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We willen beginnen met veel dank aan eenieder die zich 

hard heeft gemaakt voor Buurthulp Oost en die op wat voor 

manier dan ook ons werk heeft gesteund. Zonder deze ste-

un waren alle activiteiten die we hebben mogen onderne-

men en die we in dit document hebben opgetekend niet 

mogelijk. 

Ook zijn we dankbaar dat we relatief veel open konden zijn 

ondanks de pandemie en de maatregelen. De zorg voor 

onze doelgroep en toerusting van vrijwilligers kon voor een 

groot deel, zij het in een aangepaste vorm, wel doorgaan. 

We konden ons zo als verbinder in de stad blijven inzetten. 

Laagdrempelig, dicht bij de mensen: écht en in het echt. 

Nabij en present.

We hadden in de planning:

 • Spreekuur intensiveren en koffie aanbieden in Oud-

Oost buiten (voor ingang Oosterpark/Muiderkerk) en 

binnen (pastorie Muiderkerk)

 • Aanbieden van de cursus Vertrouwenspersoon

 • Ondersteuning en begeleiding Vertrouwenspersonen 

door middel van coaching en intervisie.

 • Verdieping bieden aan Vertrouwenspersonen

 • Samenwerkingen in met partners, zoals Platform Infor-

mele Zorg Oost, Civic en Samen Vooruit

 • Intensiever samenwerken met de Protestantse Diaconie 

Amsterdam

 • Activiteiten organiseren om bewoners uit verschillende 

sociaal-economische groepen bij elkaar te brengen, 

zoals ‘Koffie op de stoep’ en filmavonden. 

In dit document zullen we per activiteit terugkijken naar hoe 

het is gegaan. Daarnaast zullen we kijken naar de geleerde 

lessen, extra activiteiten die we hebben ondernomen en is in 

de appendix ons jaaroverzicht in cijfers te vinden, onze ver-

schijningen in de media en een interview met vrijwilliger Els.

Inleiding

In dit verslag delen we de activiteiten in 2021 die we 
dankzij steun van donateurs, samenwerkingspartners en 
heel veel vrijwilligers konden realiseren. 

1 157
65
68
6

x  actieve vrijwilligers

x  millennials

x  nieuwe vrijwilligers

x  intervisie

Afgelopen jaar waren 157 mensen actief betrokken, waarvan 99 (63%) 
vrouwelijke vrijwilligers en 58 (37%) mannelijke vrijwilligers.

In ons bestand actieve vrijwilligers zijn er 65 millennials (geboren tussen 
1980 en 2000)

In 2021 meldden 68 nieuwe vrijwilligers zich aan om actief te worden bij 
Buurthulp Oost. 

We organiseerden 6 intervisie bijeenkomsten onder leiding van een GZ 
psycholoog en een medewerker van Buurthulp Oost.  
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Uitbreiden spreekuur Oud-Oost en IJburg

We hadden de ambitie om te onderzoeken of we in twee 

andere wijken in Oost ook een inloopspreekuur konden re-

aliseren en van daaruit nog meer nabijheid konden bieden 

aan mensen in andere buurten in Oost. Helaas hebben we 

niet genoeg financiële middelen binnen gekregen om deze 

ambitie waar te maken. We hebben wel goede banden met 

de locaties waar we actief zouden willen zijn en zij steu-

nen ons werk op verschillende fronten. Daardoor is er een 

samenwerking en vrijwilligers vanuit Oud-Oost volgden 

afgelopen jaar ook de cursus vertrouwenspersoon bij ons 

in de Javastraat of werden actief op onze locatie bij onze 

samenwerkingspartner Diaconaal Centrum Oost. Er is dus 

sprake van een kruisbestuiving en daar zijn we blij mee. Op 

deze nieuwe locaties zelf werken blijft nog steeds een ambi-

tie, maar daar hebben we meer financiële steun voor nodig 

om dat te kunnen realiseren.

Locaties waar we wilden uitbreiden:

 • Oud-Oost - Muiderkerk, Linnaeusstraat 37

 • IJburg, De Binnenwaai, Ed Pelsterpark 2

Cursus Vertrouwenspersoon

Om onze buurtgenoten de gereedschappen te geven om de 

juiste informele zorg te bieden aan Amsterdammers in Oost, 

de zogenaamde hulpvragers, organiseerden wij in 2021 twee 

keer de cursus Vertrouwenspersoon. Hierin leidden wij de 

buurtbewoner op naar de rol van een ‘Vertrouwenspersoon’. 

