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Zolang er nog hoop is

Stichting Present: Sociaal Tuinieren

Het is voorjaar, alles groeit en
bloeit. Na twee coronajaren is het
fijn om elkaar weer zonder beperkingen te mogen en te kunnen ontmoeten. Dat is ook te merken in alle
activiteiten die weer gestart zijn. U
leest erover in deze nieuwsbrief.

Een mooie groene tuin
geeft een goed gevoel.
Een tuin is een belangrijke
plek om te kunnen ontspannen en actief te zijn.
Er is bewezen dat het wonen in een groene omgeving een positief effect
heeft op de gezondheid.
Daarnaast is het vergroenen van tuinen belangrijk in de strijd tegen de klimaatverandering. Kortom, een groene tuin biedt dus
vele voordelen!

Toch is het geen onbezorgde tijd, er
is veel om ons zorgen over te maken. De oorlog in Oekraïne, met alle
geweld, verwoesting, vluchtelingenstromen en wereldwijde ontwrichting in voedselvoorziening en economie, maar ook de toenemende
kloof tussen arm en rijk, de staat van
het klimaat en het gebrek aan betaalbare woonruimte, om maar wat
te noemen.
Het is de uitdaging om te midden
van dat alles niet vertwijfeld of verlamd te raken, maar op weg te blijven, zoekend naar het goede, in de
ander, in dingen die we doen, hoe
klein ook, elke dag weer. Dat kan als
we leven vanuit hoop. In de woorden van Henri Nouwen:
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
Henri Nouwen, uit: Openingen rond
geloof, hoop en liefde, PKN 2013

Een deel van de inwoners van Gouda heeft echter geen mogelijkheid om hun tuin te vergroenen en het tuinonderhoud te
doen. Gezondheidsproblemen, financiële problemen en een
beperkt netwerk zijn daar de oorzaken van.
Voor deze mensen start Stichting Present Gouda dit najaar de
pilot Sociaal Tuinieren. Deze nieuwe vorm van tuinieren is bij
andere Present stichtingen al succesvol gebleken. In samenwerking met de bewoner, een lokale tuinontwerper en de Goudse
woningcorporaties wordt er een onderhoudsarme groene tuin
ontworpen. Deze tuin wordt tijdens de projectdag door een
groep Present vrijwilligers samen met de bewoner vergroend.
Om te zorgen dat de tuin ook na deze dag groen blijft wordt er
‘nazorg’ georganiseerd. Zo kunnen de bewoners met hulp van
vrijwilligers hun tuin mooi houden.
Heb je groene vingers en wil je graag meehelpen om dit
nieuwe concept tot een succes te maken? Of ken je iemand die
een passie heeft voor tuinieren? Neem dan contact op met Present Gouda (info@presentgouda.nl of 06 – 44 25 65 10)! Dan
kunnen we ons gezamenlijk inzetten om Gouda nog groener te
maken.

Acties vanuit cluster Rijkdom & Armoede
Vanuit de wijkgemeente De Oostpoort is het idee ontstaan om
een boodschappenkast bij de Oostpoort te plaatsen voor mensen die in armoede leven. Er is een enthousiaste werkgroep opgericht om dit project te realiseren en te beheren en binnenkort
zal de kast bij de Oostpoort geplaatst worden. We hopen veel
mensen in kleine noden te kunnen voorzien.
Ook wordt er een Zomertassenactie georganiseerd in samenwerking met Stichting Present, de Voedselbank Gouda en de
diaconie PKN Gouda. Gezinnen die door welke omstandigheden ook niet of nooit op vakantie kunnen, krijgen een tas met
vakantiespeelgoed aangeboden. Rond 19 juni start deze actie.
Vult u ook een tas?!
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Jaarproject Werelddiaconaat: World
Vision in actie voor Syrië

JobHulpMaatje zoekt
vrijwilligers

Het cluster Werelddiaconaat heeft een nieuw jaarproject, en
ondersteunt vanaf nu de activiteiten van World Vision in
Syrië. World Vision wil dat kinderen gezond zijn, onderwijs
krijgen en opgroeien in een veilige leefomgeving.

