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Voorwoord 

“ Ik wacht niet op een beweging 
van God, ik ben een beweging 
van God! ” 
 
William Booth,  (oprichter van het Leger des heils)
 
Trots en betrokkenheid 
Dit is het jaarverslag van Stem in de Stad over 
het jaar 2021. We hopen dat opnieuw de trots en 
betrokkenheid doorklinkt van alle gasten, vrijwilligers 
en medewerkers van Stem in de Stad!

Thema
Het thema van dit jaarverslag is ‘beweging’. De 
definitie van ‘beweging’ luidt: het bewegen of  
verplaatsen van een lichaam van één positie of  locatie 
naar een andere. Een ‘lichaam’ in deze natuurkundige 
definitie kan moeiteloos worden vervangen door 
bijvoorbeeld ‘energie’ of  ‘liefde’, want ook wanneer 
mensen elkaar ontmoeten en van daaruit verbinding 
zoeken, is er sprake van beweging. En in dat licht 
bezien past de beschrijving van ‘beweging’ prachtig 
op alle waarden die de kern vormen van de manier 
waarop iedereen binnen Stem in Stad omgaat met 
elkaar en met anderen. Bij alle kernwaarden speelt 
beweging, de stroom van energie, liefde en compassie  
van de ene mens naar de andere, een belangrijke rol.  

Want beweging is dátgene dat volgt uit het geven van 
aandacht en respect, bij ontmoeten en het opdoen van 
inspiratie en bij het ervaren van gelijkwaardigheid en 
geborgenheid. In onze programma’s maken we 
ruimte voor die beweging. En beweging begint, net 
als een verre reis, altijd met de allereerste stap. 

Een jaar vol beweging
Stem in de Stad was dit jaar volop in beweging. 
Zo werd bijvoorbeeld het management van Stem 
uitgebreid met de komst van pastoraal manager Joost 
van den Bogert. Daarmee werd een start gemaakt 
met een nieuwe managementstructuur. Ook de 
organisatiestructuur veranderde en is nu opgedeeld 
in drie clusters: ‘Ontmoeten en Inspireren’, 
‘Ondersteunen en Activeren’ en ‘Organiseren’. Onder 
deze clusters zijn de verschillende programma’s 
ondergebracht.  
Bij ‘een jaar in beweging’ kunnen we ook op deze 
plek corona niet onbenoemd laten. In 2021 kregen 
we (opnieuw) te maken met een lockdown. En na de 
heropening van Stem waren er in december opnieuw 
ingrijpende beperkingen. In al die beweging was er 
ook een constante: steeds weer zijn we beschikbaar 
geweest voor mensen in nood. 
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Vanuit het management

“We willen ontmoetingen tussen 
mensen mogelijk blijven maken, 
er voor elkaar zijn en betekenis 
blijven geven aan het menselijk 
bestaan met al zijn diepte- en 
hoogtepunten”
 
Elk verhaal telt…
Onze gasten - en daar draait het tenslotte om bij Stem 
– lieten ook in dit jaar zien dat hun leven in beweging 
is. Dat is hoopvol en kan anderen aansporen om vol te 
houden in moeizame tijden. Elk verhaal telt, inspireert 
en zet aan tot reflectie op het leven en op hoe wij als 
samenleving zaken organiseren en waar dat goed en 
soms minder goed gaat.

Ontmoeting en inspiratie:
zorg voor een kwetsbare ander
Bij Stem in de Stad zorgen we voor een kwetsbare 
ander. Dat vormt voor ons de inspiratiebron. Juist het 
gesprek met mensen in de marge van de samenleving, 
juist het aangaan van relaties met mensen buiten de 
eigen ‘bubbel’. Al die dingen die we met vrijwilligers 
vormgeven bij Stem in de Stad maken voor ons het 
verhaal van God en mensen zichtbaar. Soms ben je 
zelf  die kwetsbare ander. 

Voeten in de klei 
Stem komt voort uit een waardevolle spirituele traditie 
maar tegelijkertijd staat iedereen wel echt gewoon 
met de voeten in de klei. We gaan het hele normale, 

intermenselijke, alledaagse leven met onze gasten aan. 
We drinken een kop thee, voeren een gesprek, maken 
plezier, zijn soms boos, rouwen om onze geliefden en 
vinden samen hoop op een mooie toekomst. 

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en de 
vrijwilligers binnen Stem in de Stad zijn het absolute 
fundament van Stem. Zij zetten zich belangeloos in 
voor hun medemens. Zij leveren een enorme bijdrage 
aan de sociale verbinding tussen medewerkers, andere 
vrijwilligers en de gasten van Stem in de Stad. Wij 
zien onze vrijwilligers nooit als ‘gewoon’ maar altijd 
als bijzonder. Zonder vrijwilligers is er eenvoudig geen 
Stem in de Stad. 

Vertrek en komst
Het jaar 2021 werd afgesloten met 161 actieve 
vrijwilligers. We hebben dit jaar van veel vrijwilligers 
afscheid moeten nemen. Deels was het vertrek van 
vrijwilligers corona gerelateerd. Daarnaast zijn er 
ook een aantal vrijwilligerstaken verdwenen, onder 

meer vanwege de uitplaatsing van het programma 
Geldzorgenvrij. De uitdaging ligt nu in het vinden van 
voldoende nieuwe vrijwilligers om de gaten te vullen 
en nieuwe activiteiten op te starten en vorm te geven 
aan de nieuwe beweging die we voor ogen hebben.
Er zijn ook medewerkers bij Stem vertrokken en 
ook daarmee nam de druk op de achterblijvers toe. 
Gelukkig zijn er ook nieuwe collega’s aangenomen. Zij 
beschikken allemaal over specifieke talenten waarmee 
zij en wij de missie van Stem blijvend en vernieuwd 
vorm kunnen geven.

Nieuwe banden met Haarlemse kerken
De huizenmarkt, de ontwikkeling van de 
aanbesteding in het sociaal domein in Haarlem, de 
toenemende onbereikbaarheid van hulpverlening 
die nodig is en de dreigende ongewenst verklaring 
van ongedocumenteerden baart ons zorgen. Maar 
er zijn ook mooie ontwikkelingen. We zijn heel blij 
met de (her)nieuw(d)e banden die Stem in de Stad 
aan het opbouwen is met de Haarlemse kerken. 

Daarin zijn belangrijke stappen gezet. Uiteindelijk 
zijn we als Stem in de Stad opgericht door en 
onderdeel van de samenwerking tussen verschillende 
kerkgemeenschappen in onze stad en dat verdient 
aandacht. 

Nieuwe structuur voor inhoud en borging 
pastorale taak
Stem in de Stad is volop in beweging en dat uit zich 
onder andere door het volgen van een nieuwe koers 
en de focus op ontmoeting en inspiratie. 2021 is het 
transitiejaar waarin we keuzes inzetten, evalueren 
en zo nodig bijsturen. Met de nieuwe structuur 
van Stem in de Stad waarbij we werken met een 
managementteam, willen we ook de pastorale, 
inspirerende taak meer inhoud en borging geven. 

“Vanuit ontmoeting en  
inspiratie, blijvend naar vormen 
en oplossingen zoeken om  
kwetsbare mensen bij te staan”

Aandacht voor een ander
De transitie van Stem hangt samen met de 
ontwikkelingen in het lokale maatschappelijke veld. 
We willen aanvullend zijn op bestaande ondersteuning. 
Dat betekent dat we zicht houden op en meebewegen 
met veranderingen qua beschikbare ondersteuning in 
het publieke domein. Tegelijk weten wij wat ons uniek 
maakt: de aandacht voor een ander als medemens, 
zonder dat die ander altijd van alles moet of  zal. 

Vrijwilligers Vrijwilligers
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Corona ook in 2021 belangrijke factor 
Anders dan we hadden gehoopt, speelde corona ook 
in 2021 nog een belangrijke rol en had de pandemie 
een flinke impact op al onze programma’s als het gaat 
om de doelgroepen. Een deel van onze doelgroep 
ongedocumenteerden is niet in beeld, misschien omdat 
ze niet zo goed kunnen reizen door alle beperkingen. 
Vereenzaamde mensen lijken soms minder makkelijk 
hun huis uit te durven komen. Zij komen dus ook 
niet zomaar naar het Aanloopcentrum, waar ze veel 
mensen kunnen ontmoeten. Stem in de Stad heeft 
met alle gegeven veranderingen alles op alles gezet 
om er tóch te kunnen zijn voor de gasten. Soms 
met telefonisch contact, soms met kleinere groepen, 
tot op de dag van vandaag met afhaalmaaltijden en 
met meer creatieve oplossingen. En ondanks alle 
veranderingen en ondanks corona, is Stem nog steeds 
de plek waar mensen gezien en gehoord worden. 

Hoop en wens
Wij hopen dat iedereen bij Stem in de Stad na een 
bewogen jaar de inspiratie vindt om op nieuwe wegen 
door te gaan. Dat we van betekenis blijven voor 
medemensen die ondersteuning nodig hebben. Onze 
wens is dat we steeds nieuwe moed en nieuw elan 
vinden om ontmoetingen binnen en buiten Stem in 
de Stad vorm te geven. 

