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Voorwoord
Beste lezer,
2021, een jaar die we niet snel zullen vergeten. De eerste vier maanden stonden in het teken van een 'harde lockdown'. Een lockdown die
veel van onze creativiteit en doorzettingsvermogen vroeg.
Nog meer vroeg deze lockdown van onze jongeren. Wij hebben wekelijks contact met kwetsbare jongeren die eenzaam zijn, psychische
problematiek ervaren of geen (vrije)tijdsbesteding hebben. Jongeren die zich vervelen, stil staan en zich niet ontwikkelen. Een tekort
ervaren aan activiteiten, contact met leeftijdsgenoten en het opdoen van ervaringen.
Tegelijkertijd willen wij juist benadrukken hoe ongelooflijk sterk, positief en enthousiast de Rotterdamse jongeren zijn die wij leren
kennen. Ze willen graag iets voor een ander doen, willen iets van hun toekomst maken én zijn open om nieuwe vrienden te maken.
Sommigen van hen weten alleen niet hoe, en daar helpen wij ze graag bij.
Met onze jongeren hebben we ook dit jaar weer veel kwetsbare Rotterdammers kunnen helpen. Ouderen die behoefte hadden aan wat
extra hulp en aandacht, vluchtelingen die de taal wilden leren en daklozen waar we week in week uit voor hebben gekookt.
Met gepaste trots kijken we terug op de resultaten die we door middel van onze projecten en activiteiten behaald hebben. We zijn
dankbaar voor de steun van onze financiers, samenwerkingspartners onze raad van advies én onze ambassadeurs.
Netwerk Nieuw Rotterdam, een jongerenorganisatie die een club vormt waar jongeren
vrienden maken, zichzelf ontwikkelen én iets goeds doen voor een ander. Samen werken we
aan een 'Nieuw Rotterdam'. Een stad waar geen eenzaamheid is, mensen in harmonie
samenleven en waar iedereen een positieve bijdrage levert.
Onze resultaten van 2021 vind je in dit jaarverslag.
Pauline Calmez
Oprichter en Directeur
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Resultaten in cijfers

679 169
verschillende jongeren
deden mee aan de
activiteiten bij Netwerk
Nieuw Rotterdam

van deze jongeren namen
deel aan trainingen en
bijeenkomsten

We organiseerden in 2021
voor onze jongeren maar
liefst..

85

17

12
3

40

trainingen

themaavonden
ontmoetingsbijeenkomsten

straatwervingsacties
vrijwilligers
hielpen om deze
activiteiten te
organiseren
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Resultaten in cijfers

Daarmee hebben we
samen:

14.388
3.183

608

jongeren hebben
vrijwilligerswerk gedaan via
Netwerk Nieuw Rotterdam

4448
vrijwilligersactiviteiten
werden er door deze jongeren
uitgevoerd

2.735

uur
vrijwilligerswerk
gerealiseerd.
eenzame en
kwetsbare
Rotterdammers
geholpen
mensen werden
geholpen met onze
groepsactiviteiten

388

mensen werden
geholpen met
onze individuele
hulpprojecten

297

hulpprojecten
georganiseerd

5

Resultaten in cijfers

23 12 30
verschillende locaties in
de stad waar het
Clubbussie challenges
heeft georganiseerd

Awards

presentaties gegeven

Nationale vrijwilligersprijs 2021
Winnaar lokale initiatieven

maatschappelijke
organisaties melden
hulpvragen bij ons aan
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scholen waar we mee
samenwerken: Zadkine,
Albeda en Inholland

"De jongeren die ik heb doorverwezen
hebben mooie stappen gemaakt in hun
ontwikkeling. Ik heb ze zien opbloeien.
Sommige jongeren waren eerst sceptisch
maar al snel enthousiast en positief over de
activiteiten en trainingen. Ook hebben
jongeren nieuwe contacten gekregen."
- Hendrik van De Nieuwe Kans
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Jongeren in beeld

