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Solidair Friesland 65 jaar

Altijd nieuwe kansen om handen en voeten te geven aan katholiek so-

ciaal denken. Solidair Friesland bestaat in 2019 65 jaar. Het steunpunt 

is in 1954 opgericht als Katholiek Sociaal Caritatief Centrum Friesland. 

De aanleiding is een advies aan de Nederlandse bisschoppen in 1948 

om de katholieke organisaties, werkzaam op sociaal-caritatief terrein, 

te coördineren. Op 29 juni 1954 wordt de stichting Katholiek Sociaal 

Caritatief Centrum Friesland opgericht bij notaris Koch te Leeuwarden. 

Hans Girisch is de eerste voorzitter. Op 12 juli 1954 gaat de instelling 

van start aan de Eewal 77 te Leeuwarden, onder leiding van directeur 

P. Engels.

Solidair Friesland

Duurzame toekomst

Geloven in een DuurZame 
toekomSt 

Het project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst is in het najaar van 

2017 gestart en formeel geëindigd op 31 augustus 2019. De mees-

te activiteiten vonden plaats in de tweede helft van 2018, terwijl in 

2019 vooral gekeken is naar een vervolg op dit project. Daarvoor is 

onder andere aansluiting gezocht bij de werkgroep Kerken en Land-

bouw. Het project ‘Boer, burger, kerk en maatschappij’ gaat door 

middel van gesprekken en dialoog in op de vraag: (hoe) kunnen wij 

geloofsgemeenschap zijn en samen met anderen de Schepping een 

goede toekomst geven? Dat sluit mooi aan. De koppeling is onder 

andere al in 2018 gelegd tijdens een werkbijeenkomst in Dokkum 

op locatie waarbij bisschop Van den Hout op bezoek was.

Ook de Diaconale Werkavonden in Sint Nicolaasga van 2018 en 

2019 stonden in het teken van duurzaamheid. In 2018 stond de 

praktische toepassing van de encycliek Laudato Si’ voor parochies 

centraal en borrelden er veel ideeën op om individueel, als parochie 

en als dorp of wijk stappen voor de aarde en de medemens te gaan 

zetten. In 2019 werd ingegaan op de ecologische voetafdruk door 

middel van een pub quiz en de mogelijkheid om aan te sluiten bij 

initiatieven die nu al in de Fryslân plaatsvinden. 

De pub quiz rond de ecologische voetafdruk speelde ook een rol tij-

dens de Sint-Vitusdag in Leeuwarden. Deze dag stond in het teken 

van duurzaamheid en startte op Frijlân, waar volgens de perma-

cultuur wordt geleefd en waarbij de menselijke leefomgeving wordt 

gebruikt op een manier die ecologisch duurzaam en economisch 

stabiel is. 

Andere hoogtepunten waren het themanummer Zeven Dagen dat 

geheel in het teken stond van duurzaamheid, de bijdrage aan de 

Dag van de Armoede waarbij een link werd gelegd met het basis-

inkomen en de werkconferentie in Zwolle rond Geloof, Duurzaam-

heid en Toekomst.

De urgentie om te werken aan duurzaamheid is alleen maar 

sterker geworden. Daarom blijft Solidair Friesland ook in 2020 

onder steuning bieden en de dialoog rond duurzaamheid en recht-

vaardigheid faciliteren.

Bakje Bij De Boer. ‘WerkGroep 
kerken en lanDBouW FrySlân’

Op dit moment is er veel discussie over het beheer van de aarde. Een 

discussie die al jaren speelt en die iedereen aangaat. En een discussie 

die vooral de agrarische ondernemers treft. Allemaal moeten we leven 

van wat de aarde voortbrengt, maar de boeren moeten er van be-

staan. Om het gesprek van boeren en burgers te stimuleren heeft de 

werkgroep het project ‘Boer, Burger, Maatschappij’ ontwikkeld en als 

proef uitgevoerd op enkele boerderijen. Het project wil door middel 

van ‘reflectie op locatie’ bevorderen dat boeren én burgers bespreken 

hoe zij samen de verantwoordelijkheid voor de aarde en voor een 

gezonde toekomst kunnen vormgeven. Op 10 oktober 2018 hield de 

werkgroep een studiedag voor pastores en predikanten over de 

mogelijkheden van de kerk bij pastorale vragen onder boeren. 

De werkgroep neemt jaarlijks deel aan de Passion, waardoor ook  

jongeren meegenomen worden in de dialoog. Letterlijk, want ook 

deze activiteit vind plaats opeen boerderij.

In de samenwerking met Solidair Friesland heeft de werkgroep een 

themanummer over Geloof, Duurzaamheid en Toekomst uitgegeven. 

Tevens heeft de werkgroep heeft een nieuw logo laten ontwikkelen 

en is de website geheel vernieuwd. In 2019 zijn de voorbereidingen 

getroffen voor het symposium “De aarde verbindt”, waarin 

Kortom: de werkgroep is klaar voor de toekomst.

