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Het maatjesproject, het tweede jaar
We zijn inmiddels een jaar verder en dit is dan het moment om hier even terug op te kijken.
Hoe is ons het eerste jaar vergaan?
Zoals al in ons jaarverslag 2007 is opgenomen, doen wij het anders dan onze grote broer Amsterdam. Wij werken op project basis en koppelen geen vaste maatjes aan gezinnen of andere
cliënten die hulp vragen. Wij plaatsen zuiver op project basis.
Dit kan ontzettend variëren in de praktijk. Er wordt hulp gevraagd voor maatschappelijk werk,
de afdeling Werk en Inkomen, Thuiszorg, budgetteren, etc. Ook worden er gewoon wandelingen gemaakt, ziekenhuisbezoeken afgelegd, verjaardagskaarten verstuurd en, als het echt
klikt, etentjes georganiseerd. In de praktijk werkt dit heel goed, er zijn diverse aanvragen positief afgerond . De cliënten ervaren dit soort extra’s als een cadeautje en men ervaart dit positief. Men heeft het gevoel weer wat vat op hun leven te krijgen.
Regelmatig vergaderen wij als maatjes met elkaar en nemen de voortgang door en de eventuele strubbelingen. Er zijn nu 6 werkzame maatjes voorhanden, wij zouden graag nog meer
maatjeskracht willen inzetten. Soms kan het gebeuren dat er een taalbarrière is. Er zijn wat
nieuwe mensen aangetrokken, die in geval van nood, voor ons kunnen optreden als tolk.
Met de gemeente Diemen is een andere vorm van contact ontstaan naast het reguliere contact. Er zijn nu gesprekken op basis van casuïstiek bijgekomen. Wij lopen onze cliëntenlijst
door en kijken naar de problematiek. Dan selecteren wij de gevallen en nemen een geanonimiseerde lijst mee naar de desbetreffende ambtenaren en lopen gezamenlijk deze lijst door. Er
rollen dan bepaalde invalshoeken en trajecten uit. Alvorens wij een traject gaan bewandelen
met een cliënt, vragen wij aan deze cliënt toestemming de naam te noemen. De cliënt tekent
een verklaring, waarin men aangeeft akkoord te gaan met de gang van zaken. Zolang er geen
toestemming is, worden er geen stappen ondernomen. Wij dragen te allen tijde zorg voor de
privacy van onze cliënten.
Aan de maatjes is het dan de taak deze mensen te begeleiden, natuurlijk alleen als er hulp
gevraagd wordt. Ik wil ten overvloede benadrukken dat het niet de bedoeling is mensen afhankelijk te maken, maar juist de aanzet te willen geven tot zelfredzaamheid.
Ook al werken wij op projectbasis, soms ontstaan er toch mooie “vriendschappen”. Dit juichen
wij alleen maar toe. Dan is er een koppeling op de natuurlijke weg ontstaan. Het maatje en de
cliënt vullen dan zelf het hele plaatje in naar eigen believen. Naast vriendschappen van cliënten en maatjes ontwikkelen er ook vriendschappen tussen cliënten onderling, waarin wij soms
een sturend karakter hebben.
Wij kunnen uitkijken naar nog meer positieve zaken. Er is bijvoorbeeld een kookcursus in de
planning, ‘koken vanuit het voedselpakket’. Ook hebben al onze cliënten een brief ontvangen
waarin het aanbod, indien men wil, te gaan sporten. En er is een budgetteringscursus gepland.
Een van onze cliënten hebben wij geplaatst kunnen krijgen bij een cursus budgetteren in Zuidoost, zodoende kunnen we kijken welke invloed dit heeft op het functioneren van voedselbankcliënten. Deze cursus legt de focus op de assertiviteit en zelfredzaamheid.
Naast deze veelbelovende ontwikkelingen hebben wij natuurlijk ook te maken met problemen.
Ook al hebben wij vanuit onze diverse achtergronden heel wat kennis in huis (psychiatrie, on-
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derwijs, bestuurlijke kennis, kennis van de gemeente Diemen, ervaring als moeders etc), zijn
wij allen goed willende vrijwilligers, met de nadruk op vrijwilliger. Wij zijn dus niet opgeleid als
officiële hulpverlener. En dat is soms best moeilijk.
Tot hoever kan en moet je gaan? Wat is wijs? Er zijn veel ‘zware’ gevallen met een psychiatrische achtergrond. Dan missen wij de kennis. In Amsterdam krijgt men, voor men te werk gaat
als maatje, een cursus aangeboden. Dat missen wij hier in Diemen wel. Met vallen en opstaan
moeten wij het leren.
Daarom is er veel overleg met elkaar. En de gemeente Diemen springt in waar nodig.

