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1. Voorwoord
De Ruilwinkel verbindt, stimuleert en activeert mensen. Het is een ontmoetingsplek
waar een positieve en helpende instelling centraal staat. Er is altijd ruimte voor nieuwe
initiatieven en zo kan er snel op nieuwe vragen en behoeften worden ingespeeld.
Het ruilen van goederen, kleding en diensten is de basis.
Je betaalt niet met euro’s, maar met punten. Dit maakt dat iedereen mee kan doen;
ook mensen met een kleine portemonnee kunnen op deze manier aan noodzakelijke
spullen komen voor zichzelf en voor hun kinderen. Dit alles vanuit het principe ‘dienst
en wederdienst’.
In de Ruilwinkel ontmoeten klanten en vrijwilligers elkaar. Ze vergroten zo hun sociale
netwerk en helpen en steunen elkaar. Dit gebeurt zowel individueel als in groepen.
Door in te zoomen op kwaliteiten wordt het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid
vergroot en leer je de regie over je eigen leven te nemen of te behouden.
De uitgangspunten en de werkwijze van de Ruilwinkel passen uitstekend bij de visie op
zorg en welzijn van de Gemeente Helmond.
Na het bewogen jaar van de verhuizing hebben vrijwilligers en klanten in 2018 -letterlijk
en figuurlijk- hun plekje gevonden én was er weer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
en activiteiten;
Zo is de indeling van de winkelruimte, met inzet van vele vrijwilligers, verbeterd en
aangevuld met een mooie pasruimte en schoenenkast.
In het najaar is de nieuwe website de lucht in gegaan. Hiermee worden (potentiële)
klanten, samenwerkingspartners en andere belangstellenden, beter geïnformeerd over
de activiteiten van de Ruilwinkel.
Om werkende mensen met een laag inkomen, beter van dienst te zijn, was de
Ruilwinkel in de periode van april tot december geopend op de dinsdagavonden.
Daarnaast is, in samenwerking met Stichting de Zorgboog, een start gemaakt met de
uitgifte van gratis zorgmiddelen aan mensen die kampen met een slechte gezondheid.
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Uit het programma Sociale Stad (2018-2021) van
de Gemeente Helmond:
We willen dat alle Helmonders kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen en dat
mensen zich verbonden voelen aan onze stad.
Daarbij behouden zij zoveel als mogelijk de
regie over het leven in eigen handen. We willen
dat onze inwoners veerkrachtig en weerbaar
zijn, om kunnen gaan met tegenslagen en teleurstellingen. We stellen de mens, het gezin en
zijn persoonlijke situatie, centraal. Dat betekent
kansen bieden voor iedere Helmonder.
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2. De leden
In principe is er geen drempel om mee te doen in het ruilsysteem. Iedereen kan gratis
lid worden en actief worden, afhankelijk van zijn of haar eigen behoefte. Veel nieuwe
leden hebben de Ruilwinkel ontdekt in 2018. Zij begonnen meestal met het ruilen van
kleding en goederen en gingen daarna vaak ook gebruik maken van de andere diensten en spreekuren of deelnemen aan de groepen. Hierbij was extra aandacht voor
de meest kwetsbare groepen zoals de jonge moeders met kinderen, vluchtelingen en
mensen met weinig geld.
Leden