JobHulpMaatje
is er voor mensen die op
zoek zijn naar
(vrijwilligers)-werk of die niet op hun
plek zitten in hun huidige baan.
Werkloos zijn is heftig en heeft niet
alleen invloed op de werkzoekende,
maar ook op de omgeving. JobHulpMaatje heeft sinds 2020 een team
van vrijwilligers. Deze vrijwilligers geven de werkzoekende een steuntje in
de rug en helpen hem of haar op
weg naar (vrijwilligers)werk. Door
JobGroups en individuele trajecten
denken we met de werkzoekende
mee over wie hij is, wat hij kan en wat
hij écht wil.

Het conflict in Syrië is op
15 maart z’n elfde jaar
ingegaan. In NoordwestSyrië is bijna de helft van
het gebied
onbewoonbaar gemaakt.
Bijna een miljoen mensen,
waarvan meer dan de helft
kinderen, hebben het
gebied moeten
ontvluchten. Zij verkeren
nu in onmenselijke
omstandigheden in
overvolle kampen en
hebben dringend hulp
nodig. Ondanks het
gevaar blijven hulpverleners van World Vision werken in
Noordwest-Syrië. Ze werken in ziekenhuizen, eerste
hulpposten en mobiele klinieken. Ook zorgen ze voor
schoon drinkwater, hygiënesets, tenten, dekens en
keukenspullen.
Het Werelddiaconaat heeft de steun voor dit jaarproject een
vliegende start gegeven, door als voorjaarsactie op
Koningsdag tompouces en
slagroomsoesjes van bakker van
der Eijk uit Haastrecht te
verkopen. Hiermee hebben we
een netto opbrengst gerealiseerd
van € 984,52. Wat ons betreft
volgend jaar weer, met nog meer
bestellingen!

Ben jij iemand die vragen hierover
heeft of ken je iemand die begeleiding nodig zou hebben? Voor vragen
of aanmelding kun je contact opnemen met de coördinator Anneke van
der Maas: jobhulp@swanenburghs
hofje.nl of 0182 – 52 59 25 / 06 – 21
94 63 79.
Voor de JobGroups zijn we op zoek
naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers die affiniteit hebben met het
begeleiden van een groep. Herken jij
je hierin of wil je meer informatie?
Neem contact op!

Ontmoetingsochtend voor ouderen in Pauluskerk
Na een lange periode waarin niets of weinig mogelijk was, konden we
donderdag 21 april eindelijk weer een ontmoetingsochtend hebben in de
Pauluskerk. Deze ontmoeting stond in het teken van Pasen. Zo’n 45 ouderen van onze wijkgemeente waren blij elkaar weer te zien en te spreken.
Nadat iedereen was verwelkomd door seniorenouderling Els de Leede
was het de beurt aan onze wijkpredikant Kees van den Berg. We zongen beurtelings een couplet uit Gezang 210, “Sta op, een morgen ongedacht”, waarna telkens een uitleg van het couplet volgde in de vorm
van een z.g.n. Liedpreek.
Na een koffiepauze volgde een zeer interessante “Virtuele diaconale rondleiding langs de Poortjes en
Hofjes van Gouda” door mevr. Evalien de Haan-Zijlstra, stadsgids in Gouda. Tenslotte konden we genieten van een maaltijd met soep vooraf en heerlijke broodjes. We zien terug op een zeer geslaagde ontmoetingsochtend!
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Vrijwilliger HipHelpt/Burennetwerk Gouda in het zonnetje
Waarom zo’n lange titel? HipHelpt is onze landelijke moederorganisatie.
HIP staat voor Hulp In Praktijk. Daar wij al acht jaar BurennetwerkGouda
heten willen wij deze bekende naam niet kwijt. In de volksmond blijft het
dus Burennetwerk Gouda en in officiële stukken HipHelpt- Gouda.
Er werken bij Burennetwerk veel vrijwilligers. Regelmatig zetten wij één
van hen in het zonnetje. Op 20 april kreeg Rien Marinussen daarom een
boeket. Rien heeft in december vorig jaar in zijn eentje in een hele
woning laminaat gelegd. De hulpvrager had brand gehad en woonde
tijdelijk elders. Er was veel schade, waaronder dus de vloer. De
contactpersoon van de hulpvrager schreef: ”De vrijwilliger (Rien) heeft
ontzettend veel werk verzet in korte tijd, er is laminaat gelegd in de hele
woning van meneer. Meneer is hier zeer tevreden over. Er ontbraken
nog een aantal plinten maar wanneer die er zijn, wil hij nog terug komen
om die erop te zetten. Via deze weg wil ik, ook namens meneer, de
vrijwilliger nogmaals bedanken.” Voor de matchmakers was het reden
om Rien in het zonnetje te zetten, zoals de foto laat zien. Rien, bedankt en op naar de volgende klus!

