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Hart voor Zwolle 
  

 

Stichting Hart voor Zwolle is opgericht in 2014. Hart voor Zwolle verbindt jongeren aan eenzame 

en kwetsbare Zwollenaren. Jongeren zetten zich belangeloos in voor stadsgenoten die in een 

sociaal isolement verkeren. Inmiddels hebben honderden jongeren zich verbonden aan Zwolse 

hulpontvangers. Op deze manier werkt Hart voor Zwolle mee aan een stad waarin steeds meer 

mensen naar elkaar omzien. 

 

Visie | Zwolle is een schitterende stad. Veel Zwollenaren hebben het goed. Toch is er ook een 

groep inwoners die kwetsbaar is. Ze hebben geen sociaal netwerk dat naar hen omziet. Helaas 

zijn deze mensen veelal onzichtbaar voor hun stadsgenoten. In onze samenleving leven 

verschillende groepen mensen vaak langs elkaar heen.  

Tegelijkertijd zijn er gelukkig nog meer mensen die van betekenis willen zijn en willen omzien 

naar mensen die in kwetsbare omstandigheden leven. We zien een jonge generatie die ernaar 

verlangt om zich in te zetten voor anderen. Jongeren die verlangen naar verbinding en genieten 

van nieuwe ontmoetingen.  

Stichting Hart voor Zwolle verlangt naar een samenleving waarin mensen met elkaar verbonden 

zijn. We geloven in de kracht van jongeren. Als zij zich gaan inzetten voor mensen die kwetsbaar 

zijn dan bouwen we samen aan de stad van de toekomst. 

 

Missie | Stichting Hart voor Zwolle wil enthousiaste jongeren verbinden aan kwetsbare 

Zwollenaren zonder netwerk. We inspireren jongeren om netwerk en hulp te bieden aan 

stadsgenoten die in een sociaal isolement leven. We begeleiden jongeren in de hulp die ze aan 

anderen bieden. Zo helpen we kwetsbare mensen en bieden we jongeren de mogelijkheid om op 

een goede manier van betekenis te kunnen zijn voor een ander. 

 

Kerntaken | Hart voor Zwolle focust zich op drie kerntaken:  

1. we inspireren jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor een kwetsbare Zwollenaar. 

2. we verbinden jongeren aan mensen die hun hulp en netwerk goed kunnen gebruiken. 

3. we begeleiden jongeren als ze hulp en netwerk bieden aan hun stadsgenoten. 
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Samenvatting 
 
We hebben zowel een succesvol als ook een roerig jaar achter de rug. Een jaar waarin we wederom 

vele mooie verbindingen tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren tot stand mochten brengen. 

Tegelijkertijd een jaar waarin het spannend was of we de financiën rond zouden krijgen. Waarin we 

de noodklok moesten luiden omdat de grote groei van opgeloste hulpvragen en activiteiten niet 

werd gevolgd door een zelfde groei van subsidies en inkomsten.  

 

Gelukkig kunnen we in dit jaarverslag concluderen dat we 2019 zowel qua inhoudelijke resultaten als 

ook financiële resultaten zeer positief hebben afgesloten. Uiteindelijk werden vele mooie 

maatjesverbindingen en ontmoetingsactiviteiten gevolgd door verrassende giften en een zeer 

positief subsidiebericht vanuit de Gemeente Zwolle. 

 

In 2019 hebben we 218 hulpvragen mogen oplossen en begeleiden. We verbonden 462 jongeren 

aan kwetsbare stadsgenoten. Samen hebben zij zich maar liefst 6227 uur belangeloos ingezet voor 

Zwollenaren die in een sociaal isolement verkeren. 

 

Naast het verbinden van vele maatjestrajecten organiseerden we in ons vijfde jaar ook verschillende 

ontmoetingsactiviteiten: PEC Zwolle uitjes, kookworkshop en niet te vergeten een grandioos 

Jubileumfeest waarop zo’n 250 jongeren en hulpontvangers een feest van ontmoeting vierden. 