aantal

Ledenaantal

1-1-2018

3.243

Ledenaantal

31-12-2018

3.447

Actieve leden

31-12-2018

1.595

Nieuwe leden

in 2018

204

Aantal ruil-transacties

in 2018

62.752

Opbouw nieuw ledenbestand:
Geboren in Nederland (110), Syrië (35), Marokko (14), Eritrea (5), Somalië (5), Turkije
(4), Vietnam (3), Afghanistan (3), Nigeria (3), Polen (3), Irak (3), Soedan (2), Iran (2),
Sierra Leone (2), China (2), Egypte (2), Oekraïne (1), Colombia (1), Libanon (1), Hongarije (1), Kuweit (1), Jemen (1).
a. WERKENDE ARMEN
Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal werkende armen in 2018
verder toegenomen. De Ruilwinkel speelde hierop in door de openingstijden uit te
breiden met een avondopenstelling. De winkel is van april tot december op 26 dinsdagavonden open geweest. De werving gebeurde via (wijk)kranten, flyers huis-aan-huis en
in supermarkten, samenwerkingspartners, nieuwsbrieven en de eigen website. Helaas
bleef het bezoekersaantal van gemiddeld 3 per avond te laag en is besloten dit initiatief
te beëindigen.
b. EEN KLANT VERTELT 					
Bernard: “Er komt hier alleen goei volk.”
“Mijn vrouw en ik waren altijd al fanatieke kringloop bezoekers en nog altijd struinen we
tijdens vakanties graag tweedehandswinkels af. Lang geleden hoorden we van kennissen al over het bestaan van de Ruilwinkel en sinds we wat meer tijd hebben, komen
we hier zelf ook regelmatig. Eerst op de vorige locatie, en nu hier. Het bevalt goed want
er komt hier alleen goei volk.
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Bernard: “Er komt hier alleen goei volk”
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Ik vind het een ideale manier om spullen te laten rouleren. De Ruilwinkel is een klein
mini-maatschappijtje, zonder geld. Zo zou de hele wereld er eigenlijk uit mogen zien.
Gelukkig hebben wij het ruilen zelf niet nodig om rond te komen, maar we zien hier
natuurlijk ook mensen die het hard te halen hebben. Of die hier komen voor hun
sociale contacten of extra hulp. Maar iedereen stapt met plezier naar binnen.
Mijn vrouw heeft hier vaak kleding en spullen voor de kleinkinderen gevonden. Als ze
er uitgegroeid of op uitgekeken waren, brachten we ze terug. Het is een goede manier
om weer van je spullen af te komen. Toen de kapper hier begon, was ik zijn eerste
klant! Zelf kom ik om lekker rond te snuffelen. De spanning van ‘ga ik vandaag iets
leuks tegenkomen?’, vind ik leuk. Ik ben een lezer. Het is ideaal om hier boeken mee
te nemen; fijner dan de bieb waar je ze weer op tijd moet inleveren. Als ik het boek
gelezen heb, of ik vind er toch niets aan, ruil ik het gewoon weer in. Van ruilen komt
hier geen huilen.”

3. De groepen
a. WERKGROEP ALLOCHTONE VROUWEN
De werkgroep allochtone vrouwen kwam 40 keer bij elkaar op de woensdagochtenden.
Er schoven per bijeenkomst gemiddeld 12 vrouwen aan. In totaal hebben 35 vrouwen
deelgenomen.
De vrouwen kwamen vaak eerst als klant in de Ruilwinkel binnen en namen vervolgens
aan de groep deel omdat ze eenzaam of leergierig waren. Sommige vrouwen kwamen
binnen via verwijzing van Home-Start, BOR, Senzer, SMO en LEV. De grootste deel
van de groep komt uit Marokko, Somalië en Afghanistan.
De groep werd begeleid door 3 ervaringsdeskundige vrouwen. Eén van hen heeft
halverwege het jaar afscheid genomen en gaat binnenkort starten met een betaalde
baan. Haar opvolgster was al een paar jaar actief als winkelmedewerkster in de
Ruilwinkel. Zij zette met deze nieuwe functie een stap in haar eigen ontwikkeling.
Door deel te nemen aan de bijeenkomsten kregen de vrouwen meer zelfvertrouwen,
werden ze actiever en vergrootten ze hun netwerk. In de groep werd Nederlands
gesproken om de taal te verbeteren. Als het nodig was tolkten de dames voor elkaar.
Een aantal vrouwen heeft deelgenomen aan de bijscholing Nederlands.
Er werden ervaringen uitgewisseld over uiteenlopende onderwerpen zoals echtscheiding, veiligheid, gevaar van koolmonoxide, privacy in het zwembad, sporten en
bewegen. Er is een excursie georganiseerd naar Super Sociaal en gastsprekers
kwamen vertellen over het goed beheren van financiën en over gevaarlijke liefde.
Dit alles gebeurde in een gezellige, vertrouwde en veilige omgeving.
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b. JONGE MOEDERGROEP
						
