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klein feestje in de tuin voor Ezzo en Kamar die 

Nederlander werden…. 
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1. Inleiding 
De totstandkoming van het jaarverslag is ieder jaar weer bijzonder, zeker dit keer. 

Terugblikkend op een jaar waarin alles anders ging dan gepland, zijn we blij dat we 

overeind zijn gebleven en moeilijke situaties het hoofd hebben kunnen bieden, 

dankzij de kracht van samen. Samen met alle mensen die op het werelderf 

meewerken, samen met alle vrienden en partners en samen met maatschappelijke 

partners met wie we samenwerken. 

We beginnen dit jaarverslag met een korte terugblik, daarna beschrijven we hoe we 

op de corona-pandemie hebben gereageerd, vervolgens gaan we langs onze 

kernactiviteiten: educatie, laagdrempelige werk- en pleisterplaats en wereldwijd 

verbonden. We besluiten met het onderdeel organisatie, een conclusie en natuurlijk 

de vooruitblik op 2021. 

Samen met een financieel jaarverslag geeft dit jaarverslag een beeld van 2020. 

Zonder de inzet van vrijwilligers en de steun van vrienden, partners, fondsen en 

gemeente hadden we dit niet kunnen doen.  

Hartelijk dank! 

  

mooie producten in onze winkel, gemaakt in de 

ateliers, keuken en kruidenwerkplaats 

Om een impressie van 2020 te 

geven hebben we een jaarfilm 

gemaakt die op onze website  

staat. www.plaatsdewereld.nl 
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2. Plaats de Wereld
Plaats de Wereld: een educatief activiteitencentrum en 

ontmoetingsplaats rond wereldwijde solidariteit en 

leven dichtbij de natuur.  

Op een unieke locatie hartje Vries vind je het werelderf 

dat het decor is voor:  

• workshops, lezingen, groepsactiviteiten rond de 
thema’s de veelkleurige wereld en leven dichtbij 
de natuur  

• wereldgastvrijheid en plek voor ontmoeting & 
community 

• een laagdrempelige werk- en pleisterplaats als 
vangnet of springplank  

• uitwisseling en kennisdeling met kleinschalige 
initiatieven in Latijns Amerika, Azië en Afrika. 

 

Kernwaarden 

Solidariteit: verbinding tot stand brengen door 

ontmoeting en uitwisseling, en zo bijdragen aan 

een meer betrokken samenleving dichtbij en ver 

weg.  

Rechtvaardigheid: eerlijke kansen voor 

iedereen, juist ook voor mensen die een steun in 

de rug nodig hebben. Empowerment en inclusie 

staan centraal. 

Verbondenheid met de natuur: zorg en respect 

voor de planeet en oog en aandacht hebben voor 

de prachtige wereld waarin we leven. 

 

 

 

 

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 geen zorgboerderij of opvang, geen welzijnsinstelling 

of cultureel centrum, geen klooster of soos. Wel een plek voor 

ontmoeting, inspiratie en kennisdeling: een plek om te 

ontdekken en samen bezig te zijn. Want we geloven dat we 

alleen samen de wereld eerlijker en mooier kunnen maken. 
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3. Het jaar in vogelvlucht 
Het jaar 2020 was een onvergetelijk jaar dat diepe indruk heeft gemaakt. De presentatie 

van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, subsidieperikelen en natuurlijk de 

impact van Covid hebben het jaar gekleurd. Ons jaarthema Samen Sterk was goed 

gekozen: samen optrekken, er voor elkaar zijn en samen hoop en noaberschap uitdragen 

en in praktijk brengen. 

Positieve uitkomsten onderzoek Rijksuniversiteit 

De start van 2020 stond in het teken van de positieve uitkomsten van het onderzoek dat de 

Rijksuniversiteit Groningen eind 2019 deed naar de maatschappelijke waarde en het rendement 

van Plaats de Wereld. De uitkomsten werden gepresenteerd aan een grote groep 

belangstellenden vanuit overheden, maatschappelijke organisaties en adviesorganen.  Verderop 

in dit verslag gaan we hier verder op in. Op verzoek sturen we graag het onderzoeksrapport toe. 