Noodfonds Gouda helpt!
Het Noodfonds Gouda ontvangt giften van verschillende Goudse kerken en fondsen en ondersteunt
daarmee mensen in financiële nood, die niet (direct) geholpen kunnen worden door sociale instanties in
Gouda en die niet betrokken zijn bij een kerkgenootschap. In de afgelopen periode wordt het Noodfonds - behalve door hulpaanvragers die al langer met het Noodfonds bekend zijn - ook steeds meer
door andere hulpaanvragers benaderd te worden. We zijn blij met die grotere bekendheid, waardoor
we er als Noodfonds voor meer mensen kunnen zijn en zoveel mogelijk hulp kunnen bieden!

Nieuws uit Inloophuis Domino
Het Inloophuis is gelukkig weer open en extra activiteiten worden weer opgestart. Half april kon de kledingbeurs weer doorgaan en voor eind juni staat er weer een themavakantieweek ingepland. In deze week zullen er verschillende activiteiten zijn die te maken hebben met Spanje. Zo kunnen we met elkaar toch een
beetje over de grens kijken.
Kent u iemand of lijkt het Inloophuis voor u zelf een fijne plek om een keer naar toe te gaan? U bent van
harte welkom voor een kopje koffie, een gesprekje en een gezellige maaltijd op maandag t/m donderdag
van 15.00 uur- 22.00 uur (warme avondmaaltijd), dinsdagmorgen van 11.30 uur- 13.30 uur (seniorenmaaltijd) en op vrijdagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur.
Punt van zorg
Een punt van zorg is op dit moment het tekort aan vrijwilligers. Hierdoor kunnen we niet op alle gebruikelijke tijden open zijn voor de inloop en een maaltijd. We zijn dus hard op zoek naar mensen die tijd hebben
om er te zijn voor mensen uit Gouda. Vind je het fijn om met een kopje koffie of thee naar iemand te luisteren, een spelletje te doen of gezellig met elkaar te eten? Lijkt het je wellicht iets om gastvrouw of gastheer te
worden? Of past het beter bij je om lekker te koken voor ongeveer 25 personen of de kok hierin te ondersteunen? Dan is vrijwilliger worden bij het Inloophuis wellicht iets voor jou! Zonder extra medewerkers kunnen we op dit moment niet op alle reguliere openingstijden openblijven. Binnen het Inloophuis is het ook
mogelijk om een (maatschappelijke) stage te doen.
Vragen?
Mail of bel: info@inloophuisdomino.nl of 0182 –
51 57 06 / 06 – 82 50 02 77. Kom gerust langs
voor een informatief gesprek!
We kijken naar je uit!
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Verhuizing van de Voedselbank naar Noordpool 2
De Voedselbank is verhuisd in de week van 2-9 mei en is
vanaf nu gevestigd aan de Noordpool 2. Daar ging een
lange zoektocht naar een geschikte locatie en een grote
verbouwing aan vooraf. Op de foto ziet u hoe er hard gewerkt is om het nieuwe pand klaar te maken.
In het nieuwe pand wordt het winkelconcept doorgevoerd. Dit houdt in dat de cliënten voor een groot gedeelte een zelfstandige keuze kunnen maken in een supermarktomgeving, waarbij ze hun eigen winkelwagentje
kunnen vullen. Deze nieuwe formule is al bij meerdere
voedselbanken in andere steden getest en een succes gebleken. Op deze wijze kunnen voedselpakketten samengesteld worden die zo goed mogelijk aan de wensen van de klant voldoen.
De Goudse Voedselbank is blij met de uiteindelijke totstandkoming van de nieuwe locatie. Minder blij
is men met het feit dat de voedselbank nog altijd hard nodig blijkt te zijn. Het hoogste doel is immers
de algehele opheffing van de voedselbank, omdat het een noodoplossing is en blijft voor een probleem dat eigenlijk niet zou mogen bestaan.
De steun van de Voedselbank Gouda is echter nog hard nodig. Naar verwachting zullen in de komende
maanden meer dan de huidige 250 huishoudens een beroep doen op de Goudse Voedselbank ten
gevolge van inflatie en corona. We doen daarom een dringend beroep op bedrijven en particulieren
om geld en/of voedsel te geven. Zij zorgen immers voor het leeuwendeel van de opbrengst waarmee
de Voedselbank haar werk kan doen. Donateurs zijn altijd welkom op www.voedselbankgouda.nl.