Toekomst
Om op een goede en duurzame manier te blijven 
werken aan onze missie en visie, zullen we ons in 
2022 verder verdiepen in de presentiebenadering. 
Vanuit deze kennis en kunde zullen we verder 
investeren in kwalitatieve ontmoetingen tussen 
mensen en in momenten van gezamenlijke inspiratie. 
Zo zorgen we ervoor dat onze gasten bij ons terecht 

kunnen met hun verhalen en dat wij, waar mogelijk, 
ondersteuning en activering kunnen bieden. Dit doen 
we natuurlijk niet alleen, maar samen met de vele 
vrijwilligers, met andere vrijwilligersorganisaties en 
hulpverleningsorganisaties in onze prachtige stad. 
Er zullen helaas altijd genoeg kwetsbare mensen 
zijn die onze steun nodig hebben. Maar vanuit de 
beweging die we hebben ingezet gaan we door met 
ons werk met nieuwe moed, kracht en inspiratie. We 
willen ontmoetingen tussen mensen mogelijk blijven 
maken, er voor elkaar zijn en betekenis blijven geven 
aan het menselijk bestaan met al zijn diepte- en 
hoogtepunten. Er zijn in Haarlem veel mensen die 
Stem in de Stad een warm hart toedragen. Stem in 
de Stad helpt Haarlemmers zich te realiseren dat er in 
deze stad ook mensen zijn die het niet zelf  redden. Dat 
is een reden om voor elkaar te zorgen. Want buiten 
al onze andere idealen bepalen onze zorgzaamheid, 
gemeenschappelijkheid en naastenliefde toch de 
kwaliteit van ons samenleven.

Petra de Vries 
Zakelijk manager

Joost van den Bogert 
Pastoraal manager

6 7



De missie van Stem in de Stad 

‘Dichtbij mensen zijn, vooral bij mensen in nood’. 

Wij kijken om naar kwetsbare groepen, naar mensen in nood. 

We willen dichtbij mensen zijn en zoeken naar ontmoeting en verbinding. 

We ondersteunen mensen als en zolang anderen dat niet doen.

De visie van Stem in de Stad

‘Het goede leven voor ieder mensenkind’.

Onze kernwaarden zijn: aandacht, ontmoeting, respect, inspratie, 

gelijkwaardigheid en geborgenheid. Vanuit deze kernwaarden 

werken wij aan en toe naar een goed leven voor ieder mens. 

Daaraan geven we vorm in al onze programma’s.
1 - Programmastructuur

8



Programmastructuur en ontwikkelingen  
in 2021

Het werk van Stem in de Stad is volgens een vaste organisatiestructuur 
verdeeld over drie programmalijnen. Hieronder zijn de programma’s 
ondergebracht. 

Programmalijnen met programma’s
Ontmoeten en Inspireren

Aanloopcentrum
Eetvoorziening
Straatpastoraat
Spiritualiteit

Ondersteunen en Activeren
Postvoorziening
Ongedocumenteerden
Nieuwe Wereldhuis

Organiseren
Fondsenwerving 
Financiële administratie 
Secretariaat 
Personeelszaken
Facilitaire dienst

De ontwikkelingen in 2021 op een rij…
Al vanaf  juli 2020 werd een start gemaakt met het uitzetten en volgen van 
de nieuwe koers. Deze koers gaf  richting aan de transitie. In onderstaand 
overzicht wordt in grote lijnen zichtbaar gemaakt wat dit inhoudt voor 
de programma’s van Stem in de Stad. Een aantal ontwikkelingen zijn in 
2021 succesvol afgerond, andere zijn nog in uitvoering. In de loop van 
het verslag worden bij de betreffende onderwerpen de (keuzes voor de) 
verschillende ontwikkelingen - waar nodig - nader toegelicht. 

Voltooide transitie

Ontwikkeling 
van activiteiten 

Gevolgen Plek binnen of buiten 
Stem in de Stad

Vrouwencafé Het Vrouwencafé is overgedragen aan Haarlem 
Effect. Dit is de partner waarmee het Vrouwencafé 
in het verleden gezamenlijk vorm heeft gekregen. 
Een deel gaat naar Cluster Ontmoeten.

Buiten Stem in de Stad

Theatergroep De Theatergroep is ondergebracht bij Haarlem Effect. Buiten Stem in de Stad

Project ‘Samen hier’ Project ‘Samen hier’ is overgedragen aan Haarlem Effect. Buiten Stem in de Stad

Loket in de Stad Loket in de Stad wordt onderdeel van het Wijkteam 
Centrum-Rozenprieel. De spreekuren worden bij 
Stem in de Stad gehouden. Door regulier overleg 
blijft er ook inhoudelijke samenwerking mogelijk.

Niet meer bij Stem in de 
Stad, maar wel een voorzien-
ing binnen de organisatie

Briefadressen Briefadressen blijven onderdeel van Stem in de Stad. 
Stem werkt aanvullend op Loket in de Stad. 

Binnen Stem in de Stad 

Inspiratie Aanstelling pastoraal manager Binnen Stem in de Stad 

Transitie in uitvoering

Ontwikkeling Gevolgen Plek binnen of buit-
en Stem in de Stad

Geldzorgenvrij on-
derbrengen bij een 
andere organisatie

Overgedragen aan Schuldhulpmaatje Landelijk. Buiten Stem in de Stad

Eetvoorziening 
als onderdeel 
van ontmoeten

Onderdeel van het Straatpastoraat en Ontmoeting. 
Eten verstrekken als onderdeel van ontmoeting 
voor een beperkte groep gasten blijft nodig.

Binnen Stem in de Stad

Actieve Presen-
tie binnen de 
Ontmoeting

Gestart met kunstmiddagen op de donderdag 
en op vrijdagmiddag waar mogelijk met 
een activiteitenprogramma.

Binnen Stem in de Stad

Zorg voor kwets-
bare Haarlemmers

Verschuiving naar inzet voor ongedocumenteerden. Binnen Stem in de Stad
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Ontmoeten en Inspireren 

In het cluster ontmoeten en inspireren staat het 
verminderen van eenzaamheid door laagdrempelige 
ontmoetingen en het bijdragen aan het ontwikkelen 
van talenten en eigenwaarde bij de gasten en 
vrijwilligers van Stem in de Stad centraal.
 
Een mens is ervoor gemaakt om  
te ontmoeten
De mens is een sociaal wezen en de meesten van 
ons ontmoeten elke dag andere mensen. Tijdens 
werk, bij het winkelen of  tijdens uitgaan, bij toeval 
of  gepland. Soms zijn het gewone contacten, soms 
heel bijzondere. Soms groeien er uit ontmoetingen 
waardevolle vriendschappen die een leven lang duren. 
Soms zijn er tijdens ontmoetingen momenten die ons 
raken, soms laten ontmoetingen diepe sporen na, die 
ons inspireren en laten groeien. De mens is gemaakt 
om te ontmoeten en verbinding met anderen aan te 
gaan. Maar anderen werkelijk ontmoeten is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Sommigen van ons spreken 
de taal niet, anderen volgen niet de gebaande paden 
en worden daarop door de maatschappij afgerekend. 
En er zijn nog talrijke andere voorbeelden te noemen 
die ervoor kunnen zorgen dat de ene mens de andere 
niet bereikt. Stem in de Stad is er voor iedereen die 

dat nodig heeft. Want Stem kijkt juist om naar die 
kwetsbare mens in nood en wil dichtbij zijn, zoeken 
naar ontmoeting en verbinding en van daaruit 
ondersteunen.

Inspireren:  
De zeven werken van Barmhartigheid 
De werken van barmhartigheid zijn gebaseerd op de 
woorden van Jezus uit Mattheus 25: “Want ik had 
honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie 
gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie 
namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. 
Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen 
en jullie kwamen naar mij toe.” Paus Innocentius III 
(1198-1216) voegde naast die zes een zevende werk 
toe, dat van het begraven van de doden.

1: Hongerige mensen te eten geven 
2: dorstige mensen te drinken geven 
3: naakte mensen aankleden
4: de doden begraven 
5: reizigers herbergen 
6: zieken bezoeken 
7: gevangenen troosten

De zeven werken van Barmhartigheid

Bustan is als Koerd gevlucht uit Syrië 

en werkt nu als tolk. Hij vertelt over 

de hartafwijking van zijn zoon en hoe 

dankbaar hij is voor de hulp die hij kreeg.
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Traditionele waarden in een modern jasje
Stem in de Stad wil er zijn voor alle mensen, maar 
vooral voor hen die in nood verkeren. En in een 
hectische wereld is deze wens sterker dan ooit. Stem 
heeft een heldere missie en iedereen die een bijdrage 
wil leveren aan de doelstelling is van harte welkom! 
Deze oproep geldt niet voor een specifieke groep, 
maar geldt voor iedereen die de medemens een 
warm hart toedraagt en actief  een klein of  wat groter 
steentje bij wil dragen.
De programmalijn Ontmoeten en Inspireren bestaat 
uit de programma’s het Aanloopcentrum en de 
Eetvoorziening, Straatpastoraat en Spiritualiteit.

2.1  Aanloopcentrum 

Gewoon jezelf kunnen zijn
‘Gewoon jezelf  zijn’. Dat klinkt heel eenvoudig. Maar 
veel mensen weten door allerlei omstandigheden 
niet meer hoe het voelt om ‘gewoon jezelf ’ te zijn. 
Het Aanloopcentrum van Stem in de Stad aan 
de Nieuwe Groenmarkt in het hart van Haarlem 
vormt al vele jaren een plek waar mensen zichzelf  
kunnen zijn. De grondlegger is Jurjen Beumer. Hij 
zorgde ervoor dat het Aanloopcentrum in 1987 werd 
geopend. Het centrum heeft in al die jaren niets aan 
zijn oorspronkelijke opzet ingeboet: onder het genot 
van een kopje koffie of  thee een praatje maken en 
anderen ontmoeten, zonder dat iets hoeft of  moet. En 
alle gasten, vrijwilligers en medewerkers maken deze 
bijzondere plek nog steeds samen tot wat zij is: het 
voor iedereen warm kloppende hart van Stem in de 
Stad!

