Jaarverslag 2020
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Eindhoven Bouwt. Er is heel wat gebeurd. COVID-19 heeft
grote impact op al onze werkzaamheden gehad. De kunst was om zo goed mogelijk mee te bewegen
met de gegeven omstandigheden. We zijn blij dat we ondanks de gegeven situatie veel hebben
kunnen bereiken.
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.
Onze pioniers zijn in 2019 gestart met het opbouwen van het netwerk in Eindhoven. Niet alleen
contacten leggen met jongeren, maar ook met woningbouwverenigingen, zorginstellingen,
EindhovenDoet, WIJEindhoven, etc. In het jaar 2020 zijn ze daarmee doorgegaan. Diverse instellingen
namen contact op met de pioniers. Er was een hulpvraag. Een aantal scholen heeft contact met hen
opgenomen om jongeren te plaatsen. Kortom: het netwerk ‘werkt’.
Helaas waren er voor heel 2020 onvoldoende financiële middelen om de beide pioniers te kunnen
betalen. We zijn in de loop van 2020 volop bezig gegaan met fondsenwerving. Met het
inspiratienetwerk TijdVoorActie hebben we bekeken of ‘MDT’ (= Maatschappelijke Diensttijd) voor
ons een goede doorstart zou kunnen betekenen. We zijn daar positief uitgekomen. De werving van
nieuwe pioniers is succesvol verlopen. Anke Jenniskens en Linda van de Donk zijn inmiddels gestart.
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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. Vanaf maart hebben we geen
CatharinaNachten meer kunnen houden. Het was niet mogelijk om hier een goed alternatief voor te
vinden.

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 een dikke streep door de geplande jongerenreizen. De risico’s waren te groot. In
plaats daarvan hebben vol ingezet op projecten in het Roma-kamp zelf. De stichting heeft fondsen
geworven en giftgevers hebben hun betrokkenheid getoond. Daardoor kon in het Roma-kamp legale
elektriciteit worden aangelegd. Geen illegale stroom aftap, met dodelijke ongelukken als gevolg van
losliggende kabels. De eerste huizen hebben inmiddels stroom gekregen.

Het gat voor de eerste elektriciteitspaal!

De eerste elektriciteitsmast in de grond
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De regering van Oekraine had in het begin van het jaar alle scholen en kleuterscholen gesloten. Pas
begin september was het pas mogelijk om ze weer te openen. De kinderen konden op school een
normaal schooljaar niet afmaken. De 2e coronagolf zorgde voor een hernieuwde sluiting van de
school. Geen school betekent voor de kinderen geen goede maaltijd en voor de leerkrachten geen
salarisinkomsten. Dat heeft grote impact. We hebben geld voor voedselpakketten en laptops voor
een aantal kinderen kunnen werven. Daarnaast een stukje financiële ondersteuning voor de
leerkrachten waar wij contact mee hebben.

De gezinnen waren heel blij met de laptops
In het vierde kwartaal zijn we gestart met de fondsenwerving voor de renovatie en de uitbreiding van
de school in het Roma-kamp. De uitbreiding van de school zorgt ervoor dat meer kinderen langer
naar school kunnen. Daarnaast willen we dat alle kinderen uit het kamp gaan naar school, zodat er
geen nieuwe generatie analfabeten meer opgroeit. Er is veel analfabetisme onder de kampbewoners.
Het doel is om medio 2021 (na het schooljaar) de bouwwerkzaamheden uit te voeren.

Bestuurswisseling
In het bestuur van stichting Eindhoven Bouwt heeft éen bestuurswisseling plaatsgevonden. Rolf
Pelleboer heeft als secretaris afscheid genomen. Anouk Sonneveld - van Leur heeft de vacante plek
ingenomen. Zij was één van de voormalige pioniers van Netwerk Goedvolk. Daar zijn we blij mee. De
opgebouwde kennis van Netwerk Goedvolk is hiermee gewaarborgd.

Eindhoven, 9 februari 2021
Kees Bikker
Voorzitter Stichting Eindhoven Bouwt
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