Jaarverslag 2020

Het is nu april 2021 wanneer ik dit jaarverslag schrijf.
Graag wil ik het openen met een brief die ik 14 april 2020 naar
onze vrijwilligers heb verzonden; met als thema

‘Geef mij nu je angst
ik geef je er hoop voor terug’
‘In deze bijzondere en soms onwerkelijke tijd wil ik deze persoonlijke brief met je delen.
De titel van deze brief was het slot nummer van The Passion 2020. Een voorbereiding op pasen, dat altijd in het teken van hoop
staat. En dit jaar is het soms een hele uitdaging en soms een opgave om die hoop te blijven houden. Maar toch blijf geloven
in die hoop. De ene dag, afhankelijk van het moment van de dag, weer meer dan de andere. Toch steeds met geloof dat we
vanuit sociale afstand elkaar nog meer gaan leren te ont-moeten. Hoe dat precies voor ons als stichting zal zijn, kan ik nu nog
niet helemaal inschatten, maar werk daar wel dagelijks aan.
Eén tot twee keer per week ga ik naar het Ontmoet & Groethuys, ik hoor de stilte, maar ervaar iedere keer ook verbondenheid.
Ik zie in mijn gedachten de gedrevenheid van jou als vrijwilliger bij het serveren van de koffie, begeleiden van een activiteit, ik
zie gasten sporten, breien, op weg gaan voor een wandeling. Hoor het geratel van de naaimachine en tikken van breipennen.
Ik zie lege koektrommels maar ruik de geur van versgebakken koekjes. Ik zie prachtige tulpen in bloei staan in de tuin en
de bloembakken met kruiden voor in een pan verse soep. De boodschappen plus bus die rustig staat te wachten op een
volgende rit. Ik denk aan de eerste ritten naar De Keukenhof van vorig jaar. De gele Stumobiel die staat te wachten om gasten
op te halen. Ik hoor het getimmer en de taal van mannen van de woensdagochtend. Bij de gele gordijnen staat het rek met
zelfgemaakte kaarten rustig te wachten op nieuwe aanvulling. De hockeystick en het groene tapijt van koersbal liggen keurig
onder het bureau en ik bedenk me dat het prachtig weer is voor jeu de boules. De sjoelbakken blijven in de opslagruimte staan
en worden niet klaargezet voor de zondagen. Ik hoor de muziek van de lunch concerten, zie de activiteiten in de Ligt, ruik de
geur van lekker eten in onze keuken, maar ook in Aalst en Dommelen. En bij al dit moois zie ik jou voor me, met je inzet en
enthousiasme voor de gasten en onze stichting. Dit alles geeft mij de passie en overtuiging om door te gaan.

Ik weet echt niet hoe een 1,5 meter economie eruitziet bij het ont-moeten en besef me ook dat er nog veel onduidelijkheden en
zelfs ook onzekerheden zijn. Toch laat deze tijd me ook zien, dat we goed bezig waren en zijn. Al voordat de eerste initiatieven
via social media of andere kanalen verspreid werden, waren wij al met onze gasten aan het bellen. Variërend van 1 keer per
week tot meerdere keren per week, tot zelfs gewoon even langs fietsen en vanaf de straat door het raam bijkletsen. We kunnen
het verschil maken, zoals we vaak zeggen.
Afgelopen jaren zijn vele organisaties, instellingen en gemeente Eindhoven ons komen bezoeken, om te luisteren, zien en
ervaren wat wij nu bedoelen met dat verschil maken. En iedere keer gingen zij blij, opgetogen, vol enthousiasme en inspiratie
weg. En ook iedere keer bleef ik met passie en liefde vertellen over onze stichting en hopen dat het opgepakt zou worden. Niet
voor ons als stichting, maar voor een andere manier van samen leven en in contact komen met elkaar, ontmoeten, groeten,
samen komen, samen zijn, samen blijven en samen doen.
De komende weken blijf ik thuis werken en ga af en toe naar het Ontmoet & Groethuys aan de Jongemastate om die beelden
te zien, te ervaren dat jij daar (ook als is het vanuit sociale afstand) denkbeeldig aanwezig bent en we met elkaar in contact
blijven. En niet enkel vanuit hoop, maar zeker ook vanuit geloof en gesteund door de liefde voor elkaar.
Ik besef me dat je zelf ook iedere dag bezig bent een weg te vinden in deze tijd.
Weet in ieder geval dat ik vanuit nabijheid aan je denk.’