Subsidieperikelen 

In januari begon een periode van grote onzekerheid door vervelende perikelen rond de 

gemeentelijke subsidie die uiteindelijk pas in juni rondkwam. Dit leverde veel slapeloze nachten 

en onrust op in alle gelederen van de organisatie. Gelukkig is dat moeizame traject uiteindelijk 

positief afgesloten en kunnen we ook voor 2021 weer rekenen op de steun van de gemeente. 

Impact Covid 

We werden natuurlijk net als de rest van de wereld getroffen door Covid waardoor onze reguliere 

activiteiten slechts gedeeltelijk door konden gaan: de workshops en groepsactiviteiten gingen 

slechts mondjesmaat door, de werk- en pleisterplaats bleef gedeeltelijk open. Het was met name 

zwaar voor degenen die noodgedwongen thuis zaten en verder weinig activiteiten buiten de deur 

hebben. Met steun van verschillende fondsen hebben we hart-onder- de riemactiviteiten opgezet 

in twee corona-projecten. Het doel was om betrokkenheid te organiseren om sociaal isolement 

en eenzaamheid te voorkomen. We hadden alle gelegenheid om ons jaarthema Samen Sterk in 

praktijk te brengen en zetten dit thema ook in 2021 boven ons jaar, want we zijn nog niet 

uitgeleerd.  

  

grote belangstelling voor de presentatie van het 

onderzoeksrapport van de RUG 
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Het jaar in beeld 

  

  

 

pop-up pluktuin/boeketten: try out voor een 

bloemenpluktuin die we in 2022 willen realiseren 

live radiouitzending van HANNN over healthy aging en 

het belang van gastvrije plekken zoals Plaats de Wereld 

ik-denk-aan-jou-appeltaartenactie: 160 taartjes om 

mensen een hart onder de riem te steken 

benefietdiner op 1,5 meter 

de deelkast on tour door het dorp 

kinderspeldag: samen koken 



7 
 

 

 

  

35 Kerstpakketten voor cliënten van buurtzorg 

verlichte kerststal als onderdeel van de 

lichtjesroute in Vries 

ik-denk-aan-jou-diners als onderdeel van de corona-activiteiten 

in kleine groepjes op afstand tuinieren in de dorpstuin 

een eerste heuse expositie: De Wereld van Textiel 
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4. Coronaprojecten  
Toen in maart de corona-crisis in alle hevigheid losbarstte zat een groot deel van de 

mensen die bij Plaats de Wereld meedoen, opeens noodgedwongen thuis.  

Met steun van coronafondsen werden activiteiten opgezet om onderlinge hulp en contact 

en thuis-meedoe-activiteiten te organiseren. 

Studenten van de opleiding Social Work aan de Hanzehogeschool deden een kleinschalig 

onderzoek en spraken met ouderen, alleenstaanden en mensen met een psychiatrische 

beperking om te horen wat hen in deze moeilijke tijd kan helpen om eenzaamheid te voorkomen 

of verminderen. De belangrijkste uitkomst was: persoonlijk contact en mee kunnen doen, ook al 

is het op afstand. Onze activiteiten waren gericht op het bijdragen aan het mentaal & sociaal 

welbevinden van ouderen, alleenstaanden en psychisch kwetsbare mensen. 

We organiseerden o.a. 

• een mondkapjesproject voor buurtzorg 

• een deelboekenkast en route door het dorp 

• voordeurbezoek & digitaal koffiedrinken 

• makelaar vraag-en aanbod praktische hulp  

• ik-denk-aan-jou-diners en appeltaarten 

• engelenactie & kerstpakketten  

voor cliënten van buurtzorg en deelnemers van Plaats de Wereld 

• lichtjesroute Vries samen met andere dorpsorganisaties 

Cijfers speciale corona-activiteiten  

voordeurbezoeken 261 

ik-denk-aan-jou culinaire verrassingen 
waaronder diners die werden thuisbezorgd 

259 

 

Mondkapjes & deelkast 

Een van de eerste corona-activiteiten was het 

naaien van mondkapjes voor de lokale 

buurtzorgorganisatie: vanuit huis en later ook in 

tweetallen in de atelierruimte. Verder werd er 

een mobiele deelkast gemaakt waarin mensen 

boeken en andere vrijetijdsbesteding met 

elkaar kunnen delen. Deze deelkast ging als 

estafette door de verschillende wijken van 

Vries. Inmiddels staat de kast op de vijfde plek 

en er worden heel wat boeken, spelletjes en 

puzzels doorgegeven. 