 

2019 was ook het jaar waarin er bij Hart voor Zwolle een transitie is ingezet. Twee coördinatoren 

kondigden hun vertrek aan en worden opgevolgd door een nieuwe medewerker. Ook werd er in het 

bestuur een nieuw bestuurslid toegevoegd. We hopen hiermee zowel een verjonging als een 

gezonde continuering tot stand te brengen, zodat we ook de komende jaren van blijvende betekenis 

kunnen blijven voor een Zwolse samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. 
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1. Activiteitenverslag 
 

In dit verslag brengen we de activiteiten van Stichting Hart voor Zwolle in beeld. Onze 

kernactiviteit bestaat uit het verbinden en begeleiden van maatjeskoppels. Daarnaast organiseren 

we eenmalige hulpprojecten, inspiratiemomenten en ontmoetingsactiviteiten.  

Ook beschrijven we een aantal projecten die we coördineren: een hartloopgroep, een 

maatjesproject voor dakloze jongeren en een stageproject in samenwerking met het Windesheim. 

 

 

1.1 | Resultaten 2019 

 

  2019  2018 2017 2016 2015 

        

Opgeloste hulpvragen  218  230 180 147 96 

structurele vraag  191  190 131 84 38 

eenmalige vraag  27  40 49 63 58 

        

Vrijwilligers  462  508 503 389 386 

Hulpontvangers  830  946 711 598 890 

Hulpactiviteiten  2236  1938 1917 1121 409 

Vrijwilligersuren  6227  5420 3904 3031 1638 

 

Opgeloste hulpvragen 

In 2019 hebben we 218 hulpvragen opgelost. Daarvan zijn er 119 nieuwe opgeloste hulpvragen, 

de andere 99 hulpvragen zijn voortzetting uit de jaren daarvoor. Van de nieuwe opgeloste 

hulpvragen ging het in 92 gevallen om een structurele hulpvraag (bijv. boodschappenmaatje of 

sportmaatje). In de overige 27 gevallen was er sprake van een eenmalige hulpvraag (bijv. tuinklus 

of verhuizing). Ook in 2019 zien we een voortzetting van een ontwikkeling die we de afgelopen 

jaren hebben ingezet: we zetten meer en meer in op duurzame relaties tussen mensen. Dus 

minder eenmalige projecten en meer structurele verbindingen. We geloven namelijk dat we op 

deze manier betekenis kunnen blijven in levens van mensen die in een sociaal isolement verkeren. 

 

Vrijwilligers 

In 2019 hebben 426 jongeren zich via Hart voor Zwolle ingezet voor kwetsbare stadsgenoten. Van 

die jongeren hebben 133 zich in 2019 structureel ingezet voor hulpbehoevende Zwollenaren. Dat 

kan zijn als individueel maatje of in groepsverband (bijv. studentenhuis dat zich structureel 

verbindt aan woonvorm).  
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Hulpontvangers 

In 2019 hielpen Hart voor Zwolle jongeren 830 hulpontvangers. We helpen verschillende 

kwetsbare Zwollenaren die zelf geen of weinig netwerk hebben: eenzame ouderen, vluchtelingen, 

dakloze Zwollenaren en mensen met een beperking. Daarnaast helpen we vrouwen die 

slachtoffer zijn van huiselijk geweld, mensen met psychische problemen, ex-gedetineerden 

(categorie ‘overig’). Als we de 218 opgeloste hulpvragen uit 2019 categoriseren zien we de 

volgende verdeling: 

 

Aantal hulpvragen per doelgroep: 

Eenzame ouderen 84 39% 

Vluchtelingen 41 19% 

Mensen met een beperking 40 18% 

Dak- en thuislozen 25 11% 

Overig 28 13% 

 

Hulpactiviteiten en vrijwilligersuren 

In 2019 hebben alle vrijwilligers gezamenlijk  2236 hulpactiviteiten verricht. Dat zijn het aantal 

ontmoetingsmomenten tussen vrijwilligers en hulpontvangers (zo verricht een maatje zo’n 40 tot 

52 hulpactiviteiten als je wekelijks iemand bezoekt. Gezamenlijk hebben alle vrijwilligers zich in 

totaal 6227 uren ingezet voor kwetsbare Zwollenaren. Een indrukwekkend aantal uren 

belangeloze betrokkenheid van jongeren voor hun stad! 