In de ervaring en beleving van eenieder en in de geschiedenisboeken zal Corona het centrale
woord over 2020 zijn. En eenieder heeft daar de persoonlijke beelden bij. Zo ook, wij als stichting
Ontmoet & Groet. In dit jaarverslag willen wij u ook laten zien hoe wij denken die weg gevonden
te hebben en vanuit sociale afstand toch weer nabij kunnen zijn. Een andere manier kijken naar
ouder worden, vanuit verbondenheid en wederkerigheid naar elkaar toe.
Ook kiezen we er bewust voor om dit jaarverslag op een speelse, vriendelijke en visuele manier
vorm te geven. En u heeft 1 voordeel, de meeste tekst hebt u met dit voorwoord al gelezen. Ik wens
u. tijdens dit contact moment dat u ons jaarverslag leest en kijkt, veel plezier en inspiratie toe.

Hubert Cornelis

Directeur Stichting Ontmoet & Groet

2020

01 januari

Een nieuw jaar vol nieuwe uitdagingen. Onze missie en visie blijven
overeind we gaan voor samen, komen, samen zijn en samen blijven
door vooral samen te werken en samen te doen om zo samen te leven.
Dat kunnen en gaan we niet alleen doen, maar samen met alle (zorg)
organisaties, formeel en informeel om ons heen. Elkaar gevonden
in netwerk GOudT (Gezond Oud Thuis). Ook richten we ons dit 1ste
kwartaal van het jaar op een subsidieaanvraag voor basisdagbesteding
Sociaal Domein 2021. We zijn het jaar begonnen en eind februari hebben we op diverse plekken in het pand posters met handhygiëne. Tot
10 maart, de dag waarop de veiligheidsregio adviseert om centra zoals
Ontmoet & Groet voor 1 week te sluiten...
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10 maart

We zijn dicht. Geen gasten en geen vrijwilligers die het Ontmoet &
Groethuys bezoeken. Vanaf 16 maart zijn we alternatieven gaan bedenken en in overleg met onze vrijwilligers wordt een bellijst samengesteld.
Alle gasten worden verdeeld over vrijwilligers. Iedere vrijwilliger belt vanaf 17 maart minimaal 1 maal per week met een aantal gasten. Tijdens
dit persoonlijk contact wordt ook de behoefte van de gast gevraagd en
indien gewenst wordt er vaker met elkaar gebeld. We blijven in contact
en nabij.

11 maart

Ondertussen zet het bestuur zich in om een voorzichtige doorkijk te
nemen, we stellen een corona protocol op, maken looproutes, plannen
een interne verbouwing om vanuit 1,5 mtr toch eventueel open te
kunnen, het luchtbehandelingssysteem wordt extra gecontroleerd,
de subsidie aanvraag krijgt steeds meer vorm en kan voor 01 juni
ingediend worden. We ontwikkelen het zoom contact en teams vergaderen. Samenwerking door vooral te bellen. Horen verhalen van onze
vrijwilligers over de gasten die zij bellen. De toename van eenzaamheid,
verdriet en gemis. We nemen afscheid van gasten op een manier die we
ons niet hebben kunnen indenken.
De inleverdatum voor subsidie wordt verplaatst naar 3de kwartaal. Nog
extra aanscherpen, maar ook extra spannend omdat besluittermijn en
daarmee de kennis van wel of geen toekenning ook einde van dit jaar
zal zijn. Extra spannend. We hebben bij rijkdienst voor ondernemend
Nederland een aanvraag Tegemoetkoming schade COVID-19 ingediend.
We besluiten ook om met de stumobiel te stoppen. Mochten we weer
open kunnen dan is deze manier van vervoer niet veilig genoeg.
Maandag 06 juli, een week voor onze heropening organiseren we een
testdag met, voor en door onze vrijwilligers. Zijn de looproutes duidelijk, klopt de logistiek, is er voldoende ruimte en afstand, hoe serveren
we de koffie, hoe zorgen we corona-proof voor koffiemelk, suiker en
koekjes? We hebben het ervaren en vanaf 13 juli durven we weer heel
voorzichtig open te gaan.
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14 juli

