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D E  V I S I E  E N  M I S S I E  V A N  H A R T  V O O R  Z W O L L E
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 veel
mensen die van betekenis willen zijn en willen omzien naar mensen die in kwetsbare
omstandigheden leven. We zien een jonge generatie die ernaar verlangt 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, bouwen we samen aan onze stad van de toekomst.

O V E R  O N S
Stichting Hart voor Zwolle verbindt enthousiaste jongeren (18-
35 jaar) aan eenzame en kwetsbare Zwollenaren. Jongeren
zetten zich belangeloos in voor stadsgenoten die een beperkt
of geen netwerk hebben. 

Hart voor Zwolle is opgericht in 2014 en inmiddels hebben
honderden jongeren zich verbonden aan Zwolse
hulpontvangers. Ze zijn gekoppeld als maatje of zetten zich in
tijdens groepsactiviteiten. Dit doen ze voor: dakloze mensen,
vluchtelingen, mensen met een beperking, eenzame jongeren
en eenzame ouderen. 

K E R N T A K E N  H A R T  V O O R  Z W O L L E
1. Inspireren van jongeren om zich vrijwillig in te zetten voor een kwetsbare Zwollenaar.
2. Verbinden van jongeren aan mensen die hun hulp en netwerk goed kunnen gebruiken.
3. Begeleiden van jongeren als ze hulp en netwerk bieden aan hun stadsgenoten.



S A M E N V A T T I N G

N I E U W E  O N T M O E T I N G S A C T I V I T E I T E N
Samen met LIMOR en RIBW hebben we groepsactiviteiten georganiseerd voor kwetsbare
en dak-en thuisloze jongeren, zoals spelletjesavonden met studenten van
studentenverenigingen. 

Ruim 500 reacties kwamen er op de noodoproep die ontstond omdat onze cateraar door
de sneeuwstorm de maaltijden niet kon bezorgen. Betrokken Zwollenaren brachten zelf
gemaakte maaltijden langs bij kwetsbare Zwollenaren. Hartverwarmend! 

We organiseerden samen met jongeren en partners in de stad een Hart voor Zwolle
stadswandeling voor ruim 130 kwetsbare Zwollenaren. 

Tijdens de kerstdagen waren honderden jonge Zwollenaren in de weer voor eenzame
stadsgenoten. Bij elkaar maakten en brachten ze bijna 600 kerstkaarten!

Hart voor Zwolle kijkt terug op een bijzonder jaar, waarin corona helaas weer een rol had
en we zien daarom uit naar het nieuwe jaar. Toch willen we ook stilstaan bij alle mooie
dingen, want de inzet en betrokkenheid van Zwolse jongeren is groot! Velen hebben zich
ingezet als maatje en tijdens groepsactiviteiten voor eenzame, kwetsbare stadsgenoten.
Jullie bleven positief en zochten naar creatieve manieren om Zwollenaren te blijven
ontmoeten. Wij kijken trots terug op deze mooie momenten. In dit verslag kunt u de
verhalen van bijzondere ontmoetingen en maatjescontacten lezen. 

In 2021 hebben 675 jongeren zich ingezet voor 1432 kwetsbare stadsgenoten! We
hebben 336 hulpvragen mogen oplossen en begeleiden. De jongeren waren enorm
betrokken en hebben zich in totaal 10482 uur vrijwillig ingezet voor Zwollenaren die geen
of een beperkt netwerk hebben. 



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. 

A C T I V I T E I T E N V E R S L A G
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De resultaten van 2021 zijn hoger
uitgevallen dan we in ons jaarplan hadden
beschreven. Het enthousiasme van het team,
de inzet van vele jongeren en ons netwerk
hebben dit samen mogelijk gemaakt. De
missie van Hart voor Zwolle is om zoveel
mogelijk hulpvragen structureel op te lossen.
Het is mooi om terug te kijken en te zien dat
we dit jaar meer structurele vragen op
hebben gelost.