De stichting timmert hard aan de weg en professionaliseert de klas-

sieke armenzorg en de zorg voor alleenstaande vrouwen, ouderen en 

weeskinderen en andere kwetsbare groepen. In 1974 kreeg het cen-

trum de naam Solidair Friesland, met als statutaire ondertitel Katholiek 

Centrum Welzijnsbehartiging (KCW). Ook het Katholieke Steunpunt 

Jeugdwerk Friesland wordt onderdeel van de ‘koepel’ Solidair Friesland 

en verhuist men naar de Emmakade 68. Sinds 1998 is Solidair Fries-

land gehuisvest in het Titus Brandsma Huis te Leeuwarden.

Sinds haar oprichting 1954 ondersteunt Solidair Friesland de parochies 

en vooral de PCI’s en de diaconale werkgroepen. De ondersteuning van 

PCI’s is altijd een kerntaak van Solidair Friesland gebleven. De PCI’s 

zijn de diaconale organisaties van de parochies: zij geven de diaconie 

handen en voeten. Vanaf de jaren ’90 wordt deze ondersteuning ge-

intensiveerd met als doel de diaconie in de parochies meer gezicht te 

laten krijgen en de PCI’s daarin een actieve rol te geven. Solidair Fries-

land ondersteunt daarbij zowel de parochies als de PCI’s en maakt zich 

sterk voor samenwerking. Met als uitgangspunt: diaconie = caritas.  

De parochies pakken doorgaans de sociale-pastorale diaconale thema’s 

op (bezoekwerk) en de PCI’s de maatschappelijk-diaconale thema’s 

(armoede, uitsluiting, belangenbehartiging). In steeds meer parochies 

heeft men elkaar leren kennen en zijn werkafspraken gemaakt. Hoe 

kunnen beiden dienstbaar zijn aan de samenleving en bijdragen aan 

sociale rechtvaardigheid.

Vanuit de samenwerking van PCI’s en parochies worden cursus-

sen gegeven, platforms en werkgroepen opgericht en projecten 

gestart. Waar mogelijk wordt interkerkelijk en inter- levensbe-

schouwelijk gewerkt. Denk aan Kleurrijk Fryslân, De Arme kant van 

Fryslân, het Scheepsmaatjesproject, Flechtlingen Wolkom, Geloof 

& Homo seksualiteit etc. Als gevolg van de fusies van PCI’s worden 

 parochiële projecten voor diaconaal opbouwwerk gestart en wordt 

een diaconaal opbouwwerker aangesteld. Deze heeft tot taak de 

armoede en de meest kwetsbare mensen op te sporen en met hen 

inhoud te geven aan een nieuw perspectief. Dit pakte zeer goed uit. 

Het maakt caritas nieuwe stijl mogelijk. Deze beweging groeit groter 

en breder. Steeds meer parochies verkennen de mogelijkheden om 

een diaconaal opbouwwerker aan te trekken en in samenwerking 

met de Arme Kant van Fryslân wordt een project opgezet om dit 

werk te verbreden naar andere kerken. Vele vrijwilligers die actief 

zijn in een van projecten, doen dit vanuit een bijzondere achter-

grond. Soms vanuit een organisatie, bijvoorbeeld vanuit een PCI of 

diaconaal beraad. Soms ook zonder achterban of netwerk. Gewoon 

als mens. Maar wel altijd vanuit een bijzondere bewogenheid en 

visie. Zij herkennen zich in de visie van Solidair Friesland. In het wat, 

waarom en hoe Solidair Friesland al 65 jaar invulling geeft aan het 

katholiek sociaal handelen. Solidair Friesland gaat door, samen met 

vele bestuurders en vrijwilligers in en voor de Fryske Mienskip.

Bij de oprichting van het KSCC, 1e vrz. Hans Girisch 2e van links

Bezoek Bisschop

Duurzame Sint Vitusdag



De loodsboot

De loodsboot De Woonkamer

verBinDinGen Die Werken

Het diaconaal opbouwwerk werkt vanuit de presentiebenadering. Deze  

benadering is in de jaren ’90 ontwikkeld in het oude-wijkenpastoraat. 

Andries Baart, destijds als hoogleraar verbonden aan de universiteiten 

van Tilburg en Utrecht, heeft een ‘theorie van de presentie’ ontworpen. 

Hij ontdekte de waarde van presentie tijdens begeleidingsgesprekken met 

buurtpastores. De werkers zijn gestart met een verkenning bij kerkelijke 

instellingen, gemeenten, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties om 

zicht te krijgen op wat er voor mensen in (sociale) armoede wordt gedaan, 

waar eventuele leemtes zijn, en welke dat zijn.

Vervolgens werd verkend wat men zelf zou willen initiëren vanuit of in 

contact met de doelgroepen. Diaconaal opbouwwerk werkt dus niet met 

van bovenaf gedropte projecten, maar werkt vanuit de ontmoeting. Waar 

verbindingen gemaakt (of hersteld) kunnen worden voor nieuwe initiatieven 

gebeurt dat ook. Waar ondersteuning nodig is, wordt deze ook geboden. 

Zodoende wordt er met een klein beetje professionele hulp veel mogelijk 

gemaakt.