Akash, 21 jaar

Ik had weinig vrienden en heb via Netwerk Nieuw Rotterdam een aantal leuke
mensen leren kennen. Hier word je niet bevooroordeeld, iedereen is gelijk hier.
In 2017-2018 was ik mijzelf kwijtgeraakt en kreeg destijds ondersteuning. Ik behaalde
daarna mijn MBO diploma, maar liep in 2021 opnieuw vast waarna ik hulp heb gevraagd bij
een psycholoog.
Op een dag kwam ik op Schouwburgplein Anita tegen. Zij is jongerenwerker bij Netwerk
Nieuw Rotterdam. Ze kwam naast me zitten en vertelde haar verhaal. Haar verhaal wekte
mijn interesse en het was ook een bijzondere timing, ik had namelijk net mijn laatste sessie
bij de psycholoog afgerond. Vanaf die ontmoeting zijn er allerlei bijzondere dingen
gebeurd.
Ik had weinig vrienden en heb via Netwerk Nieuw Rotterdam een aantal leuke mensen leren
kennen. Bij Netwerk Nieuw Rotterdam leer je leeftijdsgenoten kennen door elkaars verhalen
te horen, elkaar te leren begrijpen door andere perspectieven te horen. Hier word je niet
bevooroordeeld, iedereen is gelijk hier.
Wat ik aan andere jongeren wil zeggen? Wil je aan jezelf werken, begin dan bij Netwerk
Nieuw Rotterdam. Je leert jezelf kennen en kan anderen ook helpen. Het begint eigenlijk
met jezelf weer goed leren voelen en vanuit daar jezelf en anderen kunnen helpen. Normaal
ben ik niet zo’n prater, maar nu wel. Natuurlijk, ik heb zo af en toe nog steeds mijn
struggles, maar ik ben nu veel positiever en heb sinds kort ook een baan. Mijn droom is
uiteindelijk om een online business te beginnen. En ik wil anderen helpen. Die
behulpzaamheid heb ik altijd al gehad.
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Uitgevoerde
projecten

Vrijwilligert
laagdrempelig vrijwilligerswerk

Join the club

Een plek waar je bij hoort, vrienden
maakt én jezelf ontwikkelt.
Gespreksgroepen en inspiratie avonden
over maatschappelijke thema's.
Bijeenkomsten waar ontmoeting en
vriendschap centraal staat.
Trainingen Bijv. Gespreksvaardigheden,
omgaan met geld, reanimatie.

Clubbussie
In het kader van het herstelaanpak
jongeren inzake de corona crisis geven
wij vorm aan het project 'Wel bereik maar
niet verbonden'.
We toeren een jaar lang door Rotterdam
om zo jongeren te bereiken, te ontdekken
hoe het met hen gaat.
We nodigen hen uit voor
ervaringsdeskundige sessies, trainingen
en walk and talks.

Groepsacties: Bijv. Koken voor daklozen,
spelletjesmiddagen met kinderen met een
beperking, voetballen met statushouders.
individueel vrijwilligerswerk: Bijv.
boodschappen hulp, klussen in en om het
huis, een maatje zijn, huiswerkbegeleiding
geven.

MDT YourCube
Een half jaar lang, 4 uur per week
werken aan jezelf én iets goeds doen
voor anderen.

Persoonlijke begeleiding
Trainingen
Andere helpen

MDT GLOW UP!
4 maanden lang, 16 uur per week,
werken aan jezelf én iets goeds doen
voor een ander.
Persoonlijke begeleiding
Vrijwilligerswerk
Persoonlijke ontwikkeling
Trainingen
Wekelijkse groepsdagen
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Ariëlle,
17 jaar

Jongeren in beeld
Bij Netwerk Nieuw Rotterdam heb ik vrienden gemaakt en doe ik mee aan
leuke activiteiten. Als je mee doet dan voel je je je gewoon beter.
In de zomer van 2021 ben ik van Suriname naar Nederland verhuisd. Ik had
nog geen vrienden in Rotterdam. Ik kwam in augustus bij Netwerk Nieuw
Rotterdam en ik voelde me daar gelijk thuis.
In het begin was ik nog een beetje bang om met mensen te praten, maar
nu lukt mij dat wel. Op een dag deed ik mee met een vrijwilligersactie voor
kinderen in de herfstvakantie. Daar leerde ik drie andere vrijwilligers
kennen waar ik mee begon te praten. Aan het eind van de middag hebben
we elkaars contactgegevens uitgewisseld en daarna nog eens met elkaar
afgesproken. We hebben nu nog steeds contact!
Ik heb mijn plekje hier helemaal gevonden. Ik voel mij vrij om tijdens
bijvoorbeeld de groeiplaats te delen met de andere jongeren over hoe ik
over iets denk. Ik kan gewoon mezelf zijn. Er is een leuke sfeer, iedereen is
erg open en vriendelijk. Daardoor voel ik mij hier thuis.
Tegen andere jongeren zou ik willen zeggen: Doe gewoon mee. Je kunt je
hartstikke gemakkelijk inschrijven zodat je nieuwe mensen kan leren
kennen, jezelf kan zijn én iets goeds kan doen voor een ander.