De nieuwe norm
De Voedselbank Diemen (als onderdeel van de VBA) houdt goed in de gaten wat de situatie is
van de hulpvragers. Want waar ligt de armoedegrens? Wie geven wij een voedselpakket en wie
niet?
Wij controleren de inkomsten en uitgaven van hulpvragers. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds schulden die mensen hebben door huurachterstand en achterstallige
betaling aan nutsbedrijven en anderzijds schulden die worden aangegaan om bijvoorbeeld
luxegoederen te betalen. Want de nood moet oprecht hoog zijn, wil een hulpvrager worden
toegelaten.
Tot zover niets nieuws onder de zon. Vergeleken met vorig jaar zijn de bedragen waarbij men
in aanmerking komt voor een voedselpakket gewijzigd.
Kort gezegd hanteert de Voedselbank de volgende regel:
Als één persoon per maand niet meer dan 175 euro te besteden heeft aan voedsel en kleding,
wordt deze toegelaten. Bij meer personen in hetzelfde huishouden wordt dit bedrag verhoogd:
voor elke extra volwassene met 60 euro en voor elk kind van 13 tot 18 jaar 50 euro en kinderen tot en met 12 jaar met 25 euro. Dus voor een huishouden van twee ouders en twee kinderen onder de 12 jaar geldt een grens van 285 euro.
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Aantal pakketten
Het eerste jaar zagen we het aantal pakketten stijgen van 5 naar 30, waarna het zich leek te
stabiliseren rond de 25 pakketten per week.
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Het tweede jaar lijkt de stabilisatie zich voort te zetten. Het aantal pakketten varieert sterk
tussen de 20 en 30 stuks, maar er is geen opwaartse of neergaande trend te ontdekken.
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Aantal cliënten
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Vanuit het eerste jaar voedselhulp zijn er 25 cliënten doorgestroomd naar het tweede jaar. In
het tweede jaar zijn er 30 nieuwe cliënten ingestroomd.
Van de 25 ‘oude’ cliënten zijn er in het tweede jaar 16 uitgestroomd. Van de nieuwe instroom
zijn inmiddels ook weer 12 cliënten uitgestroomd.
Dat betekent dat er nog maar 9 cliënten over zijn vanuit het eerste jaar (!!) en 18 vanuit het
tweede. In het totaal sluiten we het tweede jaar dus af met 27 cliënten.
De uitstroom vind plaats om verschillende redenen:
Van de 16 oude cliënten:
• werk gevonden
• schuldsanering geregeld
• uitkering geregeld
• studie afgerond en gerepatrieerd
• overgedragen aan ander uitgiftepunt
• verhuisd (naar het buitenland)
• onbekend
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Van de 12 nieuwe cliënten:
• inkomsten en uitgaven weer op orde
• andere voorziening in onderhoud
• overgedragen aan ander uitgiftepunt
• onbekend
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Financieel verslag
Voedselbank Diemen
Inkomsten
Giften
Verdiensten
Rente
Diverse inkomsten

Winst en Verliesrekening

€ 896,37
€ 734,96
€ 0,00
€ 43,50

Totaal

€ 1674,83

Saldo W&V rekening
Vorig balans totaal
Nieuw balans totaal

€ 173,82
€ 1587,99
€ 1761,81

Uitgaven
Oprichtingskosten
Voedsel
Kilometervergoeding
Diverse uitgaven

€ 555,00
€ 27,00
€ 128,17
€ 790,84
€ 1501,01

Voedselbank Diemen

Balans

Activa
Saldo girorekening
Saldo contante kas
Saldo kas uitgiftepunt

€ 1323,50
€ 337,56
€ 100,75

Totaal

€ 1761,81

Passiva
Eigen vermogen

€ 1761,81

€ 1761,81

Bij dezen treft u het financiële overzicht van de Voedselbank Diemen aan per 1 oktober 2008.
De Voedselbank Diemen heeft ook het tweede jaar met een batig saldo kunnen afsluiten.
Slechts een kleine winst van € 173,82. Maar gezien de uitgaven van ruim € 1500 toch een bevredigend resultaat.
Een resultaat dat voornamelijk te danken is aan onze vrijwilligers die een groot deel van de
gemaakte kosten voor eigen rekening nemen en een aantal gulle gevers. Ook worden onze inspanningen op de vrijmarkt en rommelmarkten beloond met leuke inkomsten.
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Bijzondere dank aan Reijnen offset voor het drukwerk