Deze Vertrouwenspersoon heeft kennis gekregen van de so-

ciale kaart van Oost, gesprekstechnieken geleerd, geleerd 

over de presentiebenadering, begrijpt wanneer en hoe de 

huiselijk geweld meldcode wordt toegepast en heeft geleerd 

over de gevarieerde problematiek in de buurt en hoe daar 

adequaat en met overleg met professionals in te handelen. 

Naast het opleiden vinden we het belangrijk dat de vertrou-

wenspersonen elkaar tijdens de cursus ook leren kennen. 

Ondersteuning en begeleiding 
vertrouwenspersonen

Al onze vertrouwenspersonen bieden we persoonlijke 

coaching en groepsbegeleiding. We houden regelmatig 

contact om te kijken hoe het gaat, of er zaken zijn waar 

professionele hulp bij moet komen en we houden de pro-

fessional die betrokken is bij de hulpvrager op de hoogte. 

Zo zorgen we samen met de professional (bijv wijkverplee-

gkundige, maatschappelijk werker) en de Vertrouwensper-

soon dat de hulpvrager zo goed mogelijk in beeld is en er 

een samenwerking is tussen formele zorg en informele zorg. 

Als bewoners iets voor hun buren willen doen dan mak-

en wij de match met een bewoner uit Oost die hun hulp 

goed kan gebruiken. Deze hulpvragen worden direct door 

bewoners bij ons ingediend of er wordt doorverwezen door 

professionals. Bij ons is het motto ‘geen vraag is te gek’. Het 

gaat vaak om mensen die zich  in kwetsbare situaties bevin-

den door verzwakte gezondheid, schulden of psychiatrische 

problematiek. 

Bij de intervisie komen we maandelijks met onze vrijwil-

ligers samen met een GZ-psycholoog (tevens vrijwilliger) 

om een casus te bespreken. De vertrouwenspersoon brengt 

een casus in; hij of zij loopt ergens tegen aan in het con-

tact met zijn hulpvrager of wil graag de input van andere  

vertrouwenspersonen. Iedere vertrouwenspersoon kan een 

casus indienen. Door middel van de incidentmethode bev-

ragen we dan de casus en komen we aan het eind van de 

sessie tot een advies aan de vertrouwenspersoon die zijn 

casus heeft ingediend. 

We organiseerden afgelopen jaar 6 keer een intervisie bi-

jeenkomst op locatie in het Diaconaal Centrum Oost in de 

Indische Buurt. Soms met een maaltijd erbij, soms overd-

ag, soms ‘s avonds later op de avond. Zo konden diverse 

doelgroepen onder de vrijwilligers meedoen. We hadden dit 

jaar steeds een leuke diverse groep vrijwilligers die op de 

intervisies afkwamen. Uitdaging is om het op een tijdstip te 

doen waarop zoveel mogelijk mensen beschikbaar zijn. We 

leerden dat het met een maaltijd extra populair is, omdat 

dan ook werkende mensen mee kunnen doen. We hebben 

Activiteiten
2

“Hoezo BUURT-bakkie? We 
reden vandaag van Spanje naar 
Suriname via ras-Amsterdam naar 
Turkije en het was super leuk! 
Allemaal interessante mensen met 
mooie verhalen. Fijn om te doen!” 
– Vrijwilliger E. 
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namelijk steeds meer actieve vrijwilligers die overdag ook 

gewoon een drukke baan hebben. Echter leken sommigen 

ook bereid om 1,5- 2 uur vrij te maken op een werkdag om 

een intervisie bij te wonen. We kregen eigenlijk alleen pos-

itieve feedback, mensen vinden het fijn om een hun eigen 

casus te kunnen behandelen, maar net zo prettig om mee te 

denken met de casus van een ander. Bovendien hoorden we 

dat vrijwilligers het leuk vinden om de andere vrijwilligers 

even te ontmoeten. 

Paar voorbeelden van vragen die voorbij kwamen: 

 • ‘Hoe krijg ik de hulpvrager die ik help met boodschap-

pen zover om ook eens het huis te verlaten en een wan-

deling te maken?’   