 

Evaluatie aan de hand van doelstellingen 2019 

Als we de resultaten bekijken aan de hand van onze doelstellingen uit het jaarplan, kunnen we 

concluderen dat we zeer tervreden kunnen zijn met behaalde resultaten: 

 

 Doelstelling Resultaat 

Hulpvragen 200 218 

Vrijwilligers 500 462 

Hulpontvangers 500 830 

Hulpactiviteiten 1500 2236 

Vrijwilligersuren 4500 6227 

 

De meeste resultaten zijn hoger dan we in ons jaarplan hadden ingeschat. Dit heeft voornamelijk 

te maken met het feit dat het aantal jongeren dat zich uit zichzelf aanmeldt meer is dan we op 

voorhand hadden verwacht. Het aantal ingezette vrijwilligers ligt wat lager dan de doelstelling, 

omdat we meer individuele maatjes inzetten en minder eenmalige groepen.     
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1.2 | Voorbeeldverhalen 2019 

 

Lokman & Ghislaine 

Een half jaar trokken ze samen op, Ghislaine Lesage (31) en Lokman Yapar (51). 

Laatstgenoemde was via Hart voor Zwolle op zoek naar iemand die hem een 

cursus kon geven in grafisch vormgeven. Hij is gebonden was aan een rolstoel 

wilde graag creatiever worden op de computer. Ghislaine, freelance marketeer 

en grafisch ontwerper, bleek een perfecte match. Ze hoorde van een vriendin 

over de oproep van Hart voor Zwolle. Of dat niet wat voor haar was? Ghislaine 

besloot te reageren en niet veel later ontmoette ze Lokman voor het eerst. 

Meteen hadden ze een klik. “Wat ik dacht?” Lokman lacht, zoals hij dat tijdens 

het gesprek voortdurend doet. “Ik dacht; wat een leuke meid.” Binnenkort 

volgt de laatste ‘les’ en ik kan zeggen: “We hebben veel van elkaar geleerd.” 

 Lees hun verhaal ‘Trots op Lokman’ 

 

Joke & Janycke 

Samen een wijntje drinken, keuvelen over de honden, af en toe 

een openhartig gesprek. De Zwolse Janycke bezoekt de 

tachtigjarige Joke al een jaar lang elke week, als vrijwilliger. Al 

noemt ze zichzelf liever niet zo. “Het is zoveel meer dan dat, de 

band tussen ons is erg hecht.” Ook Joke is in haar nopjes met de 

wekelijkse bezoekjes. “Ik vind het heerlijk om te keuvelen met 

Janycke. Sowieso vind ik het erg leuk om met jongeren te praten; ik 

ben immers zelf ook jong en ondeugend.” 

 Lees hun verhaal ‘Op de dag dat mijn man 10 jaar dood was nam ze bloemen mee’ 

 

Luca & Levy 

Luca is studente Social Work en spreekt iedere donderdagavond af met Levy 

op zijn woongroep in Zwolle. Meestal doen ze spelletjes: op de Wii, een 

bordspel, of buiten. Wie wint het vaakst? “Het gaat best gelijk op”, vertelt 

Luca lachend. Maar of dat ook zo is?  