Opgeloste hulpvragen
In 2021 hebben we 336 hulpvragen opgelost. Daarvan zijn er 202 nieuwe opgeloste
hulpvragen, de andere hulpvragen zijn voortzettingen uit de jaren daarvoor. Daarvan ging
het in 312 gevallen om een structurele hulpvraag (bijv. gezelschapsmaatje, sportmaatje of
boodschappenmaatje). In de overige 24 gevallen was er sprake van een eenmalige
hulpvraag (bijv. tuinklus of verhuizing). 
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Eenzame ouderen
47%

Vluchtelingen
19%

Mensen met een beperking
18%

Eenzame jongeren
12%

Dak-en thuislozen
4%

Vrijwilligers
Het afgelopen jaar hebben 675 enthousiaste jongeren zich - als maatje of tijdens
groepsactiviteiten - ingezet via Hart voor Zwolle. De betrokkenheid van de Zwolse
studentenverenigingen en scholen is groot, samen hebben we mooie ontmoetingen
mogelijk gemaakt. 

Hulpontvangers
In 2021 hebben 1432 Zwollenaren hulp en gezelschap ontvangen via Hart voor Zwolle.
Jongeren zetten zich in voor dak- en thuislozen, vluchtelingen, eenzame jongeren, ouderen
of mensen met een beperking of handicap. Het afgelopen jaar hebben we de meeste
jongeren gekoppeld aan eenzame ouderen. Daarnaast zien we een stijging in het aantal
hulpvragen van eenzame jongeren. 

Hulpactiviteiten en vrijwilligersuren
Alle vrijwilligers samen hebben 4654 hulpactiviteiten verricht. Gezamenlijk hebben alle
vrijwilligers zich in totaal 10.482 uren ingezet voor kwetsbare Zwollenaren.

HULPONTVANGERS



M A A T J E S

V E R H A L E N  V A N  E N T H O U S I A S T E
J O N G E R E N  E N  H U N  M A A T J E S



Samen maatje 2+1 | Aldert/Wouter & Reinhardt
Wist jij dat je ook samen met een vriend/vriendin
maatje kunt worden van een kwetsbare Zwollenaar?
Aldert (35) en Wouter (30) zijn al 5,5 jaar de maatjes
van Reinhardt (50)! Ze spreken afwisselend met hem
af zodat hij om de week iemand ziet en soms
spreken ze met z'n drieën af. Aldert reageerde in
2016 op ons oproepje "Schaakmaatje gezocht" op
Facebook. Leuk iets te doen voor een ander, dacht
Aldert, en iets dat hij zelf leuk vindt: schaken. Om
het haalbaar te houden, vroeg Aldert Wouter erbij.
Dat bleek een goede zet.

Blijf je nog even? | Melissa & mevrouw
Met een grote glimlach doet mevrouw (85) de deur open
voor Melissa (23). Anderhalf jaar geleden is haar man
overleden en is haar netwerk kleiner geworden. Soms ging
ze wel drie keer op een dag naar de winkel om er gewoon
even uit te zijn. In april heeft Melissa mevrouw voor het
eerst ontmoet en het klikt direct heel goed. Ze drinken vaak
een kopje thee, kletsen urenlang of spelen een spelletje.
Mevrouw is ontzettend blij met elke minuut dat ze samen
zijn. Melissa: ‘Ik vind het ontzettend gezellig om bij haar op
bezoek te gaan. Als ik na onze afspraak op het punt sta om
naar huis te gaan, probeert ze de tijd vaak te rekken en
begint ze een heel nieuw verhaal.’ Blijf je nog even Melissa?

62 jaar leeftijdsverschil | Martje & Marit
Het begon allemaal met de hulpvraag van Martje (86) om tabletles te krijgen. Inmiddels
komt Marit (24) wekelijks op donderdag langs en doet ze veel meer dan alleen het helpen
met de tablet. Ze drinken gezellig thee, bespreken krantenartikelen en doen samen leuke
activiteiten! Zondag gaat Martje mee varen door de
Zwolse grachten met de familie van Marit. Een tijd
geleden heeft Hart voor Zwolle alle maatjes budget
gegeven om samen iets leuks te ondernemen. Martje
heeft een uitje naar de Vreugdehoeve gekozen. Ze
zijn er samen naartoe gefietst, ruim 15 kilometer
heen en terug. Daar hebben ze een heerlijk ijsje
gegeten en iets gedronken. Marit vertelt: 'Elke week
wordt ons contact hechter. We hebben het gezellig
samen en het voelt ook vertrouwd. Het is bijzonder
dat we zo'n klik hebben met 62 jaar leeftijdsverschil!'