 • ‘In hoeverre mag ik een hulpvrager aanmoedigen om 

zorg aan te nemen en in hoeverre moet ik volgzaam 

zijn?’

 • ‘Ik organiseer activiteiten met een groep jongeren maar 

hun telefoon leidt erg af. Hoe ga ik hier mee om?’

Samenwerkingen met partners

Ook afgelopen jaar werkten we met partners uit de buurt 

samen. 

Platform Informele Zorg Oost - strategisch overleg en werkvloer 
overleg

We vinden het belangrijk om te zorgen dat wij als informele 

zorg-organisatie een goede vindplaats zijn en tegelijkertijd 

goed kunnen samenwerken met formele zorg. Ook afge-

lopen jaar waren we dus blij om deel te nemen aan Platform 

Informele Zorg Oost. Daar zaten we aan tafel met andere 

maatjesprojecten in heel Oost op werkvloer-niveau en op 

het strategische niveau. Zo waren goed op de hoogte van 

elkaars werk, activiteiten en konden we elkaar goed vinden 

als we bewoners of hulpvragen warm wilden overdragen. 

Samen Vooruit - coördinatieteam en praktijkbegeleiding

Een grote meerwaarde is het buurtplatform Samen Vooruit 

waarin we met verschillende organisaties in Oost samen-

werken rondom verschillende thema’s en wij in het bi-

jzonder aandacht besteden aan het bestrijden van armoede. 

Buurthulp Oost heeft afgelopen jaar weer een actieve rol ge-

speeld in de opleiding Vertrouwenspersoon die door de Vri-

jwilligersacademie en de HvA werd gegeven aan al ervaren 

vertrouwenspersonen uit Oost. Onze coördinator was van 5 

cursisten de praktijkbegeleider in 2021. 

Protestantse Diaconie Amsterdam en Buurthulp West & Nieuw-
West

Samenwerking in brede team van Diaconie Amsterdam 

zorgt dat we sterker staan en zorgt voor kennisdelen en pro-

fessionele groei. Zodoende is er ook meer stabiliteit en voelt 

het alsof we als Buurthulp Oost aan een nieuwe fase zijn ge-

start. Qua kennis delen is de intervisie met andere opbouw-

werkers van de Protestantse Diaconie onder leiding van een 

intervisor van Stichting Presentie een goed voorbeeld. Met 

collega’s uit Oost hebben we twee casussen ingediend en 

konden we zo praktisch lastige casussen verder weer oppa-

kken. Ook is samenwerking verstevigd met Buurthulp West 

in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam West. Buurthulp 

West is een gelijksoortige organisatie als Buurthulp Oost en 

we proberen te ondersteunen in hun beginfase door ken-

nis en ervaring delen. Mooi is ook de ontwikkeling van een 

Buurthulp Nieuw-West. Ook hen willen we graag helpen in 

de pilotfase waar ze komend jaar in zullen zitten door de 

ervaringen en lessen te delen en ook praktisch met mate-

riaal zoals drukwerk of teksten.

Buurtbakkie

Iedere zaterdagochtend fietsen twee vrijwilligers van 

Buurthulp Oost een ronde door de buurt met Buurtbakkie: 

een bakfiets met koffie, thee en koekjes. We vragen de vri-

jwilligers om na afloop ons te laten weten hoe zij de och-

tend ervaren hebben. Vaak krijgen we de terugkoppeling 

via Whatsapp, soms telefonisch en soms komt een vri-

jwilliger op woensdagochtend langs om verslag te doen. 

In dit hoofdstuk een aantal reacties die wij in de afgelopen 

maanden ontvingen.

Ronde in Betondorp 

In juni fietsten 3 vrijwilligers een ronde door Betondorp, op 

verzoek van buurtdominee Margrietha Reinders. Ze bez-

ochten daarbij 3 buurtbewoners (aangemeld door Margrie-

tha) en vervolgens zijn ze naar De Brink gegaan om koffie 

uit te delen en te kletsen met buurtbewoners die daar ook 

aanwezig waren. 

Superbuur

Afgelopen jaar hadden we de ambitie om verschillende 

doelgroepen uit de buurt samen te brengen door middel 

van filmavonden en masterclasses onder de noemer ‘Hey 

Superbuur!’