 Lees hun verhaal ‘Just Dance’ 

 Bekijk filmpje 

 

Jesse & meneer Hollander 

Door zijn visuele handicap en slechte fysieke gesteldheid  woont de heer 

Hollander in het verzorgingstehuis de Nieuwe Haven. Via Hart voor Zwolle 

krijgt meneer Hollander eens in de 14 dagen een jongere op bezoek. Het is 

Jesse. Ze kletsen over van alles. Met name over voetbal. Meneer Hollander 

vindt dit erg leuk.  

 Lees hun verhaal  

 

Ichthus & Nieuwe Haven 

Heerlijke tapas, goede muziek, spannende spelletjes. Ouderen van de Nieuwe 

Haven werden getrakteerd op een aantal supergezellige activiteiten. 

Studentenkringen van CSV Ichthus Zwolle zetten zich dit seizoen met veel 

enthousiasme in voor ouderen van IJsselheem.  

 

https://www.stichtinghartvoorzwolle.nl/news/item/trots-op-lokman/
https://indebuurt.nl/zwolle/zwollenaren/zwollenaar-van-de-week/dikke-mik-tussen-joke-80-en-janycke-27-op-de-dag-dat-mijn-man-10-jaar-dood-was-nam-ze-bloemen-mee~70069/
https://www.stichtinghartvoorzwolle.nl/news/item/luca-levy-spelletjes-doen-een-win-win-situatie/
https://www.youtube.com/watch?v=rluTi0YaupU
https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/74256/70-jarig-huwelijk-dhr-en-mevr-hollander.html
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Juniorkamer & Rivierenhof 

Leden van de Juniorkamer gingen op pad met 10 kwetsbare 

bewoners van Wooncentrum de Rivierenhof. Samen brachten ze 

een bezoek aan de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Voor de ene 

bewoner een compleet nieuwe ervaring, voor de andere bewoners 

een bijzonder weerzien met deze prachtige plek. 

 Lees hun verhaal  

 

1.3 | Projecten 

 

> Mate for Me  
 

Ons maatjesproject voor dakloze jongeren Mate for Me beleefde 

een mooi jaar. We hebben het maatjesproject kunnen uitbreiden 

voor alle cliënten van LIMOR. Ook is Creating Balance definitief 

aangesloten en zullen ze ook aankomend jaar gebruik maken van 

onze ontmoetingsactiviteiten en maatjesaanbod. Daarnaast 

hebben we enkele koppelingen gedaan voor cliënten van het Leger 

des Heils. 

Het afgelopen projectjaar ontstonden er 10 individuele trajecten 

tussen dakloze Zwollenaren en jongeren die vrijwillig met hen 

optrekken. We zien dat dit enorm waardevol is voor deze 

doelgroep. Mooi om hierin te noemen is dat een jongen die eerder 

vanuit als dakloze jongen geholpen is, nu vanuit een stabiele 

levenssituatie maatje is geworden van een andere dakloze jongen. 

 

Een ander belangrijk onderdeel van dit project 

zijn de ontmoetingsactiviteiten die we 

organiseren. Dit jaar zijn we gestart met een 

kookworkshop waarbij dakloze Zwollenaren en 

betrokken jongeren elkaar ontmoeten. Dit bleek 

een zeer doeltreffende en laagdrempelige 

ontmoeting. Hetzelfde geldt voor een 

hamburger bbq ontmoeting die we begin 2019 

organiseerden voor dakloze jongeren. Ook 

gingen dakloze jongeren mee naar drie 

wedstrijden van PEC Zwolle, deden ze mee aan 

verschillende voetbaltoernooien die we 

organiseerden en waren ze aanwezig op ons 

jubileum Ontmoetingsfeest.  

https://www.stichtinghartvoorzwolle.nl/news/item/van-geraniums-naar-orchideeen/
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> Hartloopgroep 

 

In 2016 zijn we gestart met de Hartlopers, een sociale hardloopgroep die zich richt op kwetsbare 

Zwollenaren die samen met een maatje gaan hardlopen. Begin 2019 is onze Hartloopgroep 

losgekoppeld van onze stichtingsactiviteiten, omdat het zo goed loopt dat het zelfstandig verder 

kon. De Hartloopgroep is verder gegaan onder de vlag van Run2Day en is onder leiding van een 

aantal hardlooptrainers nog steeds een groep die zich richt op Zwollenaren die anders niet in staat 

zijn om te sporten.   

