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1. Inleiding project ‘Thuis bij Het Anker’ 
 

Het Anker Charlois is een zelfstandige professioneel geleide vrijwilligersorganisatie die, namens de 

Protestantse gemeente Rotterdam Zuid, diaconaal-missionair actief is in de achterstandswijken 

Carnisse en Oud-Charlois. Beide wijken zijn (deels) benoemd als achterstandswijk met veel sociale 

problematiek. Veel mensen voelen zich eenzaam, hebben te maken met armoede en ouders hebben 

moeite met het goed begeleiden van hun kinderen naar volwassenheid. 

 
Het Anker Charlois bestaat al sinds 1954 als diaconaal-missionaire vrijwilligersorganisatie, voorheen 
bekend als ‘Stichting Jeugdhaven Charlois ’t Anker’. Nu worden de activiteiten uitgevoerd onder de 
naam ‘Stichting Het Anker Charlois’. Kernactiviteiten zijn de wekelijkse clubs voor kinderen, tieners 
en ouderen en jaarlijks de zomerkampen en weekenden. Daaromheen organiseren we regelmatig 
een veelheid van gevarieerde activiteiten voor de buurt en de deelnemers. We werken samen met 
groepen en organisaties die eenzelfde doel in de wijk nastreven. 
 
Afgelopen jaren hebben we in het kader van ons meerjarenbeleidsplan 2017-2021 “VerANKERd in 
Rotterdam-Charlois” gewerkt met projectplannen per schooljaar (van 1-9 tot 31-8). Het beleidsplan 
hebben we vervolgens in jaarthema’s uitgewerkt. Het zijn totaalprogramma’s waar alle activiteiten 
onder vallen, behalve zondagsvieringen en de bestuurstaken van de stichting.  
 
In het seizoen 2017/2018 was dit “Een veilige haven”. Daarin stond centraal de veilige, vertrouwde 
sfeer en het regelen van het medewerkersbeleid, inclusief een vertrouwensarts en VOG’s voor de 
kinderleiding. Het jaar daarop (2018/2019) was het thema “Een betrouwbare haven”. We legden 
accenten op de wijze van omgaan met elkaar, de regelmaat en het uitbreiden van de professionele 
leiding. Het volgende seizoen stond in het teken van “Een levendige haven”. Levendig door het 
plezier bij alle activiteiten, de viering van het 65-jarig jubileum en nieuwe initiatieven. Voor 2020-
2021 was het thema: Het Anker Charlois: “Een ruime haven. Een open en een ruime haven voor de 
vele ontmoetingen, gesprekken en gemeenschapsvorming, het bijdragen aan ontplooiing van 
talenten van jeugd en ouderen, dienstbaar voor de kwetsbaren en verlichten van hun dagelijks 
bestaan.  
 
Bij het vaststellen van het projectplan voor seizoen 2020-2021 dachten we dat de 
coronamaatregelen tijdelijk waren en we na de zomer weer ‘gewoon’ verder zouden gaan. Nu weten 
we dat het er vrijwel het hele seizoen beperkende maatregelen zijn geweest, met name in de 
privésfeer van mensen. Ook zijn er regelmatig periodes geweest waarin activiteiten bij Het Anker 
niet door konden gaan. De effecten van deze maatregelen, zoals eenzaamheid, isolement, 
haperingen in schoolgang en toekomstplannen gelden voor iedereen, maar hebben in kansarme 
wijken zoals Carnisse en Oud-Charlois nog grotere impact en neveneffecten. Veel gezinnen leven in 
te kleine huizen en kinderen hebben geen plek om te leren. Sociale steun voor ouders en senioren is 
weggevallen en zij ploeteren voort. 
 
Naast de effecten van de coronacrisis die wij in ons dagelijks werk tegenkomen, houden we ons 
bestuurlijk ook bezig met het bepalen van nieuwe beleid voor de komende vier jaar. Gedachten die 
we hierbij hebben is dat we als Het Anker naast de kinderen, jongeren, ouders en senioren willen 
staan en met name willen investeren in het opbouwen van betrouwbare relaties met wijkbewoners. 
Dat we, net als in een familie, naast hen willen staan en hen helpen en ondersteunen waar nodig, 
daarbij gebruikmakend van het netwerk aan hulpverlening dat bestaat. We willen hen ondersteunen 
en begeleiden in het dagelijks leven, te midden van alle weerbarstige omstandigheden die er zijn. 
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Een positief neveneffect van de 
coronacrisis is dat organisaties in 
de wijk elkaar veel beter weten te 
vinden. Het Anker wordt 
regelmatig gevraagd om mee te 
doen in de organisatie van een 
activiteit. Ook het gemeentelijke 
afstemmingsoverleg is weer 
opgestart en dit heeft veel effect 
in het afstemmen en 
samenwerken. Op deze manier 
kunnen we meer wijkbewoners 
bereiken en weten we beter wat 
er nodig is in de wijk.  
 
 
 

 
Juist vanwege de coronacrisis en zijn effecten willen we in seizoen 2021-2022 werken aan “Thuis bij 
Het Anker”. We hebben gelukkig dunne lijntjes met veel van onze leden kunnen houden en daar zijn 
we blij mee en dankbaar voor. Maar het zal tijd kosten elkaar weer helemaal te vinden, zeker als de 
groep lang niet bij elkaar is geweest, zoals de tieners en moeders. Elkaar weer helemaal vinden, 
kennen en vertrouwen, daar willen we in de eerste plaats aan werken bij “Thuis bij Het Anker”. 
Verder ontdekten we dat bewoners van Carnisse en Oud-Charlois behoefte hebben aan iemand 
naast zich; een helpende hand en luisterend oor. Er is veel eenzaamheid, armoede en zorgen, in die 
situatie bieden we graag actief hulp. We zijn gastvrij, denken mee, helpen en ondersteunen. Naast 
alle veelal kleinschalige activiteiten die we doen, voegen we daar het komende seizoen de volgende 
activiteiten toe:  

• Pilot Huiswerkbegeleiding; 
• Praktische aandacht voor pedagogisch beleid voor de clubleiding in het kinderwerk;  
• Vanuit de huisbezoeken indien nodig meer ondersteuning en begeleiding bieden aan 

gezinnen en hierover ook kennis opdoen bij andere organisaties in de wijk die dit al 
structureel aanbieden.  

We gaan hiermee bouwen aan een gastvrije en welkome sfeer in de wijk. Alle inwoners van de wijk 
mogen thuiskomen bij Het Anker. 
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2. Achtergrond en ontwikkeling stichting  
 
Het werk van Het Anker vindt zijn oorsprong in de jaren voor de oorlog. Sociale bewogenheid is voor 
twee inwoners uit Carnisse een belangrijke drijfveer om zich te ontfermen over de kinderen van de 
Carnisse-buurt. Zij organiseren bijeenkomsten in hun eigen huiskamer, die daarmee de voorloper is 
van de Jeugdhaven. Dankzij mond-tot-mondreclame wordt de huiskamer al gauw te klein en betrekt 
men het pand aan de Carnisselaan 40.  
 
Na de oorlog gaat de Jeugdhaven zich steeds meer richten op het clubwerk en wordt in 1954 de 
Stichting Jeugdhaven Charlois ‘’t Anker” door de Gereformeerde Kerk van Charlois opgericht. 
Hiermee wordt een begin gemaakt met het kinderclub- en kampwerk voor niet-kerkleden in 
Charlois. Later komt daar ook volwassenenwerk bij, ontstaan uit opvoedingsondersteuning en clubs 
voor de moeders. Eind jaren zeventig is het werk enorm gegroeid en zetten veel kerkleden zich in 
om geld in te zamelen voor een eigen ruimer nieuw clubgebouw. Dat werd de Mezenstraat 4 in Oud-
Charlois. Zodoende kan ’t Anker nog meer werken aan haar zichtbaarheid in de wijk.  
 

 
 
De interieurs, installaties en gevels van beide gebouwen zijn duurzaam gemoderniseerd en de 
panden worden door ons goed onderhouden. 
 
