
 
 

 

 

Hierbij ontvangt u de tweede uitgave van onze nieuwsbrief over het reilen en zeilen bij het Swanenburghshofje. 

Corona dwingt ons nog steeds tot veel aanpassingen in onze dienstverlening, maar in grote lijnen kunnen we 

gelukkig toch veel mensen blijven helpen. Daarnaast staat onze organisatie de laatste maanden weer volop in de 

aandacht. We zijn blij met deze waardering voor het werk van onze vrijwilligers. Met deze nieuwsbrief praten we 

u weer bij. Heeft u vragen over ons werk? Dan horen we dat graag! Zie onze contactgegevens onderaan.  

 

SAMENVATTING JAARVERSLAG 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. 

2020:  

31 intakegesprekken 

19 wonen met begeleiding  

10 ambulante begeleidingen 

75% uit Gouda  

20% uit de regio 

2020:  

62 nieuwe aanmeldingen 

84 begeleidingen 

73% uit Gouda 

27% uit Waddinxveen 

32% jonger dan 30 jaar 
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JOBHULPMAATJE  

Medio 2020 is JobHulpMaatje Gouda van start gegaan. Met 

deze tak helpen wij mensen die op zoek zijn naar werk en 

daarbij ondersteuning nodig hebben. In het concept van 

JobHulpMaatje staat de JobGroup centraal, waarin mensen in 

vergelijkbare omstandigheden samen nadenken over hun eigen 

persoonlijkheid in relatie tot werk. Naast de JobGroup worden 

werkzoekenden ook individueel door een vrijwilliger begeleid. 

In samenwerking met de gemeente Gouda is er in het bijzonder 

aandacht voor de groep Nieuwe Nederlanders. Bij deze groep is 

er extra lesstof gericht op het slechten van 

taal- en cultuurbarrières.  

 

STRUCTUUR EN AANTAL MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 2020 (€) 2019 (€) 

Totaal netto Inkomsten 112.199 74.351 

Totaal uitgaven 111.538 77.026   

Bedrijfsresultaat 660 -2.675 

Financiële baten en lasten     261 476 

Exploitatieresultaat 339 -3.152 

 

 

Zie ons jaarverslag 2020 op de website  

www.swanenburghshofje.nl  

voor uitgebreide informatie over onze  

activiteiten in 2020 en het  

complete financiële overzicht over dit jaar.  
 

2020:  

42 nieuwe aanmeldingen 

31 begeleidingen 

1 JobGroup met 9 deelnemers 

44% Nieuwe Nederlanders 

 

http://www.swanenburghshofje.nl/


 
 

’T SWANENBURGHSHOFJE VOLOP IN HET NIEUWS 
 

 

De afgelopen tijd mochten we niet klagen 

over gebrek aan aandacht! 

Eind januari heeft het Vrijwilligers Informatie 

Punt (VIP) Gouda huis-aan-huis een 

tijdschrift verspreid waarin Ansgar werd 

geïnterviewd over onze mooie organisatie.  

 

 

Begin maart zond de KRO-NCRV een nieuw 

programma uit onder de titel  ‘Petrus in het 

Land’, waarbij de Sint-Jansgemeente centraal 

stond. In die uitzending was ook volop 

aandacht voor het Swanenburghshofje! Oud-

bewoner Dave en vrijwilliger Lynyrd 

vertelden samen hoe het is om bij ons te wonen en begeleid te worden. Het is 

een erg leuk fragment geworden, dat we na de uitzending ook op onze website 

hebben geplaatst. Klik hier om het filmpje te bekijken (het staat onderaan de 

pagina en duurt ca 5 minuten).  

 

 

En een paar weken later werden we verrast door onze 

nominatie in de top 3 van ‘zorgzaamste organisaties 

van Gouda’, een activiteit van de ChristenUnie Gouda. 

We kregen een mooi oorkonde, bloemen, stroopwafels 

en een aanmoedigend filmpje van de jury. Heel leuk! 

 

 

 

Op Internationale Vrouwendag (8 maart) werd het 

hofje voor een dag omgedoopt in Maeritge 

Vermeijhofje. Maertige was een nicht van Willem de 

Swaen, uit wiens erfenis uiteindelijk het 

Swanenburghshofje is gesticht.  

 

https://www.swanenburghshofje.nl/hulpaanbod/


 
 

VACATURE ALGEMEEN COÖRDINATOR 
 

 
Per 1 mei nemen we afscheid van Ansgar Bosman-Smit als Algemeen coördinator omdat zij een functie elders heeft 

aanvaard. Dat betekent dat er een vacature komt voor een Algemeen coördinator. Deze is verantwoordelijk voor de 

algemene taken van de stichting én coördinator SchuldHulpMaatje.  

 

Wat vragen wij: 

De persoon die we voor ogen hebben beschikt over een HBO 

opleidings- en werkniveau en heeft affiniteit met 

schuldproblematiek en psychosociale problematiek. Hij/zij vindt 

het leuk om samen te werken met vrijwilligers en een netwerk 

van ketenpartners, om zo gezamenlijk invulling te geven aan 

gestelde doelen. Omdat wij ons werk namens de kerken 

uitvoeren, vragen wij van de coördinator een actieve christelijke 

levensovertuiging. 

 

 

Wat bieden wij: 

Een uitdagende, zelfstandige functie binnen een team van 

betrokken vrijwilligers en twee collega-coördinatoren, met veel 

ruimte voor eigen initiatief. Het salaris is conform de CAO 

Sociaal Werk. Een ZZP-constructie is bespreekbaar.  

 

Meer informatie en solliciteren: 

• Uitgebreide informatie over de vacature en over SCH: www.swanenburghshofje.nl 

• Informatie over het concept SchuldHulpMaatje: www.schuldhulpmaatje.nl  

• Verdere info: Eunice Hage (voorzitter SCH) tel 06-52286997 of Ansgar Bosman (algemeen coördinator SCH) tel 06-

48233520. 

• Stuur je motivatie met CV uiterlijk 14 april 2021 per e-mail naar onze secretaris 

Dick Mak, sollicitatie@schgouda.nl 

• De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdagavond 21 april 2021. 

HET SWANENBURGHSHOFJE STEUNEN? 

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 zodat wij u op de hoogte kunnen houden over de besteding van 

uw bijdrage.  

 

 
 

Groeneweg 42, 2801 ZD Gouda  -  0182 525 925  -  info@swanenburghshofje.nl 

www.swanenburghshofje.nl  -  Bankrekeningnummer NL25INGB0003715446 t.n.v. Stichting Christelijke Hulpverlening 
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