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Om een impressie van 2021 te 
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1. Wie we zijn 
Plaats de Wereld in Noord-Drenthe: een educatief 

activiteitencentrum en ontmoetingsplaats rond 

wereldwijde solidariteit en leven dichtbij de natuur. 

Naast educatieve activiteiten biedt het werelderf een 

beschutte werk- en pleisterplaats aan een gemêleerd 

gezelschap met activiteiten in de dorpstuin, de keuken, 

de kruidenwerkplaats en het atelier. Plaats de Wereld is 

verbonden met maatschappelijke projecten in Afrika, 

Azië en Latijns Amerika om zo ook samen met anderen 

wereldwijd bij te dragen aan een eerlijker en schonere 

wereld. 

Een unieke plek 
Plaats de Wereld is een gastvrije plek: Jaarlijks doen 

honderden mensen mee met workshops en activiteiten 

rond wereldwijde solidariteit en leven dichtbij de natuur, 

ambachten en maatschappelijke projecten. Hiernaast zijn 

de vaste activiteiten op het werelderf waar een veelkleurig 

gezelschap aan meedoet: mensen die volop in het leven 

staan, geveld zijn door gezondheidsproblemen, nieuwe 

medelanders en mensen die om wat voor reden dan ook 

aan de rand van de samenleving staan: samen vormen we 

een warme community. Voor sommigen zijn we een 

springplank om maatschappelijk te participeren en voor 

anderen een vangnet om op adem te komen. 

  

 

 

 

 

 

 

Gastvrijheid 

Geïnspireerd door andere 

culturen hebben we 

gastvrijheid hoog in het 

vaandel. Het is de beste 

binnenkomer die we 

mensen kunnen bieden: 

jij bent welkom, ik neem 

de tijd voor je en 

interesseer me in wie jij 

bent. Dat schept een 

sfeer van vertrouwen en 

waardering: een goede 

basis voor empowerment, 

bewustwording en 

persoonlijke groei en 

ontwikkeling. 

 

Organisatie 

Plaats de Wereld is een 

stichting met ANBI-status. 

Zij wordt aangestuurd 

door de initiatiefnemers 

Johan en Yvonne 

Westerhof, die worden 

ondersteund door een 

Raad van Toezicht en 

een team vrijwilligers. 

Plaats de Wereld haalt 

haar inkomen uit 

workshops, activiteiten en 

verkoop. Voor de 

financiering van de 

maatschappelijke functie 

is ze afhankelijk van 

donaties, fondsen en 

subsidie.  

  

We zijn een zorgzame plek maar geen zorgboerderij, een plek 

die culturele diversiteit viert maar geen cultureel centrum, een 

plek voor inspiratie, maar geen kerk. Een oase voor 

ontmoeting, noaberschap en kennisdeling: een plek om je plek 

te ontdekken en samen de wereld eerlijker en mooier te 

maken. 
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2. Visie en missie 
 

Kernwaarden 
Solidariteit: verbinding tot stand brengen door 

ontmoeting en uitwisseling, en zo bijdragen aan een 

meer betrokken samenleving dichtbij en ver weg.  

Gerechtigheid: eerlijke kansen voor iedereen, juist 

ook voor mensen die een steun in de rug nodig 

hebben. Empowerment en inclusie zijn hierbij 

belangrijke waarden. 

Verbondenheid met de natuur: zorg en respect 

voor de planeet en oog en aandacht hebben voor 

de prachtige wereld waarin we leven. 

 

Visie & missie 
Een werelderf met de veelkleurigheid van de wereld in een 

notendop, waar solidariteit met de medemens dichtbij en ver 

weg handen en voeten krijgt. Een erf dat het decor is voor:  

• educatie rond de veelkleurige wereld, solidariteit en 
leven dichtbij de natuur  

• wereldgastvrijheid en plek voor ontmoeting & 
community 

• een laagdrempelige werk- en pleisterplaats als 
vangnet of springplank richting maatschappelijke 
participatie  

• uitwisseling en kennisdeling met kleinschalige 
initiatieven in andere werelddelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Johan en Yvonne Westerhof, 

initiatiefnemers: 

‘In het creëren van een veilige 

en fijne sfeer waarin ieder uit 

de verf kan komen, staat het 

Afrikaanse begrip Ubuntu 

centraal. Ubuntu betekent: ik 

ben omdat wij zijn: het gaat 

dus niet om mij of om jou, 

maar om ons samen, 

samenwerkend als één. 