Jonge (alleenstaande) moeders zijn vaak kwetsbaar op sociaal en financieel gebied.
Daarom is er in 2018 weer extra aandacht besteed aan deze doelgroep.
De jonge moedergroep is 39 keer bij elkaar gekomen. Gemiddeld kwamen er 8
moeders en 4 kinderen per week. In totaal hebben 40 moeders deelgenomen aan de
wekelijkse bijeenkomsten. Zij waren van Marokkaanse (10), Somalische (12), Eritrese
(3), Afghaanse (2), Turkse (2), Syrische (4), Poolse (2), Nederlandse (2) en Egyptische
(1) afkomst. Verder waren er vrouwen uit Mogadishu (1) en Sierra Leone (1).
Omdat niet alle moeders in de gelegenheid waren om op de vrijdagochtenden te
komen, hebben we (naast de moeders uit de groep) tijdens de openingstijden van de
Ruilwinkel 60 jonge moeders gesproken en geholpen met praktische zaken (zoals
babyuitzet, buggy’s, bedjes, kinderfietsen en kleding), doorverwezen naar instanties
en een luisterend oor geboden. Hun achtergrond was Nederlands (12) Somalisch (8),
Afghaans (8), Marokkaans (8), Syrisch (8), Eritrea (3), diverse Afrikaanse landen (7),
Oost Europese (4) en Aziatische landen (2).
De vaste ervaringsdeskundige vrijwilligster, die de groep vanaf het begin heeft begeleid, moest in het voorjaar stoppen omdat ze een traject naar betaald werk in ging. Het
duurde even voordat er een opvolgster gevonden en ingewerkt was. Omdat het vertrouwen weer opgebouwd moest worden is de opkomst een tijdje wat lager geweest,
maar vanaf oktober is de groep weer stabiel met gemiddeld 11 vrouwen en 4 kinderen
per keer.
In de groep werden ervaringen gedeeld en informatie verstrekt. Regelmatig schoven er
gastsprekers aan. Naast opvoedingsvragen, kwamen er uiteenlopende onderwerpen
aan bod zoals verslaving, voeding en gezond leven, verkiezingen, omgaan met weinig
geld, school, echtscheiding, wet- en regelgeving, voorlezen, solliciteren en discriminatie, sexting en loverboys.
Er is regelmatig gebruik gemaakt van de expertise van de collega’s van Home-Start,
BOR en Gevaarlijke Liefde en er zijn over en weer doorverwijzingen gedaan.
c. BIJSCHOLING NEDERLANDS
De bijscholing Nederlands vond op dinsdag-, woensdag- en vrijdagochtenden plaats.
Twee vrijwilligers verzorgden de lessen aan 9 beginners en 8 gevorderden. Het ging
om 15 vrouwen en 2 mannen uit Marokko, Nigeria, Somalië, Jemen, Thailand,
Filipijnen en Afghanistan. Sommige cursisten volgden de bijscholing naast hun
reguliere taal- en inburgeringscursussen Sommige cursisten staan op de wachtlijst
voor een cursus en volgden de bijscholing in afwachting daarvan. Verder waren er
deelnemers die al lang in Nederland wonen, maar nooit Nederlandse lessen hebben
gevolgd of die hun taalniveau wilden ophalen.
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Een moeder in de groep:
“Thuis ben ik alleen met de kinderen bezig, maar
hier leer ik heel veel van de andere moeders. Ik
ken nu veel meer mensen en kan ze op straat
begroeten. Dat vind ik fijn.”
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Bijscholing op de werkvloer; In de Ruilwinkel werkte een aantal vluchtelingen die, in
contact met Nederlandse klanten en vrijwilligers, hun Nederlandse taal wilde verbeteren. Sommigen van hen volgden daarnaast ook de bijscholing.
Er zijn mooie resultaten geboekt; 2 deelnemers zijn geslaagd voor hun inburgeringsexamen; 2 deelnemers hebben een betaalde baan gevonden en 1 deelnemer is een
opleiding gaan volgen met uitzicht op een vaste baan.

4. De diensten
a. NAAIATELIER
Er werd in 2018 weer volop gebruik gemaakt van het naaiatelier. Vijf vrijwilligsters
bemensten het atelier op dinsdagmiddag en -avond, woensdagmiddag en donderdagochtend, en -middag.

en schoolkinderen kregen ook daarbij voorrang. Soms kreeg men een leenfiets mee,
als de nood hoog was en de reparatie wat langer duurde.
Organisaties die participeren in het Armoedeplatform zoals de LEVgroep, woonbegeleiding SMO, Super Sociaal, Home-Start, Senzer en Stichting Leergeld, wisten de
Ruilwinkel te vinden en verwezen nieuwe klanten door voor fietsen of reparaties.
d. MEUBELRUIL
Regelmatig werden er contacten gelegd tussen mensen die kasten, tafels, stoelen,
bedden, koelkasten en dergelijke, over hadden en mensen die deze meubels goed
konden gebruiken. Vooral vluchtelingen werden op deze manier geholpen met het
inrichten van hun nieuwe woning. Indien mogelijk werden ze bij het vervoer van de
meubels geholpen door vrijwilligers van de Ruilwinkel.
Alleenstaande jonge moeders kregen bedjes, kinderwagens, baby- en kinderstoelen.
Ook kinderkleding en speelgoed werd op maat uitgezocht en indien nodig thuisbezorgd.