 

 

 

 

 

 

 

> Windesheimproject 

 
Ook in 2019 hebben we studenten van Hogeschool Windesheim als stagiair gekoppeld aan 

kwetsbare stadsgenoten. Sommige studenten zijn als maatje verbonden aan één of twee eenzame 

Zwollenaren, andere studenten zetten zich structureel als groepje in voor een zorglocatie in Zwolle 

(bijvoorbeeld bij Driezorg, Karakter, Kadera, Frion). In totaal gaat het om 13 Windesheimstudenten 

die zich in schooljaar 2019/2020 inzetten via Hart voor Zwolle. 

 

1.4 | Jubileum Ontmoetingsfeest 

 

Vrijdag 28 juni hield we een groots ontmoetingsfeest op het sportpark van VV Edon aan de 

Weteringkade. Het doel van dit feest was om mensen die bij Hart voor Zwolle betrokken zijn met 

elkaar in verbinding te brengen. Het was tegelijk ons jubileumfeest om het vijfjarige bestaan van 

Hart voor Zwolle te vieren. Het werd een groot feest waarin verbinding en ontmoeting centraal 

stonden. Hierbij waren zo’n 250 mensen aanwezig: kwetsbare Zwollenaren (dakloze jongeren, 

vluchtelingen, ouderen, mensen met een beperking), maatjes, vrijwilligers, sponsoren en andere 

betrokkenen. Het werd een onvergetelijk feest waarbij verschillen tussen doelgroepen wegvielen 

en eenzame mensen het gevoel hadden dat ze eindelijk weer eens onderdeel waren van een groter 

gebeuren.  

 

  

https://winkels.run2day.nl/winkels/zwolle/loopgroepen/hartlopers/
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Link naar foto’s Ontmoetingsfeest:   Link naar video Ontmoetingsfeest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 | Coördinatoren, ambassadeurs en bestuur 
 

De kernactiviteiten van Hart voor Zwolle werden in 2019 gecoördineerd door een team van vier 

parttime coördinatoren: Ard ten Brinke, Nathan van Dam, Martijn Rook en Egbert Jan Tijssen. Zij 

doen dit twee dagen in de week vanuit kantoorlocatie Brainz aan het Lübeckplein in Zwolle. Het 

coördinatieteam is verantwoordelijk voor de coördinatie van het jongerenvrijwilligersnetwerk en 

heeft de leiding over de projecten en organisatie van evenementen.  

 

In 2018 hebben we Herold Brinkman als sportcoördinator in dienst kunnen nemen voor 8 uur in de 

week. Hij werd verantwoordelijk voor onze Hartloopgroep. Begin 2019 bleek dat de hardloopgroep 

prima los van het coördinatieteam kon functioneren. We hebben toen in goed overleg besloten om 

de hardloopgroep onder te brengen onder hun eigen label.  

 

In de zomer van 2019 besloten twee coördinatoren op zoek te 

gaan naar een nieuwe uitdaging. Per 1 januari 2020 zijn zij uit 

dienst getreden bij Hart voor Zwolle. In de laatste maanden van 

2019 zijn we daarom op zoek gegaan naar een nieuwe 

coördinator. Die hebben we gevonden in de persoon van Eline 

Ploegman. Zij start per 1 februari 2020 en zal voor 28 uur per 

week in dienst treden. 

 

Ons coördinatieteam wordt ondersteund door een zeer enthousiast en betrokken 

ambassadeursteam bestaand uit: Anne de Vos, Anne Geert Dijk, Henk Elshof, Chris van der Meulen, 

Harmen Sikkema en Elsemiek Gerritzen. Zij ondersteunen het coördinateam  met hun netwerk en 

expertise. Zij nemen deel aan de organisatie en coördinatie van fondsenwerving en evenementen. 