Grote en kleine successen
Voor Stem in de Stad was 2021 een jaar met, 

buiten een aantal uitdagingen, ook grote en kleine 
successen. De verschillende lockdowns in verband met 
corona zorgden ervoor dat een aantal programma’s 
en evenementen in het Aanloopcentrum afgelast 
of  uitgesteld moesten worden.  Gelukkig volgden 
daarna de maanden van heropening. Daarin konden 
de medewerkers en vrijwilligers niet alleen de gasten 
weer ontvangen, maar konden ze met hen ook in 
gesprek over de nieuwe richting van betrokkenheid 
bij het Aanloopcentrum.

Corona drukt stempel op activiteiten 
Hoewel de lockdowns dus zorgden voor het doorgaan 
van alleen het (al dan niet in aangepaste vorm) 
hoogstnoodzakelijke, zorgde anderzijds een opgestarte 
noodvoorziening voor sommigen voor uitkomst. 

Buitenslapers, eenzamen en mensen die om welke 
reden dan ook met iemand moeten praten, hadden 
daardoor toch een plek waar ze terecht konden. De 
noodvoorziening was elke doordeweekse dag twee 
uur geopend voor het ophalen van post, het bezoeken 
van het spreekuur van het maatschappelijk werk, de 
GGD en het spreekuur voor ongedocumenteerden. 
Gezamenlijk hebben alle coördinatoren dit verzorgd, 
zodat wij als Huis van Aandacht er ondanks alle 
beperkingen toch konden zijn.

Extra levendigheid in het Aanloopcentrum
Op allerlei manieren werd geprobeerd de gasten 
van het Aanloopcentrum meer te bieden dan koffie/
thee en conversatie. Het aanbod liep uiteen van live 
muzikaal entertainment (Live in de Aanloop sessies) 
tot ouderwets Bingo, van filmmiddagen en storytelling 
tot creatieve kunsten. Sommigen moesten even 
wennen aan alle veranderingen, maar gaandeweg 
bleek dat de nieuwe activiteiten door de gasten zeer 
werden gewaardeerd. Ook de wekelijkse tostimiddag 
en de creatieve sessies waren een succes en zorgden 
voor extra levendigheid in het Aanloopcentrum. 
Met al deze verschillende activiteiten willen we meer 
actieve vormen van ontmoeting vormgeven. Wanneer 
zomaar een gesprek voeren te zwaar is, kan samen 
schilderen soms ineens wel tot een mooie ontmoeting 
leiden. Zo maken we ruimte voor meer diversiteit aan 
ontmoetingen.

Aanloopcentrum in cijfers

 

Even koffie halen Creatieve middag

2021 2020

Vrijwilligers 50 60

Aantal bezoeken 4730 6728

Aantal dagdelen 
open per week

6 (door corona 
soms minder) 

*

Aantal dagen 
open per week

Soms 5, soms 7 *

* Vanwege corona was sprake van aangepaste 
openstelling: vanaf juni 1 dagdeel, vanaf 1 september 
2 dagdelen en vanaf 1 december 3 dagdelen.

“Jezus is in Zijn leven 
voortdurend de weg 
van de ontmoeting 
gegaan”
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individuele gesprekken via het inloopspreekuur en 
op afspraak. Verder is er de pastorale aanwezigheid 
tijdens de Eetvoorziening op vaste momenten. 
Ook is het Straatpastoraat verantwoordelijk voor 
het draaien van de Aanloop op maandagmiddag 
tijdens het inloopspreekuur, voor bezoek aan 
locaties voor maatschappelijke opvang en voor 
‘straatwerk’. Bij het werken op straat zoekt de 
pastor de mensen op daar waar ze leven: in de 
straten, op de pleinen en in de parken van Haarlem.  
Bij elke ontmoeting staan respect, wederkerigheid en 
volwaardigheid centraal.

Activiteiten op incidentele basis
Naast de vaste activiteiten zijn er ook de activiteiten 
op incidentele basis. Deze activiteiten worden 

uitgevoerd naar aanleiding van gebeurtenissen of  op 
verzoek. Voorbeelden hiervan zijn uitvaarten, nazorg 
rouwverwerking, huisbezoeken en begeleiding van 
mensen uit de doelgroep naar instanties zoals IND, 
verslavingszorg, de rechtbank en Loket in de Stad. 

Bijzondere projecten 
In 2021 heeft het Straatpastoraat een aantal bijzondere 
projecten geïnitieerd, soms in samenwerking met 
partners in de stad. 

Lonely Hearts Lunch Club
De Lonely Hearts Lunch Club was gericht op 
zogenoemde ‘buitenslapers’ die door de strenge 
lockdown van december 2020 extra hard getroffen 
werden. Gedurende enkele maanden hebben we 
hen bij Stem op persoonlijke titel uitgenodigd voor 
een vast lunchmoment. Met het hervatten van de 
reguliere activiteiten door de versoepelingen is deze 
activiteit vanaf  september 2021 omgevormd naar de 
‘tosticlub’. Hierbij worden op maandagmiddag tosti’s 
geserveerd aan bezoekers van de Aanloop.

Cupcake actie in mei 
Door versoepeling van de coronaregels ging in 
mei 2021 de Aanloop weer voorzichtig open. Om 
hieraan bekendheid te geven bij de doelgroep ging de 
straatpastor in de Goede Week - de week voorafgaand 
aan Pasen - op pad met een Paasgroet voor de 
daklozen. Met stapels prachtig versierde cupcakes 
zijn verschillende locaties voor daklozenopvang en 
dagbesteding bezocht. Deze actie kwam tot stand in 
samenwerking met de American Women’s Club of  
Amsterdam, chapter Haarlem. Zie ook www.awca.nl

Halloweencakejes American Women’s Club

2.2  Eetvoorziening 
Ook tijdens de lockdowns bleef  Stem drie middagen 
per week open voor een warme maaltijd voor vooral 
daklozen gasten en mensen in financiële nood. Deze 
maaltijden – zo’n 35 tot 40 per keer -werden geleverd 
door een cateringbedrijf. Het aantal gasten per keer 
varieerde. Tijdens de eerste weken van de laatste 
lockdown is het Aanloopcentrum met inachtneming 
van de geldende maatregelen snel opnieuw ingericht. 
Daardoor konden per keer 18 gasten veilig binnen 
worden ontvangen. 

Eetvoorziening in cijfers

2021 2020

Gemiddeld aantal 
bezoekers per avond 

37 *

Aantal (afhaal) 
maaltijden 

5760 5848

* Vanwege corona was de ‘gewone’ 
eetvoorziening tot en met 15 maart actief. 
Daarna werd overgegaan op afhaalmaaltijden.

2.3  Straatpastoraat

Kwetsbare mensen zonder thuis
Het Straatpastoraat binnen Stem in de Stad richt 
zich op geestelijke en pastorale ondersteuning 
van kwetsbare mensen die we ook wel ‘dakloos’ of  
‘thuisloos’ noemen. Het gaat om mensen die dakloos 
zijn en op dit moment in de maatschappelijke opvang 
verblijven, maar ook om mensen die dakloos zijn 
(geweest) maar niet in de daklozenopvang verblijven 
(‘bankhoppers’, beschermd-wonen, in detentie). Ook 
mensen die onder de radar van de gemeentelijke 
instanties leven (‘buitenslapers’, ‘zorgmijders’), mensen 
die te maken hebben met verslavingsproblematiek of  
psychisch kwetsbaar zijn, mensen zonder verblijfstitel 
(‘ongedocumenteerden’) die geen aanspraak kunnen 
maken op voorzieningen, en mensen met (ernstige) 
schuldenproblematiek behoren tot deze groep. Vaak 
gaat het om een combinatie van factoren. 

Vaste activiteiten van het Straatpastoraat
Het Straatpastoraat van Stem in de Stad wordt 
aangestuurd door de straatpastor. Er zijn drie 
stagiaires bij het Straatpastoraat betrokken. Het 
Straatpastoraat kent een aantal vaste activiteiten zoals 

Eetvoorziening tijdens corona
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2.4 Spiritualiteit: De parels 
 van Stem in de Stad 2021

Zingeving
Zingeving gaat over het gevoel dat het leven, jouw 
leven, de moeite waard is. Zingeving is voelbaar 
in grote, maar soms nog meer in kleine dingen. In 
verbondenheid, betekenisvol werk, de natuur, een 
complimentje of  een vriendelijk woord of  gebaar. 
Helaas leven we in een maatschappij waarin we de 
zin soms niet voelen. Gelukkig is dat meestal van 
voorbijgaande aard. Maar wat als je lange(re) tijd 
niet weet wat je wilt met je leven of  als je niet (meer) 
precies weet wat belangrijk voor je is en je jezelf  niet 
de moeite waard vindt? Als je geen controle hebt over 
je eigen leven of  je leven voelt als een chaos? Als je je 
niet verbonden voelt met anderen of  je voelt je geen 
deel van een groter geheel? 
Wie weinig of  geen zin ervaart, is niet gemotiveerd, 
moe en somber. Wie die zin wel voelt is veerkrachtiger 
en kan tegenslagen in het leven beter aan. Alle 
medewerkers en vrijwilligers van Stem in de Stad 
zetten zich elke dag weer in om er te zijn voor 
kwetsbare medemensen en mensen in nood en hen te 
ondersteunen waar nodig. Om te zoeken naar wegen 
om ontmoeting en verbinding en daarmee zingeving 
mogelijk te maken. 

