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Projectaanvraag 
 

“Het schuurtje van Siebelien” 
   

 

 
 

Inleiding. 
 
In Emmen krijgen ruim 200 sociaal uitgesloten mensen ondersteuning van het Leger des 
Heils. Zij worden via Leger des Heils 50|50 work toegeleid naar werk, omdat wij geloven 
dat werk leidt tot een betere aansluiting in de samenleving. Het ontwikkelen van talenten, 
geeft meer zelfvertrouwen. Ook vrijetijdsbesteding hoort hierbij. Het Leger des Heils 
organiseert jaarlijks het Kunst en Theaterfestival, waarbij mensen de mogelijkheid krijgen 
hun talenten te ontwikkelen en te laten zien aan publiek. 
 
Een medewerkster van het Leger des Heils is in Emmen  aandachtsfunctionaris voor het Kunst 
en Theaterproject. Zij zet zich met hart en ziel in voor mensen die sociaal uitgesloten zijn op een 
creatieve en aansprekende wijze.  Na het jaarlijkse festival is  een prachtig initiatief ontstaan. Zij 
heeft een ruimte op het terrein van de dagopvang, waar ook kantoor is voor het ambulante team, 
een schuurtje ingericht waar deelnemers samenkomen en met elkaar activiteiten ondernemen. 
Het samenkomen stelt deze deelnemers, voornamelijk kwetsbare vrouwen in staat om hun 
ervaringen te delen met medelotgenoten. Het ondernemen van activiteiten ontwikkelt talenten 
waarvan zij zich niet bewust waren, hun zelfbeeld groeit, waardoor zij zich beter staande kunnen 
houden in hun gezin en in hun buurt. Sociale contacten worden uitgebreid. 
 
Iedereen hoort erbij! 
 

Jolanda* is moeder van 2 kinderen en krijgt begeleiding van het Leger des Heils. De vaders van 
de kinderen zijn niet meer in beeld. Jolanda kwam nauwelijks het huis nog uit, zij heeft 
pleinvrees. Ze durfde haar kinderen niet naar school te brengen, voelt zich minder dan ieder 
ander. De kinderen worden niet vaak uitgenodigd om ergens te spelen en durven al helemaal 
geen andere kinderen mee naar huis te nemen. Jolanda zat dagen in huis, kreeg geen bezoek, 
had geen vriendinnen. Drankgebruik/misbruik lag op de loer. Er waren  zorgen vanuit school en 
het Leger des Heils startte de begeleiding. Na heel veel moeite is het gelukt om bij Jolanda 
binnen te komen. Stapje voor stapje worden er doelen bereikt in de begeleiding, maar de 
grootste doorbraak was wel het Kunst en Theaterfestival van het Leger des Heils. Jolanda werd 
gevraagd samen met andere vrouwen mee te doen aan het feest. Na heel veel overwinningen op 
zichzelf, heeft zij uiteindelijk samen met anderen op het podium gestaan. Wat een overwinning!! 

 
 
 
 
 
*vanwege privacy is een gefingeerde naam gebruikt.
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Geïnspireerd door het succes van Kunst & Theater bij de deelnemers van het Leger des Heils, 
heeft een medewerker van het ambulante team in Emmen na het festival getracht iets extra’s te 
bieden aan de deelnemers. De saamhorigheid die zij bemerkte in haar groep, wilde zij dolgraag 
doorgang geven. Zij heeft een schuurtje weten te bemachtigen, die op het terrein van een 
tijdelijke locatie van het Leger des Heils staat. Met allerlei gekregen en zelf aangeschafte spullen 
heeft zij die ruimte ingericht en zo een creatieve ontmoetingsplek gecreëerd voor mensen die 
sociaal een zeer teruggetrokken leven leiden. Iedere week motiveert en stimuleert ze hen om bij 
elkaar te komen en samen bezig te zijn. Om talenten te ontwikkelen, elkaar te bemoedigen en 
het zelfvertrouwen te vergroten. 
 
Stichting Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg. 
Het ambulante team in Emmen valt onder de werkeenheid Noord van Stichting Leger des Heils 
Welzijns- en Gezondheidszorg. Het Leger des Heils is een geprofessionaliseerde instelling , die 
ondersteuning biedt aan kwetsbare mensen in de samenleving. Er wordt heel veel samengewerkt 
met vrijwilligers. In deze werkeenheid worden jaarlijks ruim 2000 volwassen en 400 kinderen 
opgevangen, begeleid en ondersteund in één van onze voorzieningen. Er zijn dagopvangcentra, 
maatschappelijke opvang, beschermd wonen, jeugd- en gezinshuizen en pleegzorg. Er zijn 
huiskamerprojecten en uitstapprogramma’s voor prostituees en er rijdt een soepfiets door de 
stad. In de gemeente Emmen bevindt zich de maatschappelijke opvang ‘De Breehof’, de 
dagopvang, ambulante begeleiding en beschermd wonen. Daarnaast wordt er ambulante 
jeugdhulp en pleegzorg geboden. Het Leger des Heils verricht deze activiteiten vanuit subsidies 
en contracten, die zij met gemeenten, zorgkantoren en het rijk afsluit. 
 
 

 Doel. 
Het Leger des Heils heeft zich ten doel gesteld om het gewone leven te herstellen. Ieder 
mens heeft recht om ‘gewoon’ mee te mogen doen in de samenleving. Helaas is dit voor 
velen niet weggelegd. Een groot aantal mensen is eenzaam en voelt zich sociaal 
uitgesloten. Het Leger des Heils wil de eenzaamheid terugdringen en iedereen de 
mogelijkheid bieden om aansluiting te vinden in de maatschappij. 