 

 

  

https://photos.app.goo.gl/mGvnFjk4euAgq2rF9
https://www.youtube.com/watch?v=hMo-NJvDZm0
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Dit jaar werd ons bestuur uitgebreid met een vierde lid. Gerben Visscher trad toe tot als algemeen 

bestuurslid en zal zich vanuit zijn expertise als actief ondernemer inzetten om te zorgen dat Hart 

voor Zwolle zich de komende jaren kan blijven professionaliseren en een gezonde groei kan 

doormaken. Het huidige bestuur bestaat nu uit: Wubbo Boiten (voorzitter), Wim van Ree 

(secretaris), Wim van der Meulen (penningmeester) en Gerben Visscher (algemeen bestuurslid).  

 

1.6 | Samenwerkingspartners 
 

We zijn in Zwolle de leidende organisatie op het gebied van jonge mensen en informele zorg. In 

de hulp die we bieden werken we samen met veel maatschappelijke organisaties in de stad. Met 

enkele organisaties hebben we een intensief contact rondom enkele projecten die we 

coördineren, voor veel andere organisaties lossen we hulpvragen van kwetsbare cliënten op.  

 

 

 

 

 

 

 

Als vrijwilligersorganisatie zijn we nauw verbonden aan andere grote vrijwilligersorganisaties in 

Zwolle. In samenwerking met partijen als SamenZwolle, ZwolleDOET! en Stichting Present zorgen 

we ervoor dat Zwolse burgers gefaciliteerd worden in hulp en netwerk die ze bieden aan 

kwetsbare stadsgenoten. In deze samenwerkingsverbanden (beheeroverleggen, 

maatjesplatforms) richten wij ons op werving en begeleiding van jonge Zwollenaren. 

 

Maatschappelijke organisaties 

Daarnaast werken we veel samen met zorginstellingen die zich  bezig houden met begeleiden van 

kwetsbare cliënten. Veel hulpvragen die we oplossen komen via hen binnen.. De twee 

organisaties waarmee we het meest samenwerken zijn Driezorg en LIMOR. Ook lossen we veel 

hulpvragen op voor Icare, InteraktContour, Het  Leger des Heils en Vitree. We merken dat we het 

contact met ons vaste maatschappelijke partners het afgelopen jaren hebben geïntensiveerd wat 

betreft het aantal opgeloste hulpvragen. het In 2019 hebben we voor 29 organisaties één of 

meerdere hulpvragen opgelost: 

 

Creating Balance | Berkumstede | Frion | LIMOR | IJsselheem Nieuwe Haven | RIBW | Sociaal Wijkteam 

Centrum | ZwolleDOET! | Omega Groep | Dock24 | Sprank | Klets&Koek | Present | Karakter | 

ZwolleActief | Leger des Heils | Mindfit | Icare | Sociaal Wijkteam West | Rivierenhof |Het Zand | 

Dimence |  Kadera | Kivietsbloem (Driezorg) | JP van den Bent | EHTA | Interakt Contour | Buurtzorg | 

PGVZ | Nidos  
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Studentenverenigingen 

De meeste jongeren die zich inzetten voor stadsgenoten zonder eigen netwerk zijn studenten die 

in Zwolle wonen en studeren. Ze zijn veelal aangesloten bij studentenverenigingen met wie we 

samenwerken (Absens Carens, Ichthus, Navigators). We organiseren inspiratieavonden en 

projectdagen voor deze verenigingen. Studenten zetten zich samen of individueel in. Zo zijn er 

studentenkringen structureel verbonden aan vluchtelingenjongeren en mensen met een 

beperking. Dit jaar spraken we bijvoorbeeld bij studentenvereniging Oikos Nomos. Ook 

organiseerden we voor het eerst een Studentencup. Een studentenvoetbaltoernooi om studenten 

op een ludieke manier bekend te maken met ons werk. Aan dat toernooi deden bijvoorbeeld ook 

een team van dakloze Zwollenaren en een team met vluchtelingenjongeren mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 | PR & Communicatie  
 

