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Rapportage 2B Paashuis 2021  
  

Intro  

Voor u ligt de rapportage van 2B Paashuis (hierna: 2B) over het afgelopen jaar 2021. We zullen u 

informeren over de projecten die we uitgevoerd hebben en inzicht geven in de financiële stand van 

zaken.  

  

Projecten en participaties  

  

Communicatie   

 

Mediagebruik  

Afgelopen jaar is het Paashuis zichtbaar geweest in de volgende media:  

• Stad Nijkerk  

• Vrije Tijd Krant 

• Nijkerkveen.org  

• Nijkerk.nieuws.nl  

• LinkedIn  

• Facebook (eigen pagina en in diverse lokale Facebookgroepen)  

• Paashuisnijkerk.nl  

• Whatsapp (diverse groepen)  

  

 

Samenwerking met (Nijkerkse) partnerorganisaties Met 

de volgende partijen is samengewerkt in 2021:  

• Sigma  

• Bibliotheek  

• Stichting Jeugd en Jongerenwerk  

• Gebiedsteam Nijkerk  

• Wijkagent Paasbos  

• Gemeente Nijkerk  

• Life Nijkerk  

• Opstandingskerk  

• Schuldhulp maatje 

• WSN 

• Gezondheidscentrum Nijkerk 

• HiP Nijkerk  

• Incredo Karin van der Maas  

• Klaverjasvereniging Nijkerk  

• Nijkerkse Bridgeclub  

• Wijkconnect  

• Welkomhuis 

• Rainbowatc 
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• Aandacht voor eenzaamheid 

• Noppies Nijkerk 

• Kringloopwinkel 

• Klik & Tik 

• SeniorWeb 

• Boksen maakt beter 

• GGZ 

• Armoedefonds 

• Stichting Bruijning-Spruyt Fonds 

• Haëlla Stichting 

  

Daarnaast zijn er veel maatschappelijke organisaties en initiatieven die gebruiken maken van de 

informatiekast in het Paashuis (informatie en foldermateriaal)  

 

Participaties 

2B Paashuis heeft in 2021 geparticipeerd in: 

 

• Herontwikkeling Sint Jozef / Zusterhuis (Centrum Nijkerk) 

• Sportakkoord 

• Voedselkastjes Nijkerk 

  

Uitbreiding samenwerking partners / verhuur  

Om activiteiten laagdrempelig te kunnen aanbieden en de continuïteit te borgen, is het bestuur 

actief op zoek gegaan naar financiën. 2021 hebben wij positief kunnen afsluiten onder meer door de 

verhuur van ruimten aan partners voor besloten bijeenkomsten. Daarnaast worden inkomsten door 

verkopen tijdens inloop dagdelen aangewend om bijvoorbeeld buurtmaaltijden en jongerenavonden 

onder kostprijs (of kosteloos) aan te bieden. In 2021 zijn er 10 partijen die één of meer ruimten van 

2B Paashuis gehuurd hebben.  

  

Beweegactiviteiten voor jongeren 

In samenwerking met de Gemeente Nijkerk, Nijkerk Sportief en Gezond en Jeugd, Jeugd en 

Jongerenwerk Nijkerk en jongeren uit de buurt hebben we gezellige avonden voor jongeren belegd, 

waarbij beweegactiviteiten geïntegreerd werden. 

  

Aanbod gebiedsteam gebruik ruimte (huiswerk of uitwijkplek bij kwetsbare situaties) 

Er is contact gelegd met het gebiedsteam waarbij het aanbod is gedaan om jongeren die wel aan 

school moeten werken, maar dat thuis niet kunnen, in het Paashuis een rustige werkruimte te 

bieden.   

 

 

  

https://drimble.nl/bedrijf/nijkerk/k41035355/stichting-bruining-spruyt-fonds.html
https://haella.nl/stichting/
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Werkgroepen NijeVeste 

Als 2B Paashuis hebben we geparticipeerd in de netwerkgroepen Ggz, Jeugd en Somatiek 

 

Vrijwilligers en activiteiten   

Binnen het Paashuis zijn 35 vrijwilligers actief. Naast de vrijwilligers zijn er geen betaalde krachten 

actief (niet binnen de stichting 2B en ook niet binnen Paashuis).  