Deze beginselen van 

solidariteit werken aanstekelijk 

als er in alle aspecten van de 

organisatie ruimte en 

nieuwsgierigheid is voor 

elkaar en juist ook voor de 

verschillen. Datgene wat 

verbindt wordt als 

uitgangspunt genomen, niet 

datgene wat ons van elkaar 

onderscheidt. Vanuit die 

verbinding komt er ruimte om 

plezier te beleven aan 

diversiteit en het niet als 

bedreiging te ervaren. Ubuntu 

betekent ook: niet wijzen met 

de vinger, maar de hand naar 

elkaar uitsteken. Uiteindelijk 

ontstaat een community 

waarin degene die hulp nodig 

heeft en degene die anderen 

helpt verenigd zijn in dezelfde 

persoon. Leren geven en 

leren ontvangen, durven je te 

verbinden met anderen, naast 

elkaar staan en elkaar 

rugdekking geven. Dat is het 

doel dat we nastreven. 
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3. Terugblik op 2021 
Focus op mogelijkheden i.p.v. beperkingen 

We kijken terug op een jaar vol uitdagingen én bijzondere momenten. 

Door de corona-pandemie werden we uitgedaagd om flexibel te opereren.  

Het jaar stond in het teken van ‘datgene wat wel kon’, samen 

zoeken naar mogelijkheden i.p.v. stilstaan bij de beperkingen.  

Van vogels van Hoop tot levensverhalentheater 

We begonnen het jaar met een kunstproject Vogels van Hoop, waar 

honderden mensen vanuit huis aan meewerkten. Een project om 

mensen te verbinden en samen hoop uit te dragen.  

We besloten het jaar met een try-out van het levensverhalen-theater. 

In klein comité werden verhalen uit het leven verteld: Ontroerende, 

grappige en indrukwekkende verhalen die onderstrepen dat we 

ondanks verschillen, met elkaar kunnen meevoelen. 

4000 kopjes koffie en 3500 kopjes thee! 

De behoefte aan ontmoeting en contact was ook in 2021 groot! De 

meeste vaste activiteiten gingen het hele jaar gewoon door, in kleine 

groepen en binnen de corona-regels. Bijna honderd mensen deden 

op regelmatige basis mee!  Ondanks minder activiteiten en kleine 

groepen waren er iedere dag mensen op het erf om mee te doen in 

tuin, keuken, kruidenwerkplaats of ateliers. In kleine groepen werden 

heel wat koppen koffie en thee gedronken. Met name mensen met een klein sociaal netwerk en 

weinig activiteiten of structuur buiten de deur, deden mee op het werelderf. Dit vroeg om meer 

professionele inzet om de activiteiten te begeleiden. 

Ruim 5000 bezoekers kwamen op het erf, ongeveer 

1000 meer dan in 2020, maar ruim 1000 minder dan 

de jaren voor de covid-pandemie. 

Impact Covid 

Voor het 2e jaar op rij hadden we te maken met de 

beperkingen van COVID19. 2 periodes van 

(gedeeltelijke) lockdown. Sommige mensen met een 

kwetsbare gezondheid kozen ervoor om niet of om 

minder vaak te komen tijdens de periodes van 

strenge corona-maatregelen. Binnen de vrijwilligers 

hadden we maar zeer weinig corona-besmettingen en 

geen ernstige ziektegevallen en daar zijn we heel blij mee. Voor de bedrijfsvoering was de 

pandemie wel een drama. Het aantal bezoekers van de winkel liep terug en dus ook de verkoop. 

Workshops en andere activiteiten die inkomen opleveren konden slechts gedeeltelijk doorgang 

vinden en dan in niet rendabele kleine groepen. Daarnaast geen externe bijeenkomsten en zeer 

beperkte verhuur van ruimtes beperkten de inkomsten nog verder. 

Ons financiële jaarverslag geeft een weergave van de inkomsten en uitgaven en laat zien dat er 

in 2021 structureel meer geld is uitgegeven dan er is binnengekomen. De inkomsten zijn 

behoorlijk achtergebleven bij de verwachtingen. Het kostte meer tijd en inzet om mensen bij 

elkaar te betrekken en samen te brengen, wat natuurlijk een van onze belangrijke doelstellingen 

is! Het was financieel gezien dus opnieuw een ingewikkeld jaar. We hopen dat we komend jaar 

Samen sterk! 
jaarthema 2021 

Samen Sterk!  

We gingen op zoek naar 

manieren om het begrip 

‘verbondenheid’ praktisch 

en tastbaar maken.  

Corona gaf ons kansen te 

over om hier praktisch 

mee aan de slag te gaan. 

Het was een mooi 

avontuur! 
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de financiële tekorten kunnen inlopen en verder kunnen bouwen aan een, ook wat financiën 

betreft, toekomstbestendige organisatie. 
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Hoogtepunten in beeld 

  

Eerste cursus houtbewerking als voorloper op 

een vaste ochtend houtwerkplaats. 