Zo werkt het dus. De diaconale opbouwwerkers gaan aan de slag, de buurt 

of de regio in, en krijgen de volgend richtlijnen mee: 

1. wees present vanuit de ontmoeting, werk op basis van signalen 

uit wijk, buurt of dorp;

2. wees er vooral voor de (kans)armen, wees hen blijvend nabij in 

hun situatie;

3. werk op basis van hun wens mét hen en anderen aan door hen 

gewenste verbetering; 

4. bevorder contacten en samenwerking van kerken en anderen bij 

de presentie;

5. werk er naar toe dat projecten zelfstandig worden voortgezet, 

met lichte ondersteuning

Ook het A3-project heeft gewerkt. Het heeft gewerkt voor de doelgroepen, 

voor de vrijwilligers, voor de kerken, de hulpverlening en voor de over-

heid. De diaconale opbouwwerkers hebben twee jaar kunnen werken aan 

verbinding. Gaandeweg is geconstateerd dat het A3-project zich evolueerde 

van een beweging tégen uitsluiting of armoede naar een beweging vóór 

verbinding. 

•	 Verbinding in buurt, wijk of dorp

•	 Verbinding met mensen met een licht-verstandelijke beperking

•	 Verbinding met mensen met schulden

•	 Verbinding met jeugd en jongeren

•	 Verbinding in de samenleving

•	 Blijvend verbonden.

Het diaconaal opbouwwerk heeft veel mensen in armoede en uitsluiting 

kunnen bereiken, en veel vrijwilligers in beweging gebracht.  Er zijn duizen-

den mensen bereikt en vele duizenden uren vrijwilligerswerk gemaakt.

Presentiewerk  - werk met een toekomst

Wij zien dat het werken vanuit presentie veel toekomst heeft.  De bena-

dering wordt herkend en gewaardeerd door de mensen die vanuit presentie 

worden bejegend, en wordt gesteund door mensen die bereid zijn te willen 

denken en werken vanuit presentie. Dat vraagt wel om een beetje onder-

steuning. Maar als het werkt zoals het behoort te werken, worden vele 

mensen er gelukkiger van. De hulpvragers, de stille niet-hulpvragers, die 

hopen dat iemand hen zal willen ‘zien’ en de mensen die zich vanuit presen-

tie willen verbinden met anderen.

Op meerdere plaatsen is er perspectief voor verduurzaming of vervolg van 

initiatieven die in het kader van het A3-project ontwikkeld zijn. Daarnaast 

krijgt het werk, vooral sociale presentieprojecten als de Woonkamer (Leeu-

warden), de Huiskamer (Joure), de Loodsboot (Sneek) een spin-off naar 

kerken in andere plaatsen. We hopen op deze wijze nog vele vormen van 

diaconaal opbouwwerk of presentiewerk in de Friese mienskip mogelijk te 

kunnen maken en voort te zetten.

Van het A3-project is een verslag op te vragen bij Solidair Friesland.
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Diaconaal opBouWWerk: 
Werken vanuit De ontmoetinG

In 2012 is Solidair Friesland begonnen met het ontwikkelen van 

projecten voor diaconaal opbouwwerk. Er werd een diaconaal op-

bouwwerker aangetrokken om te proberen mensen in armoede en 

uitsluiting te bereiken en projectmatig te gaan werken aan wat zij 

van belang vinden. Deze functie werd ontwikkeld voor de regio rond 

Bolsward, Makkum, Witmarsum en Workum, later uitgebreid met de 

regio rond Blauwhuis, Heeg, Roodhuis en Sneek. De PCI’s in beide re-

gio’s fuseerden tot twee PCI’s. Aan de hand van een inventarisatie en 

analyse is een meerjarenbeleidsplan opgesteld, waarin werd gecon-

cludeerd dat een professional van grote waarde zou kunnen zijn om 

het beoogde diaconale meerjarenbeleid te realiseren. De twee belang-

rijkste redenen zijn: 1) het vinden van de mensen die de meeste zorg 

en aandacht nodig hebben en 2) het motiveren en ondersteunen van 

mensen die aan hun situatie willen werken of die de anderen daarbij 

willen helpen.

Dat leidde tot de komst van een diaconaal opbouwwerker en tot een 

indrukwekkend aantal nieuwe diaconale projecten. Het aantal  

projecten was indrukwekkend, maar meer nog de betekenis ervan 

voor de mensen en voor de samenleving.

Het project Activerende Aanpak Armoede (verder genoemd: het A3-

project) is in 2018 ontstaan vanuit deze succesvolle ervaringen. De 

aanpak vanuit de presentiebenadering van  het diaconaal opbouw-

werk had gewerkt. Een ‘verbindende’ figuur, die vanuit de presentie-

benadering van prof. Andries Baart én met een achterban van vrijwil-

ligers uit de kerken en andere levensbeschouwelijke verbanden op 

meerdere niveaus verbindingen weet te maken.

Het diaconaal opbouwwerk had ook de interesse gewekt van anderen, 

met name de classis Fryslân van de PKN-kerken en het interkerkelijke 

platform voor armoedebestrijding, de Arme Kant van Fryslân. Vanuit 

de al tientallen jaren bestaande samenwerking van Solidair Friesland 

met de PKN-kerken en de Arme Kant van Fryslân, lukte het om onder 

het diaconaal opbouwwerk een bredere basis te leggen.

Het project is ontwikkeld en uitgevoerd vanuit deze samenwerking en 

is mogelijk gemaakt door de financiële steun van de provincie  

Fryslân, de Arme Kant van Fryslân, de PKN-classis Fryslân,  

Parochiële Caritas-Instellingen (PCI’s) en R.K. fondsen. Voor het  

project A3-project zijn voor de periode januari/februari  2018 –  

december 2019 twee diaconale opbouwwerkers aangesteld.

