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Algemeen
In 2019 zijn we, conform ons beleid, bezig geweest met een aantal projecten.
1) Directe persoonlijke begeleiding van jongeren. Dit is gebeurd binnen ons project 'Terug naar
het normale leven'.
'Lifestyle verkenningen'. Wordt voornamelijk gestalte gegeven door onze caravan Betsy. In
2019 hebben we de caravan op stadscamping De Worp gestald. Daar is minder gebruik van
gemaakt dan in 2018. Er zijn allerlei ideeën ontstaan om hier aan te werken zodat we meer
personen kunnen helpen. , maar
2) Het project mobiele keuken (jongeren verzorgen maaltijden voor 'de buurt') is beëindigd. De
uitvalbasis - locatie Villa Voorstad - is opgeheven.
3) Voorzieningen voor huisvesting en begeleiding. In de loop van 2019 is hier weinig aandacht
voor geweest vanwege het project ‘Terug naar het normale leven’, maar eind 2019 hebben we
geconstateerd dat we hiervoor een nieuw project willen starten. De werktitel is ‘zwerfjongeren’.
We hebben budget vrij gemaakt om hier eerst een onderzoek naar te starten. Vanuit dat
onderzoek wordt samen met studenten van Saxion eerst in 2020 een symposium gehouden.
4) Het popkoor Jestics van Don Bosco Deventer heeft in 2019 een optreden verzorgd in een
verzorgingshuis. Het koor repeteert 1 avond per 2 weken en wil in 2020 meer naar buiten
treden.
5) In 2019 hebben we een vervolg gegeven met het structureel aanbieden van Colorful Circle
workshops met kinderen/jongeren uit asielzoekerscentrum en autochtone jongeren. Dit gebeurt
o.a. via scholen, wijkcentra, festivals en kerkgenootschappen.
Op 1 september 2019 is een nieuw project gestart dat twee jaar duurt. Projectleider is Elsa
Rothengatter. Onderdeel van dat project is ook het verduurzamen zodat vanaf september 2021
onze partner WhatElsa zelfstandig verder kan.
Voor dit project is subsidie verleend door het Oranjefonds, gemeente Deventer, stichting
Wesselings van Breemen, stichting Woudschoten, VSBfonds, stichting Erven Witteveen en
Don Bosco Werken Nederland (DBWN).
Dankzij de bijdrage van RotarAct Deventer is het project voorzien van
een leuke bestelauto zodat de uitvoering op verschillende locaties een stuk
prettiger is geworden.
Er worden ook leuke materiële bijdragen van Deventer bedrijven
gekregen voor de creatieve workshops, maar ook voor goody-bags die worden uitgedeeld of
worden verkocht.
6) Terug naar het normale leven – 18+ in de knel
Na de oriëntatie en initiatiefase in 2018 zijn we in januari 2019 feestelijk gestart met de
uitvoering van fase-2 van dit project o.l.v. Clary Scheres. In fase 2 willen we 2 jaar lang 12
jongeren informeel ondersteunen met matties. Naast het maken van fysieke koppelingen tussen
jongeren in Deventer, is dit project een onderzoek in het werkveld om te leren hoe we
projectmatig informele steun aan jongeren kunnen bieden. De belangrijkste bevindingen zijn:
- Het netwerk in het sociale domein is veel belangrijker dan we dachten
- Informele steun is nieuw en binnen het sociale domein is er nog wantrouwen
- Het kost heel veel tijd om dit netwerk van vertrouwen op te bouwen
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- Onze matties werken veel individueler dan gedacht, ze zoeken elkaar niet op
- Het ondersteunen van onze matties met trainingen is zoeken, er blijkt meer behoefte aan
onderlinge uitwisseling dan aan echte uitleg en training in de groep
- De rol van de opper-mattie Gerard van Otterlo is essentieel, eigenlijk is hij een soort
mattie voor de matties
- Het betrekken van bedrijven ter ondersteuning van talentontwikkeling staat verder van het
project af dan we dachten
- Het implementeren van dit nieuwe project heeft heel veel tijd nodig, meer dan we dachten.
Overall Conclusie:
De matties zijn echt aan het groeien in hun rol, hebben waardevolle feedback geleverd
waar we een mooi nieuw jaarprogramma van kunnen maken. Verder merken we aan
alles dat dit project TIJD nodig heeft. Een relatie bouw je niet in 1 week op, dat moet
groeien. We hebben overal zaadjes geplant en die beginnen te groeien terwijl we het niet
altijd in de gaten hebben omdat we te druk zijn met nieuwe zaadjes planten. Het is goed
ons als organisatie te realiseren dat het goed is om de tijd te nemen te groeien, te leren
en te evalueren. Er ontstaan hele
mooie dingen!
Van het project zijn twee uitvoerige
tussenrapportages gemaakt, die
ook aan subsidieverstrekkers zijn
toegezonden.

Bestuurlijke zaken
1) In 2019 zijn Anton Hunneman en Annemarijn Walberg lid van het bestuur geworden. Beiden
brengen de nodige kennis en kunde in die we goed kunnen gebruiken. Met Wim Jansen, Harm
Jonker en John Vos hebben we een goed bezet bestuur van 5 personen.
2) Vanaf juni 2019 zijn we gehuisvest in het pand van de stichting Masohi (Molukse
gemeenschap) aan de Koningin Julianastraat in Deventer. We hebben daar een eigen ruimte met
alle gewenste faciliteiten en kunnen van daaruit prima onze doelgroep en partners bereiken.
Ook is er veel ruimte in het gebouw voor de activiteiten die we organiseren.
Het gebouw staat in het Oranjekwartier in Deventer. Een buurt met veel achterstallig onderhoud
aan huizen, infrastructuur en openbare ruimte. Deze wijk wordt de komende jaren behoorlijk
opgeknapt (ambitie gemeente en woningcorporaties). Uitgaande van
de ambities helpen we de stichting Masohi om een gezonde en
sociaal maatschappelijke positie te verwerven. Samen optrekken
voor een buurthuisfunctie in het Oranjekwartier. In het najaar is dat
concreet gestalte gegeven met een eerste burendag en het maken
van een positioneringsplan.

Financiële verantwoording.
1) In 2019 hebben we weer projectsubsidie gekregen van Don Bosco Werken Nederland. Ook
krijgen we subsidies voor projecten van de stichting Marcus, het Oranjefonds, de gemeente
Deventer, VSBfons, Kansfonds en vele anderen.
Ook mochten we donaties in de vorm van giften ontvangen.
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2) Wij hebben een reserve van ca. € 11.000 opgebouwd en hopen die te houden, om eventueel
toekomstige tekorten op projecten te kunnen opvangen. We noemen ons reservefonds het ‘Peter
Paul fonds’ ter ere van onze eerste voorzitter Peter Paul Biekmann (overleden 11-2015).
3) Wij willen altijd eerst een project financieel rond krijgen alvorens wij starten met dat project.
4) Beloningsbeleid: De bestuurders werken pro deo. Er worden geen vergoedingen gegeven.
5) Personeelsbeleid: Don Bosco Deventer heeft geen personeel in dienst maar werkt alleen met
vrijwilligers en ingehuurde professionals. Gelukkig zien we een toename van het aantal
vrijwilligers (o.a. matties voor jongeren en asielzoekers voor de workshops met allochtone
jongeren/kinderen).
6) Voor een volledig overzicht van de financiën wordt verwezen naar de jaarrekening 2019.
N.B. subsidies gaan soms over het jaar heen, zoals bijvoorbeeld bijdragen voor het project
Terug naar het normale leven en Colorful Circle.

Deventer, maart 2020