Praktische hulp 

We waren makelaar in vraag en aanbod rond 

praktische hulp. Dit bracht ons o.a. in contact 

met Drea1 die vanwege zeer ingewikkelde 

psychische problematiek nauwelijks sociale 

contacten heef. Via via kwam ze bij ons terecht 

voor telefonisch een praatje en ze kreeg wekelijks hulp met de boodschappen. Voor anderen, 

zoals Samy uit Eritrea, regelden we regelmatig klusjes in tuin of onderhoud, zodat hij contact met 

anderen had en de handen uit de mouwen kon steken. Zijn Nederlands ging met sprongen 

vooruit: ‘hier leer ik meer van dan van Nederlandse les’.  

 

 
1 Namen en leeftijden in dit document zijn gefingeerd 

blije en ontroerde reacties op de ik-denk-aan-jou-diners 
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Ik-denk-aan-jou-activiteiten 

Als alternatief voor ons dorpsdiner organiseerden we ‘ik-denk-aan-jou-diners’. Mensen konden 

voor ouderen of mensen die aan huis gebonden waren een diner bestellen met een persoonlijke 

groet. De keukenploeg had plezier in het klaarmaken van prachtige diners, andere vrijwilligers 

brachten de diners met genoegen rond en de maaltijden werden vaak met ontroering ontvangen: 

‘ik moest een traan wegpinken’ vertelde Maaike (68) wiens dochter ernstig ziek is waardoor ze de 

deur niet uitkomt. Alie (72) nodigde haar alleenstaande buurvrouw van 86 jaar uit om bij haar het-

ik-denk-aan-mijn-buurdiner te nuttigen: zo ontstonden mooie contacten tussen mensen die elkaar 

normaal gesproken weinig treffen. Bijna 100 mensen kregen zo’n diner en de reacties waren 

hartverwarmend: “Ik was hier zoooo aan toe”, “ik moet er bijna van huilen, zo fijn”. 

Omdat veel mensen erg opzagen tegen de donkere wintermaanden en er bovendien extra 

Corona-maatregelen bijkwamen, was dit aanleiding om eind november opnieuw een 

coronaproject te starten. De ik-denk-aan-jou-diners gingen door en iets vergelijkbaars deden we 

met een appeltaartenactie vanwege de overvloedige appeloogst: maar liefst 160 appeltaarten 

werden gebakken en met een persoonlijke groet bezorgd in de regio Noord Drenthe.  

Kerstpakketten en lichtjes in de donkere wintermaanden 

In december werd een kerstpakkettenactie georganiseerd voor de cliënten van Buurtzorg. We 

nodigden mensen uit om kleine mooie, lekkere kerstcadeautjes naar Plaats de Wereld te brengen 

of om iets moois te maken. Hiervan werden 35 kerstpakketjes samengesteld met een mooie 

kaart erbij. Hiernaast werden nog 85 pakketjes uitgedeeld aan de mensen die normaal gesproken 

bij Plaats de Wereld over de vloer komen. Ook deden we mee met de lichtjesroute in Vries en 

hadden we een mooi verlichte kerststal die mensen op eigen gelegenheid konden bezoeken. 

 

  

kerststal waar mensen op eigen tijd en gelegenheid langs konden 
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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.  

Educatie in cijfers 2020 2019 

Workshops 21 40 

Deelnemers aan workshops 150 423 

Kinderactiviteiten 3 7 

Deelnemers kinderactiviteiten 59 720 

Totaal aantal bezoekers & deelnemers op het erf 4495 5632 

 

De cijfers spreken voor zich: 2020 was een jaar waarin we maar een fractie van de educatieve 

activiteiten konden ontplooien, die normaal op het programma staan. Na maart hebben we 

slechts mondjesmaat workshops kunnen geven aan heel kleine groepen van vaak maar 3 á 4 

personen per keer. Uiteindelijk organiseerden we op deze manier 21 workshops, maar financieel 

en qua tijdsinvestering kon dit eigenlijk niet uit.  