 De activiteiten die in 2021, ondanks Corona en in beperkte vorm, hebben plaatsgevonden zijn:  

• Plaatsing voedselkastje en doorlopend aanbod / afname vanuit de buurt 

• Doorgeeflunches (i.v.m. beperkte mogelijkheden in 2B Paashuis door Corona) – >200 lunches 

• Warme jas/sjaal/muts uitdeelactie voor de buurt 

• Cursus computergebruik (4x) – ca 5 bezoekers 

• GGZ inloop (iedere maandag) – ca 5 bezoekers 

• Spreekuur wijkagent (ca. 2x) – door wisseling wijkagent is dit tijdelijk afgenomen 

• Haken/breien (wekelijks) – ca. 12 bezoekers per keer  

• Sieraden maken (18x) – ca. 4 bezoekers per keer  

• High tea voor kinderen (1x) – ca. 15 bezoekers per keer (kinderen)  

• Kledingbeurs gebruikte kleding – ca. 50 bezoekers  

• Schilderen op Canvas – ca. 6 bezoekers per keer  

• Schilderen op steigerhout (2x) – ca. 10 bezoekers per keer  

• Jongerenavond / beweegactiviteit Tieners (2x)  – ca. 20 bezoekers (tieners)  

• Buurtmaaltijd (maandelijks) – ca. 15 bezoekers per keer (aantal teruggebracht i.v.m. Corona) 

• Sintlunch volwassenen – ca. 30 bezoekers  

• Kerststukjes maken – ca. 5 bezoekers  

 

Daarnaast was er ook vier dagen per week een open inloop. Dit om gezellig wat te drinken en om 

elkaar te ontmoeten. Het aantal bezoekers wisselt sterk per dagdeel (1 tot 15 bezoekers per keer)  

  

Bestuur   

Het bestuur is in 2021 ongewijzigd en bestaat uit:  

Teuno Blankesteijn, voorzitter  

Hero Torenbeek, secretaris  

Erik Vreekamp, penningmeester  

   

Het bestuur heeft in 2021 vier keer vergaderd. Daarnaast zijn er veel ad-hoc overlegmomenten 

geweest in het kader van de projecten, zowel intern als met partners.   

Dit naast een veelheid aan incidentele overleggen tussen coördinator vrijwilligers & activiteiten met 

afzonderlijke vrijwilligers en initiatiefnemers van activiteiten).  
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Financiën 
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Kortom  

2021 was een jaar in het teken van aanpassen aan Corona en creatief benutten van de 

mogelijkheden die er nog wel waren. Met name de doorgeeflunches hadden veel impact. Door 

fondsen aan te boren konden we bij de plaatselijke horeca lunches inkopen die via 2B Paashuis bij 

buurtbewoners langsgebracht werden. Eerst droegen onze vrijwilligers adressen aan van kwetsbare 

bezoekers die nu niet of weinig konden komen. Vervolgens vroegen we de ontvangers om één lunch 

door te geven. Hierdoor ontstond een olievlek waardoor uiteindelijk meer dan 200 adressen van met 

name alleengaanden en kwetsbare bewoners aan de deur bezocht werden. Ook spraken mensen 

onderling af om de lunch te gebruiken. Doordat we actief zijn gebleven en de vrijwilligers betrokken 

hebben gehouden, zijn er geen vrijwilligers afgehaakt en konden we de activiteiten na Corona weer 

snel opschalen. Er is dan ook dankbaarheid voor de impact van het Paashuis tot nu toe. We kijken 

met vertrouwen naar de toekomst en de ontwikkelingen in de wijk die op ons pad komen.   

We danken onze partners voor de prettige samenwerking en de ondersteuning die we gehad 

hebben.   