Wekelijks werden er zo’n 10 tot 15 kledingstukken vermaakt. De meest voorkomende
werkzaamheden waren; het korter maken van een broek, jurk of rok; het innemen van
kleding, het inzetten van ritsen en algemeen herstelwerk.

e. EEN KLANT VERTELT
Een moeder: “Zonder jullie moesten de kinderen naar school lopen.”

b. KAPPER
Op de dinsdagmiddagen konden heren en jongens hun haren laten knippen door een
Syrische kapper. Dames konden bij hem terecht voor epileerwerk. Per week werden 4
á 5 klanten geholpen tegen ‘betaling’ van punten; een uitkomst voor mensen die er wel
netjes uit willen zien maar voor wie een bezoek aan een gewone kapper te duur is.

“De eerste keer kwam ik met een vriendin mee. Ik was pas in deze wijk komen wonen,
samen met mijn 4 kinderen en ik had kleding nodig.
Mien vroeg of ik nog meer nodig had, voor de kinderen en zo. Toen vertelde ik dat de
kinderen in een andere wijk op school zaten en daar elke dag naar toe moesten lopen.
Mien kwam dezelfde dag nog, samen met een vrijwilliger, 4 kinderfietsjes en een kastje
brengen. Dat was superfijn! Later heb ik voor mezelf ook een fiets gekregen. En toen
de kinderen groter werden heb ik de kleine kinderfietsen omgeruild voor grotere.

In september is er via Stadsleerbedrijf een Syrische dameskapster bijgekomen op de
donderdagochtenden. Zij heeft ook snel een klantenkring opgebouwd en helpt
gemiddeld 3 á 4 vrouwen per week.
c. FIETSENWERKPLAATS
De werkplaats werd in 2018 bemand door 10 vrijwilligers. Ze zijn van Turkse, Syrische,
Iraanse, Marokkaanse en Nederlandse afkomst. De meeste vrijwilligers werkten één
tot twee dagdelen per week.
Maandelijks werden kapotte fietsen opgehaald bij de Kringloop. Verder kwamen fietsen
binnen via giften of via ruil. Er zijn in totaal 140 fietsen opgeknapt; 60 kinderfietsen en
80 dames- en herenfietsen. Deze werden voornamelijk uitgegeven aan vluchtelingen
en hun gezinnen en (kinderen van) alleenstaande moeders, die deze nodig hadden om
naar school of naar het werk te gaan.
Daarnaast zijn 95 fietsen van klanten van de Ruilwinkel gerepareerd. Het ging dan
voornamelijk om het plakken van banden en het repareren van versnellingen en kettingen en het vastzetten van onderdelen. De fietsen van de jonge alleenstaande moeders
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Als de fietsen kapot gingen, wat nogal eens gebeurt met kinderen, kon ik in de fietsenwerkplaats terecht om ze te laten maken. Vorige week had iemand het ventiel uit de
band van het fietsje van mijn dochter gehaald. Heel lastig want ze moest met die fiets
naar school. Ze mocht toen een leenfiets van de Ruilwinkel gebruiken tot haar eigen
fiets weer gemaakt was. Dat was dus snel opgelost!
Ik zit in een uitkering, dan heb je niet veel. Maar ik schaam me daar niet voor. Ik ga
naar Super Sociaal en Hart voor Minima en ik maak gebruik van Stichting Leergeld.
En ik kom regelmatig in de Ruilwinkel spullen brengen die ik niet meer nodig heb. Als ik
echt iets nodig heb voor de kinderen, winterjassen of andere kleding of spelletjes, kan
ik het vragen. Het is niet erg als ik te weinig punten heb. Ik krijg dan extra punten uit
het noodfonds.
Mijn man komt ook graag mee, al heeft hij tegenwoordig niet meer zoveel tijd, want hij
zit in een werktraject bij Senzer. Het gaat nu goed met ons. De kinderen doen het ook
goed. Dat is voor mij het allerbelangrijkste.”
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5. De vrijwilligers
De Ruilwinkel had in 2018 in totaal 72 actieve vrijwilligers. Het is een dynamische
omgeving. 30 Vrijwilligers zijn Nederlands, de rest heeft een andere nationaliteit of
afkomst. Een aantal is als vluchteling in Nederland terecht gekomen. De grootste
groep daarvan is van Syrische (15) komaf. Gedurende het jaar kwamen er 15 nieuwe
vrijwilligers bij en namen we van 11 vrijwilligers afscheid. Tijdens de Kerstviering zijn
5 vrijwilligers in het zonnetje gezet omdat ze al (meer dan) 10 jaar actief zijn in de
Ruilwinkel!
De vrijwilligers hebben allemaal hun eigen redenen om naar de Ruilwinkel te komen.
Denk hierbij aan:
• Werken aan het verbeteren van de Nederlandse taal, zowel schrijven als spreken.
• Meer structuur krijgen in het dagelijks leven.
• Punten verdienen, om voor zichzelf of het gezin meer ‘inkomen’ te krijgen.
• Sociale contacten vergroten.
• Werkervaring opdoen (vergroten kans op een baan of studie):
fietsenwerkplaats, winkel, administratie, naaiatelier.
• Sneller integreren door het opdoen van nieuwe contacten en taalverbetering .
Vrijwilligers