Superbuur filmavonden

We hadden deze filmavonden gepland voor de herfst/winter 

van 2021. Nog net voor de lockdown en beperkingen konden 

we ‘s avonds 1 mooie filmavond organiseren met filmmaker 

Nina Pieters. In samenwerking met het Ouder Kind Team or-

ganiseerden we een filmavond over Tienervaders en sloten 

zo aan op de ‘Week van de Opvoeding’. Nina Pieters liet 

haar documentaire over Tienervaders in Zuid-Oost zien. He-

laas is het ons niet meer gelukt om twee andere filmavonden 

te organiseren.

Superbuur Masterclasses 

Vanuit dit idee zijn eigenlijk twee clubs ontstaan.

Enerzijds zijn we met vertrouwenspersonen uit de buurt 

gaan brainstormen over masterclasses voor het verder 

ontwikkelen van de skills en kennis van vertrouwensper-

sonen. Daar kwamen een aantal ideeën uit voort waaraan 

behoefte bleek te zijn: meer leren over psychische kwets-

baarheid, de meldcode en regels van de gemeente beter 

begrijpen. We hadden drie masterclasses gepland, daarvan 

is er 1 afgezegd met de intentie die in 2022 alsnog plaats 

HEY SUPERBUUR!

HOE GA JE OM MET 

GEDRAG DAT ANDERS IS?
..EN MOGELIJK VOORTKOMT UIT EEN PSYCHISCHE KWETSBAARHEID..

Kom jij in je vrijwilligerswerk in de buurt gedrag tegen dat anders is? 

En wil je graag weten hoe je hiermee om kan gaan? Kom dan naar deze 

MASTERCLASS door Moni Hanasbei (GGZ Coach Welzijn), Monica Smit 

(GGZ coach Arkin) en ervaringsdeskundige (Team ED). 

Het doel is om jouw deskundigheid te bevorderen. Thema’s: 

• Wat is psychisch of psychiatrisch kwetsbaar zijn in de wijk? 

We verbinden dit ook aan de huidige corona pandemie. 

• Hoe ga ik om met gedrag wat je als lastig ervaart? Denk aan roddelen over 

andere deelnemers, hebberig zijn, wantrouwend naar de ander of manipuleren. 

• Hoe maak ik contact en hoe blijf ik in contact met iemand die zich 

anders gedraagt? Of bij vermoeden van psychische kwetsbaarheid? 

• Welke verbindingen met (in)formele GGZ zorg & welzijn zijn handig om te weten? 

• Het verhaal van een ervaringsdeskundige. Wat heeft iemand geholpen om te herstellen? 

• Handvatten gesprekstechnieken. • Evaluatie & Afsluiting
 

Datum: dinsdag 25 januari

Locatie: Javastraat 118

Inloop met koffie, thee, koekjes: 12:15 uur

Start: 12:30 tot 15:00 uur

Toegang: gratis

Aanmelden: sarah@buurthulpoost.nl

(graag voor 17 januari 2022)

“Wij zijn erg gastvrij ontvangen 
bij verschillende mensen in de 
buurt vanochtend. Ondanks een 
beetje tijdnood doordat we een 
verkeerd adres hadden, konden 
we iedereen tijd en aandacht 
kunnen geven. Het hielp daarbij 
dat de laatste afspraak bij de kerk 
was. Ook het weer zat erg mee. 
Zonnige groet allemaal!”
– Vrijwilliger C. 