Culinaire verzorging van de Summerschool 

transplantatiegeneeskunde van het UMCG Aanleg en eerste oogst van de bloemenpluktuin 

Expositie Afrikaverhalen 

Betere toegankelijkheid: een traplift 

Eerste oogst van de bananenboom!  

5 heerlijke dwergbananen 

Wandelweekend met workshops en culinaire 

verzorging: van Vries naar Donkerbroek 

Dagje naar Schiermonnikoog! 
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4. Corona-projecten 
Met steun van coronafondsen zetten we activiteiten op om onderlinge hulp en contact en 

thuis-meedoe-activiteiten te organiseren. Zo organiseerden we een serie activiteiten onder 

de noemer Hart onder de Riem. 

Vogels van Hoop  

Kunstproject Vogels van Hoop was een van de activiteiten die Plaats de Wereld organiseerde om 

tijdens de donkere corona-wintermaanden januari en februari verbinding, solidariteit en 

lichtpuntjes te brengen.  

Mathilde Leonore gaf het project als kunstenaar vorm. Aan het 

vouwen van de origamikraanvogels hebben in totaal 500 mensen 

meegedaan: mensen uit het verzorgingshuis Kornoeljehof, een 

dagbesteding voor mensen met dementie, beide basisscholen in 

Vries, jonge gezinnen, oudere alleenstaanden, studenten en alles wat 

hier tussenin zit. Voor mensen die slecht ter been waren of hun huis 

liever niet uitgingen brachten we de materialen thuis, dit waren voor 

deze mensen vaak belangrijke contactmomenten.  

De uiteindelijke kunstinstallatie bestaat uit 5000 gekleurde origami-

kraanvogels, symbolisch voor elk kind in de gemeente Tynaarlo. Ook 

500 witte vogel voor kinderen die in vluchtelingenkampen in Zuid 

Europa wachten op een toekomst. Het kunstwerk is op 7 maart in de 

dorpskerk onthuld door de wethouder mevrouw Gopal en werd naar 

inschatting bezocht door 1350 mensen. De commissaris van de 

Koning, Jetta Kleinsma, kwam zelfs het kunstwerk bekijken. De 

belangstelling van de pers was ook groot en het project heeft het landelijke NPO nieuws gehaald 

als regionaal item uit Drenthe.   

Het project heeft bovendien navolging gekregen in Chili en de 

vogels werden in de loop van 2021 ook nog in Eelde en in 

Zuidlaren geëxposeerd.  

Hart onder de Riem 

In 2021 sloten we het project Hart onder de Riem af met 

een voorjaarsbloemenactie. We hebben de bloemetjes 

persoonlijk uitgedeeld aan 90 mensen en hiermee dus ook 

weer een contactmoment gerealiseerd. 

Deelkast  

We hebben eind 2020 een deel-boekenkast gemaakt en 

ingericht. Een kast om vrijetijdsmaterialen en boeken te delen. 

Deze deelkast ging vanaf begin december 2020 on tour door 

het dorp Vries: als estafette door de verschillende wijken van 

het dorp Vries. Iedere drie weken in een andere straat en er 

worden heel wat boeken en vrijetijdsbestedingsmaterialen 

gedeeld zonder dat het geld kost. Een team vrijwilligers 

regelt de route van de deelkast en het onderhoud. 
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5. Educatie & inspiratie 
Plaats de Wereld is in de eerste plaats een plek voor educatie en inspiratie rond de 

thema’s solidariteit, wereldwijde verbondenheid én leven dichtbij de natuur. Die educatie 

& inspiratie is vooral een kwestie van ervaren, beleven en doen in zowel de vaste 

activiteiten als in de workshops en groepsactiviteiten. 

Workshops & activiteiten 

In ons workshopprogramma hebben we ons laten 

inspireren door ons jaarthema Samen Sterk, inspiratie uit 

levensfilosofieën uit andere culturen.  

Naast de workshopagenda organiseerden we voor 

brugklassen van het Nassau College 10 workshops 

waar in totaal 250 jongeren aan deelnamen. In deze 

workshops stond Ikigai en Ubuntu centraal: leerlingen 

ontwierpen hierbij een eigen symbool. Ook 

organiseerden we weer de jaarlijkse kinderspeldagen 

in samenwerking met de vereniging voor 

volksvermaken.  

Een nieuwe activiteit was een wandelweekend in juni, 

dat we organiseerden i.s.m. Noord Nederland te voet. Een 

driedaagse wandelvakantie van Vries naar Donkerbroek met onderweg 

workshops, proeverijtjes en overnachtingen. Zeven mensen namen deel aan deze try-

out en waren heel enthousiast. Voor herhaling vatbaar!  