Prachtige match | Kirsten & Sanne
Regelmatig checken we bij de jongeren het verloop
van hun maatjescontact. Zo spraken we met Kirsten
(25) over haar match met maatje Sanne (22). Op het
moment dat we belden waren ze net samen aan het
wandelen door het Engelse Werk! Even later kregen
we deze leuke foto binnen. Hoe het begon? Sanne
woont op een woongroep, heeft een klein netwerk en
zocht een maatje die ook van beauty en gezelligheid
houdt. Ze gaf aan dat het haar leuk leek om juist de

Zie uit naar de volgende ontmoeting | Rudolf & Bram
Rudolf (30) is een man met een licht verstandelijk beperking,
woont op een woongroep en heeft een klein netwerk. Het is
lastig voor hem om zelf initiatief te nemen en om contact te
leggen. Naast dat hij gek is op paarden en voetbal zocht hij
een leeftijdsgenoot om af en toe een biertje mee te drinken.
De vraag van Rudolf sloot goed aan bij Bram (34). Bij het
eerste gesprek was het voor beiden nog aftasten, maar
inmiddels verloopt het contact erg goed en voelen ze zich
op hun gemak. Ze spreken elke twee weken met elkaar af
om te wandelen, voetbal te kijken of een biertje te drinken.
Bram: 'Ik vind het mooi om te zien hoe Rudolf zich steeds
meer openstelt en meer van zichzelf laat zien. Ik zie uit naar
onze volgende ontmoeting.'

normale’ dingen samen te doen, zoals een terrasje pakken of samen nagels lakken. Toen
Kirsten dit hoorde was dit een vraag die precies aansluit bij haar interesses. Begin 2021 is
Kirsten verhuisd naar Zwolle en is ze op zoek gegaan naar een manier om ook haar eigen
netwerk uit te breiden en tegelijkertijd iets voor iemand te betekenen. Na een
kennismakingsgesprek voelden ze allebei een klik. Sinds een paar maanden zien de
vrouwen elkaar eens per twee weken, wat een prachtige match!

Meer gekregen dan gehoopt | Kavita en Wilma
Kavita en Wilma zijn nu ruim een half jaar maatjes.  Ze gaan
bijv. wandelen in het bos of bezoeken het Engelse Werk.
Wilma vindt het mooie van maatje zijn dat ze iemand kan
helpen. ‘Ik schrok ervan hoeveel mensen er in de stad
eenzaam zijn. En niet alleen ouderen, maar eenzaamheid is
van alle leeftijden. Afspreken met Kavita is heel gezellig. Je
bouwt iets op met een ander die je anders niet ontmoet had.
Als je een klik hebt met je maatje, dan kost het geen moeite.
Dus dan is het niet een moetje, maar een verrijking van je
eigen leven.’ Kavita is het helemaal met Wilma eens. ‘Ik heb
zelfs meer gekregen dan wat ik gehoopt had!’



P R O J E C T E N  &
A C T I V I T E I T E N
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 inspireren en werven van jongeren
 kennismakingsgesprekken met jongeren die zich aanmelden
 contacten met hulpverleners om hulpvragen in beeld te krijgen
 koppelingsgesprekken tussen jongere en hulpontvanger
 begeleidingsmomenten met jongeren die zich inzetten
 jongeren verbinden aan hulpvragers (maatjesprojecten)
 ontmoetingsactiviteiten tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren in groepsverband
 doelgroepen verbinden
 inspiratiebijeenkomsten

 dagelijkse hulpactiviteiten bieden (boodschappenhulp, tuinklussen, gezelligheid, etc.)
 buurtactiviteiten (spelletjesavonden, sporten, etc.)
 taal- en huiswerkbegeleiding

Onze missie is het verbinden van jongeren aan kwetsbare Zwollenaren. Dat doen we als
team door de volgende activiteiten structureel uit te voeren:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

  10. partnerbijeenkomsten
  11. jaarlijks ontmoetingsfeest
  12. samenwerking met middelbare-, mbo- en hbo scholen 
  13. stagiaires begeleiden en verbinden 
  14. bieden van plekken aan mensen met een afstand tot de samenleving/arbeidsmarkt

De jongeren zetten zich in voor kwetsbare Zwollenaren. Ze bieden hulp aan inwoners die
weinig of geen netwerk hebben. Enkele praktische voorbeelden hiervan zijn:

1.
2.
3.