Diaconaal opbouwwerk

Verjaardag in De Woonkamer

Diaconaal opbouwwerk
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kinDeren en armoeDe

Het project Kinderen en Armoede beoogt op basisscholen het thema 

armoede bespreekbaar te maken onder kinderen en daarmee ook hun 

ouders en omgeving. Daar horen ook hun leerkrachten bij. Kern van 

het project is een spel. 

In 2018 is het Kinderen en Armoedespel uitgekomen in een oplage 

van 100 exemplaren voor groep 4-6 en 100 exemplaren voor groep 

6-8. Dit spel is in beide versies op alle 32 scholen van de Bisschop 

Möllerstichting uitgezet. In 2019 waren vrijwel alle spelen in de versie 

groep 6-8 uitverkocht en is er een nieuwe versie ontwikkeld. De naam 

is gewijzigd in het Arm en Rijkspel. Dit spel is begin 2020 geleverd in 

een oplage van 500 exemplaren. Het spel ziet er aantrekkelijk en mooi 

uit en voorziet in een behoefte op scholen doordat het verschillende 

lagen heeft: keuzes maken, rolwisselingen, dilemma’s, maar ook win-

nen en verliezen. Er worden vragen gesteld die kinderen raken, vooral 

omdat het spel relevante situaties bespreekbaar maakt. Het maakte 

ook bewust dat leerkrachten lang niet altijd weten of er sprake is van 

armoede.

Voor een succesvolle aanpak rond kinderarmoede is samenwerking 

noodzakelijk. De samenwerking met Kindpakket zorgt ervoor dat 

bewustwording door middel van het spel en actie door doorverwijzing 

naar bijvoorbeeld St. Leergeld gecombineerd worden. Ook wordt 

gebruik gemaakt van elkaars netwerk zodat het taboe armoede be-

spreekbaar gemaakt kan worden en ernaar gestreefd wordt dat ieder 

kind meetelt. De samenwerking met de opleiding pedagogiek van NHL 

Stenden helpt bij het verder vormgeven van een programma op scho-

len. Zij zijn daarnaast de werkers van morgen, die daarbij nu al leren 

oog te hebben voor kinderen en (de gevolgen van) armoede.  

In 2020 zal het Arm en Rijkspel en het programma daaromheen ver-

der uitgezet gaan worden.

WerkGroep arme kant van  
FrySlân

De Arme Kant van Fryslân is een provinciaal platform voor ge-

zamenlijke inzet bij de bewustwording, preventie en aanpak van 

armoede vanuit de Friese kerken. De werkgroep is samengesteld uit 

diaconale vrijwilligers, predikanten, werkers uit lokale kerken en  

Friese diaconieën en parochiële caritas instellingen (PCI’s).  

De werkgroep heeft een vaste vertegenwoordiging uit de Raad van 

Kerken Fryslân en wordt ondersteund door medewerkers van de 

PKN-Classis Fryslân en Solidair Friesland.  De werkgroep organi-

seert de kerkelijke bezinning op de armoede problematiek en steunt 

de aanpak van projecten om armoede aan te pakken.

De meest opvallende activiteit in 2018-2019 is het A3-project. 

Elders leest u daar mee over. Dit is ontstaan naar aanleiding van 

de geslaagde proef van twee R.K. Parochiële Caritas-instellingen 

in SúdWest Fryslân, om armoede aan te pakken via de activerende 

benadering met steun van een diaconaal opbouwwerker. Daaruit 

zijn projecten als de Kledingbank en de Kledingbus ontstaan. Ook 

het project Budgetmaatje maakt deel uit van het diaconaal opbouw-

werk. In 2018 en 2019 met jaarlijks gemiddeld 50 koppelingen van 

mensen financiële problemen en vrijwillige Budgetmaatjes.

Het A3-project is opgezet om ook in andere Friese regio’s concreet 

aan te de slag te gaan met Budgetmaatje en met andere concrete 

projecten. Diaconieën en PCI’s hebben vaak moeite om de mensen 

in armoede te vinden. Vanuit de presentiebenadering en onder-

steund door een diaconaal opbouwwerker lukt dat beter.

Daarnaast heeft de werkgroep zich beraden op het Basisinkomen, 

als invulling van een eerlijke verdeling van werk en inkomen. Op 

een heidag in 2019 zijn de doelen en perspectieven van de werk-

groep verkend. De uitkomsten daarvan worden in 2020 uitgewerkt.

Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Dag van de Armoede in 

oktober. In 2018 is onderzocht op welke wijze vragen rond  

duurzaamheid te verbinden zijn met het basisinkomen om te  

komen tot een rechtvaardiger samenleving. In 2019 is gereflecteerd 

op het thema ‘Diaconie in beweging’. Dat gebeurde aan de hand 

van concrete diaconale projecten. Alle projecten ontvangen onder 

het motto “van delen wordt je rijker” een financiële bijdrage van de 

Arme Kant van Fryslân, waarmee zij hun doelstellingen nog beter 

kunnen realiseren.

preSentie van onBetaalBare  
kWaliteit

Het Buiten Re-integratie Centrum (Buiten-RIC) is bedoeld voor 

zelfmelders. Dat zijn mensen die veroordeeld zijn en zich moeten 

melden voor het uitzitten van hun straf in een penitentiaire instelling 

(PI). Daarnaast is het project er voor mensen in detentie uit Fryslân. 