Vrijwilligers bij Stem in de Stad; de parels 
van de organisatie
Onder ‘parels van Stem in de Stad’ verstaat Stem in 
de Stad veel. Ten eerste natuurlijk onze vrijwilligers. 
Zij zijn het die ervoor zorgen dat Stem kan doen wat 
zij doet. Maar onder de parels vallen ook waardevolle 
gebeurtenissen, projecten en vaak onverwacht mooie 

initiatieven. 
We hebben in dit jaar afscheid van veel vrijwilligers 
moeten nemen. Veel van deze vrijwilligers konden 
sinds het begin van de pandemie niet meer meewerken 
in het Aanloopcentrum. Dat was voor sommigen een 
moment om hun vrijwilligerswerk te heroverwegen 
en keuzes te maken. Voor andere vrijwilligers werd 
leeftijd ook een serieuze belemmering. Het afscheid 
van vrijwilligers die soms al meer dan 25 jaar 
betrokken waren bij Stem viel iedereen zwaar, maar 
was tegelijkertijd bijzonder. Mooie en goede, maar 
soms ook moeilijke en zware herinneringen, kregen 
tijdens het afscheid een plek. 

Pyjama’s voor kinderen en jongeren in  
daklozenopvang Velserpoort
In december 2021 organiseerde het straatpastoraat - 
opnieuw in samenwerking met de AWCA - een actie 
om aandacht te vragen voor de gezinnen met kinderen 
die in de daklozenopvang Velserpoort verblijven. 
37 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 
jaar kregen van de leden van de AWCA gloednieuwe 
pyjama’s en onesies (voor de pubers) die fraai verpakt 
vlak voor Kerst bij de opvanglocatie Velserpoort 
werden afgeleverd. 

Straatpastoraat in cijfers 
2021 2020

In gesprek/in beeld >75 >70

Doorlopend contact 30-40 30

Uitvaart verzorgen 3* 3

Aantal vrijwilligers 5** 5

* In 2021 verzorgde de straatpastor de uitvaarten van 
William K. (46 jaar), Rudy F. (53 jaar) en Viktor H. (21 jaar).

**In 2021 zijn de vrijwilligers die door het Straatpastoraat 
werden ingezet bij speciale activiteiten (vanwege 
corona) opgenomen in de groep vrijwilligers van 
de Aanloop. Het Straatpastoraat heeft geen ‘eigen’ 
vrijwilligers maar de vrijwilligers van de Aanloop 
ondersteunen op maandagmiddag de straatpastor. 

Levenspuzzel leggen…
Dit najaar overleed een 70-jarige vrouw die meer dan 
20 jaar volledig onder de radar van de gemeentelijke 
overheid bleef. Haar overlijden was een grote schok 
voor de familie die haar jaren eerder als vermist 
had opgegeven. De uitvaart werd niet door Stem  
verzorgd, maar het Straatpastoraat organiseerde wel 
een rouwverwerkings-nazorgsessie. Tijdens deze sessie 
werden familie en hulpverleners in staat gesteld om 
het ‘verhaal’ van deze vrouw bij elkaar te puzzelen. 
Het werd een prachtige, zinvolle bijeenkomst. 

VrijwilligerIn gesprek met de straatpastor 

“Steeds maar weer corona, ik word er verdrietig van. 
Heb d'r eigenlijk geen zin meer in. Als Stem ook weer 

dicht gaat, dan kap ik er mee.”
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Adempauze
Soms heeft een mens de behoefte om even in stilte 
tot zichzelf  te komen. In een wereld die hectischer 
is dan ooit tevoren zijn stilte, inspiratie en meditatie 
van groot belang. Daarom maken we aan de 
Nieuwe Groenmarkt ruimte voor verschillende 
activiteiten. Samen met vrijwilligers van de VPSG 
en van de Antouniusgemeenschap organiseren we 
elke maandag een middaggebed, Adempauze, in de 
Groenmarktkerk. Op elke eerste maandag van de 
maand, na het loeien van de sirenes, bidden we samen 
om vrede in een Vredesgebed. In al dit vieren, bidden 
en stil worden zoeken we inspiratie en voeding om 
ons diaconale werk duurzaam vol te kunnen houden. 

Zoete en andere donaties 
Een telefoontje van de Haarlemse HEMA vlak na 
kerst, zorgde ervoor dat er ongeveer 60 kerststollen, 
heel veel koekjes en nog meer chocolade de kant van 
Stem opkwamen om te delen met de gasten. Een 
prachtige start en een mooie kennismaking met een 
nieuwe samenwerkingspartner. 
Op Koningsdag kwamen enkele vertegenwoordigers 
van Lion’s International, chapter Haarlem taarten 
brengen voor de gasten van het Aanloopcentrum. 

Evenwicht tussen empathie en grenzen
In het kader van deskundigheidsbevordering, maar 
ook met het oog op werken in coronatijd, organiseerde 
de GGD een workshop voor de coördinatoren in het 
Aanloopcentrum van Stem met de titel ‘Omgaan met 
lastig gedrag’. De deelnemers kregen tips en ‘do’s’ 
en ‘don’ts’. Ze leerden ook dat inleven met empathie 
goed is, maar dat tegelijkertijd het aangeven van 
grenzen nodig is. Dat verschaft duidelijkheid en meer 
voorspelbaarheid voor de ander. 

Schoendonatie

Gastles mondt uit in inzamelingsactie
In november 2021 gaf  de coördinator Ontmoeten 
op verzoek een gastcollege aan leerlingen van de 
Jeugd- en Opvoedingshulpklas van het Novacollege 
in Haarlem. De gemotiveerde leerlingen luisterden 
aandachtig naar het verhaal over Stem in de Stad. 
Ze waren uiteindelijk zo onder de indruk dat zij iets 
tastbaars wilden doen voor de gasten van Stem in de 
Stad. Dat idee werd vormgegeven door de organisatie 
van een markt in het schoolgebouw voor leerlingen, 
leerkrachten en ouders, om ook hen meer bekend te 
laten worden met Stem in de Stad. Toen de middag 
niet door kon gaan wegens corona gingen de leerlingen 
door met de inmiddels opgestarte inzamelingsactie. 
Het mooie bedrag van € 310,- mocht Stem in de Stad 
op 26 januari 2022 in ontvangst nemen! 

Koplopersproject cliëntondersteuning
Doel van het Haarlemse koplopersproject is om 
de toegang tot onafhankelijke cliëntondersteuning  
(OCO) voor inwoners van Haarlem te 
vergemakkelijken. Alle inwoners met een zorgvraag 
kunnen gebruik maken van de Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning. De focus ligt expliciet op 
inwoners met een migratieachtergrond, op de 
LHBTI+ doelgroep en op inwoners die gebruik 
kunnen maken van de Maatschappelijke Opvang. 
Stem heeft meegedacht over aanbevelingen en biedt 
het wijkteam de gelegenheid tot het houden van 
spreekuren op een Stem-locatie. 

Donatie van schoenen door Soellaart 
Een aantal van onze gasten had, tegen de tijd dat 
kou en nattigheid Nederland overspoelden, dringend 
behoefte aan goede schoenen. Een email met 
toelichting was voor camping- en outdoorwinkel 
Soellaart aan de Kleine Houtstraat voldoende om 
voor onze gasten een overvloed aan laarzen en 
werkschoenen af  te leveren. Een fantastische donatie!

Opbrengst inzamelingsactie Nova
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Joost van den Bogert nieuwe Pastoraal Manager 
bij Stem in de stad

Op 15 februari van dit jaar werd het team van Stem 
in de Stad uitgebreid met Joost van den Bogert. Joost 
is pastoraal manager en vormt samen met Petra de 
Vries het managementteam van Stem in de Stad. 

Over Joost
Joost behaalde een bachelor Theologie en Reli-
giewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Mo-
menteel is hij nog in opleiding tot Gemeentepre-
dikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In 
de afgelopen jaren gaf  hij als zelfstandige theologisch 
en organisatorisch advies en organiseerde hij beleids-
dagen voor kerkvernieuwingsprojecten bij de Protes-
tantse Kerk Amsterdam. Op 19 februari 2021 werd 
hij vader van zoon Jona.

Gods aanwezigheid in deze wereld
In de afgelopen jaren was Joost veel bezig met de 
relatie tussen samenleving en kerk. Als gelovige kent 
hij twijfel: is God er en hoe dan precies? Hoewel de 
kerk tegenwoordig soms minder relevant lijkt, is het 
in de ervaring van Joost soms ineens een plek waar 
het prachtige verhaal van Gods aanwezigheid in deze 
wereld werkelijkheid wordt. Bijvoorbeeld wanneer al-
lemaal verschillende mensen met elkaar in een kring 
staan en brood en wijn delen als teken van hun band 
met elkaar en met elkaar vertrouwen, hoop en liefde 
delen. Op dat soort momenten ervaart en begrijpt hij 
weer hoe het verhaal over Jezus nog steeds belangrijk 
en inspirerend is.’