Aantal

Aantal vrijwilligers 1-1-2018

57

Aantal vrijwilligers 31-12-2018

61

Nieuwe vrijwilligers in 2018

15

Uitgeschreven vrijwilligers in 2018

11

Vaste vrijwilligers (multi-inzetbaar) (2 tot 10 jaar werkzaam)

19

Taalstagiaires (hebben als doel taalverbetering en
vergrotingnetwerk)

8

Vrijwilligers naaiatelier

5

Vrijwilligers fietsen- en technische werkplaats

10

Vrijwilligers kapsalon

2

Vrijwilligers administratie transacties

5

Vrijwilligers baliewerk

11

Vrijwilligers huishoudelijke taken

3

Vrijwilligers begeleiding groepen en taalles

6

Vrijwilliger financieel advies en schuldhulpverlening

1

Vrijwilligers van St. Leergeld en Formulierenbrigade die
spreekuren in de Ruilwinkel houden.

2

Stagiaires van diverse opleidingen

4
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Redenen uitstroom vrijwilligers

Aantal

Het krijgen van betaald werk of instroom in leer-, werktraject via
Senzer of Stadsleerbedrijf.

6

Ander vrijwilligerswerk

2

Persoonlijke situatie

3

a. DE VRIJWILLIGERSWERKGROEP AAN HET WOORD
Het werkgroepje, bestaande uit 6 ervaren vrijwilligers kwam 7 keer bij elkaar.
Wat doet het werkgroepje zoal?
“ We bespreken allerlei zaken die van belang zijn voor de winkel. We zijn een aanspreekpunt voor klanten en vrijwilligers als er iets aan de hand is; bijvoorbeeld als
er klachten zijn bespreken we hoe we deze het beste op kunnen lossen. Vorig jaar
hebben we veel verbeteringen in de winkelruimte aangebracht. Zo heeft één van onze
fietsenmakers een handige schoenenkast gemaakt, heeft het speelgoed en het textiel
een duidelijkere plek gekregen en ziet alles er veel opgeruimder uit.”
Vinden jullie het leuk te doen?
“Ik zit in het werkgroepje omdat ik het belangrijk vind om een prettige sfeer te creëren,
zodat klanten zich thuis voelen. Daarbij is het belangrijk dat de winkel er opgeruimd uit
ziet.”
“Het is fijn om mee te denken en naar oplossingen te zoeken. Als je dan resultaten ziet,
is het echt nuttig.”
“Ik vond het leuk om samen de algemene vrijwilligersvergadering voor te bereiden. Wij
hebben de onderwerpen bedacht en het gesprek geleid. Daarna hebben we weer in
het werkgroepje bekeken hoe we de ideeën uit kunnen werken.”
“Het is gewoon leuk om in dit groepje te zitten, de sfeer is goed en het is ook interessant en leerzaam.”
Is er ook iets niet leuk?
“Ik merk wel dat ik me extra verantwoordelijk voel. Soms is het lastig om collega’s aan
te spreken op dingen die ze niet goed doen. Ik wil niet de baas spelen, maar ik wil wel
graag dat het goed loopt.”
“Ja, je moet steeds blijven praten en iedereen aan de afspraken blijven herinneren.”
b. WERVING VRIJWILLIGERS
Ook in 2018 is er gedurende het hele jaar actief naar vrijwilligers gezocht. Via de
website ‘Helmond voor elkaar’ hebben zich 5 vrijwilligers aangemeld. Twee vrijwilligers
zijn via Stadsleerbedrijf begonnen en 8 vrijwilligers hebben zichzelf aangemeld via
onze eigen contacten (vrijwilligers en collega’s) of ze waren eerst klant en zijn
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gestimuleerd om zich meer in te gaan zetten.
De Ruilwinkel heeft deelgenomen aan een bijeenkomst over vrijwilligerswerk,
georganiseerd de LEV-groep en aan een vrijwilligers- / stagemarkt op het Ter AA
College. Dit heeft niet tot concrete aanmeldingen geleid.
We streefden naar een goede balans tussen Nederlandse en buitenlandse vrijwilligers.
Dit is een voorwaarde om op gelijkwaardige basis met elkaar om te gaan en van elkaar
te kunnen leren. Voor de klanten is een goede afspiegeling ook belangrijk voor de
herkenbaarheid en de sfeer in de winkel.

