIËN 

Het werk van de SCH wordt gefinancierd door betrokken kerken, particulieren en de gemeenten Gouda en 

Waddinxveen. Wij willen iedereen die het werk van de SCH met een bijdrage steunt van harte bedanken voor deze 

giften, die noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren.   

De uitgaven zijn in 2019 sterker gestegen dan de inkomsten wat helaas geresulteerd heeft in een negatief resultaat. 

Door in 2020 extra aandacht aan PR en fondsenwerving te schenken is de verwachting dat het jaar 2020 weer met 

een positief resultaat kan worden afgesloten. 

 

CONTACT EN MEER INFORMATIE 

Zie ons jaarverslag 2019 op de website www.swanenburghshofje.nl voor 

uitgebreide informatie over onze activiteiten in 2019 en het complete 

financiële overzicht over dit jaar.  

Stichting Christelijke Hulpverlening   

Groeneweg 42      

2801 ZD Gouda  

    

www.swanenburghshofje.nl 

info@swanenburghshofje.nl 

tel: 0182 – 525 925 

Giften voor ons werk 

worden zeer op prijs 

gesteld. U kunt een 

bijdrage overmaken op  

bankrekening:  

NL25 INGB 0003 7154 46 

t.n.v. Stichting Christelijke 

Hulpverlening. Graag bij de 

mededelingen uw naam en 

adres vermelden. 

 

Ook zijn wij dringend op 

zoek naar nieuwe 

vrijwillige begeleiders voor 

de hofjesbewoners.  

 

 

Bestuur met 5
onbezoldigde leden

2 betaalde coördinatoren, 

samen o,8 fte

3 mentorgroepen 
psychosociale 

begeleiding

met 24 vrijwilligers

mentorgroep 
SchuldHulpMaatje 

met 25 vrijwilligers

3 ondersteunende 
vrijwilligers

 2019 2018 

Totaal netto Inkomsten 74.351 72.413 

Totaal uitgaven 77.026 72.458  

Bedrijfsresultaat -2.675 -45 

Financiële baten en lasten 476 372 

Exploitatieresultaat -3.152 -417 
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