Waarom Stem in de Stad
Wat er gebeurt bij Stem in de Stad is voor Joost een 
inspiratiebron voor zijn geloof. Joost: “Het blijft onge-
lofelijk gaaf  om te zien hoe mensen zich aanmelden 
als vrijwilliger. Hoe ze zich week in, week uit een dag-
deel of  meer inzetten voor anderen. Voor mensen die 
het niet altijd makkelijk hebben gehad of  niet pas-
sen in de mal die de maatschappij mensen soms lijkt 
op te leggen. De levenskracht en de blijmoedigheid 
van gasten die komen eten bij Stem in de Stad of  
die gewoon even komen schuilen in het Aanloopcen-
trum, vind ik indrukwekkend. En als je op een plek 
mag werken met de zegen van allerlei verschillende 
kerken en in verbinding staat met alle haarvaten van 
de Haarlemse samenleving, wat wil je dan nog meer.”

“Onze vrijwilligers 
zetten zich in voor 

mensen die het niet 
altijd makkelijk heb-

ben gehad of  niet 
passen in de mal 

die de maatschappij 
mensen soms lijkt op 

te leggen”
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Wij noemen hun namen… 

Vanwege corona kon er geen jaarlijkse lichtjesavond voor 

overledenen op de begraafplaats aan de Kleverlaan in Haarlem 

plaatsvinden. Daarom zijn in de paasnacht alle overledenen bij 

Stem in de Stad herdacht door middel van een video. 

U vindt deze via de link: https://bit.ly/3KcEZND

3 - Ondersteunen 
 en Activeren



Edo werd dakloos toen zijn vriendin hem 

op straat zette. Uit schaamte verschool 

hij zichzelf dagenlang achter een krant en 

één kop koffie in café Brinkmann.

Ondersteunen en Activeren
De programmalijn Ondersteunen en Activeren 
bestaat uit programma’s die zich richten op praktische 
zaken. Dit zijn de programma’s Postvoorziening 
voor mensen zonder briefadres en de programma’s 
Ongedocumenteerden en het Nieuwe Wereldhuis. 

In deze programmalijn ondersteunt en activeert 
Stem in de Stad haar gasten bij het opbouwen van 
een sociaal netwerk om uitsluiting te voorkomen. Er 
worden activiteiten georganiseerd die zijn gericht 
op zingeving, sociale relaties, werk & activiteiten en 
psychische gezondheid.

Loket in de Stad
Loket in de Stad is de naam van het inloopspreekuur 
maatschappelijk werk. Vanaf  dit verslagjaar levert 
Stem in de Stad geen medewerkers meer aan het 
spreekuur. Stem faciliteert het spreekuur wel, net 
zoals dat gebeurt met het spreekuur van de GGD. 
Het spreekuur wordt gehouden door het Sociaal 
Wijkteam van de gemeente Haarlem. 

3.1  Postverzorging voor mensen 
 zonder briefadres 
Er zijn vele redenen die er oorzaak van kunnen 
zijn dat iemand (tijdelijk) geen eigen adres heeft 
en een briefadres nodig heeft. Zonder briefadres 
wordt het regelen van wonen, werk, geldzaken en 
ziektekostenverzekering bijna ondoenlijk, omdat het 
hebben van een briefadres bij veel officiële instanties 
een wettelijke verplichting vormt. Doordat een 
cliënt beschikt over een briefadres, krijgt of  behoudt 
die persoon weer de regie over het eigen leven. De 
gemeente bepaalt of  iemand in aanmerking komt 
voor een briefadres en vervolgens wordt deze cliënt 
op het adres van Stem in de Stad ingeschreven. 
Cliënten die van de Gemeente een briefadres 
hebben gekregen bij Stem in de Stad, melden zich 
bij Loket in de Stad om afspraken te maken over 
het gebruik van het briefadres. De vrijwilligers en 
medewerkers van Loket in de Stad maken dat alles 
met betrekking tot postuitgifte goed is geregeld. Zij 
zorgen voor het sorteren en opbergen van post totdat 
de betreffende cliënt de post komt ophalen. En bij 
vragen en onduidelijkheden zijn zij het aanspreek- en 
ondersteuningspunt.  

Vrijwilligers postkamer
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Briefadressen in cijfers

2021 2020

Gemiddeld aantal 
briefadressen 
(waarvan 42 voor 
Afghaanse evacués)

186 183

Er zijn cliënten voor wie het bezoek aan de 
postkamer een moeilijk bezoek is, omdat zij 
geconfronteerd worden met openstaande rekeningen 
en aanmaningen. Maar er zijn ook cliënten voor wie 
het bezoek minder confronterend is en de vrijwilliger 
van de postkamer begroeten met:

“Kom naar mij, jullie die 
vermoeid zijn en onder lasten 
gebukt gaan, dan zal ik jullie 
rust geven.” 

Mattheüs 11:28

3.2 Programma voor 
 Ongedocumenteerden

Een plek om te schuilen…
Sommige inwoners van Haarlem hebben geen 
verblijfstitel. Dat kan zijn omdat de verblijfsvergunning 
is verlopen of  is ingetrokken of  omdat het 
uitgeprocedeerde asielzoekers betreft. Het kan ook 
gaan om personen die nooit een verblijfsvergunning 
hebben aangevraagd of  slachtoffers van 
mensenhandel zijn. Deze mensen hebben in 

Opvang in boot Aurora

Nederland geen recht van verblijf  en behoren officieel tot 
de groep ongedocumenteerden of  illegalen. Ze kunnen geen 
aanspraak maken op sociale of  medische voorzieningen. Ook 
komen ze veelal terecht in onveilige woon- of  werksituaties. 
Deze mensen staan vaak onder grote druk en kunnen niet 
altijd rekenen op begrip in de maatschappij. Zij vinden 
bij Stem in de Stad een plek om tot rust en op verhaal te 
komen. Stem blijft zich onverminderd daar inzetten waar dat 
nodig is. In samenwerking met de gemeente Haarlem, die 
aanvullende zorg levert voor deze mensen, zetten we stappen 
die erop gericht zijn om de kwaliteit van het leven van 
ongedocumenteerden te verhogen. De coördinator voor het 
Programma voor Ongedocumenteerden bij Stem vertrok per 
1 september. Per 1 januari 2022 is een nieuwe coördinator 
aangesteld. 

“Haarlem wil samen 

met het ministerie 

de Nederlandse 

slachtoffers van dit 

drama een zo goed 

mogelijke tijdelijke 

opvang bieden in 

afwachting van de 

huisvesting.”

Burgemeester 

Wienen (Haarlem)

(Bron: NH Nieuws)

Programma voor
Ongedocumenteerden

1. Juridisch
Maatschappelijke

Begeleiding

2. Werken aan
Toekomstperspectief

3. Coördinatie en
zichtbaarheid

1.1 Juridisch
Maatschappelijk

spreekuur

2.1 Verblijfhuis
Mannen

(2 personen)

3.1 Werving,
begeleiding en scholing

vrijwilligers

1.2 Zorgcafé/
praatgroep

2.2 Verblijfhuis
Vrouwen

(4 personen)

3.2 Samenwerking
en Ketenoverleg

1.3 Individuele
begeleiding
(6 personen)

2.3 Langdurige
begeleiding
(4 personen)

3.3 Bewustwording
en PR

Evacués uit Afghanistan in Haarlem
Vanaf  september 2021 verzorgt de gemeen-
te Haarlem de tijdelijke opvang van een groep 
evacués uit Afghanistan. In afwachting van de 
toewijzing van een woning verblijft deze groep 
cliënten op een gedeelde opvanglocatie. Op 
verzoek van de Gemeente Haarlem kregen 42  
cliënten een briefadres bij Stem in de Stad.

“Lieve schat, 
wat ben ik toch altijd blij
 jou te zien.”
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Wekelijks spreekuur
Alle juridische en maatschappelijke vragen kunnen 
worden gesteld tijdens het wekelijkse spreekuur voor 
ongedocumenteerden. Vanuit dit spreekuur worden 
ook persoonlijke trajecten uitgezet en opgestart 
met uitgebreidere hulp op juridisch-, sociaal-, 
financieel- of  medisch vlak. Het programma voor 
ongedocumenteerden kent een heldere structuur: het 
programma bestaat uit Juridisch Maatschappelijke 
begeleiding, Werken aan toekomstperspectief  en 
Coördinatie en Zichtbaarheid. Daaronder vallen de 
respectievelijke bijbehorende activiteiten.

Corona
Corona was ook dit jaar een spelbreker bij het op-
bouwen van contacten. Het spreekuur kon door de 
beperkingen niet steeds face to face plaatsvinden. 
Er is geprobeerd om een telefonisch spreekuur op te 
starten, maar dat bleek geen succes. Het contact met 
ongedocumenteerden is afhankelijk van persoonlijke 
contactmomenten.
Toch is ook tijdens de lockdown actief  gezocht 
naar kansen om contacten te leggen en te 
onderhouden. Dat gebeurde bijvoorbeeld door het 
verstrekken van voedselpakketten, levensmiddelen 
en supermarktbonnen. Het Rode Kruis leverde 
aan het continueren hiervan een belangrijke 
bijdrage. In samenspraak met de gemeente konden 
ongedocumenteerden terecht in de nachtopvang. 
Dat maakte dat er minder noodzaak bestond om hen 
onderdak te bieden in het verblijfhuis. De mensen 
die wel in het verblijfhuis werden opgevangen kregen 
onderdak en begeleiding. 
In samenwerking met de GGD organiseerde Stem 
in de Stad in juni een vaccinatiemoment voor 
ongedocumenteerden. In totaal werden 40 mensen 
gevaccineerd.

