2018 was opnieuw een avontuurlijk jaar met veel successen
en uitdagingen. Ook na 4 jaar is WGDGO nog steeds een
vernieuwend experiment vanuit de leefwereld van de
inwoners van Zutphen.
Een lang gekoesterde wens werd in 2018 vervuld, een eigen
huiskamer. Het werken vanuit onze huizen was echt
onhoudbaar geworden en een rem op onze ontwikkeling. In
september is, in samenwerking met Hotspot Hutspot, onze
huiskamer in wijkcentrum Waterkracht geopend.
2018 was ook een jaar van financieel overleven en
noodgedwongen ontwikkelen vooral op korte termijn. We
wisten pas op het laatste moment of er genoeg geld was om
nog een kwartaal door te gaan.
In 2018 werd duidelijk dat onze belangrijkste partner de
gemeente Zutphen een grote bezuiniging moest uitvoeren
juist op het sociale domein. Ze zijn nog steeds een
belangrijke partner die ons werk ondersteund maar de
financiële ondersteuning is per 2019 teruggebracht tot een
beperkt bedrag.

Wie Goed Doet Goed Ontmoet is een
bewonersinitiatief dat zich richt op
vermindering van financiële en sociale
armoede in Zutphen.

Dit jaarverslag gebruikt
korte en bondige
teksten, we willen het
graag leesbaar houden
voor iedereen.

Ontmoeten, elkaar helpen en te hulp schieten
Vertrouwen

Digitaal ontmoeten

Onze huiskamer

Zomer activiteiten

Kids pakketten

Vertrouwen opbouwen
start altijd bij
ontmoeten. Als
verhalen gehoord
worden ontstaat
vertrouwen en vandaar
uit elkaar helpen.
Al onze activiteiten zijn
gericht op dit soort
ontmoetingen.

Er zijn inmiddels ruim
4000 inwoners lid van
onze facebookgroep.
Via deze groep worden
spullen en diensten om
niet verloot. In 2018
was de waarde 50.000
euro, 75% daarvan is
terecht gekomen bij
mensen die het echt
nodig hebben.

In september is onze
huiskamer in het
wijkcentrum
Waterkracht geopend.
Elke werkdag is deze
huiskamer in de
ochtend open.

Zomervakantie en
uitjes voor kinderen
van 4 tot 18 jaar
waarvan ouders dit
niet kunnen
bekostigen! Kinderen
onder elkaar en ouders
even rust!
Er hebben 60 kinderen
deelgenomen aan
dagje uit. Er zijn 21
tieners en 23
jeugdigen mee
geweest met de
zomerkampen.

250 kinderen die hun
verjaardag nauwelijks
kunnen vieren zijn op
hun verjaardag verrast
met een pakket vol
traktaties en een
cadeau. Vaak is de
traktatie een door onze
vrijwilligers gebakken
taart en gezonde of
snoeptraktatie voor op
school.
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Ontmoeten, elkaar helpen en te hulp schieten
Dag van het leven

Halloween,
Sinterklaas

Winter Efteling voor
“vergeten” kinderen

Hulp acties

Vrijwilligers
activeren

De dag van het leven
is geheel verzorgde
dag voor mensen die
volgens hun omgeving
dat nodig hebben.
Naast een
gezamenlijke activiteit,
lunch en diner konden
de deelnemers gratis
nieuwe kleding
aanschaffen en kregen
ze een fris nieuw
kapsel. 20 mensen
hebben aan deze dag
deelgenomen. Weer
vertrouwen opbouwen
is de kern van deze
dag.

Regelmatig
organiseren we in
Waterkracht feesten
voor kinderen wiens
leven niet altijd een
feest is.
Voor de wat oudere
kinderen hebben we
een Halloween party
georganiseerd.
En de Sinterklaasshow
voor ouders en
kinderen was ook dit
jaar weer, alles dankzij
sponsoren.

Stichting Het Vergeten
Kind organiseerde een
landelijk dag waarbij
kwetsbare kinderen de
Efteling bezochten.
WGDGO begeleide 80
kinderen uit Zutphen.

Er zijn ongeveer 50
gezinnen begeleid met
gesprekken, acties,
materiële hulp en
doorverwijzing naar de
reguliere hulpverlening
(vaak Perspectief).

Ongeveer 50
vrijwilligers zijn
regelmatig betrokken
bij de diverse
activiteiten en het
beheren van de
Facebookgroep. Veel
mensen komen uit de
doelgroep en/of zijn
ervaringsdeskundigen.
WGDGO biedt hun
vertrouwelijke
gesprekken en oppep
gesprekken. Hierdoor
krijgen zij weer zin om
dingen te ondernemen

Een dagje naar de
Winter Efteling is voor elk
kind een enorme
belevenis, maar voor
kwetsbare kinderen extra
bijzonder. Gewoon even
kind kunnen zijn,
ontsnappen aan je
dagelijkse zorgen en
problemen en een fijne
dag ervaren met je
ouders.
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Organisatie
Betaalde
coördinatoren

Waterkracht

Winkel blijft open,
ontwikkelen stopt.

Coördinatie door
vrijwilligers

Samen ontwikkelen

In de zomer van 2018
is een tweede betaalde
coördinator
aangesteld. Zij kon
haar uitkering
verwisselen voor een
betaalde baan bij
WGDGO. Zij heeft een
stevige bijdrage
geleverd aan het in
gebruik nemen van
onze huiskamer.