Educatie in cijfers 2021 2020 2019 

Workshops 28 21 40 

Deelnemers aan workshops 245 150 423 

Kinderactiviteiten 3 3 7 

Deelnemers kinderactiviteiten 200 59 720 

Jongeren activiteit 10   

Deelnemers jongerenactiviteiten 250   

 

De cijfers spreken voor zich: in 2021 konden we een 

beetje meer dan in 2020, maar nog altijd is het een 

fractie van de jaren daarvoor. Tussen juni en 

november hebben we workshops kunnen geven aan 

kleine groepen van 8 á 9 personen per keer. Dit 

betekende dubbele ureninzet voor de 

workshopleiders (dus kosten).  

Op het erf hebben we geïnvesteerd in meer 

educatieve borders in de tuin, o.a. verfplanten en 

eetbare bloemen en informatieborden. Binnen de 

werk- en pleisterplaats ging de inspiratie door in de 

atelieractiviteiten. Er werden twee collecties 

producten gemaakt: rond het thema Japan en West 

Afrika. Door een aantal interne workshops werd de kennis en kunde van 

vrijwilligers over nieuwe thema’s en technieken vergroot. 

  

kleine groepjes en zoveel mogelijk buiten! 
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Try out Levensverhalentheater 

Het levensverhalentheater biedt mensen van heel diverse 

achtergronden handvatten en een platform om een 

stukje van hun leven in een verhaal te vatten en 

theatraal te vertellen. Het doel is meer begrip voor en 

solidariteit tussen mensen van verschillende 

achtergronden en zo bijdragen aan een meer 

inclusieve en betrokken samenleving. Dit is zeker 

belangrijk in het licht van het sociaal-arme covid jaren 

waarin afstand tussen groepen die elkaar normaal 

gesproken weinig treffen, alleen maar groter is geworden.  

In november deden we een try-out waarin 6 mensen een verhaal vertelden 

voor 17 toehoorders: voor herhaling vatbaar. Vanwege de lock-down bleef het bij deze 

try-out en konden we pas in 2022 verder met deze activiteit.  

Initiatieven van derden 

We hebben een prachtig gebouw op een ruim erf en als wij de ruimte zelf niet nodig hebben, 

maken anderen hier ook gebruik van. We verhuren alleen 

voor activiteiten die passen bij onze visie en missie en niet 

voor feesten en partijen. Afgelopen jaar maakte de 

volksuniversiteit Zuidlaren gebruik van onze keuken en 

werkplaats voor een viertal kookworkshops, de 

kunstenaarsvereniging van Tynaarlo gebruikte de ruimte 

voor haar jaarlijkse expositieweekend en ook een 

verhalengenootschap uit Eelde gebruikte de theaterzolder 

voor een aantal verhalenavonden. Maar opnieuw vanwege 

Covid hadden we minder externe groepen in het gebouw dan 

normaal. 

Externe activiteiten 

In samenwerking met andere organisaties in het dorp hielpen 

we mee met het organiseren van een expositie in de 

dorpskerk over verhalen over vrijheid. Een viertal nieuwe 

medelanders hebben we hiervoor geïnterviewd. Hun 

verhalen geprint in een boekje en op een banner konden 

samen met verhalen uit de oorlog, in de dorpskerk worden 

bekeken.  
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6. Werk- en pleisterplaats: ontmoetingsplek  
Terwijl de samenleving dicht was, gingen bij ons de meedoe-activiteiten door. Voor een 

groot deel van de mensen die bij Plaats de Wereld meedoen, is de structuur, de 

ontmoeting en het van betekenis zijn ontzettend belangrijk. Ons aanbod werd uitgebreid 

naar meer dagdelen omdat we in kleine groepen moesten werken. Dit betekende dat we 

door de week 11 activiteitengroepen hadden, en er praktisch op ieder dagdeel activiteit 

was. 

Cijfers werk & pleisterplaats 2021 2020 2019 

Nieuwe vrijwilligers 20 17 21 

Vrijwilligers totaal 99 101 102 

Aantal vrijwilligersuren, ca. 14850 8000 18.000 

Doorstroming naar werk, studie, 
regulier vrijwilligerswerk/functie 

18 13 12 

Afstroom zorg/overlijden 4 7 10 

kennismakingsgesprekken met 
zorgaanbieders en cliënten  

10 20 12 

Reguliere dorpsdiners 2 3 10 

Deelnemers dorpsdiners 29 82 300 

Ubuntudiner (thuis) 2 - - 

Deelnemers Ubuntudiner 42 -  

Benefietdiner  1 - 1 

Deelnemers benefietdiner 28 - 30 

 