Presentaties 

Op allerlei manieren proberen we zichtbaar te zijn in de stad. Vooral onder jongeren omdat we 

hen willen inspireren en verbinden aan kwetsbare stadsgenoten. Dat doen we bijvoorbeeld door 

presentaties te geven aan jongerengroepen, scholen en studentenverenigingen. Zo gaven we het 

afgelopen jaar bijvoorbeeld presentaties in kerken, aan studentenverenigingen zoals Ichthus, 

Oikos Nomos en aan ondernemersgroepen zoals de Juniorkamer. 
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Sociale Media 

We delen veel verhalen en hulpvragen via de sociale media. We maken gebruik van Facebook, 

Instagram, Twitter en LinkedIn. Het lukt ons goed om op deze manier met jongeren in contact te 

komen. We communiceren een deel van onze hulpvragen via Facebook. Daarnaast gebruiken we 

de sociale media om inspirerende en hoopgevende verhalen over onze vrijwilligers en 

hulpontvangers te delen. Voor ons zijn Facebook en Instagram belangrijkste media: 

 

Facebook (www.facebook.com/hartvoorzwolle) | We zien dat de grote groei van de afgelopen 

nu sterk is verminderd. Waar ons aantal volgers in 2018 nog met 32% groeide, zien we in 2019 

‘slechts’een groei van 7%: 2273 (1 januari) naar 2439 volgens (31 december). Toch zien we wel 

dat Facebook nog steeds het belangrijkste medium is om hulpvragen op te lossen. Een bericht 

genereerd een gemiddeld organisch bereik van zo’n 2.000 mensen, met zelfs een flinke 

uitschieter van 13.000  views. 

 

 2019 2018 2017 

volgers 2439 2273 1726 

 

 

Instagram (www.instagram.com/hartvoorzwolle) | In 2017 zijn we begonnen met een instagram 

account. Ook in 2019 zien we dat steeds meer jongeren de overstap hebben gemaakt van 

Facebook naar Instagram. Aan het eind van 2018 hadden we zo’n 700 volgers, dat zijn er aan het 

eind van 2019 waren dat er 855, een groei van meer dan 20%. 

 

Nieuwsbrieven 

We houden onze vrijwilligers, partners en andere geïnteresseerden op de hoogte door middel van 

een nieuwsbrief. Hier een link naar onze nieuwsbrieven: 

 

- “Hoe 2018 en overgetelijk jaar werd” 

- “Dit helpt jou om positief de zomer in te gaan” 

- “Hart voor Zwolle, het eerlijke verhaal” 

- “We kunnen door!”  

 

In de media 

Het jongerennetwerk van Hart voor Zwolle wordt regelmatig in beeld gebracht door lokale en 

regionale media. Hieronder enkele voorbeelden: 

 

- RTV Oost:   “Hart voor Zwolle helpt 600 kwetsbare en eenzame inwoners” 

- Stentor:   “Wel de prijzen, niet de pegels” 

- Stentor:   “Halve ton voor Hart voor Zwolle na noodkreet” 

- Swollenaer:  “Hart voor Zwolle gaat voetballen tegen eenzaamheid” 

- Brugnieuws:   “Hart voor Zwolle winnaar Weeshuisprijs” 

- Weblog Zwolle:  “Vrijwilligersprijs uitgereikt op vrijwilligersfestijn” 

 