“Het was een erg leuke ervaring, 
ook wel moeilijk. Vooral bij mw 
A. want die gaf aan heel alleen 
te zijn. Ze vindt het erg fijn als er 
iemand langs komt. De tijd vloog 
zo voorbij! Veel verhalen gehoord 
in een korte tijd. Erg goede 
ervaring.”
– Vrijwilliger J. 
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“Wat een ervaring! Heel intensief, enorm indrukwekkend hoe 
we met een kop koffie drinken kunnen binnenkomen bij mensen. 
Zoals beloofd even een kort verslag. Mw A. was het meest 
intensief. Ze was heel open over haar eenzaamheid en hoe ze ons 
bezoek op prijs stelde. We hadden veel te weinig tijd! Prachtig 
mens. Ik heb haar geadviseerd om contact op te nemen met jullie. 
Zij heeft volgens mij heel veel aan een soort maatje, iemand die 
haar regelmatig een bezoekje brengt. Ik zou daar beschikbaar 
voor zijn.
Bij mw B. was het vooral gezellig. Ondanks haar gevorderde 
leeftijd lijkt zij zich goed te redden. Zij had al bezoek van een 
“vriendin” via de Zonnebloem die haar regelmatig bezoekt. 
Mw C. zat er voor mij tussen in. Met een spierziekte is ze beperkt 
tot haar eigen huis. Zonder hulp komt ze niet buiten. In huis redt 
ze zich, heeft een leuke hobby’s. Gisterenochtend was ze wel 
gevallen en het risico daarop wordt steeds groter. Samenvattend 
voor mij, zij dit soort bezoekjes bijzonder nuttig omdat je snel 
een aardige indicatie krijgt hoe het gaat en anderzijds 30 minuten 
soms heel kort blijkt. Leuke man J. [de tweede vrijwilliger], ik 
heb het idee dat de samenwerking goed ging. Hij vertelde dat hij 
over twee weken weer zo’n rondje doet met buurtbakkie. Als je 
daar nog een tweede vrijwilliger nodig hebt, mag je me dit laten 
weten, ben ik beschikbaar. Wel veel kopjes koffie gedronken 
zaterdagochtend.”
- Vrijwilliger R.

te laten vinden. Anderzijds is er een groep vertrouwensper-

sonen uit de millennial-doelgroep opgestaan om een reeks 

van drie buurtlezingen te organiseren over betekenisvolle 

onderwerpen over zingeving. Deze wilden we ook dit jaar al 

deels laten starten, maar door alle maatregelen is gekozen 

voor het voorjaar en de zomer van 2022. 

Geleerde lessen

 • Telefonische bereikbaar zijn is voor ons lastig. We 

zijn vooral door onze inloop op locatie en per mail en 

whatsapp bereikbaar, maar telefoon altijd beantwoor-

den lukt niet door het tekort aan uren. 

 • We lopen vast op het aantal uren, die zijn eigenlijk te 

weinig om ons werk te doen zoals we dat zouden wil-

len. Daardoor moeten we soms lastige keuzes maken.

 • Structuren inbouwen in samenwerkingen zijn essentieel 

voor productiviteit en duidelijkheid.

 • Samenwerking in brede team van Diaconie Amsterdam 

zorgt dat we sterker staan en zorgt voor kennisdelen 

en professionele groei. Ook samenwerkingen in de 

buurt zorgen voor het gevoel van samenredzaamheid 

op organisatorisch niveau met andere organisaties in 

Amsterdam Oost. 

 • Werken met meerjarenplan helpt in formuleren van 

dromen en praktische vertaalslag daarvan maken, deze 

vervolgens volgen en bijhouden zorgt voor rust en over-

zicht.

 • We gaan meer inzetten op fondsenwerving, het is een 

uitdaging om genoeg fondsen te vinden en om daar tijd 

voor vrij te maken.

 • We trekken relatief veel millennials aan; vooral Buurt-

bakkie is een populair concept onder deze groep. 

 • Persoonlijke coaching en groepswerk zorgt voor bind-

ing en groei onder bezoekers en vrijwilligers en is wat 

ons sterk maakt. Deze tijd en aandacht besteden aan 

bezoekers en vrijwilligers vanuit onze presentiebenade-

ring is erg belangrijk onderdeel van onze identiteit en 

succes.
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Nationale Complimentendag

We merkten dat we juist het afgelopen jaar best veel had-

den meegemaakt door de corona pandemie en dat was ook 

zeker zo voor organisaties waar we mee samenwerkten. Ei-

genlijk merkten we ook dat juist die samenwerkingen ook 

tijdens deze lastige periode en in crisistijd goed verliepen 

en dat we steun hadden aan elkaar. Daarom grepen we de 

Nationale Complimentendag aan om juist organisaties uit de 

buurt te bedanken en een complimentje te geven voor het 

fijne samenwerken en mooie werk dat ze doen. Esther ging 

met vrijwilligers op pad en bracht ze taart op hun locaties.

Burendag 

Op zaterdag 25 september vierden we Burendag, een jaarli-

jks terugkerend feest dat je samen met je buren viert. Er was 

een heerlijke gratis Buurtlunch gemaakt door buurtkok van 

de Meevaart Mido. We organiseerden een talkshow waarin 

Sarah vrijwilligers interviewde en vroeg waarom ‘je buren 

helpen leuker is dan Netflix’. 