Daarnaast hebben we in 2021 een aantal grote activiteiten georganiseerd waarbij
ontmoeting tussen jongeren en kwetsbare Zwollenaren centraal staat. Hierbij een
overzicht van de projecten en activiteiten in 2021:

Maatjesproject dakloze jongeren 
In samenwerking met Kansfonds, RIBW, Limor, Creating Balance, Leger des Heils, Zwolle
Actief en de Gemeente Zwolle mochten we afgelopen jaren mooie maatjestrajecten
opstarten voor ex-dakloze jongeren. Deze doelgroep vindt het heel spannend om nieuwe
contacten aan te gaan en het vergt daarom extra veel tijd en geduld om een geschikt
maatje te koppelen. We zijn ontzettend blij dat er veel nieuwe maatjestrajecten zijn
opgestart en dat de jongeren zich wekelijks inzetten om het contact te onderhouden en 
samen leuke dingen ondernemen. In samenwerking met het
Kansfonds zijn wij ook een actie-onderzoek gestart hoe wij
deze doelgroep nog beter kunnen benaderen en koppelen
aan een maatje. Het onderzoek is in januari 2021 gestart en
zal eind 2022 afgerond worden.  We hopen dat deze
uitkomsten ons en de maatschappelijke partners zal helpen
om nog beter de aansluiting te vinden met deze doelgroep.



Jubileum Community 4.2.
In november 2020 hebben we samen met partners in de stad de Community 4.2.
opgericht. Hier wonen studenten samen met jongeren die begeleiding krijgen op een
verdieping van één van de Talentenplein woontorens. Het afgelopen jaar zijn er 5
studenten aan 12 jongeren gekoppeld. We hebben het 1-jarige jubileum mogen vieren met
een feestelijke avond. Met de bewoners en begeleiders begonnen we de avond met pizza
en een borrel, waarna we in 4 groepen allemaal een andere Escape Room op probeerden
te lossen! Een leuke avond vol gepuzzel en gezelligheid volgde. 

Een voorbeeld een jongere die gekoppeld is aan een student zijn Lisanne en Anne. Ze
wonen op dezelfde verdieping van een van de woontorens aan het Talentenplein in
Zwolle: Lisanne is ‘gewoon student’ en Anne een student met ambulante begeleiding.  Het
maatje-zijn voelde voor Lisanne ( 20) en Anne (19) meteen goed. Anne: “Vanaf het begin
van het project, in november 2020, zoeken we elkaar vaak op. We drinken een kopje thee,
spelen een spelletje. En we kunnen over alles praten. Over relaties, onze studies,
meidendingen, of als iets even niet lukt.  Het contact ging vanaf het begin heel natuurlijk,
met Lisanne maar ook met de andere bewoners. Ik ben heel dankbaar voor deze plek.
Niemand maakt hier onderscheid tussen mensen. Je bent allemaal student. Dat gevoel
geeft Lisanne mij ook. Binnen de Community 4.2. hoef je je nooit alleen te voelen. We
vertrouwen elkaar en zijn hechte vriendinnen geworden. ”

Hart voor Zwolle blijft ook de komende jaren
betrokken bij de Community 4.2. door de studenten
individueel te begeleiden en de groepsmomenten
te organiseren. 

O N T M O E T I N G S A C T I V I T E I T E N



Stage lopen via Hart voor Zwolle
Ruben is een Social Work student op het Windesheim
en is gekoppeld aan twee maatjes. Met één van de
jongens spreekt hij elke vrijdag af, dan kletsen ze of
fietsen ze een stuk. Ik vind het fijn om het lichtpuntje
van hun dag te zijn. Het is niet altijd makkelijk om
optimistisch te blijven, vooral niet tijdens corona. Zo
voelen mijn cliënten zich wel eens eenzaam. Maar als ik
langskom en we samen praten of iets ondernemen dan
bloeien ze weer op. Dat zie ik aan de glimlach op hun
gezicht. Dat is de grootste reden waarom ik dit doe.” 
Het afgelopen jaar hebben 63 mbo- en hbo-studenten hun stage of vrije keuze-uren via of
bij Hart voor Zwolle gelopen. 

