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PAULINE CALMEZ
O P R I C H T E R  E N  D I R E C T E U R

Hoi! Mijn naam is Pauline Calmez, oprichter en directeur van Netwerk Nieuw Rotterdam.

Toen ik 12 jaar oud was en in Ede woonde, deed ik voor de allereerste keer vrijwilligerswerk.

Ik ontdekte hoe bijzonder het is om van betekenis te kunnen zijn voor een ander. Sindsdien

heb ik niet meer stil gezeten. Toen ik 18 was verhuisde ik naar Rotterdam-Zuid waar ik

ontdekte dat er ontzettend veel jongeren zijn die talenten hebben maar niet genoeg kansen

krijgen om zichzelf te ontwikkelen, geen plek hebben om bij te horen en weinig vrienden

hebben. Ook zag ik hoeveel eenzame Rotterdammers er zijn die onze hulp hard nodig

hebben. 

Zo kwam ik op het idee om Netwerk Nieuw Rotterdam op te richten. Dit is dé Rotterdamse

jongerenclub waar zij vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én zich vrijwillig inzetten voor

eenzame en kwetsbare Rotterdammers. In 3 jaar tijd hebben we ruim 1000 jongeren

geactiveerd en meer dan 2000 Rotterdammers geholpen!

Ook jij kunt meebouwen aan onze missie. Meer informatie daarover vind je in deze brochure.

Ik hoop snel iets van je te horen! 

Scan de QR code en bekijk het hele verhaal van Pauline.



Missie
Onze missie is om toe te werken naar een ‘Nieuw Rotterdam’. Nieuw Rotterdam staat voor

een stad waarin het vanzelfsprekend is om je in te zetten voor de mensen in je omgeving.

Dat iedereen elkaar in de straat kent en zo nodig een helpende hand biedt. Waarin

chronische eenzaamheid niet meer bestaat, doordat iedereen erbij hoort. Een stad waar

mensen in harmonie met elkaar samenleven, ongeacht de cultuur, religie, leeftijdsgroep of

de sociaal economische status waar iemand zich in bevindt. Een stad waar jongeren

zichzelf kunnen ontwikkelen en dat zij met hun talenten een bijdrage kunnen leveren.

Visie
Onze visie is dat jongeren de oplossing kunnen zijn voor een Nieuw Rotterdam. Om hen die

oplossing te kunnen laten zijn moeten we eerst in hen investeren. Ook onder jongeren is er

namelijk sprake van (chronische) eenzaamheid, polarisatie, armoede en beperking in de

persoonlijke ontwikkeling. Door hen in staat te stellen de oplossing te zijn voor een Nieuw

Rotterdam kunnen zij samen de helpende hand bieden aan eenzamen en kwetsbaren en de

brug slaan tussen diverse groepen in de stad.

Doel
Daarom is ons doel om een netwerk te vormen waar Rotterdamse jongeren tussen de 12 en

27 jaar, van alle verschillende culturele en religieuze achtergronden, bijhoren. Dit netwerk is

de club waar ze vrienden maken, waar ze gezien worden en bij horen. Tegelijkertijd

ontwikkelen zij zichzelf door middel van trainingen, coaching en persoonlijke begeleiding.

Vervolgens worden ze geïnspireerd en geactiveerd om hun talenten in te zetten voor andere

Rotterdammers om zo van betekenis te zijn.  Op deze manier ontdekken jongeren dat iets

goeds doen voor een ander niet alleen heel leuk is maar ook goed voor hun persoonlijke

ontwikkeling. Onze slogan ‘Do good and feel good!’ vat deze dubbele doelstelling van onze

organisatie goed samen.

OVER ONS
N E T W E R K  N I E U W  R O T T E R D A M



WAT WE DOEN
Join the club:
Een plek waar jongeren vrienden maken, gezien worden en

zichzelf ontwikkelen. We organiseren inspiratiesessies,

coachingsbijeenkomsten, trainingen en funactiviteiten. Zo

ontwikkelen zij sociale vaardigheden, leren zij skills zoals EHBO

en omgaan met geld, en ontwikkelen zij reflectieve

vaardigheden. Dit is een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding.

Vrijwilligert:
Jongeren kunnen een vrijwilligert worden. Ze zetten zich vrijwillig

in voor eenzame en kwetsbare Rotterdammers. Zo worden ze

een maatje voor een eenzame oudere, koken zij voordaklozen of

organiseren zij spelletjesmiddagen voor kinderen op het AZC.

Jongeren ontdekken dat zij met hun talenten van betekenis zijn

voor Rotterdam.

Opklimmert:
We helpen jongeren die zichzelf willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld

jongeren die eenzaam zijn en sociale vaardigheden willen

ontwikkelen, jongeren die de Nederlandse taal niet spreken of

jongeren die uitgevallen zijn op school. We helpen hen door

middel van loopbaanbegeleiding, individuele coaching en

trainingen.

Hulpvragert:
Via divere maatschappelijke organisaties in de stad worden er

hulpvragerts bij ons aangemeld. Voorbeelden zijn nieuwkomers

die de Nederlandse taal willen leren, eenzame ouderen die op

zoek zijn naar een gezelligheidsmaatje, een jongere met een

beperking die samen wil sporten of een kind dat

huiswerkbegeleiding nodig heeft.