Vanuit de overtuiging dat we liever geld in mensen dan in stenen stoppen en vanwege de noodzaak 
om na het teruglopen van gemeentelijke subsidies onze financiële continuïteit veilig te stellen, is in 
2016 het in 1979 door onszelf gerealiseerde pand Mezenstraat 4 verkocht. We blijven het wel huren 
voor onze activiteiten voor volwassenen en senioren en er is een goede verstandhouding met de 
nieuwe eigenaar, het Apostolisch Genootschap. De gehuurde ruimte in de Carnisselaan 40B is nu de 
thuisbasis van Het Anker, met name voor het kinder- en tienerwerk in de wijk Carnisse. 
 
De opbrengst van de verkoop is ondergebracht in de steunstichting “Stichting Jeugdhaven Charlois ’t 
Anker’” en wordt gebruikt voor het op langere termijn dekken van eventuele tekorten in de 
exploitatie van het werk van de eind 2016 nieuw opgerichte Stichting “Het Anker Charlois”. Ook voor 
het in vaste dienst nemen van de coördinator van het kinderwerk was een stabiele vermogenspositie 
noodzakelijk. De steunstichting heeft dezelfde bestuursleden als de Stichting Het Anker Charlois. Alle 
activiteiten worden ontplooid door de Stichting “Het Anker Charlois” die deze aanvraag indient. 
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3. Missie, visie en werkwijze 
 

3.1 Missie 
Het Anker Charlois is een vrijwilligersorganisatie die, namens de Protestantse gemeente Rotterdam 
Zuid, diaconaal-missionair actief is in de achterstandswijken Carnisse en Oud-Charlois.  
 
We weten ons geroepen door ons geloof in Jezus Christus om onze naasten bij te staan en te helpen 
vanuit de liefde van God voor alle mensen. Dit betekent in onze situatie: dienstbaar voor de 
kwetsbaren, verlichten van hun dagelijks bestaan, bijdragen aan ontplooiing van talenten van 
kinderen, tieners en hun ouders en bijdragen aan gemeenschapsvorming.  
 
Wij doen dit voor iedereen, ongeacht religie of afkomst. Dit doen wij: open, gelijkwaardig, 
respectvol, bezielend, gelovig, betrokken, betrouwbaar en vreugdevol. 
 

3.2 Visie 
Vanuit de traditie van ‘Jeugdhaven Charlois ’t Anker’’ kiezen we voor het organiseren van 
individuele, groepsgewijze en wijkgerichte activiteiten voor kinderen, tieners en hun ouders, 
ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging. Daarnaast bieden we verschillende activiteiten aan voor 
de oudere buurtbewoners. Dit seniorenwerk is ontstaan uit de moederclubs van vroeger en de 
bezoekers zijn vaak al jarenlang bij Het Anker Charlois betrokken. Tijdens de activiteiten bemoedigen 
en verrijken bezoekers en vrijwilligers elkaar en worden we uitgedaagd om betrokken te zijn op het 
leven van de ander.  
 
We werken samen met groepen en organisaties die eenzelfde doel nastreven in de wijken Carnisse 
en Charlois. Door vernieuwende, aansprekende projecten hopen we dat er open en respectvolle 
relaties ontstaan tussen wijkbewoners, dat ze sterker worden en zich inzetten voor elkaars welzijn. 
We stimuleren jongeren in hun talentontwikkeling, identiteitsvorming en helpen hen bij levens- en 
geloofsvragen. 

 
3.3 Werkwijze 
Het Anker Charlois heeft zich in de afgelopen decennia bewezen als ervaren (jeugdwerk)organisatie 
in de wijken Carnisse en Oud-Charlois. Hieronder beschrijven wij de methodiek die wij als 
uitgangspunt gebruiken in ons werk in de wijk.  
 
Relatiegericht 
Voor Het Anker Charlois zijn relaties essentieel. Zonder een goede relatie zullen medewerkers en 
bezoekers niet open naar elkaar zijn en zal ons werk moeizaam gaan. We kiezen bewust voor 
‘professionele nabijheid’, waarbij het gaat om het bieden van steun en betrokkenheid, maar waarbij 
we de ander wel de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen leven laten houden.  
 
We krijgen hierdoor vertrouwen en kunnen verder komen. De nadruk op het relationele helpt de 
bezoeker om te beseffen dat hij of zij van waarde is, wat het proces ten goede komt. Dit betekent 
voor de programma’s dat er altijd voldoende ruimte is voor het relationele aspect en spontane 
interactie, ook als die niet is ingepland.  
 
Outreachend 
Hoewel sommige activiteiten gebonden zijn aan de fysieke ruimte van het gebouw, streven we 
ernaar dat onze activiteiten ook zichtbaar worden voor een groter publiek. Dat betekent dat we 
aanhaken bij een buurtactiviteit, activiteiten op straat organiseren of outreachend zijn door 
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programma’s aan te bieden op scholen. We bereiden steeds meer samen met onze deelnemers 
nieuwe bijeenkomsten voor of initiëren activiteiten. Het is hierbij belangrijk in contact te zijn met de 
buurt en met de ouders. Dit bereiken we door bijvoorbeeld het afleggen van huisbezoeken. 
 
Open klimaat  
Voor Het Anker is het belangrijk dat iedereen zich thuis 
voelt. We staan open voor nieuwe bezoekers, nieuwe 
kinderen en volwassenen bij de clubs. Daarom werken 
we aan zoveel mogelijk PR in de wijk. Voor alle 
activiteiten maken we flyers en aankondigingen op social 
media.  
 
Tijdens de Vakantie Bijbel Club en op het buurtevent 
nodigen we kinderen uit om te komen naar de wekelijkse 
clubs. Bij de kinderclub werken we aan een open klimaat 
door in groepsgesprekken de onderwerpen zoveel 
mogelijk aan te laten sluiten bij hun leefsituatie. De 
kinder- en volwassenenclub heeft een redelijk informele 
indeling met een open begin en open einde. Er is ruimte 
voor eigen inbreng. Het programma wordt aangepast als 
er iets leeft bij de deelnemers dat op dat moment 
belangrijk is om te bespreken. 
 
 
Multicultureel  
In het Anker zijn, zonder onderscheid, alle mensen welkom. In de wijk wonen veel mensen met een 
andere culturele, etnische of religieuze achtergrond. Ook hen heten we hartelijk welkom en geven 
hen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Dit betekent dat we onze vorm waar mogelijk aanpassen 
zonder af te doen aan de inhoud.  
 
Aansluiting (georganiseerde nabijheid)  
In onze activiteiten sluiten we aan bij de leefwereld van onze doelgroep. Dit vraagt om een 

luisterende houding ten opzichte van de doelgroep. We gaan actief in gesprek met wijkbewoners. 

We zijn aanwezig bij activiteiten in de wijk waar we kinderen, jongeren en hun ouders ontmoeten. 

We presenteren ons actief op sociale media en zoeken via netwerksites aansluiting met de 

doelgroep.  
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4. Organisatie  
 

Het Anker Charlois is een stichting die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel onder de naam: 
Stichting Het Anker Charlois. 
 

4.1 Organogram 
 

 

4.2 Bestuur, medewerkers en vrijwilligers  
Het bestuur wordt gevormd door zeven leden, waaronder een voorzitter, secretaris en 
penningmeester die het dagelijks bestuur vormen. Er zijn twee leden vertegenwoordiger van de 
zendende kerken. Momenteel is er één vacature voor een bestuurslid, met als taak penningmeester.  

Het Anker Charlois heeft een betaalde 
professional op Hbo-niveau in vaste 
dienst voor 20 uur per week als 
coördinator van het kinderwerk. Deze 
functie wordt vervuld door Eline 
Ditsele (rechts op de foto). 
 
Het is belangrijk om naast vaak 
wisselende vrijwilligers stabiliteit en 
continuïteit te bieden. De kinderen en 
jongeren die onze clubs bezoeken 
hebben deze vaste volwassenen nodig 
om een relatie mee op te bouwen, te 
vertrouwen en daardoor te groeien. 
Vanwege de soms moeilijke en 
kwetsbare gezinssituaties, de problematiek van de kinderen en jongeren en de groepsdynamiek 
tijdens de clubs vinden wij het belangrijk om bij vrijwel alle clubs en bij de kampen te werken met 
een professionele kracht naast de vrijwillige leiding. Daarom hebben we een kinderwerker in dienst 
als vast gezicht op de kinderclubs. De functie wordt vervuld door Neline Kerkstra voor 10 uur per 
week (zie foto op de voorpagina bij de kerstboom).  
 