Ongedocumenteerden in cijfers

2021 2020

Aantal gesprekken spreekuur 59 156

Aantal persoonlijke trajecten 10 12

Aantal deelnemers verblijfhuis 10 6

Vrijwilligers 12 18

Koffieochtend 24 25

3.3  Nieuwe Wereldhuis

Liefdevolle aandacht en presentiebenadering
Het Nieuwe Wereldhuis is een ontmoetings- en 
ontwikkelingsplek binnen Stem in de Stad met een 
specifieke doelgroep: mensen met of  zonder papieren, 
uitgeprocedeerde asielzoekers, (arbeids-) migranten, 
nieuwkomers en statushouders. 
Liefdevolle aandacht en presentiebenadering zijn het 
belangrijkste in het Nieuwe Wereldhuis. Van daaruit 
richt de begeleiding zich op de mogelijkheid een 
netwerk op te bouwen, zelfredzaamheid te vergroten 
en veerkracht te versterken. 
De presentiebenadering draait om liefdevolle 
aandacht voor wat echt belangrijk is voor mensen 
en voor wat ze eigenlijk vragen. Onvoorwaardelijke 
menslievende bejegening vormt de kern 
van deze benadering.

Taallessen
Vanaf  april begon het Nieuwe Wereldhuis weer met 
fysieke lessen. Er werden verschillende taallessen 
aangeboden. 

• 3 taallessen van niveau A0 tot A2;
• 1 inburgeringsles; 
• 2 conversatielessen in het Nieuwe Wereldhuis met 

maximaal 4 leerlingen per les. Dit is in de zomer 
tijdelijk uitgebreid naar 8 leerlingen;

• 3 individuele lessen voor ongedocumenteerden; 
• 1 individuele online les; 
• 2 online lessen conversatie Nederlands A2/ B1 en 

Engels. In het laatste halfjaar alleen Engels. 

De landelijke lockdown in december zorgde opnieuw 
voor een sluiting van de deuren van onder andere de 
leslokalen.

Contact op allerlei manieren
Veel vrijwilligers hielden tijdens de lockdowns via 
WhatsApp contact met hun cursisten. Daarnaast 
waren coördinator en vrijwilligers van ASF (Aktion 
Sühnzeichen Friedensdienste) regelmatig fysiek 
aanwezig bij Stem in de Stad om, als dat nodig was, 
één op één met mensen af  te spreken. Zo kon toch 
ondersteuning worden geboden bij dreiging door 
scheiding, dakloosheid of  de dreiging van het verliezen 
van de verblijfsstatus. Andere verzoeken gingen vooral 
over ondersteuning rondom inburgering, toenemende 
werkloosheid en het gemis van sociale contacten. 

Taalles

“Fijn dat ik hier 
tijdelijk heb  kunnen 
wonen om op adem 
te komen. Nu ga ik 
verder, helaas nog 

steeds zonder 
verblijfsvergunning. 

Dat voelt als een 
groot onrecht.”
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Enkele activiteiten gestopt
Binnen het transitieproces besloot Stem in de stad 
om met twee activiteiten te stoppen: het Vrouwencafé 
Haarlem en de Theatergroep. Het vrouwencafé 
is ondergebracht bij Haarlem Effect en ook de 
theatergroep heeft per september onderdak gekregen 
bij Haarlem Effect. 

Nieuwe samenwerkingen zorgen voor 
beweging
In dit verslagjaar zijn er verschillende nieuwe 
samenwerkingsprojecten opgestart zoals met het Open 
Huis om hen te ondersteunen bij activiteiten voor ex-
prostituees. Daarnaast is contact opgenomen met 
Streetcornerwork om te onderzoeken of  Stem iets kan 
betekenen voor jongere daklozen. Een inspirerende 
ontmoeting met een jonge ervaringsdeskundige 
waarbij werd gesproken over eventuele begeleiding 
van deze doelgroep, leidde tot het maken van 
plannen, zoals een inloop voor jongere daklozen. Er 
werd contact gelegd met het jongeren(net)werk in 
Haarlem en er is een extra mogelijkheid voor dakloze 
jongeren gecreëerd om naar het Aanloopcentrum 
te komen. Door vertrek van de coördinator van het 
Nieuwe Wereldhuis worden deze projecten in het 
komende jaar verder uitgewerkt. Dat geldt ook voor 
nieuwe projecten die gericht zijn op versterking van 
de leefgebieden Zingeving, Sociale Relaties, Werk & 
Activiteiten en Psychische Gezondheid. 
             
Altijd wel wat te regelen
Als waarnemend coördinator in Het Nieuwe 
Wereldhuis word je op de meest onverwachte 
momenten met de meest onverwachte zaken 
geconfronteerd. En dan moet er iets geregeld 
worden. Of  het nu gaat om dozen boeken die worden  

 

gedoneerd en die moeten worden aangenomen, een 
oplossing voor een gesprek met iemand die alleen 
Swahili spreekt of  het verschuiven van een lesgroep: je 
moet in actie komen. Het zijn geen wereldomvattende 
zaken, maar voldoende om heel veel stress van te 
hebben en groot genoeg om je actief  te laten voelen.

“Beste mevrouw,  
ik ben verliefd op een heel  
mooi meisje uit Brazilië  

en ik wil graag dat zij  
de taal leert.”

 

Vrolijke, lichte dynamiek
Na de lockdown begonnen half  september de 
normale lessen weer met een groepsgemiddelde van 
vier cursisten. We openden een aanmeld-/inschrijfuur 
(poster op het raam, veel mond-op-mond-reclame in 
onze doelgroep) en het cursistenaantal liep in een 
paar weken tijd op tot 75! Bij de inschrijving voeren 
we met de nieuwe cursist een gesprek en proberen 
de persoonlijke, sociale, economische en culturele 
potentie enigszins boven tafel te krijgen. Ondanks 
de taalbarrière die er regelmatig was, lukte het steeds 
om mensen in een passende groep te plaatsen. Zo 
lang er plek is, laten we cursisten toe die een beetje 
buiten de specifieke doelgroep vallen (mensen die 
alle andere mogelijkheden om Nederlands te leren 
niet kunnen betalen). Vaak gaat het om mensen 

die vanwege de liefde uit een ander Europees land 
naar Nederland zijn gekomen en daarom niet in 
aanmerking komen voor inburgeringsmogelijkheden. 
Dikwijls zijn deze mensen goed opgeleid zijn en hun 
omstandigheden zijn dikwijls een stuk beter dan de 
reguliere hulpvragers van Stem in de Stad. Maar de 
ervaring leert dat juist deze mensen een vrolijke lichte 
dynamiek in een lesgroep kunnen brengen en dat is 
voor iedereen plezierig. Als er ergens sprake is van 
ontmoeten, dan is het wel in Het Nieuwe Wereldhuis!

Verrassingen en leuke situaties
Cursisten verschillen onderling in taalniveau en 
algemene wereldkennis. Het is een uitdaging om uit te 
zoeken wat voor welke cursist het beste programma is 
én wat aanspreekt. Verrassingen zijn er steeds. Zoals 
het verhaal dat we klassikaal lezen en dat gaat over 
een man die een angstig avontuur meemaakt, maar 
gelukkig na een goede afloop thuis in slaap valt. De 
groep reageert niet opgelucht. Want de man vált, net 
nu hij weer veilig thuis is! Dat is geen goede afloop! En 
twee cursisten die druk in discussie zijn met de kaart 
van Nederland voor zich. “Wij zien hier Gelderland. 
Eh, is daar veel geld?”  Mooie dingen zijn er ook en 
van een mailtje met de tekst: “Beste Mevrouw, Ik ben 
verliefd op een heel mooi meisje uit Brazilië en ik wil 
graag dat zij de taal leert”, smelt je hart!

“Wij zien hier 
op de kaart 

 Gelderland. 
Is daar veel geld?”   

Vrijwilliger in het zonnetje gezet Taalles
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Nieuwe Wereldhuis in cijfers 

2021 2020

Aantal nationaliteiten 38 56

Deelnemers aan activiteiten 
 en cursussen

65, in 
tweede 
helft van 
het jaar 75

201

Nieuwe inschrijvingen 23 43

Vrijwilligers 15 24 

ASF-vrijwilligers 2 2

3.4  Van SchuldHulpMaatje (SHM)
 en MoneyFit (MF) naar  
 Geldzorgenvrij

Geldzorgenvrij stopt, Schuldhulpmaatje Zuid 
Kennemerland gaat door
Al aan het einde van 2020 werden SchuldHulpMaatje 
(SHM) en MoneyFit (MF) samengebracht in 
‘Geldzorgenvrij’. Bij Stem in de Stad ondersteunden 
getrainde vrijwilligers van geldzorgenvrij mensen 
met schulden. Binnen het programma waren voor 
volwassenen SchuldHulpMaatje en voor jongeren 
MoneyFit beschikbaar om te helpen bij financiële 
problemen. Stem in de Stad werkte binnen dit 
programma samen met de Protestantse Diaconie 
Haarlem en de GIDS-kerken.
In de loop van 2021 besloot Stem in de Stad om niet 
verder te gaan met Geldzorgenvrij, na goed overleg en 
in samenspraak met alle betrokken organisaties. Aan 
de plaatselijke kerkelijke gemeentes werd gevraagd het 

stokje over te nemen. Dat resulteerde in de oprichting 
van SchuldHulpmaatje Zuid Kennemerland en 
daarmee met de mogelijkheid in de toekomst meer 
mensen met (beginnende) schulden te kunnen helpen 
in de hele regio Zuid-Kennemerland. De vrijwilligers 
die de hulpvragers begeleiden, blijven in de nieuwe 
stichting betrokken bij hun hulpvragers.