Eind 2017 hebben we
afgesproken om samen
met Hotspot Hutspot
het wijkcentrum
Waterkracht een
nieuwe impuls te
geven. In de zomer
zijn we enthousiast
gestart met onze
huiskamer en
activiteiten. Al snel
bleek dat er verschillen
zitten in visie en
cultuur die
onvoldoende zijn
onderkend. Irritaties
over en weer waren
het gevolg. In 2019
gaan we deze
samenwerking
herijken.

Eind 2018 werd
duidelijk dat de
financiële middelen te
krap waren.
Verschillende opties
voor de toekomst van
WGDGO zijn
onderzocht.
Uiteindelijk konden we
niet anders dan het
dienstverband met één
van onze
coördinatoren
beëindigen. De winkel
blijft open maar wel
met een minimale
personele bezetting.
In de tweede helft van
2019 willen we weer
door te gaan met twee
coördinatoren..

Eind 2018 moest onze
overgebleven
coördinator gas terug
nemen in verband met
gezinsuitbreiding.
Daardoor waren we
gedwongen om alleen
met vrijwilligers te
draaien. Helaas is dit
experiment niet
geslaagd. De
ontmoetingsplekken
zijn wel open gebleven
maar elkaar helpen en
hulpacties zijn vrijwel
geheel stil gevallen.
Ons uitgangspunt dat
WGDGO alleen haar
kernfunctie kan
waarmaken met
betaalde coördinatoren
is bevestigd.

Ondanks de financiële
overlevingsstrijd en de
krappe bemensing
hebben we
deelgenomen aan de
thematafel armoede en
schulden door de
gemeente Zutphen
georganiseerd om het
sociale domein
opnieuw te ontwerpen.
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Ontwikkelen
Stichtingsbestuur

Sociale impact in
beeld.

Evaluatie
Saxion Hogeschool

Raad van Advies

In 2018 zijn we terecht
gekomen in een
overlevingsstrijd. Door
onzekerheid rond onze
financiering en door
uitval van onze
coördinatoren was het
bestuur gedwongen
een operationele
houding aan te nemen.
Tegelijkertijd dwong
een krappe financiering
ons om kritisch te
kijken het
bestaansrecht en
organisatievorm van
WGDGO.

Ons beleidsvoornemen
om onze sociale impact
voor de Zutphens
gemeenschap en voor
onze financiers in
beeld te brengen is te
langzaam op gang
gekomen. Er is een
website geopend met
de eerste verhalen
rond onze hulp. We
zijn bezig het bestuur
te versterken met
iemand die kennis en
ervaring heeft op dit
gebied.

In opdracht van de
gemeente Zutphen
heeft de Saxion
Hogeschool de sociale
impact van WGDGO
onderzocht. Een
conclusie waar we trots
op zijn:

Om kennis en ervaring
binnen te halen is een
Raad van Advies
opgericht.
Hierin hebben vijf
personen met diverse
achtergrond
plaatsgenomen.
Het bestuur heeft hen
gevraagd ons te helpen
om de visie en
strategie voor de
middellange termijn
opnieuw te bekijken.

WGDGO weet door de
inzet van social media
een grote groep te
bereiken die voor
instanties vaak buiten
beeld blijven, maar
ook door snelle acties
zonder formulieren
acute problemen op
te lossen.
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Financiën
Inkomsten

Sociale
onderneming

Inkomsten in natura

Ons werk werd in 2018
financieel mogelijk
gemaakt door de
gemeente Zutphen,
Stichting Doen, sociale
fondsen in Zutphen en
het Plein.

In 2018 zijn we gestart
met het in rekening
brengen van
organisatiekosten voor
onze activiteiten. Dit is
gedeeltelijk een
werkbaar model
gebleken. Hiermee is
€ 10.000 “verdiend”
als sociale
onderneming.

Op de facebookgroep
is ongeveer voor €
50.000 euro in natura
onderling verloot. Met
diverse acties is €
15.000 in natura
geschonken.

Van de doelgroep
wordt in principe geen
bijdrage gevraagd
omdat niet dit past bij
armoede
vermindering.

Jaarrekening
Onze jaarrekening
wordt gecontroleerd
door een accountant
en is apart beschikbaar
via onze website.
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Een duurzame
financiering
Het afgelopen jaar is
gebleken dat financiering
door een politiek
bestuurde organisatie
niet erg betrouwbaar is.
Het verschil in leef- en
systeemwereld is hier
erg groot en
betrouwbaarheid gaat
niet verder dan de
volgend verkiezingen.
Ook is gebleken dat
ondernemers en fondsen
zijn bereid in geld of in
natura bij te dragen voor
concrete activiteiten. Het
duurzaam financieren
van de benodigde
menskracht blijft echter
een grote uitdaging.

Sites :
www.stichtingwgdgo.nl
www.facebook.com/Stichting-WGDGO-1048048575269416/
www.facebook.com/groups/1506399739631882/

Bezoekadres :
Wijkcentrum Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen

Coördinatieteam :
Jenneke Golstein,
wgdgo.zutphen@gmail.com

Stichtingsbestuur :
Postadres: Stichting WGDGO, Loverendale 34, 7207 PG Zutphen
E-mail adres: bestuur@stichtingwgdgo.nl
Bankrekening Stichting WGDGO: NL51 RABO 0307 0649 56
KvK: 64425339
RSIN: 855660995
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