Deltion in actie 
Dit schooljaar hebben studenten van de
opleiding Helpende Zorg en Welzijn zich via
Hart voor Zwolle ingezet voor eenzame,
kwetsbare ouderen. In tweetallen zijn ze
gekoppeld als gezelschapsmaatjes of
boodschappenmaatjes. Ook zijn er jongeren die
elke maand de bingomiddag in
Woonzorgcentrum Rivierenhof organiseren. Wij
zijn blij met onze mooie nieuwe samenwerking.
De studenten komen op een laagdrempelig
manier in contact met de doelgroep waar ze
uiteindelijk mee gaan werken en hun maatjes zijn
blij met de aandacht en gezelligheid. Student
Leon vertelt: 'Meneer Molenaar is elke keer
ontzettend blij als wij langskomen. Ik leer van
hem wat Parkinson is en hoe ik daar het beste
mee om kan gaan. Vaak wandelen we een stukje
en kletsen we samen. Misschien leer ik van deze
gesprekken wel meer dan uit schoolboeken!'.

Studentenverenigingen
Leuke gesprekken, een fijne wandeling en samen een ijsje eten. Ook deze activiteit was
één van de eerste groepsactiviteiten die weer mogelijk was na de lockdown voor een
woongroep met bewoners met niet aangeboren hersenletsel. Jongeren van
studentenvereniging Absens Carens liepen allemaal met een wandelmaatje een route door
de wijk. Eén van de jongeren vertelde na afloop: 'Zo mooi om te zien dat zoiets simpels als
een rondje wandelen en aandacht voor iemand hebben zoveel betekent! Ik zou zeggen,
verzamel je dispuut, jaargroep of kring en check bij Hart voor Zwolle wat je kunt doen!'



Ontmoetingsfeest/stadswandeling 
We kijken terug op een geweldig wandelend ontmoetingsfeest! Op zaterdag 19 juni liepen
ruim 130 Zwollenaren een mooie route en genoten van muziek, verhalen, hapjes &
drankjes, maar vooral van elkaars gezelligheid! Een ijsje onder de Sassenpoort, dansen op
de muziek bij een verzorgingstehuis, rolstoelduwend door de stad en genieten van
geschiedenis gedeeld door de Zwolse verhalenverteller. 

De Hart voor Zwolle stadswandeling was een groot succes! Tijdens de wandeling zijn er
sfeerfoto’s gemaakt, konden de duo’s samen op de foto en is er een aftermovie gemaakt.
Al deze mooie beelden kun je zien op onze website.

Maatschappelijke Diensttijd
Het afgelopen jaar hebben meerdere jongeren de
MDT missie gevolgd via Hart voor Zwolle. Tijdens
dit traject werken ze aan hun eigen ontwikkeling en
steken ze de handen uit de mouwen voor iemand
anders. Een driedaagse bivak bij de Defensie daagt
de jongeren uit om hun discipline te trainen, hun
fysieke grenzen te verleggen en oog te hebben
voor elkaar. Na deze bivak hebben wij samen met
de jongeren gekeken welke sociale missie goed bij
hun aansluit. Zo liep een jongere mee op een 
sociale werkplaats, in een woongroep voor mensen met een beperking of werden ze als
maatje gekoppeld aan iemand die kwetsbaar is. Lisa: 'Ik ben maatje geworden van een
leeftijdsgenoot met een beperking. In het begin was het wel even wennen. Maar inmiddels
is ons contact heel goed, zelfs zo goed dat het voelt als een vriendin.'



We zijn in Zwolle de leidende organisatie op het gebied van jonge mensen en informele
zorg. In de hulp die we bieden werken we veel samen met de gemeente Zwolle,
maatschappelijke organisaties, bedrijven, scholen, studentenverenigingen en
vrijwilligersorganisaties in de stad. Met meerdere organisaties hebben we intensief contact
rondom enkele projecten die we coördineren, voor veel andere organisaties lossen we
hulpvragen van kwetsbare cliënten op.

Vrijwilligersorganisaties
In samenwerking met vrijwilligersorganisaties als SamenZwolle, ZwolleDOET! en Stichting
Present zorgen we ervoor dat Zwolse burgers gefaciliteerd worden in hulp en netwerk die
ze bieden aan kwetsbare stadsgenoten.