De kinderactiviteiten bleven beperkt tot 3 activiteiten: een middag samen met het IVN, een 

kinderfeestje en een kinderspeldag i.p.v. de drie dagen kinderspeldagen die we normaal jaarlijks 

organiseren samen met Volksvermaken Vries en de Bonifatiuskerk.  

Binnen de werk- en pleisterplaats ging de educatie en inspiratie wel door en werd gewerkt aan de 

hand van allerlei culturele thema’s en ook werden er een aantal interne workshops gegeven.  

Maar ook zonder expliciete educatieve activiteiten blijkt ons werelderf een plek voor inspiratie te 

zijn: ondanks beperkte openingstijden hadden we veel mensen over de vloer en ook waren er de 

nodige groepen die gebruik maakten van het gebouw.  

 

  

workshop fermenteren 
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6. Werk- en pleisterplaats: ontmoetingsplek  
Hoe faciliteer je ontmoeting en verbinding als de helft van de mensen thuis zit en je maar 5 

á 6 mensen per dagdeel over de vloer kunt hebben? Met alternatieve activiteiten, zoals 

thuis werken aan atelierproducten, online-koffiedrinken, voordeurbezoek, 

wildplukwandelingen in tweetallen en tuinieren of koken op 1,5 meter! Wat in maart nog 

erg moest wennen, was in december een goede modus om ‘veilig’ te opereren. Zelfs met 

Corona-maatregelen ging de werk- en pleisterplaats door en er kwamen zelfs nieuwe 

mensen bij. Wel werden er heel wat minder vrijwilligersuren gemaakt dan gebruikelijk, 

omdat de capaciteit per dagdeel meer dan gehalveerd was. Opvallend was dat de vraag 

om meedoe-plekken vanuit zorginstellingen en het aantal mensen dat een beschutte plek 

zocht, toenam.  

Cijfers werk & pleisterplaats 2020 2019 

Nieuwe vrijwilligers 17 21 

Vrijwilligers totaal 101 102 

Aantal vrijwilligersuren Ca. 8000 Ca. 18.000 

Doorstroming naar werk, studie, 
regulier vrijwilligerswerk/functie 

13 12 

Uitstroom zorg/overlijden 7 10 

Kennismakingsgesprekken met 
zorgaanbieders en cliënten die 
mee wilden komen doen in de 
meedoe activiteiten van de werk- 
en pleisterplaats 

20 12 

Reguliere dorpsdiners 3 10 

Deelnemers dorpsdiners 82 300 

Inkomsten uit verkoop van eigen 
producten, oftewel welke bijdrage 
brachten de activiteiten op? 

€8200 €5400  

 

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 2020 werden de activiteiten over meer dagdelen 

verspreid zodat in kleinere groepen gewerkt kon worden. In totaal waren er 14 activiteitengroepen en 

werd het gebouw dus het grootste deel van de week gebruikt als werk- en pleisterplaats.  

Van de dragende vrijwilligers was een kwart een groot deel van het jaar afwezig vanwege covid-

maatregelen. Het aantal mensen dat wekelijks meedeed met de activiteiten, bestond grotendeels uit 

mensen die verder niet of weinig activiteiten of contacten buiten de deur hebben. Juist voor hen was 

de structuur en de ontmoeting heel belangrijk. We brachten de frequentie van meedoen, terug naar 

één dagdeel per week per persoon, om zo ieder die wilde blijven komen een plek te kunnen bieden.  

Uitzondering hierop waren de dragende vrijwilligers, waarvan sommige juist vaker kwamen om de 

activiteiten aan te sturen. 

Onderstaand diagram laat in procenten zien welke groepen meedoen en waar mensen vandaan 

komen.  