Voor de kinderen werd er een heuse stoepkrijt challenge 

georganiseerd, konden bezoekers dammen met Johan of 

sjoelen met Fred en was er op de stoep een enorme rom-

melmarkt kraam, die veel mensen trok. Einde van de mid-

dag gaf buurtbewoner Liesbeth een rondleiding door de 

Elthetokerk en de Indische Buurt. De middag was druk bez-

ocht en was georganiseerd door Buurthulp Oost, Diaconaal 

Centrum Oost en de Eltheto Leefgemeenschap.

Zomercampagne om meer vrijwilligers voor sociaal 
contact te vinden

We merkten vlak voor de zomer dat er opeens een toename 

kwam aan hulpvragen voor sociaal contact voor eenzame 

ouderen; dit viel samen met de versoepelingen van de coro-

na-maatregelen. Maar de versoepelingen zorgden er tegeli-

jkertijd voor dat veel vrijwilligers sinds lange tijd ook weer 

op vakantie konden of naar een bruiloft konden gaan en 

was er even wat minder tijd voor vrijwilligerswerk, juist toen 

de wat minder makkelijk te koppelen sociale hulpvragen 

toenamen. We hebben dit gedeeld in het Platform Informele 

Zorg Oost en wij hebben er voor gekozen om dan in offline 

nieuwsbrieven en online aandacht hiervoor te vragen door 

middel van de campagne ‘Gezellige zomer!’ en ‘Luisterend 

oor gezocht’ en zo ons best te doen meer mensen te werven 

specifiek op sociaal contact. Ook het starten van een cur-

sus vertrouwenspersoon in de zomer sloot aan bij deze be-

hoefte en juist op de oproep ‘Luisterend oor gezocht’ werd 

wel gereageerd. Deze rol spreekt mensen toch erg aan. Zo 

konden we een deel van de vragen toch wel blijven matchen 

en als het niet te matchen was, kon dat ook door andere 

factoren komen. 

Vrijwilligerslunch Samen Vooruit

Uit een Samen Vooruit vergadering met actieve buurtgen-

oten bleek dat er behoefte was aan een meet-up van ver-

trouwenspersonen in de buurt: een vergadering met inhoud, 

maar wel een vergadering waarbij ontmoeten en kennis 

delen centraal staat ‘en waarbij het niet zo’n typische saaie 

vergadering is’. Dat vonden we leuk om op te pakken dus 

met Rob van Veelen organiseerden we een lunch waarbij 

verschillende vertrouwenspersonen van verschillende or-

ganisaties elkaar ontmoetten en waarbij we over de pre-

sentiebenadering een korte lezing kregen van psycholoog 

Meynard Bachet.

Maaltijduitgifte 

Door onze locatie in het Diaconaal Centrum Oost (Eltheto-

kerkgebouw) aan de Javastraat 118 hebben we een centrale 

plek in Amsterdam Oost en de Indische Buurt. We vinden 

we het belangrijk een laagdrempelige vindplaats te zijn 

voor bewoners die op zoek zijn naar hulp of een luisterend 

oor. Een van de manieren waarop we dat doen is door het 

bieden van gratis maaltijden. Dit ontstond in de corona cri-

sis. Dit mochten we afgelopen jaar ook blijven faciliteren op 

de woensdag en vrijdag. Op woensdag is er een gratis vers 

bereide soep met brood op te halen tijdens het spreekuur 

van Buurthulp Oost. Op vrijdagmiddag is er tussen 17 en 

18 een warme maaltijd gratis op te halen. Vrijwilligers van 

ons staan dan ook al ruim van te voren met koffie en thee 

bij de rij om te zorgen ook een praatje kunnen maken en 

indien nodig verder te helpen of door te verwijzen naar ons 

spreekuur. Ook blijkt het een belangrijk moment voor so-

ciaal contact te zijn, mensen kom soms al erg vroeg, niet 

alleen om een goede plek aan het begin van de rij te krijgen 

maar ook vanwege de sociale contacten die ze hebben met 

de mensen die ook een maaltijd komen halen. Er zijn altijd 

vertrouwenspersonen en professionals aanwezig om voor 

luisterend oor, aannemen hulpvragen of eventueel doorver-

wijzen. 

Extra activiteiten
Afgelopen jaar ondernamen we ook veel extra 
activiteiten. Omdat deze op ons pad kwamen of omdat 
we zagen dat er een momentum was dit op te pakken.