Het werelderf vormt, met een breed scala aan laagdrempelige activiteiten, een werk- en pleisterplaats 

voor een grote groep mensen: een bont gezelschap van oud en jong, gezond en beperkt, 

maatschappelijk actief, mensen in een dreigend isolement en mensen met een hoog inkomen en 

zogenaamde minima. Deze activiteiten vallen onder de noemer Verbinding, een onderdeel waarvoor 

de gemeente Tynaarlo subsidie beschikbaar heeft gesteld. Mensen doen mee in de dorpstuin, de 

keuken, ambachtelijke en kunstzinnige activiteiten in ateliers en handwerkcafé, in de 

kruidenwerkplaats of in de praktische klussen. In 2021 hebben we, net als het jaar ervoor, de 

activiteiten over meer dagdelen verspreid zodat we in kleinere groepen en dus corona proof konden 

werken.  

Thema Samen Sterk 

Het jaarthema Samen Sterk heeft het afgelopen jaar ingekleurd: aan de hand van workshops, 

presentaties, praatkaartjes en onderlinge gesprekken stonden Ikigai en Ubuntu centraal. Het 

eerste begrip uit Japan gaat over het ontdekken waar je ‘s morgens je bed voor uitkomt, oftewel 

wat motiveert en passioneert je. Ubuntu uit Afrika gaat over het samen mens-zijn en waardering 

hebben voor diversiteit. Met Samen Sterk proberen we te investeren in onderlinge relaties, 

persoonlijke ontwikkeling en solidariteit. Juist omdat er geen grote bijeenkomsten mogelijk waren 

probeerden we op deze manier mensen bij elkaar te betrekken. Het verhalentheater, het maken 

van uitstapjes in kleine groepen en oog voor lief en leed, waren manieren om hier handen en 

voeten aan te geven. 

Kwetsbare doelgroepen en samenwerking 

Wat betreft de maatschappelijke functie voor kwetsbare doelgroepen viel afgelopen jaar vooral 

op dat samenwerkingspartners zoals verwijzers, sociale teams, maatschappelijke- en 

zorgorganisaties, nauwelijks over de vloer kwamen. In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin 

de ambitie o.a. ook van zorgorganisaties was om cliënten bij Plaats de Wereld te laten 

participeren, was het op dit front vanwege Covid onmogelijk om voortgang te boeken. Om de 
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aansturing en begeleiding van de activiteiten te kunnen blijven doen, waren meer betaalde uren 

nodig om continuïteit en kwaliteit te kunnen blijven bieden. We hadden heel graag twintig extra 

betaalde uren willen realiseren, maar daar waren onvoldoende middelen voor. Toch hebben we 

gekozen om voor aansturing van ateliers en keuken een professional op zzp-basis in te huren, 

ook al moesten we hiervoor onze reserves aanspreken. 

Bijzondere activiteiten 

Nauwelijks dorpsdiners dit jaar maar wel Ubuntu-diners in kleine groepjes bij mensen thuis. Een 

goede manier om elkaar beter te leren kennen. Dat deden we ook in bijzondere zomeractiviteiten die 

voor velen een alternatief voor vakantie waren: een dagje naar Schiermonnikoog, een middag kanoën 

en samen wandelen of fietsen.  

We besloten het jaar met een serie kerstbijeenkomsten waarin we in kleine groepjes op afstand het 

jaar afsloten met een feestelijk kopje koffie/thee en een kerstpakket. Helaas moesten we ook dit 

initiatief voortijdig afbreken i.v.m een lockdown. 

Stages 

Naast de reguliere meedoen-activiteiten kwamen 8 meervoudig gehandicapte leerlingen van Kentalis 

10 weken lang een dagdeel stagelopen in de dorpstuin. Ook hadden we een stagiair van Social Work 

die het hele jaar stageliep en van het MBO-V, die twee maanden stageliep. Hiernaast waren er nog 

een aantal maatschappelijke stages van middelbare scholieren. 

In het jaarverslag van Verbinding worden de resultaten van de werk- en pleisterplaats 

uitgebreider beschreven. 

 

  Een van de vrijwilligers die dit jaar 

afscheid nam vertelde: “Het heeft me 

ontzettend goed gedaan dat er meer 

mensen bij Plaats de Wereld rondlopen 

die met depressies te maken hebben, of 

hebben gehad. Of die zo nu en dan last 

hebben van psychische klachten. De 

herkenning hielp me het verdriet erover 

te voelen en ook om de vrolijke ruimte 

te voelen die er altijd in me was 

gebleven.  