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

6%

15%

23%

21%

21%

welke doelgroepen doen mee?

nieuwkomers

multipleprobl

chronische
ziek/beperking

psych
ziekte/burnout

pensioen gezonds

51%

9%
8%

5%
5%

12%
10%

waar komen mensen 
vandaan?

vries

zuidlaren

eelde/paterswold
e

overig tynaarlo

11%

53%

31%

5%

welke leeftijdsgroepen?

25-45 jaar

45-65 jaar

65-74 jaar

75+ jaar



13 
 

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

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

projecten geraakt door de pandemie. Met de projecten in Kirgizië en Zuid Afrika was 

minder contact dan gebruikelijk, maar Chili kwam opeens dichterbij doordat het team daar 

digitaal heel actief is. Of we nu chatten met iemand in Groningen of in Chili maakte weinig 

verschil. Financieel hebben we minder bij kunnen dragen aan de projecten omdat de 

geplande benefietactiviteiten geen doorgang vonden en ook de inkomsten uit workshops 

en activiteiten bij Plaats de Wereld achterbleven. 

Bij de projectondersteuning werd samengewerkt met 

Stichting Development Support Front (Chili), Stichting 

KIO (Chili) en Zulu-Aid (Zuid-Afrika).  
Chili! 

Het jaar 2020 begon, zoals 

gebruikelijk, met 5 weken 

kinderkampen. Begin maart 

vertrok het hele team naar het 

kleine eiland Chulin om daar de 

gezinnen en de school te 

bezoeken. Ze waren daar ruim 

zes weken, ook tijdens de eerste 

periode van de Covid-lockdown. 

De rest van het jaar opereerde 

het team vanaf de standplaats 

Castro en werden gezinnen op 

het hoofdeiland bezocht en 

bijgestaan. Het eiland Chiloé is 

vanaf maart zo goed als op slot 

geweest. De scholen waren 

vanaf maart tot op heden dicht 

en het onderwijs werd online 

gegeven. Er ontstonden veel 

crisissituaties waarin het team 

bijstand verleende, zowel wat 

betreft pedagogische als 

psychologische begeleiding en 

ook praktische hulp. Vanaf april 

tot december, de winterperiode, 

logeerden er voortdurend een of 

meerdere psychisch- en 

emotioneel vastgelopen jongeren 

en kinderen bij het team. Ook 

werd huiswerkbegeleiding 

geboden en gingen de jeugd- en 

kinderclubs online door. Rosio 

en Ana Maria gaven aan, dat dit 

voor het hele team een 

loodzwaar jaar was. Het aantal 

hulpvragen van gezinnen, 

kinderen en tieners was soms 

bijna te veel. Maar op de een of 

andere manier vonden ze steeds 

weer energie om toch hulp te 

bieden voor zover dat in hun 

vermogen lag. Meer lezen: 

https://plaatsdewereld.nl/wp-

content/downloads/2020_Evaluat

ie_Kansen_voor_Kinderen_Chilo

e.pdf 
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Kirgizie 

Het opvangcentrum in Kirgizië draait gewoon door. Musa heeft geïnvesteerd in het aanleggen van 
elektriciteit naar de schaapskooi in de bergen in de hoop het kleine huisje naast de stal te kunnen 
verhuren aan toeristen. Door Covid staan dit soort ontwikkelingen nu stil.  
In de hoofdstad Bishkek heeft het dagcentrum voor daklozen afgelopen maanden evenveel 
bezoekers gehad als voorgaande jaren. Waarschijnlijk dankzij de droge lucht is een tweede Corona-
golf hier uitgebleven. Ze zijn bezig met de laatste werkzaamheden en de training van personeel voor 
het hospice dat hopelijk dit voorjaar geopend kan worden.  
Meer lezen:https://mail.google.com/mail/u/0/#search/mgordon%40securenym.net?projector=1 

Zuid Afrika 

Sinds de Lockdown heeft het Hillcrest Aidscentrum geholpen bij het ondersteunen van 245 huistuinen 