Zij kunnen -  als aanvulling op professionele begeleiding – gekop-

peld worden aan maatjes. De contacten met de gedetineerden lopen 

voornamelijk via de geestelijk verzorger in de P.I. Hij motiveert hen 

om contact te zoeken met de coördinator van het project. Zij maakt 

kennis en bereidt de koppeling voor met een van de vrijwilligers. De 

vrijwilligers zijn geschoolde mensen van het maatjesproject Exodus 

Support Fryslân en van het Buiten-RIC Leeuwarden. Na een intake & 

basistraining bij Exodus Nederland worden ze in de meeste gevallen 

officieel vrijwilliger bij het project. Solidair Friesland is verantwoor-

delijk voor het project.

Het Buiten-RIC leeuwarden project bestaat pas sinds eind 2017. Het 

aantal aanmeldingen door deelnemers groeit snel, evenals het aantal 

vrijwilligers. Gemiddeld 14 vrijwilligers hebben jaarlijks gemiddeld 

ca. 90 koppelingen met deelnemers. Ca. de helft daarvan is een 

langlopende koppeling. Dat houdt in dat er minimaal twee contact-

momenten zijn geweest. In totaal zijn er in 2018-2019 179 koppelin-

gen geweest, waarvan er 151 konden worden afgerond. Belangrijker 

dan de aantallen zijn de reacties van de deelnemers en vrijwilligers. 

De mensen ervaren veel steun aan de maatjes. Wat houden deze 

contacten in?

•	 Bezoekmomenten in detentie;

•	 Ondersteuning bij praktische zaken, b.v. budget-

begeleiding, in het re-integratiecentrum;

•	 Taalondersteuning bij Onderwijs in de PI;

•	 Het vervoeren van mensen buiten de PI;

•	 Vervoer van goederen met persoonlijke, emotionele  

waarde, post, documenten of kleding;

•	 Verzamelen van kaarten/postzegels voor mensen die dat 

zelf niet kunnen financieren;

•	 Voetbalplaatjes verzamelen voor de vaders in de P.I

De gedetineerde krijgt het gevoel ‘er weer bij te mogen horen’. Door 

de flexibele inzet van de vrijwilliger, die kan meebewegen met de 

veranderingen in de situatie van een (ex-) gedetineerde, groeit er een 

structuur en vertrouwen, die men vaak eerder niet kende. Dat is van 

onbetaalbare kwaliteit.

Het project groeit, ondanks de veranderingen in de organisatie en 

beleid van de PI en de overheid. In 2019 waren er meerdere ontwik-

kelingen in de PI, die extra onrust veroorzaakten onder de gedetineer-

den. Het was het jaar van de grote verbouwing en van het vertrek van 

de geestelijke verzorger, pastor Geert Rozema. Een groot gemis. Eind 

2019 werd bekendgemaakt dat de vacature begin 2020 zal zijn inge-

vuld. Deze samenwerking is van grote waarde voor het project.

Een aantal  medewerkers en bestuursleden van Solidair Friesland en 

DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) liep mee met de Midnight Walk 

door Leeuwarden. Van deze organisatie had Solidair Friesland eerder 

een cheque ontvangen voor de professionele coördinatie van het 

Buiten RIC Leeuwarden.

In 2019 was Solidair Friesland gastheer voor de landelijke consu-

lentendag van de katholieke M.A.-organisaties in Nederland. Het 

ochtendprogramma werd geheel besteed aan het Buiten RIC en 

Exodus-Support. Men werd geïnformeerd over de ontwikkelingen in 

de PI en de DJI, over de waarde van vrijwilligerswerk en het belang 

van de samenwerking met Solidair Friesland, als schakel in de nazorg 

aan gedetineerden. Het vrijwilligerswerk is van grote waarde voor 

gedetineerden en voor hun partners, ouders of kinderen. De M.A.-

organisaties werden opgeroepen om – wanneer deze nog niet bestaan 

- ook in andere regio’s in Nederland nazorgprojecten met vrijwilligers 

te starten.
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In gesprek met Marokkaanse vrouwengroep

Dag van de vluchtelingen

the action

In 2017 was The Passion in Leeuwarden. Een goede reden om in de 

aanloop naar Pasen een diaconale activiteit, The Action, voor jonge-

ren op te zetten onder het motto: van Passie naar Actie. The Action 

is in nauwe samenwerking met de Vitusparochie georganiseerd en 

breed opgezet naar andere kerken en levensbeschouwelijke organisa-

ties. Het laat jongeren zien dat het aloude verhaal van lijden, sterven 

en de wederopstanding van Jezus ook in onze tijd zeggingskracht 

heeft. Ook in onze tijd zijn er kwetsbare en lijdende mensen, die weer 

perspectief op hoop, opstanding en bevrijding krijgen door de vele 

vrijwilligers en professionals die in actie komen en hen een steuntje 

in de rug willen geven. Het doel van The Action is bewustwording bij 

jongeren dat ook zij wat voor hun medemens kunnen betekenen door 

zelf in actie te komen.