SchuldHulpMaatje in cijfers

2021 2020

Totaal aantal trajecten 78 142

Actieve maatjes 16 20

3.5 Vrijwilligers en Vluchtelingen

Programmalijn stopt in 2021
In dit verslagjaar stopte ook de programmalijn 
‘Vrijwilligers en Vluchtelingen’. De hulpverlening 
aan statushouders is in de afgelopen jaren 
geprofessionaliseerd en ondergebracht bij andere 
organisaties. Uiteraard zijn de meest kwetsbare 
statushouders nog steeds van harte welkom bij Stem 
in de Stad.

‘Chillen op het strand of stage-
lopen bij Stem in de Stad?’

Nele Nentwich, stagiair ASF, liep in 2021 
stage bij Stem in de Stad en vertelt daarover.

“Waarom heb je besloten om bij Stem in de Stad te 
gaan werken en sociaal werk te gaan doen? Waarom 
ga je niet naar Australië, de VS? Waarom naar ga je 
naar Nederland, een buurland van Duitsland?”

“Deze en soortgelijke vragen kreeg ik vaak als ik 
vertelde dat ik na mijn middelbare school een jaar 
naar Nederland zou gaan met de organisatie “Aktion 
Sühnzeichen Friedensdienste”  om in Haarlem bij 
Stem in de Stad te gaan werken. Voor veel mensen 
in mijn kennissenkring was het onbegrijpelijk dat ik 
liever mensen in nood wilde helpen, dan dat ik wilde 
chillen op het strand in Melbourne of  in New York 
Broadway onveilig wilde maken. Of  ze prezen me de 
hemel in, verafgoden me bijna omdat ik mijn vrije 
jaar voor Stem in de Stad ‘opofferde’.”

“Wat mensen niet beseffen is dat mijn stage bij Stem 
in de Stad geen opoffering voor me is en dat ik nergens 
liever zou willen zijn. Het zijn niet alleen de bezoekers 
van Stem in de Stad die ‘profiteren’. Wij profiteren 
zelf  ook. Ik heb bij Stem in de Stad geleerd dat we 
allemaal gewoon mensen zijn en dat mensen meer 
zijn dan de som van hun daden. En dat gebroken 
mensen weer heel kunnen worden. We vloeken, we 
liegen, we zijn gefrustreerd, we lachen, we huilen, we 
zijn gekwetst, we kwetsen anderen, we hebben lief  en 
dat allemaal omdat we mensen zijn. En zo gedragen 

we ons allemaal, of  we nu vluchteling, dakloze, blank, 
zwart, arm of  rijk zijn.”

“Wat ik heb ervaren en wat ik heb gezien is dat 
mensen die het echt niet makkelijk hebben, soms 
maar een klein duwtje in de rug nodig hebben om hun 
innerlijke kracht en macht weer terug te vinden. De 
warmte en hartelijkheid die van de meeste bezoekers 
van Stem in de Stad uitgaan en de zekerheid dat ik 
mijn vaardigheden en mijn positie hier kan inzetten 
om andere mensen te ondersteunen - daarvoor zou 
ik wel 1000 uur zon in Australië of  shopping trips 
in Los Angeles ruilen. Want hoe mooi zo’n vakantie 
ook mag klinken, het is het echte leven met zijn ups 
en downs dat ons sterker maakt en verrijkt, niet een 
vakantiedroom.”

Nele Nentwich

“Buiten al het andere moeten 
we ook zorgzaamheid, 
gemeenschappelijkheid en liefde 
als idealen nastreven”
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4 - Organiseren
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Lennart was 18 jaar toen hij plots diep in 

de schulden kwam. Ontdek hoe het zover 

kwam en hoe het hem is gelukt er weer 

uit te komen door onder andere hier bij 

Pathé aan het werk te gaan.

Organiseren
De medewerkers en vrijwilligers van de afdelingen 
fondsen & financiën, personeelszaken, secretariaat, 
receptie en facilitaire dienst bieden ondersteuning 
aan alle programmalijnen. 

4.1  De verhalen in de Stad 

Luister naar de verhalen in de stad
Vanaf  april was het mogelijk om op twaalf  plekken in 
Haarlem verhalen te beluisteren van Haarlemmers. 
Luisteraars kunnen deze verhalen op hun mobiel 
horen dankzij QR-codes op speciale stoeptegels. Deze 

tegels liggen door de stad verspreid op symbolische 
plekken voor de Haarlemmers. Het zijn verhalen van 
mensen die aan de zelfkant van het leven raakten. 
Alle vertellers vonden hun weg naar Stem in de 
Stad en dankzij de inzet van de medewerkers en vele 
vrijwilligers van Stem in de Stad konden velen weer 
hun leven op de rit krijgen. De QR-codes staan niet 
alleen verspreid op tegels door de Stad maar ook op 
verschillende plekken in dit jaarverslag.  

Jos Wienen opent publiekscampagne
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4.2 Organogram

Managementteam
- Zakelijk manager
- Pastoraal manager

Vrijwilligerspanel Vrijwilligerspanel

Pastoraal Manager

Bestuur

Zakelijk Manager

Inspireren Ontmoeten
Ondersteunen

&
Activeren

- Straatpastoraat
- Spiritualiteit

- Aanloopcentrum
- Eetvoorziening

- Ongedocumenteerden
- Het Nieuwe Wereldhuis
- Postverzorging

Organiseren

- Secretariaat
- Personeelszaken
- Financiën
- Fondsenwerving
- Communicatie & PR
- Facilitair

4.3  Vrijwilligers

Nooit ‘gewoon’
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en de 
vrijwilligers binnen Stem in de Stad zijn het absolute 
fundament van Stem. Zij zetten zich belangeloos in 
voor hun medemens. Zij leveren een enorme bijdrage 
aan de sociale verbinding tussen medewerkers, 
andere vrijwilligers en de gasten van Stem in de 
Stad. Stem ziet haar vrijwilligers nooit als ‘gewoon’ 
maar altijd als ‘bijzonder’. Zonder vrijwilligers is er 
geen Stem in de Stad. 2021 werd afgesloten met 161 
actieve vrijwilligers. 

Meedenken, meedoen en geven voor een 
betere wereld
In 2021 verscheen het landelijk rapport ‘De 
maatschappelijke waarde van meedenken, meedoen 
en geven voor een betere wereld’ gepubliceerd door 
de SBF. Er werd kritisch gekeken naar de Nederlandse 
maatschappelijke waarde van de non-profitsector. 
Miljoenen mensen in Nederland zetten zich (vrijwillig) 
in voor een duurzamere, gezondere en rechtvaardigere 
samenleving. Er werd specifiek gekeken naar de 
maatschappelijke waarde van burgerinitiatieven. Uit 
het onderzoek komt naar voren dat het mes aan twee 
kanten snijdt. Want buiten het feit dat vrijwilligers 
onmisbaar zijn voor organisaties, 

blijkt vrijwilligerswerk ook voor vrijwilligers 
zélf  heel veel op te leveren. Welzijn, zingeving 
en zelfredzaamheid worden als voordelen van 
vrijwilligerswerk benoemd, evenals meedoen in de 
samenleving, vaardigheden ontwikkelen en netwerken 
en kansen vergroten.

Vrijwilligerspanel
Het vrijwilligerspanel van Stem in de Stad is een 
panel voor en door (vijf) vrijwilligers en heeft als doel 
het behartigen van gemeenschappelijke belangen 
van de vrijwilligers bij Stem in de Stad. In 2021 is de 
pilot met het panel verlengd en is er twee keer overleg 
geweest met het managementteam.
Het panel vertegenwoordigt de vrijwilligers in 
besluitvormingsprocessen met betrekking tot 
vrijwilligerswerk en betrekt vrijwilligers bij belangrijke 
zaken en ontwikkelingen binnen de organisatie.

4.4  Bestuur

Dhr. P.P.A. Beerkens, voorzitter
 Bestuurslid op voordracht van Bisdom Haarlem-Amsterdam
Mw. Mr. Ph. Burgers, vicevoorzitter
 Bestuurslid op voordracht van Diaconie van de Protestantse  
 Gemeente Haarlem
Dhr. S.L. Bakker, secretaris
Dhr. R. Venkataraman, BA/MBA, penningmeester
Dhr. Drs. J.C.M. Debets, lid
Mw. Mr. A.J. Sassen-Jansen, lid
 Bestuurslid op voordracht van Vincentiusvereniging Haarlem
Dhr. Mr. L. Zoodsma, lid
 Bestuurslid op voordracht van de Protestantse Gemeente  
 Haarlem
 

4.5  Medewerkers (per 31-12-2021)

Joshua Baumgarten
Annie van den Bogaardt 
Joost van den Bogert
Anita Brouwer
Camilo Figueiredo
Elly Mulder
Sabita Ribai
Marianne Vaandrager
Petra de Vries

Vrijwilliger en voorzitter vrijwilligerspanel
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Medewerkers uit dienst 
(in de loop van 2021)
Myrna Bockhoudt
Kalle Brüsewitz
Vilja Machgielsen
Hanneke Versluis
Corry Villari
Marleen Wijdeveld
Aliya Yildiz

Gedetacheerde medewerkster  
(vanuit Doopsgezinde gemeente Haarlem)
Ada Blom tot 1 juni 2021
Mimi Ceulemans vanaf  1 juli 2021

Stagiaires 
• Martijn Geerdes
• Hanna Bergkamp
• Mahati van der Star
• Nele Nentwich

 4.6. Samenwerkingspartners 

Dank!
Stem in de Stad hecht veel waarde aan samenwerking 
met andere organisaties. Die samenwerking wordt 
dan ook altijd actief  gezocht. In dit verslag willen we 
ook dit jaar onze samenwerking benadrukken en al 
onze partners hartelijk danken voor de prettige en 
opbouwende samenwerking. Met speciale aandacht 
noemen we de vele kerken in Haarlem, die al sinds 
jaar en dag betrokken zijn en die op meerdere 
manieren met ons samenwerken.

