Eigen Wij Jaarverslag 2021
Tijdens de Covid-crisis is Eigen Wij creatief omgegaan met dat wat wél mogelijk
was! In dit document zijn de acties en projecten te vinden die Eigen Wij in 2021
heeft gedaan om de wereld een stukje gezelliger te kleuren.
Bloom up Zoetermeer!
De eerste actie die we in 2021 konden doen was het Pay It Forward zaadjesproject. Nog meer kleur in Zoetermeer brengen! En zo de stad opvrolijken
tijdens wat sombere dagen.
De missie van Eigen Wij is het dagelijks verschil maken voor in ieder geval 1
persoon. “Hoe gaaf zou het zijn als we in een paar weken tijd voor meer dan
1000 mensen het verschil kunnen maken en dat zij vervolgens weer een
verschil kunnen maken voor nog 1000 andere mensen?” En zo geschiedde…..
Geïnspireerd op de film Pay It Forward, waarin een kleine jongen een geniaal
idee bedenkt om de wereld een stukje mooier te maken. “Als iedereen nu iets
kleins en liefs voor 3 anderen doet, dan is het zo gefixt” aldus de kleine man.
En zo is het idee geboren voor deze bloemen actie. We delen 1000 kaarten,
met een zakjes zaadjes uit. Deze 1000 mensen strooien de zaadjes in hun tuin,
in de loop van het jaar gaan de bloemen (klaprozen) bloeien en als deze
uitgebloeid zijn kun je de zaadjes opvangen en deze weer doorgeven aan 2 of 3
anderen. Binnen 2 jaar staat heel Zoetermeer vol met deze kleurrijke vrienden!
De actie werd door iedereen die de zaadjes ontvangen heeft met open armen
ontvangen en wij zien zo langzaamaan steeds meer klaprozen in Zoetermeer!

WIJ-Schilderij
In de eerste helft van 2021 heeft Eigen Wij een project gelanceerd waarbij 250
eenzame Zoetermeerders bezocht zijn.
Het thema was: de kunst van eenzaamheid. Op het moment dat iedereen
binnen zat en vrijwel geen verbinding meer met elkaar voelden, is het idee
geboren om met een groep selecteerde deelnemers iets waanzinnigs te
creëren! SAMEN, maar toch apart.
Alle deelnemers ontvingen allen een tas met schilderproducten: een klein
schildersdoekje van 15 bij 15 cm, penceeltjes, een bakjes met diverse kleuren
verf én uiteraard de uitleg wat het idee was. Het thema was 'SAMEN' en een
ieder kon dat op zijn of haar manier invullen wat dat voor hen betekent. De
tasjes werden in 4 dagen rondgedeeld door vrijwilligers van Eigen Wij, van de
Zonnebloem en de Leo Club Zoetermeer. Bij het uitdelen van de schilderstasjes
merkten wij al snel dat het praatje aan de deur misschien nog wel belangrijker
was dan het schilderijtje. We hebben daar dan ook extra de tijd voor
uitgetrokken, bij zowel het brengen van het tasje als het ophalen van de
schilderijtjes.
Al deze schilderdoekjes samen, werd het WIJ-schilderij! Dit schilderij - waarbij
de 250 kleine schildersdoekjes tot 1 groot bord gemaakt werd - heeft een
prominente plaats gekregen in het gebouw van Eigen Wij. Het WIJ-schilderij is
op 15 dec 2021 feestelijk onthuld door Wethouder Jakobien Groeneveld!

Tijdens dit project – mede mogelijk gemaakt door Fonds1818 - is er
samengewerkt met diverse Thuiszorg organisaties, De Zonnebloem, en
Kwadraad.