 Bestuur 

Coördinator 
Kinderwerk 

Werkgroepen 
Volwassenwerk 

Werkgroepen 
Kinderwerk 

Kinderwerker 

Coördinator 
Volwassenwerk 
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Een bijzondere positie wordt ingenomen door de 

coördinator volwassenenwerk. Joke van der Gaauw is al 

decennialang een spil in het Ankerwerk en voert deze 

omvangrijke medewerkerstaak zelfstandig als vrijwilliger 

uit.  

 
Het Anker draait voor een groot deel op vrijwilligers. In 
totaal gaat het om 40 mensen, 20 vrijwilligers inclusief de 
bestuursleden die structureel meehelpen en 20 vrijwilligers 
die betrokken zijn bij projecten (zoals de Vakantie Bijbel 
Club en de vakantiekampen).  
 
De vrijwilligers maken deel uit van het team kinderwerk, 
volwassenwerk en ontmoetingsmaaltijden of verlenen 
ondersteunende diensten. De medewerkers, vaak al 
jarenlang actief, vinden aansluiting bij de drive en inspiratie 
van Het Anker om zich onbaatzuchtig in te zetten voor de 
ander. We spreken van een ‘Ankerfamilie’. Ze zijn veelal 
afkomstig uit de stad Rotterdam, maar ook van daarbuiten 
en zijn betrokken bij diverse kerken en groepen. Stagiaires 
van het Hoornbeekcollege zijn periodiek in tweetallen actief op een kinderclub, indien de 
coronamaatregelen dit toelaten. 
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5. Project ‘Thuis bij Het Anker’ 
 

5.1 Situatie en doelen algemeen  
Uit de Rotterdamse wijkprofielen blijkt dat wijkbewoners van Oud-Charlois en Carnisse zich wel 
verbonden voelen met de wijk, maar dit komt niet tot uiting in de participatiegraad van 
wijkbewoners bij activiteiten in de wijk of in het zelf organiseren van activiteiten. Desondanks 
kunnen we bij Het Anker Charlois rekenen op een trouwe opkomst van clubleden, zeker bij de 
ouderen.  
 
Toch merken we dat er obstakels zijn voor kinderen om deel te nemen aan de wekelijkse 
activiteiten, ook bij de extra activiteiten in de vakanties. Kinderen zijn bijvoorbeeld afhankelijk van 
hun ouders om gebracht en gehaald te worden en de (afstand tot de) locatie of het weer kan ouders 
daarvan weerhouden. Daarom halen we ze soms op, zeker bij festiviteiten.  
 
We willen actief de sociale cohesie in de buurt bevorderen, door gezamenlijke vrijetijdsbesteding en 
het bieden van contact- en gespreksmogelijkheden via een ruim aanbod van activiteiten. 
Talentontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren zijn belangrijk op de clubs en 
tijdens de kampen, maar ook bij het aanbieden van opvoedingsondersteuning aan ouders. Bij de 
activiteiten en bij het gedrag van medewerkers ligt de nadruk op het algemeen dienstbaar zijn. Ook 
gaan we graag het gesprek aan over levens- en geloofsvragen.  
 
Het Anker Charlois wil werken aan een gastvrije plek in de wijk waar kinderen, jongeren, hun ouders 
en senioren welkom zijn en zich thuis voelen. Juist ook na de coronacrisis waarin vele zich eenzaam 
en alleen voelen en in een sociaal isolement terecht gekomen zijn, wil Het Anker gastvrij zijn, 
ontmoetingen faciliteren en relaties verdiepen. We willen naast mensen staan en wijkbewoners 
ondersteunen bij het oplossen van kleine en grote problemen. Ongeacht religie of afkomst luisteren 
we naar wat clubleden, kampdeelnemers en bezoekers bezighoudt en wat zij willen leren of waar ze 
hulp bij nodig hebben.  
 
We stimuleren dat clubleden en bezoekers graag komen, door manieren te verzinnen om clubleden 
wekelijks de club te laten bezoeken en middels de locatiekeuze van een activiteit rekening te houden 
met waar de kinderen en volwassenen wonen.  
 
Daarnaast willen we kinderen, ouders en volwassenen betrekken bij de organisatie van de activiteit. 
Goede voorbeelden hiervan zijn de moederochtend, het tienerweekend en de musical. Zo willen we 
één van de moeders vragen om mee te helpen bij het opnieuw opstarten van de moederochtend en 
de ouders meer betrekken bij de werkzaamheden bij het repeteren en opvoeren van de musical. 
Tieners kunnen een onderdeel, bijvoorbeeld spel, van het tienerkamp zelf organiseren. Ook bij 
andere activiteiten, zoals de volwassenen- en kinderclubs, betrekken we de leden bij de organisatie, 
zoals koffie schenken, gedicht voorlezen of spel voorbereiden. 
 

5.2 Behoeften en doelen bij het werk  
Afgelopen jaar hebben we te maken gehad met veel maatregelen om het verspreiden van het 
coronavirus tegen te gaan. Dit treft mensen in alle leeftijdscategorieën en met name in 
achterstandswijken hard. Kinderen en tieners konden niet naar school en volgden zo goed en zo 
kwaad als dat ging thuisonderwijs. Ook ontspannende activiteiten, zoals sport, zwemles of andere 
clubs, konden lang niet doorgaan. Van ouders die werken is dat vaak in beroepen waarbij niet 
gemakkelijk thuisgewerkt kon worden en zij liepen extra risico om ziek te worden of hun baan te 
verliezen. Senioren vielen in de risicogroep en veel activiteiten stopten lang, ze werden eenzaam, 
kwamen in sociaal isolement terecht en hun sociale steun viel weg. 
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Vanaf maart 2020 werd een lockdown afgekondigd. Veel activiteiten werden bij Het Anker tijdelijk 
gestopt en konden later gelukkig, zij het beperkt, weer starten. Maar er was ook ruimte voor nieuwe 
initiatieven. Een aantal organisaties in de wijk vond elkaar en Het Anker sloot ook aan. We brachten 
verlichting in de wijk, middels bloemen, kaarten, stoepkrijt-activiteiten, cadeautjes en aandacht. Op 
deze manier hebben we gelukkig met veel clubleden contact kunnen houden. Het is belangrijk om in 
seizoen 2021-2022 te werken aan hechtere relaties, meer ontmoetingen en het opstarten van 
activiteiten die (soms) lang hebben stilgelegen. De clubleden en bezoekers moeten elkaar weer leren 
kennen en het is belangrijk om te werken aan een vertrouwde sfeer, waarin iedereen zichzelf mag 
zijn, vriendschap mag ervaren en een steun in de rug mag krijgen. 
 
In het seizoen 2021-2022 willen we werken aan “Thuis bij het Anker”. We willen gastvrij zijn en 
iedereen welkom heten en leren kennen. We willen werken aan onderlinge verbondenheid en 
onderlinge steun/ondersteuning. Iedereen mag bij Het Anker horen. We willen onze bezoekers 
kennen en relaties verdiepen. Maar, daar hoort ook een verantwoordelijkheid bij. We zijn met elkaar 
het ‘thuis’. Tijdens activiteiten zal gevraagd worden om mee te helpen, bijvoorbeeld drinken 
inschenken of uitdelen, iets ophalen, een spel te leiden. Ook zullen we vragen of deelnemers willen 
meehelpen om de hele activiteit, zoals een buurtevent, uitvoering van de musical of extra uitje te 
organiseren. In een gezin draagt ook iedereen een steentje bij. Op die manier zijn we met elkaar 
thuis en kunnen we familie zijn.  
 

5.3 Bestaande en te verbreden activiteiten 
In het project ‘Thuis bij Het Anker!’ continueert en verdiept Het Anker Charlois de volgende 
activiteiten: 

• de wekelijkse clubs voor kinderen, tienerjongens en senioren, met bijzondere momenten in het 
jaar; 

• de tweewekelijkse club voor tienermeiden; 

• het wekelijkse Kids Music Time met gitaarles en musical instuderen; 

• de tweewekelijkse koffieochtend en de maandelijkse ontmoetingsmaaltijd; 

• de vakantieactiviteiten zoals Bijbel Vakantie Club, spelletjesmiddag en kinderfeest Serve the City, 
buurtevent, lampionoptocht; 

• het vakantiekamp voor kinderen en de zomervakantie voor oudere dames. 
  
