Ook na 5 jaar en een flinke afslanking is WGDGO nog steeds
een vernieuwend experiment vanuit de leefwereld van de
inwoners van Zutphen.
In 2019 heeft de oprichtster van WGDGO, Jenneke Golstein,
besloten te stoppen. Altijd een spannend moment voor een
bewonersinitiatief wanneer de oprichter en inspirator vertrekt.
Ook een kans om WGDGO anders op zetten meer passend bij
de krappe budgetten in het sociale domein van de gemeente
Zutphen.
Dorien Geurts werd de opvolger van Jenneke in een andere
rol en met veel minder betaalde uren. Dorien is vooral een
coach voor onze vrijwilligers. Het zijn vooral onze vrijwilligers
die hulp acties en elkaar helpen mogelijk maken.
In 2019 is onze huiskamer verhuisd naar de al bestaande
huiskamer van Cornerstone in het wijkcentrum Lighthouse. In
Cornerstone hebben we een samenwerkingspartner gevonden
met veel aanknopingspunten in de resultaten die we willen
bereiken en de werkwijze die we daarvoor gebruiken.

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
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Ontmoeten, elkaar helpen en te hulp schieten
Vertrouwen

Digitaal ontmoeten

Onze huiskamer

Kids pakketten

Hulp acties

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

Er zijn inmiddels ruim
4200 inwoners lid van
onze facebookgroep.
Via deze groep worden
spullen en diensten
verloot. In 2019 was
de waarde 40.000
euro, 75% daarvan is
terecht gekomen bij
mensen die het echt
nodig hebben. Veel
wordt door de
gebruikers zelf verloot,
maar een groot
gedeelte wordt door de
coördinator vanuit het
Lighthouse verloot. Dit
zorgt ook voor
meerder ontmoetingen
in de huiskamer.

Onze huiskamer is
verhuisd naar de al
bestaande huiskamer
van Cornerstone.
Vanaf het eerste
gesprek hebben we
daar een warm gevoel
van welkom ervaren.

100 kinderen die hun
verjaardag nauwelijks
kunnen vieren zijn op
hun verjaardag verrast
met een pakket vol
traktaties, knakworst,
limonade, slingers en
een cadeautje.
Daarnaast wordt er
door onze vrijwilligers
een taart gebakken
speciaal afgestemd op
het kind.

Er zijn ongeveer 50
keer hulpacties via
facebook gestart naar
aanleiding van vragen
die we op pikten of
naar ons toe kwamen.
Er zijn 15 gezinnen
geholpen door hun
verhaal te horen en
mee te lopen.
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Ontmoeten, elkaar helpen en te hulp schieten
Farida crowdfunding
actie

Uitstapjes

Activiteiten

Vrijwilligers
activeren

In enkele dagen
hebben 525 mensen
bijna 18.000 euro
bijeengebracht voor
Farida en haar
kinderen.
Farida heeft een
levensbedreigende
ziekte, er is geld
gedoneerd om
medische zorg die niet
verzekerd is te betalen
en voor haar kinderen
als ze zonder hun
moeder verder
moeten.

In de herfstvakantie
zijn we met een grote
schoolbus naar
BillyBird in Volkel
geweest, waar ruim 30
kinderen konden
spelen en een frietje
aten. Daarnaast
hebben we met een
10-tal kinderen een
film in het filmhuis
gekeken tijdens het
cinekid-festival (met
dank aan het Luxor).

Vanaf juli hebben we
enkele keren een
knutselochtend voor
volwassenen
georganiseerd waar we
iedere keer tussen de
3 en 7 personen
ontvingen. Daarnaast
hebben we in
December een
kerstbingo
georganiseerd (die in
het voorjaar alweer
een vervolg zal
krijgen) en een
sieradenbeurs waarbij
dames gratis enkele
(gedoneerde) sieraden
mochten komen
uitzoeken.

Ongeveer 15
vrijwilligers zijn
regelmatig betrokken
bij de diverse
activiteiten en het
beheren van de
Facebookgroep. Veel
mensen komen uit de
doelgroep en/of zijn
ervaringsdeskundigen.
Steeds weer blijkt dat
iemand helpen
minstens zo waardevol
is als geholpen
worden.
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Organisatie
Betaalde
vrijwilligers coach

Waterkracht

Vrijwilligers
coachen

Samenwerken

Publiciteit

In 2019 hebben we
stevig moeten
bezuinigen rond
betaalde
coördinatoren.
Eind 2018 konden we
nog twee
coördinatoren betalen.
In 2019 zijn we
teruggaan naar 14 uur
voor een vrijwilligers
coach.

De samenwerking met
Hotspot Hutspot en het
wijkcentrum
Waterkracht is eind
2019 gestopt.
Verschillen in visie en
cultuur bleken te
groot. Irritaties over
en weer maakten
samen optrekken
onmogelijk.

Vrijwilligers inzetten
om elkaar te helpen en
voor hulp acties gaat
niet vanzelf. Veel
vrijwilligers willen wel
een activiteit
organiseren maar van
daar uit elkaar helpen
vereist vaardigheden
die je niet vanzelf
leert.

WGDGO werkt samen
met Stichting Leergeld,
de voedselbank,
schuldhulp maatje.
Vanaf eind 2019 zijn
een intensive
samenwerking gestart
met Cornerstone.
Binnen deze
samenwerkingen
richten wij ons op
elkaar helpen en
hulpacties.

Via Karacht zijn er
mooie verhalen
verschenen over ons
werk en onze
vrijwilligers.
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Organisatie
Stichtingsbestuur

Sociale impact in
beeld.

Raad van Advies

Eind 2019 hebben we
afscheid genomen van
onze voorzitter Mark
Clarijs. Mark is
verhuisd uit Zutphen.
In deze tijd
bestuursleden vinden
bleek een lastige klus
vooral omdat we graag
ook in het bestuur
ervaringsdeskundigen
willen inzetten.

We verzamelen
regelmatig verhalen
rond onze hulp. We
kunnen ze niet altijd
gebruiken omdat vaak
schaamte en
wantrouwen tegen
komen.
Een student van de
Saxion Hogeschool is
bezig met een
afstudeer onderzoek
over hoe WGDGO
mensen helpt en in de
toekomst nog beter
kan helpen.

Onze Raad van Advies
is regelmatig bij elkaar
geweest om ons te
helpen actuele
problemen de baas te
worden maar vooral
om mee te denken
richting een
waardevolle toekomst
voor WGDGO
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Financiën
Inkomsten

Inkomsten in natura

Ons werk werd in 2019
financieel mogelijk
gemaakt door de
gemeente Zutphen,
Stichting Doen en de
sociale fondsen in
Zutphen.

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

Van de doelgroep
wordt in principe geen
bijdrage gevraagd
omdat dit niet past bij
(ons beeld van)
armoede
vermindering.

Jaarrekening
Onze jaarrekening is
apart beschikbaar via
onze website.

Een duurzame
financiering
Ondernemers en
fondsen zijn bereidt in
geld of in natura bij te
dragen voor concrete
activiteiten en
projecten. Het
duurzaam financieren
van de benodigde
menskracht blijft
echter een grote
uitdaging.
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Sites :
www.stichtingwgdgo.nl
www.facebook.com/Stichting-WGDGO-1048048575269416/
www.facebook.com/groups/1506399739631882/

Bezoekadres :
De Lighthouse, Troelstralaan 45, 7204 LC Zutphen

Coördinatie:
Dorien Geurts,
Dorien.wgdgozutphen@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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