De zomerse periode lijkt, ondanks de warme temperaturen iets
verkoeling te geven. Gasten spreken elkaar op afstand. Ook al kunnen
niet alle activiteiten plaats vinden, toch komen gasten bij elkaar om
koffie te drinken en sociaal contact te houden. Er klinken weer verhalen,
veelal buiten in de zon. Gestart met 3 koffie momenten per week, gaan
we voorlopig naar 5 momenten om elkaar in het Ontmoet & Groet weer
te ontmoeten. Ook al is het verplicht om je hiervoor aan te melden.
We ontvangen een schade tegemoetkoming waardoor we wat extra
inkomsten hebben en de aanpassingen niet ten laste komen van onze
reguliere liquide middelen. Ervaringen met andere organisaties worden
gedeeld en netwerk GOudT krijgt, ondanks de beperkingen van het
moment, steeds meer vorm en inhoud.
Vanaf september komen er ook weer 2 Summa stagiaires, zodat we ook
als erkend leerbedrijf actief bezig zijn. Projectaanvraag voor een Riksja
met trapondersteuning, als alternatief vervoer voor de Stumobiel is
geschreven en ingediend bij een paar fondsen.

31 augustus

Langzaamaan gaan we steeds meer gasten zien, de eerste weken na
de opening nog zo’n 20 gasten per week, het vierde kwartaal gemiddeld
90 gasten per week. Voor het contact, de koffie, een eenvoudige lunch,
maar bovenal om elkaar te zien en verhalen te delen. Iedere keer met
maximaal 15 personen in ons Ontmoet & Groethuys waar we voor corona tijd soms wel met 40 personen aanwezig waren. Heel normaal, toch?
We ontvangen een positieve reactie van een fonds op de Riksja aanvraag en kunnen het project gaan uitvoeren. Straks, wanneer het weer
kan, gaan we onze gasten thuis ophalen en kunnen ze veilig voor in
de Riksja plaats nemen. Veilig en in de buitenlucht thuis opgehaald
worden of genieten van een rondrit door Eindhoven. Ook een studente
van Summa die zich aanmeldt om dit project voor afstudeerstage in te
gaan richten. Samen met de overige Summa stagiaires, de Fontys hogeschool leerlingen die voor informatie komen en de TU/e studenten van
Industrial Design is er, ook al is het op afstand weer contact tussen jong
en oud. Ook op 1,5 meter kan er van elkaar geleerd worden. Helaas dit
jaar geen maatschappelijke stage week voor de middelbare scholieren.
We annuleren onze jaarlijkse vakantieweek maar nemen wel een optie
voor november 2021. Dat moet lukken, toch?
We ervaren dagelijks de kracht van betekenisvolle relaties, het ervaren om gezien te worden. Gasten geven aan blij te zijn dat ze er weer
toedoen. We vinden de weg om vanuit wederkerigheid een andere kijk
op ouder te worden te krijgen. De contouren van het Ontmoet & Groet
Social Franchise Model krijgen steeds meer vorm. We geloven dat we zo
op meerdere locaties het verschil kunnen gaan maken. Archipel toont
interesse om in Zuiderpark een Ontmoet & Groetpleyn te starten. We
ontvangen een toekenning vanuit de gemeente Eindhoven op onze
aanvraag. Natuurlijk vraagt dat wat interne aanpassingen, maar we zijn
er klaar voor!
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Vol vertrouwen vervolgen we onze weg in
het nieuwe jaar 2021!