P A R T N E R S

Studentenverenigingen 
De meeste jongeren die zich inzetten wonen en studeren in Zwolle. Ze zijn veelal
aangesloten bij studentenverenigingen waarmee we veel samenwerken. We organiseren
inspiratieavonden en projectdagen voor deze verenigingen. 

SOOZ | Absens Carens | Navigators Studentenvereniging Zwolle | Gumbo Millenium | 
Oikos Nomos | Boreas | ZHTC | Ichthus | COS

Scholen
Studenten van verschillende scholen zetten zich individueel, in groepsverband, eenmalig of
als jaarstage in.

Greijdanus | Hogeschool Windesheim | Landstede MBO | Hogeschool Viaa | Deltion
College | TalentStad | mbo Menso Alting | StartCollege | Basisschool de Sprankel



Maatschappelijke organisaties
De meeste hulpvragen die we oplossen komen binnen via zorginstellingen die kwetsbare
mensen begeleiden. De organisaties waarmee we nauw samenwerken zijn LIMOR, RIBW,
Driezorg, IJsselheem en de Sociaal wijkteams in Zwolle. Het netwerk breidt zich elk jaar
verder uit, het is fijn om te merken dat steeds meer organisaties ons weten ons te vinden.
In 2021 hebben we voor 49 organisaties hulpvragen opgelost, dat betekent dat in 1 jaar
tijd het netwerk is gegroeid met 15 nieuwe organisaties.



Bedrijven en ondernemers 
Stichting Hart voor Zwolle is volledig afhankelijk van de gemeentelijke subsidie, giften,
sponsoren en (financiële) partners. In de afgelopen jaren zijn er veel bedrijven die hun hart
voor Zwolle hebben laten spreken en ons werk steunen. Dankzij hun bijdrage kunnen we
jongeren koppelen aan kwetsbare Zwollenaren. Zo maken we onze prachtige stad samen
nog mooier! Ook partner worden? Bekijk de website: stichtinghartvoorzwolle.nl/partners

https://stichtinghartvoorzwolle.nl/partners


Fondsen en acties
Het is fantastisch om te merken hoeveel mensen betrokken zijn bij onze stichting. Het
afgelopen jaar hebben veel fondsen onze stichting en projecten ondersteunt. Ook hebben
Zwollenaren en bedrijven zich in gezet door het opzetten van een actie. Op deze manier
bouwen we samen aan een samenleving waarin we naar elkaar om zien! Bedankt voor de
fijne samenwerking en jullie betrokkenheid! 

Fondsen
Meerdere fondsen zijn betrokken bij Hart voor Zwolle en daar zijn wij heel erg blij mee.
Door o.a. de jarenlang ondersteuning van het Hervormd Weeshuis kunnen wij projecten
met jongeren opzetten. Ook zijn we het afgelopen jaar een onderzoekstraject begonnen in
samenwerking met het Kansfonds. We onderzoeken hoe we nog beter kunnen aansluiten
bij dak-en thuisloze jongeren en hun kunnen koppelen aan een maatje. Ook in 2022 gaan
we hiermee door. Het RCOAK ondersteunt de projecten waarbij we jongeren koppelen
aan eenzame ouderen en door o.a. Fundatie van den Santheuvel konden wij ons team
uitbreiden.  

Acties
Er zijn dit jaar ook weer ontzettend veel Zwollenaren aan de slag gegaan om een mooie
actie op te zetten. Wil jij ook een actie opzetten dan helpen we je graag op weg! We
inspireren de betrokkenen door te delen wat je kunt betekenen voor mensen die eenzaam
of kwetsbaar zijn. We kunnen niet alles benoemen maar zullen een aantal acties hieronder
uitlichten: 

LUMEN hotel & events: Het afgelopen jaar waren wij het goede doel van  de actie 'Be
Green, Choose Not To Clean’! Als je een meerdaags verblijf boekt kun je ervoor kiezen om
je kamer tussentijds niet schoon te laten maken, maar de kosten - €5,00 euro per nacht -
aan Hart voor Zwolle te doneren. 



Kaasactie Zuivelhoeve: Het hele jaar lang kon je de 'helpende kaas' kopen bij de
Zuivelhoeve Aa-landen of via onze website. Per verkochte kilo ging er €0,40 naar de
projecten voor eenzame Zwollenaren. 