de winkelruimte en etaleren, kwamen aan bod.De training werd verzorgd door Bekensteyn Training & Coaching. Aan de training hebben 11 vrijwilligers deelgenomen.
De training in oktober, uitgevoerd door vrijwillige trainers van de Humanitas Academie, ging over Interculturele Communicatie. Aan deze training hebben 12 vrijwilligers
meegedaan.
Vanwege de aard van het vrijwilligerswerk en specifieke kenmerken van de vrijwilligers,
werden vrijwilligers (naast de trainingen) intensief begeleid op de werkvloer door ervaren vrijwilligers en de coördinatoren.

Na een kennismakingsgesprek werden de nieuwelingen gekoppeld aan ervaren
vrijwilligers die hen als maatje begeleidden tijdens een inwerkperiode. Op deze manier
maakten de nieuwe vrijwilligers op een laagdrempelige manier kennis met het concept
en de werkwijze van de Ruilwinkel.

.
e. EEN VRIJWILLIGSTER VERTELT

c. BINDEN EN BEHOUDEN VAN VRIJWILLIGERS

“Ik ben 8,5 jaar geleden, samen met mijn dochter, naar Nederland gekomen. Ik ging al
naar de inburgeringscursus, maar toen ik in de zomer van 2012 voor de eerste keer in
de Ruilwinkel kwam, kende ik alleen de woorden ‘ja’ en ‘nee’ nog maar. In die tijd had
ik helemaal niets en was ik blij met de hulp van Super Sociaal voor eten en de Ruilwinkel voor kleding en spullen. Mien, Monique en Douwe begrepen wat ik nodig had en ze
hebben me goed geholpen, ook met juridische problemen.

Voor de vrijwilligers is het onderlinge contact één van de belangrijkste drijfveren. Een
groot aantal is alleenstaand en omdat ze op verschillende dagdelen ingepland staan,
ziet niet iedereen elkaar wekelijks. Daarom, en ook als waardering voor hun inzet,
werden er in 2018 weer gezellige activiteiten georganiseerd.
Zo was er in juli en december een groot feest met eten, drinken en optreden van de
Ruilwinkel-huisband, samengesteld uit muzikale vrijwilligers uit onze eigen gelederen.
Naast deze grote feesten, zijn er twee koffie-met-gebak-bijeenkomsten georganiseerd,
waarbij alle vrijwilligers uitgenodigd waren.
In twee groepen zijn we gezellig bij Ratatouille, een eetcafé voor mensen met weinig
geld, gaan eten. Een bijkomend effect was dat de vrijwilligers de klanten beter konden
informeren over dit restaurant. Enkele van onze vrijwilligers gingen daarna wekelijks
eten bij Ratatouille en één vrijwilliger van Ratatouille kwam in de Ruilwinkel helpen met
de taallessen.

Mariné: “Ik voel me in de Ruilwinkel als in mijn ouderlijk huis.”

Ik had behoefte aan contacten en wilde graag iets terugdoen en zelf punten verdienen.
Ik mocht beginnen met helpen aan de balie, maar bonnen schrijven was moeilijk. Toen
zag ik het naaiatelier en vroeg aan Mien of ik daar mocht werken. Ik moest eerst een
proeflapje maken om te laten zien wat ik kon. Toen kon ik meteen beginnen!
Er kwam een keer een vrouw binnen en ik ging met haar in onze eigen taal praten.
Toen zei Mien; ‘Iedereen is hier welkom, maar de Ruilwinkel is Nederland in het klein,
dus we moeten allemaal Nederlands praten.’ Ik dacht; ‘wat een strenge baas’, maar
later vond ik het goed en ging ik steeds beter Nederlands praten.

