STICHTING CHRISTELIJKE HULPVERLENING - SAMENVATTING JAARVERSLAG 2020
Sinds 1980 biedt de Stichting Christelijke Hulpverlening (SCH) ’t Swanenburghshofje laagdrempelige psychosociale en
maatschappelijke hulp aan mensen uit Gouda en omstreken. We zijn een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie met
activiteiten die aansluiten op de professionele maatschappelijke dienstverlening. Ons aanbod bestaat uit:
• Ambulante maatschappelijke en psychosociale begeleiding
• Huisvesting met begeleiding
• Hulp bij financiële vragen (onder de naam SchuldHulpMaatje)
• Hulp bij het vinden van werk (onder de naam JobHulpMaatje, vanaf medio 2020)

MAATSCHAPPELIJKE EN PSYCHOSOCIALE BEGELEIDING
De nadruk bij de psychosociale begeleiding ligt op persoonlijke groei
en ontwikkeling van de hulpvrager, in relatie tot het functioneren in
zijn leef- en werkomgeving. De begeleidingsvraag ligt op het gebied
van relationele problematiek, moeilijkheden bij het wegwijs worden
in de complexe samenleving, rouwverwerking, eenzaamheid,
arbeidsgerelateerde problematiek, levensvragen, etc.
Mensen die naast begeleiding behoefte hebben aan tijdelijke
huisvesting kunnen een beroep doen op de SCH en voor de periode
van maximaal een jaar een huisje huren in het Swanenburghshofje.

2020:
62 nieuwe aanmeldingen
84 begeleidingen
73% uit Gouda
27% uit Waddinxveen
32% jonger dan 30 jaar

2020:
31 intakegesprekken
19 wonen met begeleiding
10 ambulante begeleidingen
75% uit Gouda
20% uit de regio

SCHULDHULPMAATJE
Als mensen niet meer weten hoe ze zelf uit hun financiële
problemen moeten komen, of het overzicht missen over hun
financiële huishouding kunnen zij bij de SCH aankloppen voor
begeleiding bij het aanpakken van hun probleem. Naast
rechtstreekse aanmeldingen krijgen we ook veel hulpvragen via de
Sociaal Teams en de gemeentelijke schuldhulp-verlening.
Vrijwilligers worden landelijk opgeleid en
gecertificeerd.

2020:
31 intakegesprekken
18 begeleidingen
1 JobGroup met 9 deelnemers
44% Nieuwe Nederlanders

JOBHULPMAATJE
Medio 2020 is JobHulpMaatje Gouda van start gegaan. Met
deze tak helpen wij mensen die op zoek zijn naar werk en
daarbij ondersteuning nodig hebben. In het concept van
JobHulpMaatje staat de JobGroup centraal, waarin mensen in
vergelijkbare omstandigheden samen nadenken over hun eigen
persoonlijkheid in relatie tot werk. Naast de JobGroup worden
werkzoekenden ook individueel door een vrijwilliger begeleid.
In samenwerking met de gemeente Gouda is er in het bijzonder
aandacht voor de groep Nieuwe Nederlanders. Bij deze groep is
er extra lesstof gericht op het slechten van taal- en
cultuurbarrières.

STRUCTUUR EN AANTAL MEDEWERKERS PER 31 DECEMBER 2020
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FINANCIËN
Het werk van de SCH wordt gefinancierd door betrokken kerken, particulieren en de gemeenten Gouda en
Waddinxveen. Wij willen iedereen die het werk van de SCH met een bijdrage steunt van harte bedanken voor deze
giften, die noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren.
Totaal netto Inkomsten
Totaal uitgaven
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat

2020
112.199
111.538
660
261
339

2019
74.351
77.026
-2.675
476
-3.152

CONTACT EN MEER INFORMATIE
Zie ons jaarverslag 2020 op de website www.swanenburghshofje.nl
voor uitgebreide informatie over onze activiteiten in 2020 en het
complete financiële overzicht over dit jaar.

Stichting Christelijke Hulpverlening
Groeneweg 42
2801 ZD Gouda
www.swanenburghshofje.nl
info@swanenburghshofje.nl
tel: 0182 – 525 925

Giften voor ons werk worden zeer op prijs gesteld. U kunt een
bijdrage overmaken op
bankrekening:
NL25 INGB 0003 7154 46 t.n.v. Stichting Christelijke Hulpverlening.
Graag bij de mededelingen uw naam en adres vermelden zodat wij
u op de hoogte kunnen houden over de besteding van uw bijdrage.