In de afgelopen tien jaar heb ik mezelf 

weer teruggevonden, en daar heeft 

Plaats de Wereld een grote rol in 

gespeeld”. 
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7. Wereldwijde betrokkenheid en kennisdeling 
Wederzijdse Inspiratie en uitwisseling van kennis en ervaring met projecten elders in de 

wereld, vormt een belangrijke pijler van Plaats de Wereld. Wereldwijd werden de projecten 

geraakt door de pandemie en dit leverde ook onverwachte mogelijkheden op. Zo deden we 

in februari mee met de kindervakantiekampen in Chili: op afstand via een livestream. Heel 

bijzonder dat de kinderen in Chili op deze manier mee konden doen met ons Vogels van 

Hoop papieren kraanvogelproject. 

Bij de projectondersteuning wordt samengewerkt met Stichting Development Support 

Front (Chili), Stichting KIO (Chili) en Zulu-Aid (Zuid-Afrika).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldwijd betrokken 2021 2020 2019 

Giften aan de projecten €5000 €4500 €9851   

  

Het daklozenproject in Kirgizië is uitgebreid met een 

hospice dat in 2021 operationeel werd. Het dagcentrum 

wordt nu helemaal gerund door een Kyrgizisch team, nadat 

de Engelse inititatiefnemer Margareth met pensioen is 

gegaan.Musa, de inititatiefnemer van het opvangcentrum 

heeft een zwaar ongeluk gehad met een zware revalidatie. 

Het aantal opvangplekken is teruggebracht naar elf, zodat 

Musa en zijn vrouw Raya het kunnen blijven runnen. 

Het Hillcrest Aidscentrum  in Zuid-Afrika heeft opnieuw een zwaar 

jaar gehad vanwege de pandemie. Ondanks dat ging de zorg in  het 

hospice onverminderd door, werden hetJongeren Project voor 

jongeren die leven met HIV en Aids gestart. Er is geholpen bij het 

ondersteunen van 245 huistuinen en werden 5.500 

groentezaailingen voor de gemeenschappelijke tuinen gekweekt. 

Tegen eind augustus was meer dan 30 ton voedsel gedistribueerd. 

Een uitgebreid jaarverslag is te vinden op https://www.zuluaid.nl/  

Chiloé, Zuid-Chili. Op de eilandenarchipel zet een team 

van 4 Chilenen en 1 Peruaanse zich in voor kansen 

voor kinderen en gezinnen. In 2021 werd veel noodhulp 

gegeven en huiswerkondersteuning aan kinderen die 

door de pandemie in de problemen kwamen met hun 

schoolwerk. Ook bracht het team meer tijd door op de 

kleine geïsoleerde eilanden om gezinnen te bezoeken. 

De basis op het hoofdeiland fungeerde als logeerhuis 

waar voortdurend 3 tot 5 kinderen en jongeren 

logeerden. 
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8. Kennisdeling door Plaats de Wereld 
Plaats de Wereld heeft sinds 2013 een werk- en pleisterplaats ontwikkeld met een bewezen 

aanpak voor ontmoeting en maatschappelijke participatie (meedoen). Er doen mensen met 

allerlei achtergronden mee in dorpstuin, ateliers, keuken en andere activiteiten op ons 

werelderf. Voor sommigen een vangnet, voor anderen een springplank richting regulier 

(vrijwilligers)werk. De presentatie van het onderzoeksrapport van de Rijksuniversiteit 

Groningen naar de maatschappelijke waarde en effect van Plaats de Wereld in 2020, leidde 

in 2021 tot grote belangstelling van politieke partijen, particulieren en organisaties naar de 

werkwijze en overdraagbaarheid van het concept van Plaats de Wereld.  

In 2021 hadden we elf bijeenkomsten om informatie te geven over de methodiek en het effect 

van Plaats de Wereld en anderen te adviseren die in hun eigen omgeving de behoefte aan een 

laagdrempelige ‘buurtplaats’ zagen en hiermee aan de slag wilden.  

Ondanks (of wellicht juist door) de sociale inperkingen door covid-19 neemt de behoefte aan 

activiteiten voor participatie en ontmoeting, juist van kwetsbare doelgroepen toe. Zowel de 

behoefte van individuen die een plek zoeken om onder de mensen te zijn en zinvol te kunnen 

bijdragen, als van zorginstellingen die plekken zoeken voor cliënten, nemen met tientallen 

aanvragen per maand toe. Ook wij zien de noodzaak voor meer van dit soort plekken in Noord 

Nederland: mensen komen nu van heinde en ver naar Plaats de Wereld om mee te doen, maar 

zouden meer gebaat zijn bij het opbouwen van een netwerk in hun directe woonomgeving.  

Zowel het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen als het eerdere onderzoek door het 

Healthy Aging Netwerk Noord Nederland concluderen dat meedoen positieve effecten heeft op 

meerdere aspecten van de zelfredzaamheidsmatrix, zoals mentaal welzijn, dagritme en 

structuur, participatie en eenzaamheid. Op basis hiervan is de maatschappelijke waarde van de 

werk- en pleisterplaats berekent en wordt geconcludeerd dat de preventieve waarde significant 

is.  