Buurtkastje
Menstruatie armoede. Het bestaat nog. Anno 2021. In Nederland.
Veel mensen vanuit de doelgroepen die bij ons komen vallen veelal tussen wal
en schip. Op meerdere vlakken, maar vooral ook op financieel vlak. Hun
inkomen is nét iets teveel om onder de “Voedselbank” doelgroep te mogen
vallen, maar zij struggelen wel elke maand weer om rond te komen.
Deze verhalen maakte dat Eigen Wij een verantwoordelijkheid voelde om iets
daarin te betekenen. In 2021 is Eigen Wij een samenwerking aangegaan met
Stichting Armoede Fonds. Vanuit de donaties hebben wij een Buurtkastje laten
maken in de sociale werkplaats van Stichting SoGoed.
En medio sept 2021 kon het prachtige Buurtkastje haar werk gaan doen!
Vooral om de buurtbewoners die geen middelen hebben om dameshygiëne te
kunnen kopen te faciliteren. Deze hygiëneproducten, bestaande uit
maandverband, tampons, ed. worden verstrekt door Stichting Armoede Fonds.
Eigen Wij verspreidt het – d.m.v. het Buurtkastje welke 24/7 bereikbaar is – aan
de vrouwen en meisjes uit de wijk die het nodig hebben.
Gebleken is dat de wijk waarin Eigen Wij ligt, en de bezoekers van Eigen Wij,
een groot hart hebben en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen voor
elkaar. Het Buurtkastje wordt inmiddels gevuld door én voor de buurt. Precies
waarvoor het bedoelt is.

Personal Theetjes
Waar we in een normale situatie elke week op woensdag samenkomen tijdens
de inloop was dit uiteraard niet mogelijk in een groot deel van 2021.
Daarom heeft Eigen Wij de Personal Theetjes in het leven geroepen. Onze
deelnemers werden aan een eigen Eigen Wij thee-date vrijwilliger gekoppeld,
even een uur (of langer) het huis uit, even een luisterend oor of een fijne
wandeling in de natuur. Deze persoonlijke aandacht werd erg gewaardeerd, en
heeft voor duurzame verbindingen gezorgd die tot op de dag van vandaag nog
in tact zijn.

Crea-inloop ochtenden
Het samen creëren van het WIJ-schilderij heeft – toen het weer mogelijk was een wekelijkse opvolging gekregen! Elke week konden de deelnemers van het
WIJ-schilderij, en ieder ander die er behoefte aan had, op de woensdag
aanwezig zijn. Tijdens deze vrij toegankelijke crea-inloop ochtend kan men
elkaar kan ontmoeten, kletsen en met elkaar creatieve activiteiten doen.

Verbinden door Taal
Eens per maand faciliteert Eigen Wij een ontmoeting tussen de deelnemers van
de NL taalles (via Taalpartners), en (ouderen) bewoners en vrijwilligers van de
wijk. Hiermee kunnen de deelnemers van de taalles in de praktijk oefenen met
de taal. Daarnaast ontstaan er andere mooie kruisbestuivingen, zoals
vrijwilligerswerk in de tuin. Per keer zijn er ongeveer tussen de 10 tot 15
deelnemers aanwezig.

Eigen Wij Tuinteam
Waar kon je tijdens de lockdowns beter zijn dan buiten?
En hoewel Eigen Wij al jaren een fantastische tuin heeft, was er nog nooit een
écht tuinteam opgestaan, tot vorig jaar!
Vanuit allerlei windstreken kwamen er vrijwilligers aanwaaien: van jong tot oud
en van nieuwkomer tot oudgediende. Er heeft zich werkelijk een geweldige
groep (zeer betrokken!) vrijwilligers verenigd en tot op de dag van vandaag
creëren zij groene magie aan de Voorweg. Zo is er een prachtig veld vol met
Zonnebloemen in de vorm van een hart ontstaan: Project FlowerHeaven.
Inmiddels is er ook een kruiden/moestuin, een relax gedeelte en veel
biodiversiteit op het terrein gebracht.

Eigen Wij Kerst on Tour
Toen we onverhoopt tijdens Kerst 2021 toch weer lockdown gingen, kon het
jaarlijkse Kerstdiner helaas niet doorgaan. Eigen Wij heeft daarom het plan
omgedraaid en heeft de Kerst bij de mensen thuis gebracht! Een 20-tal
vrijwilligers hebben - geheel in stijl en verkleed als Elfje – een onvergetelijke
Kerst bij de mensen aan de deur gegeven: Kerstmuziek, een heerlijke
Kerstdiner gemaakt door een Chefkok, ieder een versierde mini Kerstboom en
uiteraard inclusief cadeautjes. De vrijwilligers hebben op vrijdag 24 december
2021 40 mensen een onvergetelijke Kerst gegeven.

Er is voor dit project samengewerkt met veel lokale ondernemers en
organisaties zoals Ipse de Brugge.