Na de succesvolle eerste editie van 2017 is The Action ook in 2018 

en 2019 georganiseerd. In beide jaren deden zo’n 350 à 400 jongeren 

mee, leerlingen van de Friese Poort, Beyers Naudé en CSG Comenius 

en voor het avondprogramma leden van de christelijke studenten-

verenigingen en enkele jongeren vanuit de kerken. Na een bezoek 

aan een kerk, waar ze kennismaken met de gebruiken rond de Goede 

Week en Pasen en wat de kerk doet voor de medemens gaan ze naar 

een sociaalmaatschappelijke organisatie, werkgroep of instelling waar 

iets gebeurt om mensen die het alleen niet redden weer te doen op-

staan uit hun situatie.

Het concept van The Action wordt door jongeren, kerken en organi-

saties positief gewaardeerd en voorziet in een behoefte omdat het 

aanzet tot nadenken. Het confronteert met armoede, uitsluiting en 

lijden, maar laat ook zien dat er mogelijkheden zijn om zelf in actie te 
komen. Daarom is in 2019 The Action ook in Sneek georganiseerd 

voor leerlingen van de Friese Poort. Vanuit die behoefte zal 

The Action ook in 2020 weer georganiseerd worden in zowel Leeu-

warden als Sneek.

GeeF je hart hanDen en voeten!

Jongerenweekend Solidair Friesland

Een vast onderdeel van het werkplan is het maatschappelijk 

activerings werk met jongeren. Sinds haar vijftigjarig bestaan geeft 

Solidair Friesland jongeren de ruimte om een sociaal-diaconaal  

jongerenweekend te beleven en zelf te organiseren rond de werken 

van solidariteit.

Een ding staat vast: het motto van het jongerenweekend. Dat luidt 

‘Geef je hart handen en voeten!’. Het geeft kernachtig aan dat je 

daadwerkelijk werk van je geloof kunt maken door je in te zetten voor 

anderen of voor de samenleving.

Sindsdien worden jaarlijks activiteiten georganiseerd waarin jongeren 

actief kunnen meedoen met een sociaal project. In de loop van de 

jaren is aandacht besteed aan solidariteit met vluchtelingen, mensen 

met een verstandelijke beperking, blinden en slechtzienden, de schep-

ping en de toekomstige generaties, ouderen, mensen in acute nood, 

slachtoffers van geweld en nog veel meer.

De organiserende jongeren blijken zeer creatief in het jaarlijks beden-

ken van een variant op het ‘hart’ van het motto voor het jongeren-

weekend. 

In 2018 was het thema “Heart to share”. Het weekend stond geheel in 

het teken van zorg aan mensen in nood. Hoe hard is het eigenlijk om 

echt te delen als iemand in nood is? En wat doet het met je hart?

In 2019 werkten de jongeren de actualiteit van de zorg voor het milieu 

uit rond het thema  “Heart for nature”. Met onder andere een bezoek 

aan het ecologische kringloopcentrum De Kuubkist in Lemmer en aan 

zorgboerderij Kleurrijk in Oudemirdum.
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neW@home 

In 2017 is New@Home in Leeuwarden gestart. New@Home is een 

maatjesproject voor jonge nieuwkomers tussen de 12 en 20 jaar, die 

naar Internationale Schakelklassen (ISK) gaan. New@Home en voor-

ziet in een grote behoefte onder jonge nieuwkomers. Ieder jaar zijn er 

meer jongeren die mee willen doen en groeit het aantal matches. In 

2019 waren 25 à 30 maatjes en ongeveer 60 à 70 jonge nieuwkomers 

betrokken bij New@Home. 

De maatjes worden veelal geworven onder eerstejaars studenten van 

sociale opleidingen. Het maatje gaat met de nieuwkomer wekelijks op 

pad om samen leuke dingen te doen, zoals de stad verkennen, ergens 

wat drinken, samen koken, muziek luisteren, voetballen of spelletjes 

doen. Soms helpt het maatje met huiswerk, de Nederlandse taal of 

praktische dingen zoals lid worden van bibliotheek of een bijbaantje 

zoeken.

Doordat in het schooljaar 2019-2020 zoveel nieuwkomers een maatje 

wilden, zijn er ook vier groepjes van zes à zeven jongeren gevormd. 

Vaak is hun Nederlands nog te beperkt voor een één op één contact, 

maar in een groepje kunnen ze prima meedoen. Onder leiding van 

twee studenten pedagogiek gaan zij wekelijks op pad. Ze verkennen 

de stad, praten aan de hand van een oliebol door over gebruiken rond 

kerst en oud en nieuw, sporten samen, gaan naar een museum of 

kijken een film. 

New@Home stimuleert de jonge nieuwkomer om met behulp van 

een maatje of in een groepje duidelijke stappen te zetten in sociale 

vaardig heden, taalontwikkeling, voor zichzelf opkomen en zelfstandig-

heid. Ook het maatje ontwikkelt nieuwe vaardigheden zoals luisteren, 

helder communiceren, geduld hebben en omgaan met andere culturen 

en groepsdynamiek. New@Home zal in 2020 verder groeien en ook in 

andere plaatsen actief worden. 

vluchtelinGenproBlematiek op 
hoGer niveau

In 2018 stond de internationale Dag van de Vluchteling op in de Blok-

huispoort in het teken van ‘Wat zou een vluchteling vragen?’ Solidair 

Friesland ondersteunde de organisatie en leverde een inhoudelijke 

bijdrage door een tweespraak met een vluchteling over zijn ervaringen 

tijdens de eerste periode in Nederland.