 Als geplande vernieuwing en verbreding zijn te noemen: 
• Wekelijks clubs voor tienermeiden (in plaats van om de week), afhankelijk van voldoende leiding; 
• Pilot huiswerkbegeleiding voor kinderen en tieners; 
• Begeleiding van kinderen bij verhuizing (dit komt vaak voor in de wijk) door werving van pas 

gevestigde kinderen voor de club via de scholen e.d., dit is vanwege de coronacrisis vorig jaar niet 
opgepakt en uitgevoerd en dit willen we in het komende seizoen graag alsnog op pakken; 

• Drie opvoeringen van een nieuwe musical en een eenvoudig optreden in de kinderkerstviering. 
• Maandelijkse moederochtenden opnieuw opstarten en mogelijk uitbreiden; 
• Bezoekwerk intensiveren zodat we nog meer in aanraking komen met ouders en bewoners in de 

wijk, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We willen daarvoor enkele uren van de 
professionele krachten reserveren; 

• Behoefte inventarisatie gezinsondersteuning vanuit bezoekwerk in de wijk. Belangrijk hierbij is 
dat we willen leren van andere organisaties die dergelijke projecten al hebben opgestart en 
vanuit het wijkoverleg van de gemeente. We reserveren hiervoor uren van de professionele 
kracht ; 

• Praktisch toerusten van vrijwilligers en een pedagogisch beleid schrijven en invoeren. Dit moet zo 
concreet mogelijk zijn toegespitst op de specifieke situatie in de wijk en bij Het Anker. 

• Nieuwe leidinggevenden werven bij het volwassenenwerk en bij de kinder- en jeugdclubs. 
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5.4 Projectactiviteiten 
Onze activiteiten hebben we onderverdeeld in ‘Wijkactiviteiten’, ‘Kinderactiviteiten’ en 
‘Volwassenactiviteiten’. Voor de financiering van deze activiteiten doen wij onder andere een 
beroep op vermogensfondsen.  
 

5.4.1 Wijkactiviteiten 
Op verschillende momenten in het jaar organiseren we een activiteit voor de buurt waarin we 
mensen ontmoeten, over het Ankerwerk vertellen en eventueel nieuwe contacten leggen. We doen 
dit soms in samenwerking met een andere organisatie. 

Voor het buurtevent in september nodigen we buren uit en kinderen en gezinnen uit de wijk. We 
starten het clubseizoen met een gezellige middag om zo het Ankerwerk weer onder de aandacht te 
brengen. Ook nodigen we mensen en kinderen uit voor de clubs.  
 
Buurtevents 
Het Anker organiseert al enkele jaren een buurtevent als start of afsluiting van het seizoen. Ook de 
fietsenmaker en de buurvrouw van Het Anker organiseren samen een buurtevent. Wij wilden al 
langer kijken of we onze krachten kunnen bundelen, echter corona gooide roet in het eten. 
 

We bundelen de krachten bij het 
buurtevent met de fietsenmaker 
Vermeulen en mogelijk de 
buurvrouw. Daarbij is Het Anker 
onder andere verantwoordelijk voor 
de activiteiten voor de kinderen en 
de fietsenmaker voor de catering. 
Als gevolg van de 
coronamaatregelen is deze 
samenwerking nog niet uitgevoerd 
en we willen dit heel graag in 
september 2021 alsnog oppakken. 
We huren een springkussen, 
sjoelbakken en andere spellen die je 
met elkaar op straat kunt doen. Het 
is om de hoek van de clubruimte aan 
de Carnisselaan of elders in de 
buurt. We verwachten bij mooi weer 
ca. 60 kinderen en hun moeders 

en/of andere geïnteresseerde uit de nabije omgeving. We delen flyers uit met de activiteiten van Het 
Anker voor het komende seizoen. 
 
Samenwerking met Serve-the-City 
Rondom Pasen en in het weekend van Hemelvaartsdag organiseren de kerken in de wijk een actie in 
het kader van de Serve the City. Rondom Hemelvaart zijn er drie dagen lang door heel Rotterdam 
verschillende acties om wijkbewoners te bemoedigen en een hart onder de riem te steken in deze 
moeilijke tijd. Voorbeelden uit eerdere jaren zijn een kinderfeest, barbecue en inzamelingsactie voor 
de kleding- en voedselbank. In 2020 en 2021 is deze actie vanwege coronamaatregelen in 
aangepaste vorm doorgegaan, zie https://servethecityrotterdam.nl/wijkacties-2021.  
 
Het Anker sluit aan bij de kerken in de wijk en helpt mee bij het organiseren van een kinderfeest., De 
kinderen worden ontvangen op een locatie in de wijk en er is genoeg te spelen en ontspannen.  

https://servethecityrotterdam.nl/wijkacties-2021
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De tieners helpen mee als vrijwilliger. Er komen wel ca. 60 kinderen. In de begroting is deze activiteit 
opgenomen onder Buurtevents. 
 
Lampionnen optocht  

In de donkere dagen voor Kerst organiseren we een lampionnenoptocht door de wijk. Dit in 

samenwerking met twee kerken (de Kerk van de Nazarener en de ICF). Het kerstverhaal wordt 

uitgebeeld door toneelspelers en zangers op verschillende plekken onderweg. We voeren deze 

activiteiten samen met wijkbewoners uit en zoeken mensen uit de buurt of uit de kerken die willen 

het spelen in het verhaal.  

 

De kinderen krijgen een lampion 

bij het clubgebouw van Het 

Anker. We lopen een rondje 

door de wijk en we eindigen bij 

de kerk van de Nazarener. Daar 

geven de muziekleerlingen van 

Het Anker een miniconcert 

waarna er warme 

chocolademelk is en vuurkorven 

waar marshmallows geroosterd 

kunnen worden. In 2019 waren 

er ca. 250 deelnemers, jong en 

oud. In 2020 is deze activiteit 

niet doorgegaan vanwege de 

coronamaatregelen, terwijl de 

geplande optocht veel grootser was georganiseerd. Er zouden mensen en levende dieren zijn en een 

bandje op een vrachtauto. We willen dit in december 2021 opnieuw organiseren met verschillende 

partners uit de wijk. 

 

Ontmoetingsmaaltijden 

De ontmoetingsmaaltijden zijn bestemd voor ouderen in de wijken Oud-Charlois en Carnisse. Elke 
eerste donderdag van de maand kunnen zij bij Het Anker in de Carnisselaan terecht voor een lunch 
of warme maaltijd en een goed gesprek. Daardoor kunnen ze blijven participeren in de maatschappij 
en wordt sociaal isolement voorkomen.  
 
Het bezoekersaantal is gemiddeld 10 
en maximaal 12. De maaltijden 
worden verzorgd door twee 
vrijwilligers. Af en toe zijn er 
verwenactiviteiten, zoals een 
bijzonder menu of schoonheidssalon. 
Tijdens de maaltijden is een coach 
aanwezig die jarenlang huisarts is 
geweest en actief in de kerk. Bij hem 
kunnen bezoekers terecht met 
(levens)vragen.  
 
Samen eten is gedurende de 
coronacrisis erg moeilijk te 
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organiseren. Deze activiteit is dan ook gedurende lange periode niet doorgegaan. De leiding heeft 
wel contacten onderhouden met de bezoekers en hen geregeld eten langsgebracht. In seizoen 2021-
2022 is het belangrijkste doel om deze activiteit weer te kunnen organiseren en wijkbewoners uit 
hun sociaal isolement en eenzaamheid te halen en een gezellig maaltijd aan te bieden. 
 
Buurtbezoekwerk 
Elke week gaat een vrijwilliger of professional op bezoek bij mensen uit de wijk. Dit kan een 
kennismakingsbezoek zijn n.a.v. een ontmoeting elders, een bezoek aan een ouder van een kind van 
de club of een bezoek aan een eenzame oudere. Het gaat hier meestal om het bieden van 
gezelligheid en een luisterend oor. Ook bieden we met dit bezoekwerk actief 
opvoedingsondersteuning aan ouders. We streven naar 25 unieke contacten per jaar. 
 