Na afloop van elk dagdeel dat de Ruilwinkel open was, werd onder het genot van
een kopje koffie nagepraat. Dit bevorderde de onderlinge samenwerking en er was
gelegenheid om leuke en minder leuke ervaringen met elkaar te delen. Verjaardagen
werden samen gevierd, vaak met iets lekkers erbij.

Ik heb ook veel woorden geleerd van de klanten; mouw, rits, korter maken… Nu heb ik
met iedereen goed contact en vind ik het fijn om mensen te helpen, want ik weet wat
het is om weinig geld te hebben.

d. SCHOLING VRIJWILLIGERS

Twee keer ben ik naar klanten thuis gegaan om hen te helpen met het afstellen van
hun naaimachine, zodat deze weer bruikbaar werd en ze voortaan zelf hun eigen naaiwerk konden doen.

In 2018 zijn er 3 basistrainingen georganiseerd. Hieraan hebben in totaal 20 (nieuwe)
vrijwilligers deelgenomen.
In mei was er een training met het onderwerp ‘presentatie’; zowel persoonlijke
aspecten zoals uiterlijke verzorging, houding en omgangsvormen als presentatie van
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Op een dag viel bij mij thuis de afzuigkap van de muur op het fornuis. Ik kan veel zelf,
maar dit kon ik niet oplossen. Toen heeft Mien een andere vrijwilliger gevraagd. Hij
heeft de afzuigkap voor mij opgehangen. Heel fijn dat ik direct werd geholpen.
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Mijn dochter mocht stage lopen in de Ruilwinkel. Daarvoor heeft ze een getuigschrift
gekregen voor school.
Ja, de Ruilwinkel is belangrijk voor mij. Het gaat nu goed met ons; mijn dochter
studeert en we hebben een huis gekregen. We wonen nu wel wat verder weg. En ik
ben bezig met een cursus om aan betaald werk te komen. Toch wil ik graag naar de
Ruilwinkel blijven komen, want het is hier vertrouwd; het voelt als mijn ouderlijk huis.”

6. Integratie
Integratie is niet het primaire doel van de Ruilwinkel, maar de winkel is wel een plek
waar mensen, jong en oud, en met diverse culturele achtergronden, elkaar ontmoeten
en uitdagen om actief te worden en hun talenten te ontwikkelen en deze in te zetten
voor zichzelf en voor elkaar.

7. Armoede: preventie en bestrijding.
Door te ruilen kunnen mensen kleding, spullen en diensten verwerven, zonder dat
ze geld uit hoeven te geven. Iedereen kan wel iets en krijgt daarvoor waardering in
de vorm van punten. Zo kun je bijvoorbeeld koekjes bakken en van de punten die je
daarvoor krijgt kun je dan weer kleren of schoentjes ‘kopen’ voor je kind. In een vertrouwde omgeving is het gemakkelijker om te werken aan je problemen. De omgeving
stimuleert, maar je bepaalt zelf hoe je eraan werkt. Werken aan bewustwording en het
opbouwen van zelfvertrouwen zijn de uitgangspunten voor een kwetsbare groep leden
die moeite heeft om emotioneel en financieel te overleven.
In de loop van 2018 is contact gemaakt met een anonieme sponsor, die speciaal
gericht is op het oplossen van incidentele problemen in een gezinssituatie. In 2018 zijn
dankzij dit initiatief al enkele gezinnen uit een moeilijke periode geholpen.
a. DE SPREEKUREN							
Klanten en vrijwilligers konden ook in 2018 laagdrempelig terecht in de Ruilwinkel voor
advies en hulp.
Stichting Leergeld; Een afgevaardigde van Stichting Leergeld houdt wekelijks spreekuur in de Ruilwinkel. Leden kunnen terecht met vragen over tegemoetkoming in de
kosten bij voorzieningen voor kinderen tot 18 jaar.
Formulierenbrigade; Wekelijks zit een vrijwilliger van de Formulierenbrigade van de
LEV-groep klaar om vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij financiële vragen en
problemen.
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Een vrijwilliger: “Iedereen helpt elkaar en is positief.”
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Financieel Spreekuur; Elke week geeft een deskundige vrijwilliger inzicht in inkomsten
en uitgaven en helpt bij het voorkomen en oplossen van schulden.
b. EEN KLANT VERTELT
Mariëlle: “Ik mag mijn oma’s lidnummer overnemen als zij ooit stopt.”
“Toen mijn opa in 2002 is overleden, hoorde oma via een achterbuurvrouw, die hier
toentertijd vrijwilligster was, over de Ruilwinkel. Oma heeft opa’s kleren naar de
Ruilwinkel gebracht en is meteen lid geworden. Ze heeft lidnummer 91! Ik ben vanaf
het begin altijd met haar mee gegaan. Als oma ooit stopt mag ik haar lidnummer
overnemen.
Het fijnste van de Ruilwinkel vind ik de gezelligheid en de vriendelijke manier waarop
iedereen met je om gaat. Ze maken altijd een praatje en vragen hoe het met je gaat.
Voor mijn oma is het fijn om er eventjes uit te zijn en onder de mensen te komen. Thuis
heeft ze alleen mij want we hebben niet zoveel familie meer. Soms worden er gezellige
activiteiten georganiseerd, zoals een modeshow waar ik zelf ook aan heb meegedaan.
Vandaag kom ik de kleren van mijn oma ophalen bij het naaiatelier. Ze is een beetje
gekrompen en haar kleren zijn haar te groot geworden. Zonde om ze weg te gooien.
Hier verstellen ze alles precies zoals jij het wilt, en je betaalt met punten. Dat komt
goed uit als je leeft van een klein pensioentje.
Voor mezelf neem ik vooral dvd’s en boeken mee. En ik kijk ook vaak tussen de
hobbyspullen. ’s Morgens werk ik, maar het is leuk om ’s middags thuis ook wat te
doen te hebben.”