In 2019 vond de vluchtelingendag plaats op de bovenste etage van 

de Achmeatoren,  om de vluchtelingenproblematiek op hoog niveau 

onder de aandacht te brengen. De jonge statushouders bevestigden 

de behoefte aan contact met leeftijdsgenoten. Het project New@Home 

sluit daar op aan. De vraag naar maatjes is groot en New@Home kan 

die vraag goed beantwoorden. De organisaties beloofden die aandacht 

vast te houden. Beide ROC’s (Friese Poort en Friesland College), Asito, 

Amnesty International, Kleurrijk Fryslân, het Fries Vredesplatform en 

Solidair Friesland ondertekenden het ‘Manifest Wereldvluchtelingen-

dag’.

vluchtelingen



vreDe in een kleurrijke mienSkip

2018 was het jaar waarin heel Fryslân in het teken stond van Leeu-

warden als  Culturele Hoofdstad. Door middel van culturele activi-

teiten kan ook worden bijgedragen aan de bevordering van sociale 

cohesie en aan de preventie of aanpak van sociale  uitsluiting. Op een 

aantal momenten heeft Solidair Friesland ingespeeld op deze culturele 

impuls voor de Friese samenleving. 

De voorstelling Vreemde Gasten is in Leeuwarden gespeeld door 

mensen  met verschillende culturele achtergronden. Hun verhalen en 

muziek werden samengebracht. Kleurrijk Fryslân doet nog veel meer. 

Er waren meerde lezingen over diversiteit en verbinding, o.a. met filo-

sofe en schrijfster Joke Hermsen over kansen voor verbinding vanuit 

spiritualiteit en filosoof Bart Brandsma over Wij-Zij-denken & Dialoog. 

Vanuit de samenwerking met  de landelijke organisatie Geloven-in-Sa-

menleven is in Leeuwarden in 2018 een pilotproject Bruggen Bouwen 

gestart, om een team te vormen dat als intermediair kan dienen tus-

sen overheid, media en religieuze organisaties en levensbeschouwelij-

ke instellingen’ In 2019 heeft het team Bruggen Bouwen Leeuwarden 

zich gevormd. Vanaf 2020 is het team operationeel.

Kleurrijk Fryslân krijgt jaarlijks vele duizenden mensen in beweging 

voor dialoog, (inter-) culturele of (inter-) religieuze ontmoeting en 

verdieping. Bijvoorbeeld met “De Regenboog van Religies”, een twee-

jaarlijkse kleurrijke wandeling, het Kleurrijk Fryslân-pad met scholie-

ren en het Kleurrijk Vieren gaan mensen over drempels bij elkaar. Ook 

het Kleurrijk Vieren op 21 maart en 21 september brengt mensen en 

gemeenschappen bij elkaar om de culturele diversiteit én te vieren en 

de kansen voor dialoog en samenwerking te verstreken.

Een hoogtepunt was het symposium “Verbinding” plaats, waaraan 

ruim honderd betrokkenen uit een tiental diverse levensbeschouwe-

lijke gemeenschappen elkaar hebben ontmoet rond de vraag “Wat is 

jouw bijdrage aan de Friese mienskip”.

Solidair Friesland ondersteunt het bestuur van Kleurrijk Fryslân bij 

beleidsvorming en in bij een aantal projecten in de uitvoering.

Walk oF peace in De prijZen

De Walk of Peace vond in 2018 in samenwerking met de Raad van ker-

ken Friesland en Kleurrijk Fryslân plaats in de wijk Bilgaard in Leeuwar-

den. Het idee achter deze activiteit is dat mensen over de drempel gaan 

bij initiatieven van vrijwilligers en andere organisaties, die zich inzetten 

voor de aanpak of preventie van armoede.

Deze activiteit werd op de internationale dag van de vrede (21 maart) 

onderscheiden met de PAX-vredesprijs 2018. In 2019 vond de Walk of 

Peace plaats in Lemmer.

Deze gelegenheid kreeg extra betekenis omdat Sandra Roza, voorzitter 

van Kleurrijk Fryslân, tijdens het aansluitende ‘Kleurrijk Vieren’ in Lem-

mer, door burgemeester Fred Veensta van de Fryske Marren koninklijk 

werd onderscheiden voor haar vele verdiensten voor de Friese samen-

leving, onder andere voor het vele werk voor Kleurrijk Fryslân, en voor 

een vreedzame en kleurrijke samenleving.

vreDeSWake

Elke laatste donderdagavond van de maand houdt het Fries Vredes-

platform een vredeswake. Door elke maand een half uur te waken voor 

vrede wordt stilgestaan bij het grote en kleine geweld, dichtbij én ver 

weg, en bij de vele slachtoffers die van maand tot maand te betreuren 

zijn. De deelnemers aan de wake staan open voor gesprek over wat 

mensen bezig houdt wanneer ze even stilstaan bij het vele geweld en bij 

hun eigen mogelijkheden om daar iets aan te veranderen. Iedereen kan 

aansluiten.
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netwerken

ook hier Zit Sociaal GouD van 
De provincie

een naam en een GeZicht
Eerste netwerkbijeenkomst van de Friese Raad van Kerken met  

provinciale diaconale werkgroepen.