Alle ouders van kinderen die voor de eerste keer op de club komen of meegaan op kamp gaan 
krijgen bezoek van de coördinator om kennis te maken met Het Anker. Sommige ouders komen 
liever naar Het Anker voor een gesprek, dan maken we een afspraak. Als het nodig blijkt, willen we 
graag verdere ondersteuning bieden. Er zijn gezinnen die maar een klein netwerk hebben waar ze 
niet op kunnen steunen. Per situatie zullen we bekijken hoe we een stukje van dat netwerk voor 
gezinnen kunnen zijn.  
 
Daarnaast willen we komend jaar oriënteren hoe we de gezinsondersteuning structureler kunnen 
organiseren. Sinds 2021 is de coördinator lid van de themagroep “Gezinscoaching” van de gemeente 
Rotterdam, waarin kennis, kunde en ook behoeften van wat nodig is worden gedeeld. Verder gaan 
we kennis en kunde ophalen bij andere organisaties (ongeveer 3) in Rotterdam. We maken een plan 
voor hoe we ondersteuning aan gezinnen bij Het Anker vorm kunnen geven en wat we daarvoor 
nodig hebben. Voor deze beleidsontwikkeling reserveren we tijd van de coördinator. 
 

5.4.2 Kinderactiviteiten 
Kinderclubs 
De kinderclubs vormen binnen het jeugdwerk van Het Anker een stabiele ruggengraat waar kinderen 
een veilige plek vinden, leren samenwerken met andere kinderen, vrienden krijgen, hun talenten 
ontdekken en een vertrouwensband kunnen opbouwen met leidinggevenden. Kortom een plaats 
waar kinderen creatief bezig zijn, op een positieve manier worden gevormd en zich kunnen 
onttrekken aan een eventuele sociale isolatie. De leidinggevenden van de clubs fungeren daarbij als 
rolmodellen in de levens van de kinderen.  
 
Er zijn twee goedlopende kinderclubs bij Het Anker. Op maandagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur 
voor kinderen tussen de 9–12 jaar en op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur voor kinderen 
tussen de 6–9 jaar. 
 
De middag heeft een informeel 
karakter maar wel met enkele vaste 
elementen die elke week terugkomen 
zoals een verhaal uit de Bijbel en 
zingen. Soms doen we een spel, 
binnen of buiten en andere keren 
gaan de kinderen knutselen. Aan het 
einde van het clubseizoen organiseren 
we een uitje voor alle kinderen die lid 
zijn van de club.  
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Er is een groep van ongeveer 20 kinderen 
die wekelijks trouw op de middagclubs 
komt. Omdat deze kinderen er altijd zijn, 
merken we dat de band tussen de kinderen 
onderling en met de (vaste) leiding van de 
clubs beter wordt. We zouden graag zien 
dat deze contacten verder verdiept 
worden. Ook in seizoen 2021-2022 willen 
we dat alle kinderen zich helemaal thuis voelen bij Het Anker. 
 
We houden de aantallen op de clubs bewust klein om zo persoonlijke aandacht aan de kinderen te 
kunnen geven. Indien nodig starten we een nieuwe club. We merken dat er veel behoefte is aan een 
luisterend oor. De kinderen voelen zich veilig om over allerlei onderwerpen te praten. Er komt van 
alles aan de orde. Soms gaat het over vriendschappen of muziek en over het gebruik van social 
media. Maar ook heel serieuze onderwerpen, zoals scheiden, ziekte en overlijden.  
 
We vinden het fijn dat er zoveel openheid is en we proberen zo eerlijk mogelijk alles te bespreken 
met de kinderen op een niveau dat bij hen past. Op school is hier niet altijd tijd voor en niet alle 
kinderen vinden het fijn om er thuis over te praten. Bij Het Anker wel.  
 

Kinderen komen graag naar de 
club, het gebeurt zelfs dat 
kinderen niet naar school gaan 
omdat ze ‘ziek’ zijn maar wel 
naar Het Anker komen. Wij 
moedigen de kinderen aan om 
gewoon naar school te gaan, 
maar het is fijn om te weten dat 
de kinderen zo graag naar de club 
komen.  
 
Tijdens de club vertellen we 
verhalen uit de Bijbel. Veel 
kinderen weten daarvan 
helemaal niets en we vinden het 

belangrijk dat ze het wel weten! De kinderen stellen ons goede vragen en we hebben regelmatig 
gesprekken naar aanleiding van de verhalen.  
 
Naast een prettige plek voor de kinderen die gewend waren bij ons te komen, willen we ook nieuwe 
kinderen in de wijk bewust welkom heten in de Ankerfamilie. Veel kinderen komen als gevolg van 
een verhuizing nieuw in de wijk wonen en het is niet altijd gemakkelijk om in een nieuwe wijk 
aansluiting te vinden om nieuwe vrienden te maken. Daar willen en kunnen wij bij helpen. We gaan 
bij de basisscholen vragen of we kinderen die nieuw op school komen een uitnodiging voor Het 
Anker mogen geven. Zodat ze weten dat er een plek is waar ze andere kinderen kunnen ontmoeten.  
 
Huiswerkbegeleiding 
Uit gesprekken met ouders is gebleken dat het hen niet altijd lukt om passende huiswerkbegeleiding 
voor de kinderen te geven of te vinden. Ook gedurende de tweede lockdown van december 2020 tot 
februari 2021 bleek dat verschillende kinderen baat hadden bij extra begeleiding en ondersteuning 
bij hun schoolwerk. Tien kinderen werden toen één op één begeleid door de professionals en 
vrijwilliger van Het Anker. Ouders vragen regelmatig of wij huiswerkbegeleiding kunnen bieden. 

Wij willen in Carnisse blijven wonen, 

omdat mijn dochter zo graag bij het Anker 

wil blijven. 
Moeder die moet verhuizen  
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Lang zijn we ervanuit gegaan dat andere partners in de wijk deze huiswerkbegeleiding boden. Bij de 
netwerkoverleggen vanuit de gemeente bleek dat dit complexer ligt. Bij een organisatie in de wijk 
(Het Katrol) helpen ze alleen kinderen uit groep 3 of 4 en bij een andere organisatie (DOCK) geven ze 
alleen hulp op vaste dagen. Dit sluit niet altijd goed aan bij de mogelijkheden van de kinderen door 
andere verplichtingen, zoals zwemles. We gaan onderzoeken of we heel persoonlijk wat extra hulp 
aan kinderen kunnen bieden, zoals lezen met de kinderen. We willen met kinderen afspraken maken 
om naar Het Anker te komen om hen te helpen bij het huiswerk als dat nodig is. In 2021-2022 willen 
we de huiswerkbegeleiding als pilot aanbieden, om zo aan te sluiten bij de behoeften in de wijk en te 
kijken wat de daadwerkelijke behoefte is. 
 
Tienerclubs 

In de wijk worden tieners vaak als veroorzakers van overlast gezien. Maar er wonen ook heel veel 
tieners die helemaal geen overlast veroorzaken en die een plek willen waar ze gezellig bij elkaar 
kunnen komen om te kletsen en leuke dingen te doen. Wij bieden die plek aan. Naast gezelligheid 
hebben we aandacht voor inhoudelijke onderwerpen. Dat doen we op een interessante, interactieve 
en informele manier.  

Er is een aparte club voor jongens vanaf 10 
jaar en voor meisjes van 12-16 jaar, elk met 
7 deelnemers. De clubs hebben lang 
stilgelegen vanwege de coronamaatregelen. 
Daarnaast hebben de tieners het zwaar 
gehad gedurende de coronacrisis, vanwege 
langdurig thuisonderwijs en geen 
ontspannende activiteiten. Het is extra 
belangrijk om met deze groepen te werken 
aan stabiliteit, verbinding, onderlinge 
relaties en ontspanning. Het wekelijks 
organiseren van de jongensclub lukte een 
periode, maar is sterk afhankelijk van het 
aantal vrijwillige leiding. Er vertrekken weer 

leidinggevenden en het blijft een concreet aandachtspunt om voldoende vrijwilligers te vinden zodat 
er wekelijks tienermeiden- en tienerjongensclub gehouden kan worden. 
 
