Jaarplan 20201
Voor u ligt het jaarplan 2021 van Stichting Eindhoven Bouwt. COVID-19 heeft in het voorgaande jaar
2021 grote impact op al onze werkzaamheden gehad. Dat zal - zeker in de 1e helft van het jaar - niet
anders zijn. De kunst is en blijft om zo goed mogelijk mee te bewegen met de gegeven
omstandigheden. We staan te popelen om er weer een mooi jaar van te maken.
Stichting Eindhoven Bouwt is actief in Eindhoven. Via Netwerk GoedVolk en de CatharinaNachten.
Daarnaast zijn we actief in de Oekraïne via ‘Eindhoven meets Janoshi’.

Netwerk GoedVolk
Netwerk GoedVolk (NGV) is een jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp
en netwerk biedt aan mensen in Eindhoven die weinig of geen netwerk
hebben. Netwerk Goedvolk inspireert en faciliteert jongeren tussen de
15 en 30 jaar om zich in te zetten voor kwetsbare mensen in Eindhoven.
NGV gaat verder om het netwerk in Eindhoven verder uit te breiden. Niet alleen contacten leggen
met jongeren, maar ook met woningbouwverenigingen, zorginstellingen, EindhovenDoet,
WIJEindhoven, etc.
NGV breidt haar dienstenpakket verder uit. Het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt sinds maart 2020 de
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) aan. Jongeren tussen 14 en 27 jaar kunnen
tijdens hun MDT ervaring opdoen. MDT is iets wat jongeren naast school,
studie en werk kunnen doen. Of juist in een vakantie of tussenjaar. NGV gaat
met scholen in gesprek op welke manier zij hierin een bijdragen. Scholen zijn
zeker geïnteresseerd omdat zij behoefte hebben aan ervaringsonderwijs.
CatharinaNachten
De Catharinakerk is elke 3e zaterdag van de maand van 22.00 uur tot 02.00 uur
open. Deze kerk ligt in het verlengde van Stratumseind, het uitgaanscentrum in
Eindhoven. Jongeren kunnen er een kaarsje branden. Een band zingt er liederen.
Jongeren kunnen er gewoon zitten. Er ontstaan soms mooie gesprekken. Niets
hoeft, alles mag.
Corona heeft een dikke streep door dit initiatief gezet. Zolang Corona duurt worden er geen
CatharinaNachten georganiseerd. We blijven op zoek naar alternatieven.

Oekraïnereizen
Het motto van de Oekraine reizen is ‘Bouwen aan jezelf door te
bouwen voor een ander’. We geven jongeren de mogelijkheid om
mee te gaan op een onvergetelijke reis naar de Oekraïne. Ze krijgen
te maken met andere leefomstandigheden, cultuur en
geloofsbeleving. Jongeren leren hun gaven en talenten in te zetten en
te ontwikkelen in projecten als het kinder-, tiener-, moeder- en
bouwwerk en in het bouwen aan relaties met de plaatselijke
bevolking en met de groep waarmee je op reis gaat.
COVID-19 zette in het jaar 2020 een dikke streep door de geplande jongerenreizen. De risico’s waren
te groot. We verwachten dat ook dit jaar de jongerenreizen niet door zullen gaan. De vaccinatie zal in
Nederland in de zomer flink op streek zijn. De situatie in de Oekraine en in het Roma-kamp zal nog
hetzelfde zijn. Veel besmettingen en geen vaccinaties. De stichting vindt het onverantwoord om met
jongeren daar naar toe te gaan.
In plaats gaan we verder met de projecten in het Roma-kamp zelf. Dit jaar de elektriciteit bij alle
huisjes zijn aangelegd. De school in het Roma-kamp wordt in de zomer gerenoveerd en uitgebreid.
De stichting gaat fondsen werven voor de renovatie van de wegen in het kamp. Er ligt nu een
onverharde weg vol met kuilen. Met name in slechte weersomstandigheden levert dit grote
problemen op voor het dorp. Met name de bereikbaar. Dit houdt ook in dat een ambulance daar
niet kan komen, hetgeen weer levensgevaarlijke situaties kan opleveren.
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