9

Uitgelichte activiteiten

De jaarlijkse zomer BBQ

Wekelijks koken bij
de nachtopvang

Survivallen, net na de
lockdown

Groeiplaats diversiteit

Vrijwilliger tuinklus

Doing good meeting:
positief zelfbeeld
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Uitgelichte activiteiten

MDT certificaat uitreiking

Clubbussie in actie

Kerstactie

Vrijheidssoep uitdeelactie

Training weerbaarheid

Wandelen met ouderen
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Jongeren in beeld
ctie

Jay in a

“Ik heb geleerd dat het wél leuk en lonend is om mensen te helpen. Je krijgt er
een goed gevoel voor terug wanneer je andere mensen helpt en ziet dat zij blij
worden”,
In 2021 werd Jay door zijn hulpverlener naar Netwerk Nieuw Rotterdam doorverwezen. Jay
wilde in eerste instantie mee doen omdat hij op zoek was naar een dagbesteding. Maar dat
er bij Netwerk Nieuw Rotterdam ook vrijwilligerswerk wordt gedaan, daar stond hij totaal
niet voor open.
Uiteindelijk besloot hij om het toch maar eens een kans te geven. Al snel ontdekte hij wat
vrijwilligerswerk doen voor hem kan betekenen. Zo ging hij bijvoorbeeld mee doen met het
zaalvoetballen met vluchtelingen. "Ik ervoer dit niet eens als vrijwilligerswerk doen, het was
gewoon mijn voetbalclub!" Daarnaast heeft hij een vaste vrijwilligersplek bij een
kinderboerderij. "Nu dat ik 2 dagen heb gemist omdat ik quarantaine zit, mis ik het enorm!".
Jay heeft in 2021 zelfs het MDT GLOW UP! succesvol afgerond en zijn MDT Certificaat
behaald.
"Ik kijk er altijd naar uit om naar de bijeenkomsten of activiteiten van Netwerk Nieuw
Rotterdam te gaan. Het is gezellig! Ik zie de bijeenkomsten als soort 'mini cursussen' en
dat draagt bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Daarbij heb ik door het vrijwilligerswerk
geleerd om klaar te staan voor een ander én ze te helpen."
Tegen andere jongeren wil hij zeggen: "Probeer gewoon alles uit en kijk maar wat er bij jou
klikt!"

Jay, 21 jaar
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Onze ambassadeurs
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Onze financiers en
donateurs
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Blik op 2022
We zien uit naar 2022!
Een jaar waarin we ons opnieuw met passie en plezier zullen
inzetten om Rotterdamse jongeren te bereiken die op zoek zijn naar
een plek waar ze bij kunnen horen, zichzelf kunnen ontwikkelen én
van waarde kunnen zijn voor anderen in de stad.
Een jaar waarin we creatief zullen blijven om, ondanks de pandemie
waar we mee te maken hebben, jongeren te bereiken en te
verbinden. Waarin we uit te gaan van hun positiviteit, kracht en inzet
ondanks de moelijkheden waar ze ook zelf mee worstelen.
Een jaar waarin we ook weer de helpende hand willen uitreiken naar
eenzamen en kwetsbaren in de stad. Waarin jongeren laten zien dat
zij de oplossing kunnen zijn!
Het jaar waarin we 5 jaar bestaan en dit feestelijk willen gaan
vieren!
Een jaar waarin we ons ook weer zullen laten verassen door kansen
en niet uit het veld zullen laten slaan door tegenslagen .
We zien uit om met jullie samen te werken én we hopen op jullie
steun.
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