Zwolse initiatieven van
2019 voor Zwolse minima
Let op! Dit lijstje is niet compleet. Alle initiatieven die hierin staan hebben hun
initiatief gemeld op basis van een oproep in januari.
Het overzicht bevat mooie initiatieven of projecten die in Zwolle lopen of hebben
gelopen voor Zwolse minima

Cursus ‘meer doen met minder geld’
Stichting Meer Doen Met Minder Geld is in 2019 zijn de 9e cursus begonnen in
een nieuwe samenstelling. Er werd het volgende over de cursus gezegd:
‘De groep telde 10 deelnemers die allemaal van begin tot eind de cursus met
goed gevolg hebben gedaan en afgerond. De feedback was mooi en zelfs
innemend. Mensen ervaren verbondenheid met elkaar, ondanks de verschillende
achtergronden en verschillende financiële situaties. Er is geweldig mooi
samengewerkt en nog ontmoeten leden uit die groep elkaar in de oud
curistengroep. De verbondenheid duurt dus voort.
Omdat het zo lekker loopt starten we in februari alweer de 10e editie van de
cursus. Maar we hebben nog meer op de agenda. Houd ons dus vooral goed in
de gaten en kijk ook eens op de facebookpagina van stichting meer doen met
minder geld. ‘
Site: https://www.meerdoenmetmindergeld.nl/

Stichting Meedoen
Stichting Meedoen is op dit moment in samenwerking met de gemeente bezig
om een kindloket op te stellen. Dit loket is een centraal pint waarop
verschillende kindbenodigheden kunnen worden aangeboden
Site: www.kindloketzwolle.nll
Verder heeft Stichting meedoen veel samengewerkt met andere instanties, zoals
Travers voor een kindervakantiespeelweek, Jeugdland en hebben ze met het
Openluchtbad een samenwerking voor abonnementen voor hun klanten.
Site: www.meedoenzwolle.nl

Werkgroep In Gesprek (onderdeel van WWL)
De Werkgroep In Gesprek organiseert gesprekken tussen politici en mensen die
last hebben van overheidsregels of die in armoede leven. Op de tweede pagina
van onderstaande flyer staat de werkwijze van de werkgroep. De werkgroep
heette tot voor kort Adoptiegroep, maar heet nu dus Werkgroep In Gesprek.

Stichting KerstZwolle
Vanuit Stichting KerstZwolle wordt jaarlijks de Kerstpakkettenactie
georganiseerd. Ze hebben het afgelopen jaar 2750 kerstpakketten gemaakt voor
de Zwolse minima.
Site: www.kerstzwolle.nl

Travers Welzijn
Vanuit Travers is het volgende initiatief benoemt:
‘Ons beleefhuis in Zuid is en was wel een inspirerend voorbeeld toch! En het
mooie is dat we dit jaar opnieuw een beleefhuis in Zwolle gaan opzetten en dat
er elders in NL ook beleefhuizen opgezet worden. Wat begon als een klein
experiment, breidt zich als een olievlek uit over land….’
Meer informatie over dit initiatief of andere initiatieven:
https://traverswelzijn.nl/

St. Present Zwolle
Hieronder is informatie te vinden over de 4 PresentProjecten en Present-Trajecten gerelateerd aan armoede.
Ook de andere Projecten en Trajecten staan erin vermeld
Meer informatie: https://stichtingpresent.nl/zwolle/

Deltawonen
Vanuit Deltawonen is het volgende initiatief gemeld:
‘Misschien leuk en goed te vermelden dat op 11 september 2019 DeltaWonen een
congres heeft georganiseerd over Laaggeletterheid.
Het congres was bedoeld voor onze stakeholders en leveranciers om bewustzijn te
creëren voor dit thema omdat zij veelal met onze huurders in aanraking komen, maar
ook voor hun eigen medewerkers.
Aan het eind van het congres hebben een aantal bedrijven (waaronder ook de gemeente
Zwolle) een PACT getekend om dit onderwerp binnen de organisatie aan te pakken.
Aanpak van laaggeletterdheid is een manier van armoedebestrijding. Laaggeletterdheid
gaat vaak hand in hand met schulden.’

Stichting Voor Elkaar Zwolle
In 2019 heeft Voor Elkaar Zwolle de volgende activiteiten georganiseerd:
•

•

De Week van de Armoede, waarin we samen met Zwolse kerken meer
bewustzijn rondom het thema armoede hebben gecreëerd door themakerkdiensten en bijeenkomsten.
Uitdelen van warme chocolademelk (en koekjes) in de Diezestraat op 23
december, om verbinding aan te gaan met Zwollenaren en iets terug te
geven aan onze mooie stad.

SamenZwolle
Over een initiatief van SamenZwolle is het volgende vermeld:
‘Graag breng ik Samen Kids onder de aandacht.
https://www.samenzwolle.nl/samenkids
Dit is een platform, onderdeel van Samen Zwolle, waar we oproepjes voor
kinderen koppelen aan een vrijwilliger.
Hier zijn we in oktober 2019 mee gestart. Ondertussen worden er al ruim 35
kinderen in de leeftijd 2 – 12 geholpen door studenten van social work
(Windesheim en Viaa) en door de zwollenaren die deze kinderen een warm hart
toedragen. De ondersteuning bestaat uit taalcoaching in de thuissituatie (1 x per
week bezoekt een vrijwilliger een gezin thuis en oefent spelenderwijs met taal)
Ook kinderen op de peuterspeelzaal die wat extra ondersteuning nodig hebben,
worden op deze manier geholpen.
Op deze manier helpen we kinderen in Zwolle op een leuke en laagdrempelige
manier en proberen we achterstanden te voorkomen.’

Het Lift Je Leven programma
Wil je bewuster leven? Nog beter omgaan met je geld, je gezondheid en ‘groen’,
oftewel de wereld om je heen? Dan is het Liftjeleven programma echt iets voor
jou. Je werkt aan je persoonlijke doelen, in een groep en met een begeleider die
met je meedoet. Het programma is ontwikkeld vanuit de wetenschap en niet
alleen leerzaam maar ook leuk om te volgen! Eerdere deelnemers geven het
programma zelfs een 8,6!
Hoe dat komt? We werken met de Actief Leren methode. Dus wat je leert, breng
je meteen in de praktijk. Er is een positieve sfeer in de groep en je leert ook van
elkaar. We werken vanuit ieders eigen kracht en dat geeft veel plezier en het
levert meteen iets op.
Een paar reacties van deelnemers:
“Ik heb een boost in zelfvertrouwen gekregen”
“Er wordt echt naar je geluisterd en er is een heel fijne sfeer”
Als je meer wilt weten of als je graag mee wilt doen, laat het dan weten op
info@stichtinglift.nl