Pec Zwolle United: Het is officieel; wij zijn partner van PEC Zwolle United! Samen hebben
wij een convenant ondertekend waardoor Hart voor Zwolle gebruik kan maken van het
platform van PEC Zwolle. Zo kunnen we maatjes blij maken met bijvoorbeeld kaartjes voor
de voetbalwedstrijden en ontmoetingen mogelijk maken 
binnen en buiten het stadion. Samen steken we onze 
handen uit de mouwen en maken we de stad nog mooier!

Rabo clubsupport: Een tijdje geleden vroegen we jullie om 
je stem voor Hart voor Zwolle uit te brengen in de Rabo
Clubsupport actie. En dat hebben jullie gedaan; wat een
prachtig bedrag van €1.685,83 hebben jullie bij elkaar
gestemd, bedankt! 

Warmlopers: Een schitterend bedrag, bij elkaar gerend door de Warmlopers. Deze
hardloopgroep zet zich elk jaar in tijdens de Zwolse Halve Marathon om geld in te zamelen
voor een lokaal goed doel. Wat een topprestatie! Met deze bijdrage kunnen wij nog meer
jongeren inspireren om zich in te zetten voor eenzame, kwetsbare Zwollenaren. Heel veel
dank voor alle gerende kilometers!

COOP: Bij deze Zwolse supermarkt in de Vechtstraat kon je je
statiegeld doneren aan Hart voor Zwolle. De COOP verdubbelde
zelfs het bedrag. Met dit geld konden we de succesvolle Hart voor
Zwolle stadswandeling organiseren.

De Sprankel: Basisschool De Sprankel ondersteunt Hart voor Zwolle
in het schooljaar 2021-2022. Zo maakten leerlingen bijvoorbeeld al
kerstkaarten voor eenzame Zwollenaren, is het plan een sponsor-
activiteit op te zetten en een mooie activiteit te organiseren voor
een verzorgingstehuis!



P R  &  C O M M U N I C A T I E



Presentaties
Op allerlei manieren proberen we zichtbaar te zijn in de stad. We willen jongeren
inspireren door o.a. presentaties te geven aan jongerengroepen, scholen en
studentenverenigingen. Zo gaven we het afgelopen jaar presentaties aan leden van
studentenverenigingen, spraken we voor studenten van, Deltion College, Hogeschool
Windesheim, Hogeschool Viaa en leerlingen van het Greijdanus.

Sociale Media
We delen veel verhalen en hulpvragen via onze social media kanalen. We maken gebruik
van Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Het lukt ons goed om op deze manier met
jongeren in contact te komen. Naast hulpvragen delen we inspirerende en hoopgevende
verhalen over onze vrijwilligers en hulpontvangers. 

- Facebook (www.facebook.com/hartvoorzwolle) 
We zien dat de volgers nog steeds stijgen en dat veel hulpvragen via Facebook worden
opgelost. Een bericht genereert een gemiddeld organisch bereik van zo’n 2.000 mensen,
met twee flinke uitschieters van 92.700 en 43.700 views. In totaal hebben we 168.000
mensen bereikt dat is 90.000 meer dan het jaar daarvoor. 

- Instagram (www.instagram.com/hartvoorzwolle)  
Ook op Instagram zien we een toename van volgers. We hadden een bereik van ruim
15.000 mensen. Het bericht met de meeste likes, heeft 2100 likes gekregen. 

Nieuwsbrieven
We houden onze vrijwilligers, partners en andere geïnteresseerden op de hoogte door
middel van een nieuwsbrief. Hier een link naar onze nieuwsbrieven:
- Voorjaarsnieuwbrief | https://bit.ly/3A9Vt4I
- Eindejaarsnieuwsbrief | https://bit.ly/3rA8S2m

http://www.facebook.com/hartvoorzwolle
http://www.instagram.com/hartvoorzwolle
https://bit.ly/3A9Vt4I
https://bit.ly/3rA8S2m


In de media
Het jongerennetwerk van Hart voor Zwolle wordt regelmatig in beeld gebracht door
lokale en landelijke media. Hieronder enkele voorbeelden uit 2021:

12-01 | De Swollenaer | Betrokken ladies | https://bit.ly/2KxQqG2
05-02 | Trouw | Omzien naar elkaar | https://bit.ly/3tEucpU
10-02 | Zwolle.nu | Ik laat haar niet in de steek | https://bit.ly/3rsHFyv
22-03 | de Stentor | Bier & wandelmaatjes | https://bit.ly/3vQiiaX
05-05 | WIN | Lichtpuntje van hun dag | https://bit.ly/3blwLDx
11-06 | WIN | Boodschappenmaatje | https://bit.ly/3o4S5SN
06-07 | WIN | Woonmaatjes | https://bit.ly/3dOQpbZ
20-08 | RTV Oost | Maatjes Robiel en Stefan | https://bit.ly/3k9juS3 
31-08 | Zorg & Ondersteuningskrant | Mijn maatje maakt mijn hele leven mooier! 
30-09 | Peperbus | Week tegen eenzaamheid 

Promotiefilmpjes
Dit jaar hebben zijn er ook weer diverse filmpjes opgenomen om Zwollenaren te
inspireren, motiveren en enthousiasmeren. 
- Stijn & Jan wonen in de Community 4.2. | https://bit.ly/3Klz1Ky
- Aftermovie Hart voor Zwolle stadswandeling | https://bit.ly/3KmTOgT
- Van aanmelding tot maatje | https://youtu.be/nFMB0Chq6JM

https://bit.ly/2KxQqG2
https://bit.ly/2KxQqG2
https://bit.ly/2KxQqG2
https://bit.ly/3tEucpU
https://bit.ly/3rsHFyv
https://bit.ly/3vQiiaX
https://bit.ly/3blwLDx
https://bit.ly/3o4S5SN
https://bit.ly/3dOQpbZ
https://bit.ly/3k9juS3
https://bit.ly/3k9juS3
https://bit.ly/3Klz1Ky
https://bit.ly/3KmTOgT
https://youtu.be/nFMB0Chq6JM


Coördinatieteam
De kernactiviteiten worden gecoördineerd en begeleid door dit team: Eline Ploegman
(teamleider), Lars Hofsink (coördinator) en Linde van der Meer (coördinator).
Zij begeleiden het jongerennetwerk, geven leiding aan verschillende projecten en
organiseren fondsenwerving en relatiebeheer. Zij zijn het gezicht van de stichting en het
aanspreekpunt voor partners, vrijwilligers en hulpontvangers.

Stagiaire
Sinds eind augustus 2021 is ons team uitgebreid met Ilse, zij loopt haar
jaarstage bij ons. Ze zit in het derde leerjaar van de opleiding Social Work
aan Windesheim. Ilse deelt graag haar ervaring tot nu toe: 'Ik zie achter 
elke voordeur in de stad een vorm van kwetsbaarheid en het geeft mij 
dan ook energie om de jongeren te verbinden aan de mensen die wonen 
achter deze deuren. Ik heb in de afgelopen tijd al veel mooie dingen zien 
opbloeien en inspirerende verhalen mogen horen!'

H A R T  V O O R  Z W O L L E

V.l.n.r. Eline Ploegman, Lars Hofsink, Linde van der Meer-van Loosen

M A A K  K E N N I S  M E T  O N S !

Bestuur en Ambassadeurs
Zij dragen het werk van Hart voor Zwolle een warm hart toe en ondersteunen het
coördinatieteam belangeloos bij het ontwikkelen van activiteiten en opzetten van
projecten. Met hun netwerk en expertise hebben zij een belangrijke bijdrage aan het
mooie werk van onze stichting. 

Het bestuur bestaat uit: Gerben Visscher (voorzitter), Petra Bleijenburg (secretaris), Wim
van der Meulen (penningmeester) en Riemer van Beem (algemeen bestuurslid). Rond de
zomer hebben we afscheid genomen van Wim van Ree (algemeen bestuurslid) en heeft
Riemer zijn plaats ingenomen. 

Het ambassadeursteam bestaat uit: Anne de Vos, Anne Geert Dijk, Henk Elshof, Harmen
Sikkema en Jeroen Horstman. Dit jaar heeft Elsemiek Gerritzen afscheid genomen.



B E D A N K T  V O O R  J E
B E T R O K K E N H E I D !


