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Op 30-11-2020 is het bestuur van de stichting XiE Helpt voor het eerst bijeen 
geweest. 
Voor 2021 is het verkrijgen van financiering voor het project Jobhulpmaatje 
een eerste prioriteit. 
De medewerking van de gemeente Enschede is daarbij een belangrijke factor. 
Inmiddels is die medewerking wel toegezegd. De gemeente wil juicht de inzet 
van Jobhulpmaatje toe maar kan het niet verantwoorden daar financiële 
middelen voor vrij te maken daar zij zelf al 40 betaalde krachten in dienst heeft 
die zich bezig houden met de toeleiding naar betaald werk. Als stichting denken 
we dat we voor de gemeente geen kostenpost zullen zijn, maar zelfs geld zullen 
gaan opleveren doordat we met voornamelijk met vrijwilligers werken en we 
mensen uit een uitkeringssituatie zullen gaan helpen en dat scheelt de 
gemeente aanzienlijke kosten. Op een gebied zijn al afspraken met de 
gemeente Enschede gemaakt, omdat zij daar zelf nog geen goede oplossing 
voor hebben, de Roma’s. Een bevolkingsgroep waarvoor inburgering niet 
gemakkelijk bleek te zijn in het verleden. Via de gemeente is daarvoor een heel 
beperkt budget beschikbaar uit een landelijk potje en uitsluitend te besteden 
aan de inzet van Roma mensen. 
Naast de beoogde financiering door de gemeente Enschede zullen ook fondsen, 
bedrijven en particulieren worden benaderd om bij te dragen. 
Wanneer er voldoende financiering beschikbaar is kunnen we van start gaan 
met de aansluiting op het landelijke netwerk van JobHulpMaatje zodat er 
JobGroup leiders en maatjes getraind kunnen gaan worden. Het doel is om dit 
in het najaar van 2021 plaats te kunnen laten vinden. Zodat er in het najaar ook 
met de eerste JobGroups en individuele begeleiding van mensen gestart kan 
worden. De eerste focus is op de Roma gemeenschap. 
Tegelijk zal er ook gezocht worden naar een betaalde coordinator. Voorlopig zal 
Jaap van Tilburg deze functie op interim basis vervullen. 
 
In 2022 en de daarop volgende jaren wil de stichting de werkzaamheden 
uitbreiden en tevens andere doelgroepen gaan bedienen zoals alle mensen die 
werk zoeken en die daarbij een steuntje in d erug kunnen gebruiken zowel 
individueel als collectief, Daarnaast zullen er ook statushouders worden 
ondersteund met het vinden van ene baan of vrijwilligerswerk als daarvoor 
meer kansen bestaan en als dit hen kan helpen zich in te burgeren en te 
kwalificeren voor een betaalde baan. 



Ook het ondersteunen van menden die een eigen bedrijf willen starten behoort 
tot de scope van de activiteiten van de stichting XiE helpt. 
Vanaf het begin zullen vrijwilligers worde geworden via het netwerk van kerken 
waarover XiE Helpt beschikt. 
 
In de eerste 3 jaar voorziet de stichting in financiering van landelijke fondsen 
als het Oranjefonds en het Kansfonds. Voor de periode daarna zal de 
financiering gezocht worden bij de instanties en bedrijven die profiteren van de 
resultaten van het werk dat er wordt gedaan, zoals de gemeente Enschede en 
regionale bedrijven.  
De stichting wil zodoende een duurzame en stabiele positie gaan innemen in 
Enschede om blijvend te werken aan haar doelstelling om hulp te verlenen bij 
noden op het gebied van het geestelijk, lichamelijk en maatschappelijk welzijn 
van inwoners van de gemeente Enschede. Om bij particulieren hun 
zelfredzaamheid te vergroten door middel van sociale- en praktische 
ondersteuning. En om dmv vrijwilligers, in die Pro Deo werken, de effectiviteit 
van de hulpverlening te bevorderen alsmede de samenwerking met 
professionele hulpverlening. De stichting dient hiermee het algemeen belang 
en beoogt niet het maken van winst. 
 
 
 
 