Ze waren er allemaal: de interkerkelijke en provincie-breed werkende 

diaconaal-maatschappelijke projecten en werkgroepen: Geloof & 

Homoseksualiteit, Kerken en Landbouw, Kerken en Mensen met een 

Verstandelijke Handicap (KMVH), Kleurrijk Fryslân, Arme Kant van Frys-

lân, New@Home, Flechtlingen Wolkom, Noodopvang Fryslân, Exodus-

Support, Fries Vredesplatform en de projecten voor jongerendiaconaat 

(M25, The Action en het Jongerenweekend).

Na een kennismakingronde krijgen coördinatoren of bestuurders de 

gelegenheid zich te presenteren.  Zij laten zien dat de kerk op vele terrein 

het verschil maakt voor mensen aan de rand van de samenleving, en 

soms ook aan de rand van de kerk. De bestuurders en coördinatoren van 

de werkgroepen verzetten bergen, en in de werkgroepen zijn vele tiental-

len vrijwilligers actief. Het bereik is groot. De verhalen maken indruk. Er 

zit veel goud verborgen in deze werkgroepen.

Belangrijke conclusie: dat bewustwording van de kerken t.a.v. al deze 

maatschappelijke thema’s permanent aandacht vraagt en dat de werk-

groepen daarin binnen de mogelijkheden zeer goed voorzien, met 

kundige inzet van betrokken vrijwilligers. Meer bekendheid met het werk 

van deze groepen zou helpen bij de realisering van de doelstellingen. 

De diaconaal actieve en goed geïnformeerde vrijwilligers van de werk-

groepen kunnen dan lokale kerken nog beter ondersteunen bij het  

opzetten van activiteiten op de diverse thema’s. Volgend jaar zal er weer 

een bijeenkomst worden uitgezet.

Aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking is een blijvend 

onderdeel van het werk van Solidair Friesland. Het meest zichtbaar 

daarin is het Scheepsmaatjesproject. Het project is in 2000 gestart om 

meer aandacht te kunnen geven aan de mensen met een verstandelijke 

beperking en de ouders en gezinnen om hen heen. Na vele voorlichting 

geven en discussies voeren  besloot de werkroep Parochies en Mensen 

met een verstandelijke beperking zelf iets te ondernemen. De reactie 

was vaak: ‘we kennen ze niet’. Bij de werkgroep was genoeg motivatie 

om zelf aan de slag te gaan. En het wonder geschiedde. Er kwam een 

boot beschikbaar en als een nieuwe Ark van Noach kwam het Scheeps-

maatjesproject ter wereld. En wat bleek?  ‘Ze’ waren er wel! Als een 

wonder bleken er toch mensen met een verstandelijke beperking te 

vinden te zijn. Twee aan twee stapten mensen aan boord. Een parochi-

aan met een verstandelijke beperking en een maatje om hem of haar op 

haar reis te vergezellen. Als scheepsmaatje. En niet alleen op het reisje 

met de boot. Ook op andere momenten, ook als het minder goed gaat, 

ook als de eenzaamheid voelbaar wordt, ook als de wereld lelijk tegen  

je doet, ook als…..

Het Scheepsmaatjesproject blijkt in een grote behoefte te voorzien. 

Het start op een goed moment. De overgangsperiode van grote instel-

lingen in de bossen naar kleinschalig wonen om de hoek, en naar zo 

lang mogelijk thuis wonen. De mensen wonen in de buurt en de kerken 

blijken ‘ze’ niet te kennen, of vinden het moeilijk om ‘ze’ te vinden en 

te léren kennen. Het Scheepsmaatjesproject gaat zoeken en vindt ‘ze’. 

Vele mensen worden in de loop van de jaren gekoppeld. De doelstelling 

van het project spreekt ook anderen aan, waardoor soms ook mensen 

van buiten de kerken aangesproken voelen. Het maatjes-’contact’ is een 

‘contract’ voort het leven, omdat het over het leven gaat. Juist in het 

Scheepsmaatjesproject is er ruimte voor levensvragen. En dat spreekt 

velen aan.

Het project wordt uitgevoerd in drie regio’s: noord (Gemeente Leeuwar-

den en alles daarboven), Zuidoost (Stellingwerven, Heereveen, Opster-

land, Smallingerland) en Zuidwest (Fryske Marren en Súdwest Fryslân). 

Ook in 2018 en 2019 zijn honderden mensen met een verstandelijke 

beperking en hun maatjes op stap geweest, actief geweest, hebben lief 

en leed gedeeld en zij mensen voor elkaar geweest. Mensen met een 

beperking hebben en naam en een gezicht gekregen in de parochies.  

En zij hebben de kerk helpen veranderen. Mensen voor mensen.

Stichting Noodopvang Fryslân

Maatjesproject
jonge nieuwkomers
In Fryslân

Scheepsmaatjesproject

Vredesvlag op de Oldehove

Vredesvlag voor de Grote Kerk
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Wilt u ons werk financieel steunen?  

Dat is altijd welkom en kan via: NL44 RABO 0122 6908 77 t.n.v. Solidair Friesland, 
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