• American Women’s Club of  Amsterdam
• Antonius Kookt op de dinsdagen
• Bibliotheek Haarlem
• Café De Lange Heer
• Chapter Haarlem
• Coalitie tegen eenzaamheid
• DOCK: Loket in de Stad
• Gemeente Haarlem
• GGD voor het Damiate spreekuur
• Haarlem Effect: Vrouwencafé  
 en Samen hier
• Sociaal Wijkteam Centrum 
• Straatjournaal
• Stadsklooster
• Wijkteams
• OGGZ keten i.v.m. corona
• Sportsupport
• Wereldkeuken
• Toneelschuur
• Nova Collega

4.7.  ANBI

Stem in de Stad is een ANBI: Algemeen Nut Beogende 
Instelling
Naam: Stichting Stem in de Stad
KvK: 41226685    
RSIN: 8041.42.051
IBAN:  NL34 TRIO 0254656242
Website:   https://www.stemindestad.nl
E-mail:  info@stemindestad.nl
Post- en bezoekadres: 
Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem
 

4.8. Beloningsbeleid

De vrijwilligers van Stem in de Stad en het bestuur, 
ontvangen geen financiële vergoeding voor hun 
werkzaamheden bij Stem in de Stad.
De personeelsleden in dienst van Stem in 
de Stad worden gehonoreerd volgens de 
arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse 
Kerk Nederland, onderdeel kerkelijk medewerkers.

4.9.   Toekomst

Stem in de Stad vaart in de komende jaren verder 
op de nieuw ingeslagen koers en is klaar voor de 
toekomst. Met een compleet team vormt Stem in 
de Stad een organisatie die zich wil richten op de 
kern: ‘aandacht – ontmoeten – inspireren’, de titel 
van ons beleidsplan (2021-2023). Vanuit die kern wil 
Stem in de Stad blijvend vormen zoeken en vinden 
om kwetsbare mensen bij te staan. Ervoor zorgen 
dat ze bij Stem terecht kunnen en waar mogelijk 
ondersteuning kunnen krijgen en geactiveerd kunnen 
worden. Dat alles doen we in samenwerking met 
kerken, gemeente en belangrijke andere organisaties. 
De hoop voor de toekomst is dat Stem genoeg 
vrijwilligers aan zich kan blijven binden om er te 
zijn voor anderen in onze stad, omdat er helaas nog 
meer dan genoeg kwetsbare mensen zijn die aandacht 
en nabijheid nodig hebben. Onze inzet is dat we de 
bekendheid van Stem in de Stad onder Haarlemmers 
vergroten, zodat zij samen met ons zorg dragen voor 
onze medeburgers. Zorg hebben voor elkaar kan in 
de vorm van vrijwilligerswerk, maar ook in de vorm 
van een donatie om ons werk te steunen. 

Koers voor de komende jaren:
(blijven) signaleren en pleiten
Signaleren en pleiten blijven belangrijke pijlers van 
Stem in de Stad. Dat wil zeggen dat we onrecht 
blijven signaleren en dat we blijven pleiten voor 
veranderingen. Daar waar nodig pionieren we om 
in te spelen op nieuwe noden. En als er niet direct 
een pasklare oplossing is organiseren we zaken ter 
overbrugging.
Voor de komende jaren heeft Stem in de Stad een 
kompas gemaakt. In dat kompas worden de waarden 
beschreven die voor de bezoekers van Stem in de Stad 
belangrijk zijn. Er wordt ook in beschreven wat Stem 
kan bieden.   

‘Iemand tevoorschijn 
luisteren ...’

Als je de ander 
helemaal, maar echt

 helemaal, laat uitpraten:

- dan gebeuren er wonderen- 

Henri Nouwen
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Bezoekers
Inzicht

KOMPAS IN DE STAD
2021 2023

Bezoekers
voordeel

MERKPERSOONLIJKHEID 
STEM IN DE STAD

OECUMENISCH, PROFESSIONELE
ORGANISATIE, BARMHARTIGHEID,
TROTS, OPEN MINDED

MERKWAARDEN
Wat vinden onze bezoekers

belangrijke waarden:

RESPECT, ONVOORWAARDELIJKHEID,
WEDERKERIGHEID, DIENSTBAARHEID

HUIS VAN

AANDACHT

Wat wil de 
bezoeker?

Warmte 

Eten en drinken

Dak boven het hoofd

Oplossingen

Praktische zaken

Ontspanningen

Aandacht

Erkenning leed

Vertrouwen

Hoop

Steun

Erbij willen horen

Contact

Ontmoeten

Zorg

Wat krijgt de 
bezoeker?

Kwalitatieve hulp

Luisterend oor

Service

Perspectief

Maatwerk

Gastvrije omgeving

Gezelligheid

Troost

Maaltijden

Geestelijke steun

Vertrouwen

Ontspanning

Kennis

Ruime keuze

Perspectief

stress
bestendig

centraal in de 
stad

hulp

directe
actieflexibele

organisatie
veel

activiteiten
voor

iedereen

licht zijn

betrokken
personeel

professionals

tevreden
bezoekers

opkomen voor 
de zwakke

blij

trots

Erkend

nuttig

hoopvol

uniek

dankbaar

bezield

enthousiast

geïnspireerd

hulp
vaardig

doe
ertoe

ben een
lichtje

hou van 
mensen

geef
niet op

Hoe voel ik mij 
bij dit merk

Wat vertelt het 
merk over mij

BELOFTE BEWUST

4.10  Financiën
De baten bedroegen in 2021 € 898.509. De gemaakte kosten bedroegen € 901.496, waardoor het jaar met 
een tekort is afgesloten van € 2.987. Dit tekort is ten laste gebracht van de continuïteitsreserve. Voor onze 
inkomsten zijn we volledig afhankelijk van particulieren, de bijdragen van de Haarlemse kerken, fondsen en 
de gemeente Haarlem. Daarnaast dragen ook veel burgers uit Haarlem en omgeving bij met hun kennis die zij 
voor korte of  langere tijd willen inzetten voor onze organisatie. Dit gebeurt op allerlei manieren, zoals het geven 
van gratis advies of  met korting geleverde diensten. Daarnaast ontvangen we regelmatig bijdragen in natura. 
De volledige jaarrekening 2021, voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring, kunt u vinden op  
www.stemindestad.nl.

Hartelijk dank voor uw steun!
Stem in de Stad wordt voor een belangrijk deel gesteund door de Haarlemse kerken en de 
gemeente Haarlem. Ook mag Stem elk jaar weer rekenen op bijdragen van particuliere 
gevers die Stem in de Stad steunen met een gift of  nalatenschap. Stem in de Stad wil 
heel graag alle organisaties en particulieren die het belangrijke werk van de organisatie 
steunen hartelijk danken!
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Overzicht baten 2021

HOOFDPARTICPANTEN & KERKEN
Hoofdparticipanten
Kerken

OVERHEID
Lokale Overheid

FONDSEN
Fondsen in Haarlem eo
Fondsen buiten Haarlem

GIFTEN
Persoonlijke giften

OVERIG
Overige baten

Totaal 2021

225.932
56.331

87.001

170.400
268.000

64.094

26.751

898.509

Overzicht kosten per programma 2021
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ONTMOETING
Aanloop-centrum
Eetvoorziening 
Spiritualiteit
Straatpastoraat

HELPEN EN ACTIVEREN
Loket in de Stad
Nieuwe Wereldhuis
Ongedocumenteerden
Reïntegreren
SchuldHulpMaatje (SHM)
Post verzorgen
Statushouders & kwetsbare
Haarlemmers

ALGEMEEN
Algemeen

Totaal 2021

164.801
91.446
52.207
56.131

22.456
32.735
62.052
13.803
37.145
31.989
33.023

303.708

901.496

ONTMOETING HELPEN EN ACTIVEREN ALGEMEEN
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Stem in de Stad wordt erfgenaam
Een mooi voorbeeld van een particuliere gever is 
dat Stem in de Stad in 2021 tot mede-erfgenaam 
is benoemd van een aanzienlijke nalatenschap.

Mevrouw Ank Dierikx had altijd een groot hart 
voor mensen die bij Stem in de Stad komen, 
mensen die dakloos zijn, mensen die extra 
hulp en steun nodig hebben. Zij wilde dat haar 
betrokkenheid door kon gaan, ook als zij niet 
meer leefde. Na haar overlijden werd Stem in de 
Stem één van haar erfgenamen. Met het bedrag, 
dat zij naliet, is het Ank Dierikx Fonds opgericht. 
Vele jaren kunnen wij aan onze gasten die bij ons 
aankloppen en die wij bij name kennen directe 
ondersteuning bieden. Verrast en ontroerd zijn we 
met deze prachtige steun! 
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