We zijn blij met de belangstelling ook vanuit de politiek, want dit betekent dat er meer draagvlak 

en ook financiële goodwill komt om dit soort zogenaamde ‘buurtplaatsen’ mogelijk te maken. 

Wij hopen de komende jaren onze kennis en expertise aan meer partijen aan te bieden en onze 

methodiek verder overdraagbaar te maken. Daartoe hebben we eind 2021 een aanvraag bij de 

Provincie Drenthe gedaan zodat we startende initiatieven kunnen helpen met onze methode en 

ervaring. Want het zou toch geweldig zijn als er in ieder dorp en stad een werk- en 

pleisterplaats zou zijn, zodat er duurzame relaties, communities en sociale samenhang kan 

ontstaan in de buurt waar mensen wonen. 
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9. Organisatie 
Plaats de Wereld heeft een ideële doelstelling: we willen mensen over grenzen heen met 

elkaar verbinden en samen bijdragen aan een eerlijker en schonere wereld. Om handen en 

voeten te geven aan dit ideaal hebben we een solide organisatie nodig, die de inhoudelijke 

kernactiviteiten faciliteert.  

Vrijwilligersorganisatie 

We zijn een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie en dit betekent dat iedereen in principe mee 

kan komen doen, onafhankelijk van psychische of fysieke draagkracht. Inherent aan deze aanpak 

is het fluctueren in inzet: mensen vallen regelmatig uit wegens ziekte, terugval of psychische of 

sociale problematiek en er is een flinke doorstroming van mensen die verder gaan naar betaald 

werk. Dragende vrijwilligers waren ook dit jaar schaars, zeker voor het aansturen van activiteiten 

en ondersteunende onderdelen zoals publiciteit en secretariaat. Organisatorisch is dit uitdagend 

want het vraagt kunst en vliegwerk om continuïteit te waarborgen. De inzet van professionals met 

betaalde uren blijft daarom cruciaal en de aansturing van ateliers, keuken, tuin en 

kruidenwerkplaats hebben we in 2021 dan ook grotendeels door beroepskrachten laten doen. 

Onder andere hierdoor hebben we onze financiële reserves moeten aanspreken. 

Raad van Toezicht 

Plaats  de Wereld is een stichting met een directeur, Johan Westerhof en een Raad van 

Toezicht. Deze bestond in 2021 uit:  

- mevrouw dr. M. (Marieke) Roemeling van Rhijn, klinisch geriater i.o.- algemeen lid; 
- mevrouw dr. B. (Barbara) Drijver, GGZ psycholoog- algemeen lid; 
- mevrouw mr. A.A. (Anneke) van der Geest, programmamanager sociaal domein gemeente 

Assen – voorzitter 

De raad van Toezicht had in 2021 drie keer een vergadering samen met de directie. 
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10. Conclusie & vooruitblik 
Een van onze vrijwilligers hield een speech bij de kerstbijeenkomst,. haar 

woorden: “Het is eind 2021, kerst bij Plaats de Wereld…..Het atelier zit vol met 

mensen, er wordt gepraat, meningen gedeeld en gelachen. We hebben plezier. We 

kijken terug, het jaar van de corona, het jaar dat de Wereld stil stond, het jaar van 

geen activiteiten. Het jaar van spanningen en onzekerheid. Het jaar waar mensen 

terug geworpen werden op zichzelf, waaronder ikzelf. Nu het jaar voorbij is, de 

finish is in zicht. En net als vorig jaar, Plaats de Wereld ging door, samen, met 

vrijwilligers, we stonden en staan klaar om anderen te helpen. Respect, diep 

respect.” 

We kijken terug op een intensief en uitdagend 

jaar. Het vroeg om flexibiliteit om de activiteiten 

zo te plannen dat ze, ondanks aangescherpte 

maatregelen, door konden gaan. De educatieve 

activiteiten vroegen evenveel tijd als 

voorgaande jaren, maar met slechts de helft 

van het aantal deelnemers en dus inkomen. De 

werk- en pleisterplaats, de vaste activiteiten 

gingen door en waren belangrijker dan ooit. 

Het resultaat: veel mooie ontmoetingen, 

unieke producten in de winkel, een groene 

oase rondom het gebouw en altijd 

versgebakken koekjes bij de 7500 kopjes 

koffie en thee. We verwelkomden nieuwe 

mensen en namen afscheid van vrijwilligers 

die hun tijd bij Plaats de Wereld hadden 

gebruikt als opstap richting betaald werk. In zeker opzicht 

was het ook een verstild jaar: fysieke afstand tussen de mensen, alleen 

onlinecontact met de buitenlandse projecten, weinig groepen over de vloer en 

workshopsagenda’s die voortdurend moesten worden aangepast: gas geven en weer op de rem. 