 

http://www.facebook.com/hartvoorzwolle
https://www.instagram.com/hartvoorzwolle/
https://mailchi.mp/86458d7b2af1/hoe-2018-een-onvergetelijk-jaar-werd
https://mailchi.mp/959b60852f5e/dit-helpt-jou-om-positief-de-zomer-in-te-gaan
https://mailchi.mp/e914cb14134d/hart-voor-zwolle-het-eerlijke-verhaal
https://mailchi.mp/9f23f4563907/we-kunnen-door
https://www.rtvoost.nl/nieuws/314887/Hart-voor-Zwolle-helpt-600-kwetsbare-en-eenzame-inwoners
https://www.destentor.nl/zwolle/toekomst-vrijwilligersorganisatie-hart-voor-zwolle-in-gevaar-door-geldgebrek-wel-de-prijzen-niet-de-pegels~a77a854b/
https://www.destentor.nl/zwolle/halve-ton-voor-hart-voor-zwolle-na-noodkreet-dit-geeft-enorm-veel-lucht~a8035e5c/
https://deswollenaer.nl/algemeen/hart-voor-zwolle-gaat-voetballen-tegen-eenzaamheid
https://brugnieuws.nl/algemeen/hart-voor-zwolle-winnaar-weeshuisprijs-2017-2018-1
https://www.weblogzwolle.nl/nieuws/73349/vrijwilligersprijs-uitgereikt-op-vrijwilligersfestijn.html
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Vrijwilligersprijzen 

 

In 2019 werden we drie keer genomineerd voor een prijs. Door de provincie Overijssel werden we 

genomineerd voor de Overijsselse vrijwilligersprijs. Helaas vielen we daar niet in de prijzen. Wel 

wonnen we twee lokale vrijwilligersprijzen. In het voorjaar werden we door Stichting Hervormd 

Weeshuis verkozen tot beste sociale initiatief van Zwolle en in de zomer ontvingen we tijdens het 

Zwolse Vrijwilligersfestijn de Zwollse vrijwilligersprijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 | Evenementen 

 
In 2019 organiseerden we een aantal evenementen om financiën te werven en aandacht voor ons 

stichtingswerk te generen. We richtten ons hierbij voornamelijk op particulieren en ondernemers. 

 
Zomercup 

Op vrijdagavond 5 juli organiseerden we onze eerste Zomercup bij VV Berkum. Een 

veldvoetbaltoernooi voor bedrijven, een vervolg op onze eerdere succesvolle Wintereditities in de 

zaal. Tijdens dit toernooi streden zestien teams om de de Hart voor Zwolle Cup. Ook deden twee 

teams met vluchtelingen en dakloze Zwollenaren mee. Dit toernooi bracht zo’n € 5.000 aan 

inkomsten op.  
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Bokbierfestival 

In het najaar organiseerde ondernemersvereniging de Juniorkamer een sponsorevenement voor 

Hart voor Zwolle. In samenwerking met restaurant Bapas organiseerden zij een bokbierfestival, 

waar ze bokbieren verkochten voor het goede doel. Een geslaagde campagne die uiteindelijk zo’n 

€ 2.500 opleverde voor het werk van Hart voor Zwolle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wintercup 

Inmiddels organiseerden we voor de vierde keer de Hart voor Zwolle Wintercup. Een 

zaalvoetbaltoernooi voor bedrijven, een sponsorevenement om gelden binnen te halen voor het 

nieuwe jaar van Hart voor Zwolle. Ook dit jaar weer geslaagd, mede door deelname van 

enthousiaste teams van LIMOR en van Syrische statushouders.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top2000Café 

De laatste week van 2019 werden we positief verrast door organisatie van een Top2000café 

waarbij de opbrengsten ten goede kwamen aan Hart voor Zwolle. Een schitterend initiatief van 

enkele enthousiaste Zwollenaren dat positief werd opgepakt door onze ambassadeurs. Een 

feestelijke eindejaarsavond waarop gezelligheid werd gecombineerd met vrijgevigheid voor 

kwetsbare stadsgenoten. Een avond die ons € 3.200 opleverde. 

 

 

 

 

 


