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Voorwoord voorzitter

Het is het eerste volledige jaar geweest voor de Stichting Een Heerlijk Thuis. Een jaar 
van wennen, oriënteren en opstarten. De eerste bijeenkomsten en workshops voor de buurt 
Gouda Oost gingen van start. De eerste belangstelling was er. Een eerste verbondenheid 

tussen mensen, die elkaar nog niet kenden.

We hebben dit jaar ook pogingen gedaan om financiën te verwerven. Voor zo’n nieuw 
initiatief is dat nog best lastig. Hoewel het ook al een beetje is gelukt. En we gaan er 
gewoon mee door natuurlijk. Ons verhaal is goed, maar moet ook door anderen nog begrepen 

worden.

Het gesprek met de burgemeester vond ik een hoogtepunt. Hij hield er wel van. Een 
jongere en een oudere idealist, Arie Jan en ik dus, met hart voor mensen. Zo is het ook 

met het groepje dat wij vertegenwoordigen. Een klein groepje van mensen met dezelfde 
passie. Nu nog klein, maar hopelijk allengs groter.

Zo was het een jaar met veel verwachting voor de toekomst. Om zowel in de lengte, 
breedte als diepte verder te groeien.

Henk van Blitterswijk
Voorzitter



Doelstelling stichting

Welzijn, welbevinden en verbondenheid van 
bewoners in Goudse wijken vergroten door 

generaties bij elkaar te brengen, in sterke 
relaties en huwelijken te investeren, door 

ouders te helpen in ouderschap en opvoeding 
en door mensen te verbinden in communities

en/of families.



Activiteiten

Met de volgende activiteiten hebben we afgelopen
jaar voldaan aan de doelstelling:

* Café Nelson
* Open Poort Diner

* Happy Together
* Huwelijkscoaching
* Workshop GROEI!
* Het Burendiner

* Buurtwerk (bezoek, zorg, etc.)



Café Nelson

In het Nelson Mandela Centrum in Gouda Oost
organiseerden we zes avonden met uiteenlopende

thema’s; van eenzaamheid tot de kracht van
goede buren. Tijdens deze avonden raakten

bewoners van Gouda Oost diepgaand in gesprek
over onderwerpen die ertoe doen. We bereikten

een groeiend gevoel van verbondenheid.



Open poort diner

Al achttien jaar geleden was het dat de bewoners
van de buurt (Boelhouwerstraat t/m Walraven

van Halllaan) een grote gezamenlijke activiteit
beleefden.

Het Open Poort Diner zorgde ervoor dat in
verschillende tuinen met elkaar gegeten werd

en buurtbewoners elkaar (beter) leerden kennen.



Happy Together

In maart en oktober organiseerden we Happy Together;
een diepgaand diner voor twee. We ontvingen

in totaal 23 stellen die genoten van een
heerlijk driegangenmenu. Tussen de gangen

door daagden we hen uit na te denken
over belangrijke thema’s. We bereikten

hiermee dat stellen ontspannen spraken over
essentiële onderwerpen en dat zij beter

uitgerust werden als stel.



huwelijkscoaching

Twee stellen hielpen we in hun relatie,
terwijl zij het moeilijk hadden met elkaar.

Beter leren communiceren, elkaar leren
begrijpen, relaties om je heen krijgen, samen

vooruit durven kijken.



Groei!

In vier avonden verzorgden we een workshop
over leiderschap. Iedereen is een leider: op
het werk, in het gezin, bij een club. Door

te groeien in effectief leiderschap
kunnen we de mensen die we leiden beter

behandelen en helpen zelf ook te groeien.



Het burendiner

In dezelfde buurt als het Open Poort Diner,
stimuleerden we bewoners met iemand

uit de buurt te eten. Tien ‘huizen’ deden mee.
De reacties waren enthousiast en het 

initiatief leidde tot meer onderling contact.



Buurtwerk

Afgelopen jaar hebben we in dezelfde buurt
als het burendiner veel nieuwe mensen leren kennen.
We hebben mensen bezocht, mensen geholpen en samen

gegeten, waardoor er meer verbondenheid ontstaat
en we elkaar makkelijker ‘weten te vinden’.

Er is in 2018 een groter netwerk in de buurt
ontstaan, zo getuigt ook het aantal mensen dat

meehelpt bij de organisatie van activiteiten
voor 2019.



samenwerkingen
In 2018 bouwden we aan ons sociale netwerk. We gingen

kostbare relaties en samenwerkingen aan met:
* Wijkteam

* Buurtcentrum Nelson Mandela Centrum
* Kwadraad

* Sociaal Team
* Het Kantoor van Nu

* De Passiecoach Nederland
* Ouderenvereniging

* De Klup
* Politieke partijen

* Winkeliers / Ondernemers / Bewoners



2019

In 2019 plannen we de volgende activiteiten:
* Café Nelson

* Happy Together
* Online Relatiecoaching

* Minicollege Seks
* Workshop Verbondenheid

* Workshop Buurten
* Workshop Generaties

* Workshop GROEI!
* Coaching

* Training voor buurtverbeteraars
* Oud & Jong in gesprek



2019

In 2019 rekenen we op gebruikmaking van de
volgende communicatiemiddelen:

* website http://www.eenheerlijkthuis.nl
* brochures

* flyers
* sociale media en YouTube

* cursus- en workshopmateriaal



2019

Het is onze sterke wens om in de loop van 2019 
– en alleen als de inkomsten dat toelaten –

de initiatiefnemer van Stichting Een Heerlijk 
Thuis en indien mogelijk ook een betrokken 

vrijwilliger een financiële beloning voor hun 
werk te geven.



financiën

Saldo 1 januari 2018: € 0,00
Saldo 31 december 2018: € 2.727,97



financiën

Inkomsten 2018

Inkomsten uit subsidies/fondsen: € 800,00
Giften van particulieren: € 3.110,00

Inkomsten uit activiteiten: € 1.577,84



financiën

uitgaven 2018

Uitgaven aan activiteiten: € 1.758,63
Uitgaven aan marketing/communicatie: € 1.162,49

Uitgaven aan diversen, vrijwilligers, overige: € 448,41



financiën

reserves 2018

Liquide middelen 31 december 2018: € 2.727,97
De reserves zullen aangewend worden voor activiteiten,

communicatie en een begin voor mogelijke beloningen
volgens de begroting op de volgende pagina.



financiën

Begroting 2019

Verwachte inkomsten subsidies, fondsen, giften: € 30.000,00
Verwachte inkomsten activiteiten: € 2.000,00
Verwachte uitgaven activiteiten: € 1.500,00

Verwachte uitgaven marketing en communicatie: € 1.500,00
Verwachte uitgaven beloning werknemers: € 30.000,00

Verwachte uitgaven vanuit reserves: € 1.500,00