 

 Doelgroep. 
Het Leger des Heils richt zich op de kwetsbare mensen in de samenleving, die geen 
aansluiting meer kunnen vinden. Vaak is dit door psychische beperkingen, 
verslavingsgedrag, ontbreken van een sociaal netwerk, leven in armoedige situaties en 
het ontbreken van sociale vaardigheden. Reguliere hulpverlening is vaak niet toereikend 
gebleken, zij zijn vaak murw van alle hulpverleners die over de vloer komen. Sommigen 
hebben lettelrijk de deur gesloten voor alle bemoeienis van buitenaf. 

 

 Werkwijze. 
Het Leger des Heils wil door haar ondersteuning de nood die deze mensen hebben 
ledigen, door te helpen om rand voorwaardelijke zaken weer op orde te krijgen, toe te 
leiden naar werken en de zin in het leven te herstellen. Dit laatste doen we door herstel 
van het gewone leven, herstel van (familie) relaties en talenten ontwikkelen die ieder 
mens heeft! Door het ontwikkelen van deze talenten wordt zelfvertrouwen vergroot en 
kunnen mensen echt groeien!  
 

 Het project. 
Mensen die sociaal uitgesloten zijn, hebben een goed ingerichte plek waar zij samen 
kunnen komen en hun talenten te ontwikkelen. Er is een plek waar zij zich welkom 
voelen, waar zij heen durven gaan, zodat zij meer zelfvertrouwen ontwikkelen om de 
stap naar de maatschappij te durven maken. 
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 Het probleem 
Het schuurtje waar de deelnemers bijéénkomen hoort bij een locatie dat tijdelijk gehuurd 
wordt door het Leger des Heils. In de loop van dit jaar, zal deze locatie gaan verhuizen. 
Graag behouden de deelnemers een plek waar zij bijéén kunnen komen, omdat dit een 
positieve invulling aan hun leven geeft. Zonder deze plek, zal een aantal zich weer gaan 
terugtrekken in hun sociaal isolement. Mensen die nu (nog) een sociaal teruggetrokken 
leven leiden, hebben dan niet de kans om hun talenten te ontwikkelen en te komen tot 
een beter zelfbeeld. De meubels die er staan, de spullen die gebruikt worden hebben 
een upgrade nodig. Ze zijn verouderd en (te vaak) gebruikt. Voor dergelijke activiteiten is 
geen subsidie mogelijk en de gemeente wil dit niet vanuit het WMO budget financieren. 

 

 De oplossing 
Op het nieuwe terrein van de dagopvang moet een ruimte gerealiseerd worden, die de 
deelnemers een veilig onderkomen biedt. De ruimte moet plaats bieden aan zo’n 10 
mensen en zij moeten gebruik kunnen maken van spullen die het creatieve proces in 
gang zetten. D.m.v. deze activiteiten ontwikkelen zij talenten, vergroten hun zelfbeeld en 
stelt hen in staat betere aansluiting te vinden in de samenleving. Dit komt ten goed van 
hun welzijn en gezondheid en niet in de laatste plaats verbetert het de positie van hun 
kinderen in de samenleving. mensen die geen of een heel klein netwerk hebben, zien uit 
naar de wekelijkse bijeenkomsten. 
 

 

“Er ontstaan vriendschappen”,  
“Er wordt naar mij omgezien”,  

“Ik word gemist als ik er niet ben”, 
 “Ik tel mee”. 

 
 
 
Inrichting en Planning 
Start: najaar 2016 (precieze datum afhankelijk van de verhuizing) 
 
Er zijn vrijwilligers betrokken bij het Leger des Heils, die ook in gezet kunnen worden bij dit 
project. Er wordt actief geworven op: 

- aansluitingsmogelijkheden doelgroep 
- kernkwaliteiten en interessegebied 

 
Maximaal twee vrijwilligers, om de laagdrempeligheid voor de deelnemers hoog te houden. 
Teveel mensen, of een te grote wisseling heeft een belemmerde werking op de komst van de 
deelnemers, met name de kwetsbare vrouwen. 
 
 
Kosten en Financiering 
Gemeenten zijn zeer kritisch op dat wat zij vanuit de WMO willen en kunnen financieren. 
Ondersteuning dient onderbouwd te worden met diagnostiek en beschreven worden in 
ondersteuningsplannen. Dat is prima voor de ambulante begeleiding die geboden wordt, maar 
belemmert de laagdrempeligheid van deze activiteit. Binnen de kaders van het WMO beleid is 
geen ruimte voor een dergelijk initiatief, terwijl wij een grote meerwaarde zien voor deze groep 
deelnemers. 
 
Wat is er minimaal nodig: 
Huisvesting/inrichting: €3000,- 
Materiaal: €1500,- 
Onvoorzien: €500 
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Adres en contactgegevens 
 

 Voor deze aanvraag: 
 

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg/Noord 
Bedrijfsbureau  
Kwinkenplein 10A 
9712 GZ  Groningen 
 
Renate Harkema 
Accountmanager 
Tel: 050-3172670 
renate.harkema@legerdesheils.nl 

 

 Voor inhoudelijke informatie over het project: 
 

Renate Harkema, aanvrager fonds (accountmanager) 
Iris van der Veen; clustermanager ambulant en maatschappelijke opvang 
Siebelien Papenborg: ambulant begeleider 
 
Bereikbaar via bedrijfsbureau: 050-3172670 
 
 

 Gegevens locatie  
 
Huidige locatie: 
Bendienplein 2 te Emmen 
 
Nieuwe locatie:  
Verlengde Spoorstraat 10 te Emmen 
. 
 

 
 