Ben jij de nieuwe penningmeester van Samen voor Goud?
Samen voor Goud is dé Goudse jongerenbeweging die zich inzet voor Gouwenaren die extra steun en
aandacht nodig hebben. Wij zijn dagelijks bezig met het enthousiasmeren van jongeren om maatschappelijke impact te maken in Gouda en zichzelf te ontwikkelen. Samen voor Goud is een stichting
en bestaat uit een uitvoerend team in dienst van de stichting die dagelijks aan deze missie werkt en een
bestuur van vrijwilligers dat op afstand betrokken is bij de organisatie en op grote lijnen meedenkt. De
penningmeester is deel van het bestuur, en Samen voor Goud is hard op zoek naar iemand die deze
functie wil vervullen!
Als penningmeester ondersteun je het uitvoerende team door begrotingen en verantwoordingen te
checken. Daarnaast houd je contact met salarisadministratie en verzekeringen. We zoeken een betrouwbaar en consciëntieus iemand met financiële affiniteit, iemand die met ons meedenkt en tips en
adviezen geeft. Je moedigt ons aan en helpt ons samen met de voorzitter en secretaris om onszelf te
verbeteren. Het is fijn als je bekend bent in Gouda en ervaring hebt met bestuurswerk. De tijdsinvestering is ca. 2-4 uur per week, met om de maand een vergadering in de avond. Het resultaat van jouw inzet: 700 jongeren die jaarlijks ruim 200 Gouwenaren vrijwillig steunen!
Meer weten?
Neem een kijkje op www.samenvoorgoud.nl of bekijk onze LinkedIn en Instagram. Of neem contact op
met onze directeur Sarah Looijen via sarahlooijen@samenvoorgoud.nl of 06 -28 21 71 54 of neem contact op met onze huidige penningmeester Jeffrey Strik via penningmeester@samenvoorgoud.nl.

In actie met en voor vluchtelingen
Vanuit het Cluster Kerk & Vluchteling is de afgelopen maanden heel veel gebeurd, voor nieuwe
Goudse inwoners: de bewoners van de COA hotelboot en de vluchtelingen uit Oekraïne, maar ook
voor statushouders en anderen die al langer in Gouda zijn. U leest er alles over in hun nieuwsbrief.

Samenstelling nieuwsbrief: Nelleke de Jong, diaconaal consulent - nelleke.de.jong@pkngouda.nl
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