De tieners hebben verschillende interesses en de soort activiteiten zijn daar op afgestemd. Met de 
tieners worden maatschappelijke onderwerpen besproken, maar ook hele praktische zoals omgaan 
met geld (sparen), huiswerk plannen, gebruik van sociale media en relaties. Er worden ook spellen 
gedaan, gekookt en soms laten we een film zien.  
 
Kinderkamp  
In de zomervakantie organiseert Het Anker 
een zomerkamp voor kinderen uit Charlois 
en daarbuiten die normaal niet op vakantie 
kunnen. De groep verblijft vijf dagen lang 
een midweek in kamphuis Fijn-oord in de 
bosrijke omgeving van Ermelo. Niet alleen 
de groep, maar ook het kind als individu 
krijgt aandacht. Dat gebeurt vooral binnen 
de mentorgroepen. Tijdens het kamp is er 
een duidelijke structuur en gelden 
duidelijke kampregels die een veilige 
basisomgeving bieden aan de kinderen. 
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Er gaan 45 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 12 jaar mee, waarvan het overgrote deel geen clublid is. 

De leiding van 15 personen is een jong vast team met veel kampervaring. 

 
Kids Music Time 

Kids Music Time is een educatieve en 
vormende activiteit naast de clubs. 
Ongeveer 20 kinderen leren muziek 
maken, zingen en toneel spelen. 
Gedurende het jaar worden 40 
muzieklessen gegeven en een 
musical ingestudeerd. We oefenen 
de musical in twee aparte groepen. 
Er is een zang/dans groep en een 
acteer groep. Vlak voor de eerste 
uitvoering zullen die groepen enkele 
keren samen oefenen.  

 
Er worden drie voorstellingen in 
de wijk opgevoerd. Hiervoor zijn 
verschillende mogelijkheden, 
zoals in de Kerk van de 
Nazarener, de Oude Kerk 
Charlois, de Rooms Katholieke 
kerk in Pendrecht, bij de 
volwassenclubs of in 
verzorgingstehuis Nancy 
Zeelenberg. Definitieve 
voorstellingen moeten nog 
worden afgesproken. In de 
kinderkerstviering met de Oude 
kerk Charlois is er een 
eenvoudig optreden. 
 
Elke dinsdag komen 4 kinderen bij elkaar voor gitaarles. Er is veel individuele aandacht. 
Op verschillende momenten van het jaar kunnen ze het geleerde ook ten gehore brengen aan een 

publiek. Bijvoorbeeld op kamp en bij de lampionnenoptocht met kerst. Er zijn ook kinderen die graag 

keyboard willen leren spelen. We willen een keyboard aanschaffen om ook die lessen te kunnen 

geven. 

 
Tienerweekend 
In een weekend in de meivakantie gaan we met ca. 15 tieners op kamp naar Fijn-oord in Ermelo. Dit 
jaar weer met jongens en meisjes samen. Tijdens een kamp leren we elkaar op een heel andere 
manier kennen omdat we even uit onze gewone leefwereld stappen. We hebben meer tijd om 
langer op bepaalde onderwerpen door te kunnen gaan.  
 
Doel is dat de leidinggevenden de tieners beter leren kennen en de tieners elkaar en Het Anker beter 
leren kennen. Vanwege de coronamaatregelen is het tienerweekend een aantal keer uitgesteld en 
ook de tienerclubs zijn lang niet doorgegaan. Tieners hebben het ook erg moeilijk gehad gedurende 
coronatijd, vanwege lange schoolsluitingen en digitaal onderwijs. Sommigen kwamen hun kamer 

Pedro en Achmed komen heel graag op de 

club, ze wonen nog niet zo lang in Nederland 

en op de club leren ze andere kinderen 

kennen en kunnen ze ook de Nederlandse taal 

oefenen.  
Kinderclub leiding  
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niet af of draaiden het hele dag en 
nacht ritme om. Het tienerkamp is 
extra belangrijk om elkaar weer te 
leren kennen, maar ook als 
ontspannende activiteit en om als 
tiener even vrij en blij tiener te zijn.  
 

 

 
 
 
 
 

 
Vakantie Bijbel Club  
Elke mei- en herfstvakantie organiseert Het Anker op steeds twee dagen de Vakantie Bijbel Club. Alle 
kinderen uit de wijk zijn van harte welkom. We vertellen verhalen uit de Bijbel en de kinderen 
kunnen naar hartenlust knutselen en zingen. De club is van 10.00 uur tot 14.00 uur en we gebruiken 
ook een lekkere en gezonde lunch met de kinderen. Deze activiteit vindt plaats in afstemming met 
vertegenwoordigers van internationale kerken.  
 
Op de Vakantie Bijbel Club verwelkomen we per dag 35 kinderen die we ophalen of opzoeken in de 
wijk door de dag ervoor 
flyers uit te delen. En we 
werven actief vrijwilligers via 
Facebook, 
studentenverenigingen en in 
de PKN van Groot-Ammers. 
In 2020-2021 konden we 
deze activiteit alleen voor 
clubkinderen organiseren, in 
verband met de corona-
maatregelen. In het seizoen 
2021-2022 gaan we weer 
breed flyeren en alle 
kinderen uit de wijk 
uitnodigen. 
 
Spelletjesmiddag  

In de voorjaarsvakantie organiseren we in samenwerking met House of Hope en het 
Hoornbeekcollege in de school een spelletjesmiddag voor ca. 60 kinderen uit de wijk. Veel kinderen 
hebben niet veel te doen in de schoolvakanties en daarom organiseren we een activiteit waar 
kinderen eerst samen kunnen eten en lekker kunnen spelen en ook andere kinderen ontmoeten. In 
2021 is de spelletjesmiddag enkel georganiseerd voor clubkinderen, vanwege de gewenst corona-
bubbels. Komend seizoen willen we graag weer meer kinderen verwelkomen en leren kennen en zo 
kinderen een plek geven waar ze zich thuis voelen en vrij kunnen spelen en ontwikkelen. Er is een 
activiteit voor kinderen en tieners. We werven kinderen via onze eigen clubs en via de basisscholen, 
om zo meer kinderen en hun ouders kennis te laten maken met Het Anker.  
 
In de begroting is deze spelletjesmiddag opgenomen bij de Vakantie Bijbel Club. 
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Pedagogisch beleid 

We willen graag een plan maken waarin we onze pedagogische werkwijze vastleggen, naast het 

beleid ‘Ongewenst gedrag’, dat we in seizoen 2017-2018 hebben opgesteld. In het 

kinderwerkersoverleg blijken meerdere organisaties hiermee bezig te zijn of behoefte aan te 

hebben. Wij willen hier gebruik van maken. In overleg met de vrijwilligers willen we afspraken, 

regels, naleving van regels en wat te doen in lastige situaties afspreken en omschrijven zodat het 

voor iedereen duidelijk is en ook voor nieuwe vrijwilligers beschikbaar is.  

 

Daarnaast zullen we op drie bijeenkomsten per jaar heel concreet deze afspraken bespreken, 

namelijk gedurende de vergadering van de kinderclubleiding, tienerclubleiding en 

kinderkampleiding. Tijdens deze bijeenkomsten zullen we ook bespreken welke situaties rondom 

gedrag van kinderen moeilijk zijn en hoe je deze op een mooie manier kunt oplossen. 

 

Het is de bedoeling om echt de stap te maken van alle papieren stukken naar de praktische aanpak 

en werkvormen. Dat we vrijwilligers meer tools in handen geven om een veilige sfeer en een ‘thuis’-

plek te creëren en een goede relatie op te bouwen met de kinderen en tieners. 

 

Deze activiteit is op de begroting onderdeel van de kinder- en tienerclub. 

 

5.4.3 Volwassenactiviteiten 

Volwassenclubs 

Wekelijks worden er drie volwassenclubs in het gebouw aan de Mezenstraat gehouden. 
Kernbegrippen zijn: verhelderen en verlichten van het dagelijks bestaan, ontmoeting en 
ontspanning, onderlinge hulp, samenwerking, gemeenschapsvorming, zelforganisatie en 
zelfvertrouwen. Doel van deze clubs is dat de leden een plek hebben waar ze zich gekend en 
gehoord voelen en onderling vriendschappen kunnen opbouwen.  
 