3
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Registratiesysteem

We werkten tot mid-2021 in een online veilige omgeving 

Bullhorn waar we een licentie voor hadden via Buren-

netwerk. Echter vanaf juni 2021 konden we in ons eigen 

online registratiesysteem. Dit is mede door hulp van de 

Protestantse Diaconie speciaal gebouwd en zal ook door 

andere Buurthulp-organisaties (met een eigen account) kun-

nen worden gebruikt om hulpvragen te matchen, registratie 

van vrijwilligers en hulpvragers bij te houden op een wijze 

die AVG verantwoord is. 

Vrijwilligersbeleid geupdate

Onder de begeleiding van de Vrijwilligerscentrale Amsterdam 

hebben wij ons vrijwilligersbeleid een update gegegeven. 

Ook vloeiden hieruit de wensen voort om een afzonderlijk 

welkomstdocument te ontwikkelen voor nieuwe vrijwilligers 

en om onze vrijwilligersovereenkomst een update te geven. 

Voor 2022 staan het uitrollen van het nieuwe vrijwilligers-

beleid met vrijwilligersovereenkomst en welkomstdocument 

op de planning. 

Luistergroep pilot Oost

Bezoekers en vrijwilligers lieten weten meer behoefte te 

hebben aan betekenisvolle gesprekken in de buurt. Daa-

rop nodigden we de coördinator Jeanette de Waard van 

de Luistergroep uit Amsterdam Noord uit om eens een lu-

istergroep in Oost te organiseren. Wij hebben toen een mix 

aan bewoners uitgenodigd om deel te nemen. Het bleek 

een succesvolle ervaring en inmiddels is een aantal mensen 

opgestaan om cursussen te volgen bij de Luistergroep en 

zodoende in Oost ook een maandelijks luistergroep te gaan 

oprichten in de zomer/najaar van 2022. 

Veilige Kerk

Wij hebben onze activiteiten zoals ons spreekuur en de 

cursus in het Diaconaal Centrum Oost dat weer een samen-

werking is met drie kerken in Oost en het gebouw zelf is 

de Elthetokerk. Vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam is 

het protocol Veilige Kerk opgezet voor alle gebruikers van 

en in de kerken om zo een veilige cultuur te creëren met 

daarbij een vertrouwenspersoon van de PKA en een externe 

vertrouwenspersoon. Door deze samenwerking en de volle-

digheid en kwaliteit van de gedragsregels implementeren wij 

die ook in onze manier van werken. De regels worden be-

sproken met vrijwilligers en komen in aangepaste vorm ook 

in het vrijwilligersbeleid. Het doel is om een transparante 

en veilige omgeving te creëren voor iedereen. We creëren 

hierdoor een laagdrempelig klimaat waarin grensoverschri-

jdend gedrag of ander ongepast gedrag aangekaart durft te 

worden door bezoekers en vrijwilligers en waar het vervol-

gens voor de professionals duidelijk is wat de richtlijnen zijn 

en hoe hier op de te handelen. 



“Ik vond het fijn dat er een vaste groep mensen was waarbij je alles kon delen.
Tijdens de cursus vertrouwenspersoon heb ik geleerd dat je niet perfect hoeft 
te zijn om vertrouwenspersoon te zijn. Sarah, de coördinator van Buurthulp 
Oost, zei me dat bij het kleed zitten ook al genoeg was. Ik was op zoek naar 
vrijwilligerswerk en met iemand die me hielp zoeken op internet zagen we dat 
er vertrouwenspersonen werden gezocht bij Buurthulp Oost. Zo ben ik hier 
gekomen. 

Ik ben met een andere vrijwilliger uit het Diaconaal Centrum eerst soep en 
het brood gaan uitdelen. Op een dag zag ik vrijwilliger Jannie buiten zitten 
met het knopen van het kleed en toen besloot ik mee te helpen. Ook begon 
op een gegeven moment de cursus vertrouwenspersoon. Daar ben ik aan 
mee gaan doen en zodoende ben ik me meer gaan verbinden en nu kom ik 
drie keer in de week om aan te kleed te werken. Ik ging me op een gegeven 
moment steeds meer op mijn gemak te voelen, omdat ik met alles wat ik ben, 
er mag zijn. 