RESULTATEN
S I N D S  S E P T E M B E R  2 0 1 7

Winnaar '20

1000+ 
'vrijwilligerts'

geactiveerd

2000+ 
'hulpvragerts'

geholpen

300+ 
'hulpprojecten'
georganiseerd

250+ 
'Opklimmerts'

begeleid

Nominatie '19



WORD EEN
GEVERT

Wil jij ons werk steunen? Dat zou fantastisch zijn! Er zijn

verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan onze missie.

Bekijk onze pakketten en word een 'Gevert'!

Het logo van jouw bedrijf op onze website.

Een LinkedIn post over jouw fantastische bijdrage aan

Rotterdam.

Een mooi resultaat in je sociale jaarverslag.

Belastingtechnische voordelen: Wij hebben een ANBI-status!

Bouw mee aan een Nieuw Rotterdam

Wat levert het jouw bedrijf op?

Word een Gevert!
In de afgelopen 3 jaar hebben we ontzettend mooie resultaten

bereikt. Maar, we willen verder. Juist nu in deze corona crisis. Zo

blijkt uit onderzoeken dat zowel jongeren als ouderen eenzamer

zijn geworden, er meer jongeren zijn vastgelopen én het belang

van jonge en vitale vrijwilligerts nog groter is. Help jij ons mee?



100 uur vrijwilligerswerk door 'Vrijwilligerts'

Een training voor 20 'Opklimmerts'

Een lezing door Pauline Calmez bij uw evenement. 

GOUDEN
GEVERT
W A A R D E  € 5 0 0 0 , -

Jouw impact:

Je sponsort:

2 eenzame Rotterdammers worden 

       iedere 2 weken bezocht.

Scan de QR code en check de video van Chico die een maatje

heeft van Netwerk Nieuw Rotterdam om te zien hoe dit iemands

leven kan veranderen!

10 groepsacties waarbij 100 Hulpvragerts worden

geholpen.

Koken voor daklozen, spelletjesmiddagen met kinderen op het AZC, dansen

met ouderen of het opknappen van een tuin voor iemand met een

beperking.

U investeert in de ontwikkeling van 20 Rotterdamse

jongeren

Wij organiseren een training voor 20  'Opklimmerts'. Deze trainingen zijn

bijvoorbeeld: Reanimatie, sociale vaardigheden of zelfredzaamheid.

Een lezing door Pauline Calmez bij uw evenement!

Check voor meer informatie:

https://www.speakersacademy.com/nl/spreker/pauline-calmez/

Slechts 10
pakketten 

beschikbaar!



100 uur vrijwilligerswerk door 'Vrijwilligerts'

Een training voor 10 'Opklimmerts'

Jouw impact:

Je sponsort:

2 eenzame Rotterdammers worden 

       iedere 2 weken bezocht.

10 groepsacties waarbij 100 Hulpvragerts worden

geholpen.

Koken voor daklozen, spelletjesmiddagen met kinderen op het AZC, dansen

met ouderen of het opknappen van een tuin voor iemand met een

beperking.

U investeert in de ontwikkeling van 10 Rotterdamse

jongeren

Wij organiseren een training voor 10 'Opklimmerts'. Deze trainingen zijn

bijvoorbeeld: Reanimatie, sociale vaardigheden of zelfredzaamheid.

GULLE 
GEVERT 
W A A R D E  € 2 5 0 0 , -

Scan de QR code en check de video van Chico die een maatje

heeft van Netwerk Nieuw Rotterdam om te zien hoe dit iemands

leven kan veranderen!



50 uur vrijwilligerswerk door 'Vrijwilligerts'

Jouw impact:

Je sponsort:

1 eenzame Rotterdammer wordt

       iedere 2 weken bezocht.

5 groepsacties waarbij 50 Hulpvragerts worden geholpen.

Koken voor daklozen, spelletjesmiddagen met kinderen op het AZC, dansen met

ouderen of het opknappen van een tuin voor iemand met een beperking.

GOEDE
GEVERT
W A A R D E  € 1 0 0 0 , -

Scan de QR code en check de video van Chico die een maatje

heeft van Netwerk Nieuw Rotterdam om te zien hoe dit iemands

leven kan veranderen!



GEVERT
H O E  W E R K T  H E T ?

Kies jouw Gevert-pakket
Word een Gouden, Gulle of Goede Gevert. Geef je

keuze door aan Pauline Calmez.

Ontvang je Gevert-pakket
Je ontvangt een sponsorfactuur met het bijbehorende

sponsorpakket. In het geval je een Gouden Gevert wordt  

maken we een afspraak over de datum van de lezing.

Jouw sociale impact
Wij plaatsen een bericht op LinkedIn waarin wij jouw

fantastische bijdrage promoten, we plaatsen jouw logo

op onze website én je ontvangt aan het eind van het

jaar een verslag met daarin de resultaten waaraan je

hebt bijgedragen.

Zo maken we Rotterdam nog mooier!
Bedankt voor je steun aan onze missie. Zo maken we

Rotterdam samen nóg mooier! 



CONTACT
N E T W E R K  N I E U W  R O T T E R D A M

Pauline Calmez

Oprichter en Directeur

06-83775487

pauline@netwerknieuwrotterdam.nl

Piekstraat 15G

3071 EL Rotterdam

www.netwerknieuwrotterdam.nl

Rekeningnummer: NL86RABO0317573403

t.n.v.: Stichting Netwerk Nieuw Rotterdam



Do good and
feel good!