De Respite Unit is open en volledig operationeel gebleven. Er worden steeds huisbezoeken afgelegd 

aan Aids en kankerpatiënten, om hun toestand te controleren, pijnverlichting en wondzorg te bieden. Er 

worden COVID-screeningtests uitgevoerd voorafgaand aan elke opname in de Unit. Sinds september 

zijn er 124 tests uitgevoerd bij patiënten en personeel. Het Ubuntu Ground Café verkeerd in deze 

periode in ernstige problemen. De hoop is, dat zodra de renovatie van de trainingsruimte is voltooid ze 

door de verhuur weer enige caterings inkomsten hebben van de vergaderingen. Dit blijft een prachtig 

project dat jongeren ervaring en perspectief biedt. De financiële situatie van het Hillcrest Aids Centre is 

kwetsbaar, maar vol hoop zijn de projecten die in 2020 zijn blijven liggen in 2021 weer opgepakt. 

Meer lezen: https://www.zuluaid.nl/wp-content/uploads/2021/03/Nieuwsbrief-1-2021.pdf 
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8. 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.  

We zijn heel blij dat we voor belangrijke vrijwilligersfuncties, capabele mensen hebben gevonden: 

bijvoorbeeld voor de financiële administratie, ICT en secretariaat. Voor PR & publiciteit en de 

aansturing van de ateliers en kruidenwerkplaats hebben we nog steeds onvoldoende mensen. 

Een hele mooie stap voorwaarts is het team gastvrijheid: op elk dagdeel is een gastvrouw/heer 

aanwezig om gasten te ontvangen, winkelverkoop te doen en te zorgen voor koffie en thee. Ook 

op zaterdagmiddag hielden de gastvrouwen erf en winkel open in de maanden dat dit kon.De 

rode draadgroep oftewel het kernteam dat eind 2019 was gestart heeft in 2020 stilgelegen, maar 

is begin 2021 weer gestart.  

Financieel 

Financieel was het een ingewikkeld jaar. In eerste instantie door uitblijven van de gemeentelijke 

subsidie en later ook door achterblijven van inkomsten uit activiteiten zoals workshops en 

groepen. Toch zien we, nu we de balans hebben opgemaakt we dat we het hoofd boven water 

hebben gehouden. We deden mee met een landelijke actie Warm Hart van de KRO/NCRV en 

met een statiegeldactie bij de plaatselijke supermarkt en ook dat leverde inkomen op.  

Verder waren we blij met de groei van inkomsten uit verkoop, mede te danken aan het inrichten 

van een webwinkel én meer bezoekers in de winkel.  

Raad van Toezicht 

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

Deze bestond in 2020 uit:  

- Voorzitter: mevrouw mr. A.A. (Anneke) van der Geest, programmamanager sociaal 
domein gemeente Assen - voorzitter 

- mevrouw dr. M. (Marieke) Roemeling van Rhijn, klinisch geriater i.o.- algemeen lid; 
- mevrouw dr. B. (Barbara) Dijksma, GGZ psycholoog- algemeen lid; 

  

  

wildoogsten in tweetallen: paardenbloem voor de armeluishoning 
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9. Conclusie & vooruitblik 
Een vriendelijk woord kan drie maanden winter doen opwarmen!  

Japans gezegde 

We kijken terug op een intensief en inspirerend jaar waarin we met grote uitdagingen te 

maken kregen. We hadden te maken met grote financiële onzekerheid en ruis op 

subsidiegebied waardoor onzeker was of we onze activiteiten konden voortzetten. Hier 

bovenop was de impact van Covid groot voor zowel de mensen die bij Plaats de Wereld 

meedoen als ook voor de bedrijfsvoering. De balans opmakend, zien we dat die 

uitdagingen hebben geleid tot een steviger fundament en sterker vertrouwen. Vertrouwen 

in onze missie, in onze community en ook een steviger plek in het dorp en de gemeente. 

Burgemeester Marcel Thijssen van de gemeente Tynaarlo zei in december dat in 2020 

duidelijk naar voren is gekomen dat Plaats de Wereld een betrouwbare en integere 

organisatie is waar maatschappelijk veel draagvlak voor is en voor veel mensen van 

groot belang.  