Het knopen van het kleed helpt me mijn gedachten af te leiden en het is fijn 
dat er iets groeit. Het is ook fijn om het samen met Jannie te doen. Het is een 
beetje meditatief, dat is wel een groot woord hoor dat lukt me niet altijd. Het 
is fijn ook dat ik niet alleen thuis ben. Ik ben het van 1 keer naar 3 keer gaan 
doen, omdat het goed is om uit mijn bed uit te komen, ergens naar toe te 
fietsen en bezig te zijn. Soms vind ik het leuk dat er andere mensen bij komen 
zitten. Soms komt iemand voorbij die verlichting brengt. Ik merk dat het 
knopen van het kleed een sociaal gebeuren is. Deze plek levert me een soort 
bescherming op. Het is fijn om zeker te weten dat ik hier mensen zie.”

Els is vertrouwenspersoon bij Buurthup Oost en komt 
drie keer in de week bij de koffie inloop en tijdens het 
spreekuur langs om met buurvrouw Jannie aan een kleed 
te knopen.

Els aan het woord
4 “Ik ging me op een 

gegeven moment meer 
op mijn gemak voelen. 

Omdat ik met alles wat 
ik ben, er mag zijn.”
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We zijn onder de indruk van de 157 vrijwilligers die afgelopen jaar hebben 
besloten iets voor hun buurtgenoot in Amsterdam te doen. Om met hen mee 
op te lopen en hen met een hulpvraag te helpen. Van klusjes rondom het huis 
tot mee naar het ziekenhuis gaan bij een belangrijke afspraak. Deze mensen 
stonden voor hen klaar.

Daarnaast was ons spreekuur een plek waarop mensen ons wisten te vinden, 
maar niet alleen voor hulp, ook net zozeer voor de gezelligheid en het 
luisterend oor dat er te vinden was. We hopen in 2022 weer net zo’n plek 
te kunnen zijn: voor verbinding, hulp en warmte die een mens nou eenmaal 
nodig heeft.

Buurthulp Oost bestaat voor het grootste gedeelte uit vrijwilligers. Momenteel 
rond de 150 actieve vrijwilligers, met gemiddeld 25 hulpvragen per maand. 
Daarnaast zijn er twee part-time betaalde medewerkers: Sarah Klerks 
(coördinator) en Esther Dunnink (projectmedewerker). Samen hebben zij 28 
uur per week beschikbaar. Zij worden ondersteund door de (onbezoldigde) 
bestuursleden van Stichting Buurthulp Oost: Theo Schoof, Nico van Rossen 
en Dirk van den Hoven. In 2021 is een nauwe personele samenwerking gestart 
met de Protestantse Diaconie Amsterdam.

Tot slot Organisatie
65
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Hierbij twee vermeldingen van Buurthulp Oost in de media. 

Tear Fund talkshow tijdens New Wine Festival

Coördinator Sarah sprak over de waarde van omzien naar je buren en hoe 
leuk en betekenisvol tegelijkertijd dat kan zijn. 
New Wine Zomerconferentie 2021 - Workshop Mensen van gerechtigheid 
Tearfund

Oost Online interview

 ‘Het is belangrijk een plek te bieden waar iedereen zich welkom en gezien 
voelt’ | oost-online.amsterdam

In de media Jaarcijfers
7 8

Het jaaroverzicht in cijfers bestaat uit een aantal tabellen. 

1. Hulpvragen per maand

2. Type hulpvragen

3. Doorverwijzingen

4. Bron van aanmelding

5. Details hulpvragers

6. Vrijwilligers

https://www.youtube.com/watch?v=qy8f9ZVwOYw&t=495s
https://www.youtube.com/watch?v=qy8f9ZVwOYw&t=495s
https://oost-online.nl/het-is-belangrijk-een-plek-te-bieden-waar-iedereen-zich-welkom-en-gezien-voelt/
https://oost-online.nl/het-is-belangrijk-een-plek-te-bieden-waar-iedereen-zich-welkom-en-gezien-voelt/
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1. Hulpvragen per maand 3. Doorverwijzingen

2. Type hulpvragen
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4. Bron van aanmelding 5. Details hulpvragers
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6. Vrijwilligers



Stichting Buurthulp Oost 

Javastraat 118  | 1094 HP  |  Amsterdam  

06 30 35 68 40

info@buurthulpoost.nl 

buurthulpoost.nl