Het was een jaar dat we afsluiten met een spannend gevoel….. gaat het lukken om de financiële 

reserves die we dit jaar hebben aangesproken, weer aan te vullen? Kunnen we vrijwilligers 

vinden voor belangrijke onderdelen zoals secretariaat, publiciteit en vrijwilligerscoördinatie?  

Gaat het lukken om weer echte ontmoeting met mensen van de projecten ver weg te organiseren 

en kunnen we de draad oppakken van de essentiële samenwerking met de sociale teams en 

andere maatschappelijke partners? 

Maar 2021 was vooral een jaar van hoop en vooruitkijken: hoop dat de pandemie over zijn 

hoogtepunt heen is. En de verwachting dat we ons gedachtengoed kunnen doorgeven aan 

nieuwe initiatieven die ontmoeting en meedoen willen faciliteren in Drenthe. Ook vol goede moed 

dat we komend jaar flinke stappen kunnen zetten richting een solide organisatie die financieel 

gezond én toekomstbestendig is. We zijn blij en dankbaar dat we daarvoor kunnen rekenen op 

de constructieve samenwerking met de gemeente Tynaarlo en de steun van donateurs en 

fondsen.  

We vertrouwen erop dat we met steun van  

gemeente, onze vrienden en sponsors, samenwerkingspartners onze visie en  

missie ook de komende jaren kunnen voorzetten.  

Want alleen samen kunnen we de wereld eerlijker en mooier maken,  

dichtbij en ver weg.  
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11. Richting toekomst:  
jaarplan 2022 op hoofdlijnen 

 

Educatie 

• Workshopteam vormen en meer externe workshopleiders voor gevarieerd programma 

• Werven en optuigen team educatieve vrijwilligers voor project Groene avonturen: 

kinderclub rond leven dichtbij de natuur 

• Twee educatieve exposities 

• Levensverhalentheater, iedere zes weken 

• Vieren van tienjarig bestaan van Plaats de Wereld  

• Vervolg werelderf: minder steen, meer groen en meer educatieve elementen 

Ontmoetingsplek en laagdrempelige plek ok mee te doen 

• Continuering weekprogramma: uitbreiding met houtwerkplaats. Terugbrengen aantal 

deelnemers aan meedoe-activiteiten tot 55 personen tenzij hier financiering voor komt   

• Nadruk op springplankfunctie om mensen die hiervoor in aanmerking komen, te 

begeleiden richting werk, studie of ander vrijwilligerswerk. 

• Herziening keukenactiviteiten: richting zelfvoorzienend: nieuw koken & etenproject 

• Aanhalen samenwerking met zorginstelling en maatschappelijke organisaties 

• Vervolgonderzoek naar sociaal rendement i.s.m. RUG 

Wereldwijde betrokkenheid 

• Continuering informatievoorziening meer actieve betrokkenheid bij projecten 

• Nieuw project Madalief in Madagascar  

• Drie benefietactiviteiten t.b.v. de projecten 

• D.m.v. thema Samen Sterk vergroten solidariteit en waardering voor culturele diversiteit 

Organisatie 

• Continuering rode-draadteam: kerngroep van aansturende vrijwilligers  

• Werven ZZP-er voor managementondersteuning 

• Nadruk op fondsenwerving en inlopen van financieel tekort door Covid-pandemie 

• Systeem interne communicatie: vergroten van betrokkenheid en bereidheid bij te springen  

• Team vrijwilligerscoördinatoren uitbreiden tot vier personen 

• Jaarplanning digitaal en interactief maken m.b.v. contentkalender 

• Verkoop van producten: optimaliseren digitale verkoop/webshop, Etsy-shop. 

• Gebouw & terrein: zonwering, theaterzolder afmaken en keukenvloer vloeistofdicht 

• Bewegwijzering en vindbaarheid van erf verbeteren 

• Raad van Toezicht uitbreiden met vierde lid 

Projecten 

• Buurtplaatsen in Drenthe: i.s.m. Assen Bloeit concept overdraagbaar maken, try-out in 

stedelijke setting. Handboek en training met financiering van Provincie Drenthe 

• Nieuwkomers: i.s.m. gemeente stageplekken en meedoenplekken in reactie op nieuwe wet 

inburgering. 
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12. Contactgegevens 
 

Stichting Plaats de Wereld 

Westerstraat 26a 

9481 CB Vries 

0592 795340 of 0652212806 

info@plaatsdewereld.nl 

www.plaatsdewereld.nl 

mailto:info@plaatsdewereld.nl
http://www.plaatsdewereld.nl/