We zagen opnieuw hoe belangrijk eenvoudige acties van verbondenheid en solidariteit 

zijn in mooie, ontroerende en vaak ook schrijnende verhalen en ontmoetingen. Hoe een 

kleine actie het verschil kan maken tussen wegkwijnen of opbloeien, eentonige sleur of 

actieve betrokkenheid, argwaan of sympathie en begrip. We zijn geraakt door het lijden 

dat de coronapandemie heeft gebracht: eenzaamheid, depressie, ziekte en psychisch 

lijden. We hebben gezien dat het Japanse gezegde, een vriendelijk woord kan drie 

maanden winter doen opwarmen, waar is. Vriendelijke woorden en aandacht zijn het 

afgelopen jaar belangrijker gebleken dan ooit. Niet alleen in onze omgeving, maar ook bij 

de projecten ver weg. Ook zijn we onder de indruk van de goede wil, bereidheid tot 

onderlinge hulp en veerkracht die we zagen: dat is de kracht van samen.  

Hoe 2021 eruit zal zien, is niet te voorspellen. Natuurlijk hopen we onze educatieve 

activiteiten te kunnen hervatten en weer een gastvrije plek te kunnen zijn voor meer 

mensen en groepen. Ook willen we het werelderf en de tuin verder ontwikkelen. Maar 

wat we afgelopen jaar meer dan ooit hebben gezien is het belang van laagdrempelige 

veilige havens zoals de onze. Plekken waar mensen terecht kunnen om op adem te 

komen, zinvol mee te doen. anderen te ontmoeten en verder kunnen groeien. We zagen 

dat we de grenzen van onze capaciteit in Vries wat betreft laagdrempelig meedoen 

bereiken en we hopen in 2021 te kunnen bijdragen aan het ontstaan van vergelijkbare 

plekken in de regio. Gastvrije plekken waar de veelkleurige wereld zichtbaar wordt en 

waar mensen van verschillende achtergronden elkaar vinden, zodat we ons samen sterk 

kunnen maken voor een eerlijker en mooiere wereld!. 

  

kinderfeestje 
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10. Richting toekomst:  
jaarplan 2021 op hoofdlijnen 

 

Educatie: 

• Expositieruimte: drie exposities 

• Workshops & lezingen hervatten vanaf 1 juni 

• Verhalentheater starten 

• Pilot-wandelactiviteit 

• Kinderspeldagen 
 

Werk- en pleisterplaats: 

• Continuïteit ondanks corona (kleine groepen) 

• Aandachtspunt doorstroming  

• Speerpunt meer diversiteit in doelgroepen (inclusie) 

• Noodzakelijk: meer middelen om 20 uur een extra beroepskracht in te kunnen huren 

• Oriëntatie op uitbreiding naar elders in Drenthe 
 

Wereldwijd betrokken: 

• Nieuw project Madalief Madagaskar 

• 3 á 4 benefietacties 

• Rode draad veelkleurige wereld in project Samen Sterk 

• 3 Community kunstprojecten, o.a. Vogels van Hoop  
 

Organisatie 

• PR & publiciteit: 4 uur betaalde kracht? 

• Meer interne workshops voor vrijwilligers 

• Speerpunt Rode draadgroep: samenhang tussen activiteiten 

• Verdieping samenwerking met Visio, Kentalis, sociale teams en dorpsorganisaties 

• Afstemming met WPDA en gemeente wat betreft nieuwkomers 

• Uitbreiding Raad van Toezicht met financieel lid 
 

Gebouw & erf 

• Verlichting en zonwering 

• Zolder toegankelijk maken met traplift 

• Oriëntatie op aanpak schuur voor houtwerkplaats 
 

Financieel 

• Fondsenwerving gericht op uitbreiding vrienden 

• Acties richting serviceclubs en werven van 12 partners (bedrijfsleven) 
 

Projecten 

• Project Verbinding 

• Project Hart onder de riem  

• Project Samen Sterk 

• Project Groene avonturen 
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11. Contactgegevens 
 

Stichting Plaats de Wereld 

Westerstraat 26a 

9481 CB Vries 

0592 795340 of 0652212806 

info@plaatsdewereld.nl 

www.plaatsdewereld.nl 

alternatief voor de kinderspeldagen: koken bij Plaats de Wereld 

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

