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Inleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2021 van Stichting “Dienst aan Kerk en
Samenleving”/Buurthuis 't Vrouweveld.
Als bestuur zijn wij zeer begaan met de continuïteit van Buurthuis 't Vrouweveld.
Tot ons genoegen hebben we geconstateerd dat de buurtbewoners en deelnemers
zeer betrokken en verknocht zijn aan “hun” huis.
Langzaam maar zeker zijn in 2021 weer activiteiten opgestart die in het jaar ervoor
door overheidsmaatregelen niet mogelijk bleken.
Wat is de Stichting Dienst/Buurthuis 't Vrouweveld?
Dertig jaar geleden startte onze stichting als "buurtpastoraat". Thans zijn we veeleer
een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft de positie van (voormalige) wijkbewoners
op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak te verbeteren. Dat gebeurt met name
rondom het kunnen beheersen van de Nederlandse taal. Mensen in onze wijk (Het
Wittevrouwenveld in het bijzonder, Maastricht-Oost in het algemeen) verbinden zich
hierdoor op basis van een bepaalde identiteit: het wijkgevoel.
Kort en goed: we zijn een vrijwilligersorganisatie die zich tot doel stelt zich dienstbaar
en faciliterend op te stellen naar kwetsbare groepen, teneinde de participatie van hen
in onze samenleving te bevorderen.
Het huis aan de Burgemeester van Oppenstraat 123 is gelegen in de wijk het
Wittevrouwenveld. Een plek om je thuis te voelen. Waar je terecht kunt als je op zoek
bent naar een luisterend oor. Als je gezelligheid zoekt. Wanneer je graag contact wilt
maken met anderen. Het is ook een plaats waar je kunt leren. Een plaats waar je
nieuwe kansen voor jezelf kunt ontdekken en je jezelf kunt ontplooien. Een plaats
waar je eigenwaarde weer kan groeien omdat je er als volwaardig mens wordt
aangesproken en serieus wordt genomen.
Doelgroep
Eenieder die op zoek is naar ondersteuning en/of sociale contacten. In de buurt en
buurtoverschrijdend. Bijlessen taal en rekenen in samenwerking met de basisschool.
Koranles voor vrouwen. Een leefstijlprogramma. Lessen rijvaardigheidstheorie.
Zelfhulpgroepen. Het bieden van een gezellige ontmoetingsplek voor buurtactiviteiten.
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Aanbod in buurthuis 't Vrouweveld
Taalvaardigheid, rekenen:
Deze bijeenkomsten worden vooral door wijkbewoners bezocht.
Taalmaatjes. De deelnemer krijgt een vast taalmaatje, een vrijwilliger, met wie zij of
hij kan praten, lezen, koffie of thee drinken, of wandelen. Ondertussen wordt
geoefend in gesprekken in het Nederlands.
Bijles rekenen. Voor kinderen, in samenwerking met de basisschool.
Koranles voor vrouwen. Behandelt diverse thema's uit de Koran in het Nederlands.
Zelfhulpgroepen:
Uniek in Maastricht. 't Vrouweveld biedt sinds vele jaren onderdak aan inmiddels 3
zelfhulpgroepen.
Twee avonden per week bijeenkomst van de Anonieme Alcoholisten (AA). Deelnemers
aan deze bijeenkomst zijn buurtbewoners en mensen uit andere wijken. (Samen
tussen 25 en 50 deelnemers)
Een avond per week bijeenkomsten van de Narcotics Anonymus (NA). Ook aan deze
bijeenkomst doen wijkbewoners en mensen uit andere wijken mee. (10 tot 30
deelnemers).
Overige activiteiten:
Toptheorie waarin kandidaten voor het theorie examen van het CBR worden
klaargestoomd.
Het Wittevrouwenkoor dat wekelijks een repetitie heeft: "Les Dames Blanches" (18
leden)
De wekelijkse kienmiddag voor de buurt (tot 12 deelnemers).
Helaas is het leefstijlprogramma Force of Habit niet van de grond gekomen omdat er
te weinig aanmelding bleken te zijn.
Geplande en nieuwe activiteiten in 2022:
Een extra middag koranles is reeds gestart iedere vrijdagmiddag en een nieuwe
zelfhulpgroep heeft aangegeven te willen starten op vrijdagavond in januari 2022.
Aandachtspunten voor 2022
In 2021 is het bestuur met vermindering van basissubsidie geconfronteerd. Als gevolg
hiervan zal kostenbeheersing en -besparing niet aan onze aandacht ontsnappen.
Zoals in het vorige jaarverslag reeds genoemd zullen wij doorgaan met het vergroten
van onze naamsbekendheid om het aantrekken van nieuwe groepen en activiteiten te
bevorderen.