De dinsdagavondclub telt negen leden, een hechte groep van vrouwen die al heel lang bij Het Anker 
betrokken zijn. Bijzonder belangrijk voor hen is de ontmoeting, de aandacht voor elkaar en het met 
elkaar praten over persoonlijke dingen en geloofszaken. De leeftijd varieert van 63-81 jaar.  
 
De woensdagmorgenclub telt tien dames. Eén van de deelnemers leidt deze club al jaren, nu is er 
een ervaren vrijwilligster bijgekomen. De leden doen graag een quiz of een spel. Ook wordt er altijd 
gezongen en een mooi gedicht voorgelezen. Leeftijden: 57-91 jaar.  
 

De donderdagavondclub telt twaalf leden, 
waarvan de helft tussen de 30-60 en de 
andere helft tussen de 60-78 jaar is. Er 
wordt veel gezongen en voor het bezinnend 
moment wordt meestal gebruik gemaakt 
van een bijbels dagboek. De leden houden 
van handenarbeid en doen elke maand iets 
creatiefs.  
 
Gezamenlijk vieren de clubs het paas- en 
kerstfeest met een feestelijke maaltijd. 
 
We hopen twee nieuwe vrijwilligers te 

werven voor de leiding en in te werken om de continuïteit van dit werk te waarborgen. 
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Moederochtend  
Vanuit het buurtbezoekwerk is in 
2017-2018 begonnen met het 
organiseren van moederochtenden 
voor de ouders van clubkinderen en 
van andere jonge kinderen. Dit als 
resultaat van het project ‘Een veilige 
haven!’. De moeders zijn gedurende 
twee jaar met regelmaat bij elkaar 
gekomen. Echter, in 2019 zijn de ochtenden gestopt, als gevolg van het zwangerschapsverlof van de 
coördinator. En toen de groep net weer een goede start had gehad in januari 2020 gooide de 
coronacrisis roet in het eten. 
 
We willen het in het begin van dit projectjaar weer opstarten en daarbij zal eerst de nadruk liggen op 
kennismaking, omdat het door de coronamaatregelen lange tijd niet door kon gaan zijn er veel 
veranderingen in de groepssamenstelling. Er zijn moeders verhuisd en er zijn nieuwe clubkinderen 
bijgekomen. We zullen hun moeders uitnodigen. Naar aanleiding van de eerste bijeenkomsten zullen 
we de onderwerpen vaststellen die we in de andere bijeenkomsten willen gaan bespreken. Het is de 
bedoeling om elke maand een bijeenkomst te houden. Doel van deze bijeenkomsten is om een 
netwerk te vormen in de wijk, moeders te ondersteunen en zich onderling verbonden te voelen. 
Verder is het doel om tijdens de ochtenden aandacht te besteden aan o.a. 
opvoedingsondersteuning, zoals grenzen stellen, luisteren, aansluiten bij ontwikkeling van je kind. Of 
gezond leven, gezond eten. 
 

Koffieochtend 

Iedere twee weken is er een koffieochtend op dinsdagmorgen. Er zijn 21 leden, waarvan er 
gemiddeld 18 aanwezig zijn. Dit geeft aan dat er behoefte is aan een ochtend waarop gezellig met 
elkaar koffie kan worden gedronken en bingo wordt gespeeld. De leeftijd is tussen 65 en 95 jaar. 
Doel van deze activiteit is dat de deelnemers een gezellige, ontspannende ochtend hebben en zich 
welkom en thuis voelen bij het Anker. 
 
De mensen komen voor de gezelligheid en voor de bingo. Ook de onderlinge band is belangrijk. Men 
viert samen kerstfeest, en als het uitkomt met de clubs een feestje.  
 
Twee jaar geleden is de leiding verstrekt met drie nieuwe leden. Voor komend seizoen heeft één 
leiding aangegeven te willen stoppen in verband met zijn leeftijd. We zoeken in seizoen 2021-2022 
één nieuwe leiding om continuïteit te waarborgen. 
 

Vrouwenvakantie  

In elke zomer (september of juni) 

organiseert Het Anker een vakantie voor de 

oudere vrouwelijke clubleden. De groep 

van 20 dames inclusief 3 leiding verblijft 

een midweek op terrein de Heihaas te 

Putten. Het kamphuis Fijn-oord te Ermelo, 

dat jarenlang gebruikt werd, voldoet niet 

meer vanwege de slaapplaatsen en de 

beperkte mobiliteit van de dames. 

 

“Ik ben blij dat de camping nu gesloten is 

(NB als gevolg van de coronamaatregelen), 

kan ik weer lekker naar club. Ik heb het zo 

gemist!  
Clublid Nel (75) is al ruim 40 jaar lid van Het Anker  
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Voor veel vrouwen – overwegend clubleden – is dit de enige mogelijkheid om tegen een haalbaar 
tarief op vakantie te kunnen. Naast ontmoeting, gezelligheid, spel en creativiteit zijn het met name 
de bezinning en de onderlinge pastorale aandacht die zorgen voor een week met blijvende 
herinnering. Hierdoor kunnen de vrouwen er weer een jaar tegenaan.  
 

5.5 Communicatie 
Om de activiteiten onder de aandacht te brengen van de inwoners van de wijken Oud-Charlois en 
Carnisse, maakt Het Anker gebruik van verschillende kanalen.  
 
De belangrijkste hiervan is het persoonlijke contact van alle vrijwilligers met de kinderen van de 
clubs, hun ouders, bezoekers van de ontmoetingsmaaltijd, de koffieochtenden, enz. 
Daarnaast is er een website waarop alle activiteiten staan benoemd, wordt er gebruik gemaakt van 
social media en worden er flyers rondgedeeld rondom events zoals het buurtfeest, Vakantie Bijbel 
Club, kinderkamp en volwassenenvakantie.  
Ook zijn er partnerorganisaties in de wijk die inwoners wijzen op onze activiteiten. Hiervoor is een 
algemene flyer beschikbaar met alle activiteiten van Het Anker Charlois.  
Voor alle deelnemers aan de clubs wordt het zes-wekelijkse blad de Ankerketting uitgedeeld. 
 
We maken vooral veel gebruik van WhatsApp groepen in de communicatie met de ouders.  
Tijdens de Buurtevents worden er (nieuwe) contacten gelegd. Het Anker wil deze momenten 
gebruiken om op een later moment follow-up te geven, door de mensen te bezoeken en persoonlijk 
uit te nodigen voor andere activiteiten.  
Na elke bestuursvergadering verschijnt Ons Nieuws met informatie vanuit het bestuur voor de 
medewerkers en enkele keren per jaar wordt het Ankernieuws verspreid naar de brede achterban. 
 

5.6 Looptijd en evaluatie 
Het project “Thuis bij het Anker!” start op 1 september 2021 en eindigt op 31 augustus 2022.  
In december wordt er een tussenevaluatie gehouden door het bestuur, samen met de 
kinderwerkcoördinator, de kinderwerker, de coördinator van het volwassenwerk en een aantal 
vrijwilligers. De uitkomsten worden gebruikt voor eventuele bijsturing van het project. In 
september/oktober 2021 vindt er een eindevaluatie plaats van het project. Deze wordt schriftelijk 
vastgelegd en gedeeld met de (financiële) partners die betrokken zijn bij het project. 



 

5.7 Projectbegroting en dekkingsplan 
 

 
 
Toelichting: De 'Algemene kosten' betreffen kosten die niet activiteit- of projectgebonden zijn, zoals: fondswerving, innovatie van activiteiten, secretariaat, jaarstukken, drukwerk etc. 



 

5.8 Sponsering en donaties 
Voor de uitvoering van het werk van stichting Het Anker Charlois wordt een financiële bijdrage 
gegeven door o.a. Wijkgemeente Charlois, de Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid, Kerk in Actie, 
Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam en door een aantal fondsen en stichtingen. Voor een volledig 
overzicht: zie jaarrekening 2020.  
 

5.9 Referenties 
Contactpersoon Gemeente Rotterdam 

Contactpersoon: Nuzha El-Koubi 

E-mail: n.elkoubie@rotterdam.nl  

 

Kerk van de Nazarener 

Contactpersoon: Setkin Sies 

E-mail: setkin@gmail.com 

Telefoon: 06-16922931 
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Bijlage 1 Partners 
Het Anker Charlois zoekt op diverse terreinen intensieve samenwerking met andere sociale partners 
in Oud-Charlois en Carnisse. Onze bijdrage in de wijk is vanuit het ‘gebiedsgericht werken’ een 
schakel in de totaalaanpak om de leefbaarheid in de wijk te vergroten en de levenskwaliteit voor de 
wijkbewoners te verbeteren. Wij erkennen het belang van samenwerking en afstemming om de 
krachten te bundelen, de impact te maximaliseren en om elkaars expertise te benutten. We zoeken 
de samenwerking op verschillende fronten. We onderhouden contact met partners in uitvoering, 
partners in arbeidskracht en partners in visie en missie.  
 

1. Partners in uitvoering 
• Gemeente Rotterdam: Het is belangrijk om te noemen dat, als neveneffect van de 

coronacrisis, samenwerkingen zijn geïntensiveerd en vernieuwd. Het Anker wordt gevraagd 
mee te doen aan wijk brede activiteiten, waarin wij graag participeren. Verder is het 
afstemmingsoverleg van de Gemeente Rotterdam weer geactiveerd. In een app-groep 
worden uitnodigingen voor activiteiten (breed) gedeeld, in kleinere groepen wordt op 
thema’s samengewerkt. In de zomer van 2020 heeft Het Anker zich aangesloten bij de 
themagroep “Kwetsbare ouderen en jongeren” en momenteel maken we deeluit van de 
themagroep “Gezinscoaching”. 

• Basisscholen in de wijken: Openbare basisschool De Kameleon, Christelijke basisschool De 
Klaver, Elizabeth school en de Wilhelmina school. Kids Music time is ooit gestart vanuit een 
samenwerking met basisschool De Klaver. Momenteel worden er flyers van vrijwel alle 
activiteiten van Het Anker voor kinderen in deze scholen opgehangen. Het komende seizoen 
willen we intensiever gaan samenwerken met deze scholen om ook nieuw gevestigde 
kinderen directer te kunnen werven voor onze activiteiten.  

• Voedselbanken: uitgiftepunten bij de Kerk van de Nazarener en de Bethelkerk. Via deze 
voedselbanken worden flyers voor het kinderkamp uitgedeeld zodat kinderen van ouders die 
het niet breed hebben ook mee kunnen met kamp. Jaarlijks gaan zo’n 5 kinderen via de 
voedselbank mee op kamp.  

• Kledingbank: gezinnen kunnen door Het Anker aangemeld worden om kleiding uit te zoeken. 

• Serve the city (onderdeel van ‘Samen 010’) organiseert elk jaar verschillende acties in 
Rotterdam tussen Pasen en Hemelvaartsdag. Het Anker Charlois doet, evenals in voorgaande 
jaren, in 2022 ook mee met het organiseren van die activiteit in Carnisse/Charlois. In 
samenwerking met andere organisaties en Serve the city wordt een programma vastgesteld, 
waarbij de coördinator van Het Anker actief betrokken is.  

• Lokale maatschappelijke organisaties en welzijnsinstanties: House of Hope, Huis van 
Carnisse, Thuis op straat (TOS), Stichting DOCK (voor maatschappelijk werk in de wijk), 
Centrum voor Jeugd en Gezin. We stemmen onze activiteiten af met deze lokale organisaties 
in het afstemmingsoverleg dat geïnitieerd wordt door gemeente Rotterdam - 
Gebiedsnetwerk Charlois. Flyers van activiteiten worden uitgewisseld. House of Hope 
gebruikt één dag in de week ons pand om in onze wijk maatschappelijke werk aan te bieden. 

• Samen010 – Deze instelling heeft verschillende projecten. Het Anker doet mee aan Sint voor 
Kint en Budgetmaatjes. We doen mee met de actie ‘Sint voor Kint, waarbij kinderen een 
Intertoys-bon krijgen, zodat hun ouders ook een Sinterklaascadeau kunnen kopen. Wij 
kunnen ouders verwijzen naar Budgetmaatjes, zodat zij gekoppeld worden aan een 
vrijwilliger die hen helpt met van alles en nog wat rond financiën. 
 

2. Partners in arbeidskracht 
Via de onderstaande partners werven wij vrijwilligers voor het werk van Het Anker, door vacatures 

te delen en presentaties te houden.  
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• Kerken in Rotterdam: Vanuit de brede kerken in Rotterdam en de regio zijn er verschillende 
mensen actief binnen Het Anker Charlois. Deze kerken bieden visie, gebed, vrijwilligers en 
financiële steun.  

• Christelijke studentenverenigingen: via presentaties worden studenten op de hoogte 
gebracht van ons werk en gevraagd mee te leven of werken. Hierdoor krijgen studenten 
meer binding met de stad Rotterdam en draagt het meewerken bij Het Anker Charlois bij 
aan een persoonlijke ontwikkeling in hun studententijd. In de nieuwsbrieven van de 
studentenvereniging worden vacatures geplaatst voor het kinder- en tiener werk. 

• De website www.zorgzaam010.nl benutten we voor het publiceren van onze vacatures. 

• Met het Hoornbeeck College is een intensieve samenwerking waarbij studenten helpen 
tijdens clubmiddagen of andere activiteiten. Via de Driestar of Christelijke Hogeschool Ede 
(beide Pabo, maar ook GPW, SPH, MWD) willen we studenten werven voor de invulling van 
hun vrije studieruimte met vrijwilligerswerk of stage bij Het Anker. We zijn hiertoe 
gekwalificeerd en hebben een SBB-erkenning.  
 
Deze studenten vinden bij Het Anker Charlois een plek waar ze ervaring op kunnen doen met 
kinder- en tienerwerk in een multiculturele en -religieuze wijk. Hierdoor worden zij bewust 
van verschillen tussen mensen en geloofsovertuigingen en zien zij gevolgen van armoede.  

 

 3. Partners in visie en missie 
• Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (PgRZ) en de wijkgemeente Charlois: namens deze 

kerk doen wij ons werk. In 2019 maakten we als knooppunt deel uit van de Algemene 
Kerkenraad. De diaconieën van alle PKN-kerken in Rotterdam zijn verenigd in de Diaconaal 
Missionaire Stuurgroep Rotterdam (DMS). De diaconie van de PgRZ vertegenwoordigt ons in 
deze stuurgroep en zo ontvangen we (financiële) steun voor het werk van Het Anker. 

• Vanuit de PgRZ wordt de missionaire raad georganiseerd, waarvan onze coördinator lid is. 
Tijdens deze raad bemoedigen werkers van diaconaal-missionaire organisaties in Rotterdam 
Zuid elkaar, door het uitwisselen van kennis, maar bovenal gebed en Bijbelstudie.  

• Wijkgemeente Oude kerk Charlois: Via het kerkblad verspreiden we informatie en 
uitnodigingen voor onze activiteiten. Minimaal één keer per jaar vindt er overleg plaats 
tussen kerkenraad, bestuur en de coördinator van Het Anker Charlois. Jaarlijks wordt er een 
samenwerkingsagenda opgesteld tussen Het Anker Charlois, de kerkenraad en de 
kindernevendienstleiding. In deze agenda wordt afgesproken bij welke activiteiten we 
samenwerken. Voorbeelden daarvan zijn: kinderkerstfeest en de gezinsdienst.  

• Kerk van de Nazarener: de coördinator voert overleg om activiteiten samen te doen (zoals 
lampionnenoptocht, musical uitvoering), verwijzing naar onze kinderclubs en rondom het 
werven van vrijwilligers. Samenwerken met de Kerk van de Nazarener is ook praktisch, 
omdat hun gebouw in de wijk staat en gemakkelijk toegankelijk is voor deelnemers aan de 
activiteiten. 

• International Christian Fellowship (ICF): verschillende vrijwilligers zijn lid van deze gemeente. 
De musical van ‘Kids Music Time’ wordt ook tijdens een bijeenkomst van de ICF opgevoerd.  

• Het Anker Charlois organiseert in samenwerking met de Bron (Rotterdam-Centrum) 
regelmatig een kinderwerkersoverleg. Het doel van het overleg is om kennis en kunde 
rondom diaconaal-missionair kinderwerk in de stad te verspreiden en geïnspireerd te 
worden met nieuwe ideeën, praktische tips uit te wisselen en elkaar te bemoedigen. 