8. Werkbezoeken en samenwerking
Om de doelgroep nog beter te kunnen helpen werd contact onderhouden met
relevante organisaties in Helmond en nam de Ruilwinkel deel aan bijeenkomsten van
het Armoedeplatform. Met de werkgroep 55+ is gesproken over de mogelijkheid voor
het ruilen van zorgmiddelen via de Ruilwinkel. Regelmatig werden over en weer
doorverwijzingen gedaan.
Er was weer veel belangstelling voor het werk van de Ruilwinkel. Om een goed beeld
te krijgen van wat we doen kun je het beste een kijkje komen nemen. We maakten
graag tijd om belangstellenden rond te leiden en te informeren.
De werkbezoeken leidden vaak tot een betere samenwerking en/of er werden
spullen, meubels of witgoed aangeboden als gift voor mensen die dit goed kunnen
gebruiken.
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Een korte opsomming van de werkbezoeken aan de Ruilwinkel in 2018:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BJ Brabant; zij brengen nu regelmatig spullen en verwijzen cliënten naar de
Ruilwinkel.
Catharinagilde; brooduitgifte op aswoensdag.
Open inloop voor bewoners van de Annawijk in samenwerking met Jobfactory en
Super Sociaal.
Groep cursisten van de inburgeringscursus van het ROC; een paar cursisten zijn
lid geworden.
Stadswerkplaats; afstemming begeleiden vrijwilligers.
Zorgboog; uitleen van zorgmiddelen samen opgezet.
Probus P90 Helmond.
Vrijwilligers Home-Start.
Werkbezoek Stichting Ouders en Jeugdzorg.
Medewerkers Welzijnsorganisatie Oss, waaronder ook medewerkers van de 		
Ruilwinkel Oss.
Schutterij Stiphout.
LEVgroep; over samenwerking m.b.t. jonge alleenstaande ouders.
Wethouder de Vries en ambtenaren gemeente Helmond.

Zelf hebben we een bezoek gebracht aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobfactory.
Kringloop: afstemming, o.a. over de levering van fietsen.
Bibliotheek; afstemming over taallessen.
Werkgroep 55+; over de mogelijkheid van het ruilen van zorgmiddelen.
Bijeenkomst over vrijwilligerswerk, georganiseerd door LEVgroep.
St. Leergeld.
Presentatie Kindpakket; bijgewoond op 28 mei.
Werkvloertaal.
Dag van de Echtscheiding in de Cacaofabriek.
Stand bemand op stagemarkt ROC Ter AA, samen met collega’s van Home-Start
en BOR.

9. Resultaten 2018
1.595 		
actieve leden
204 		
nieuwe leden ingeschreven
72 			
actieve vrijwilligers
62.752		
transacties
17 			
cursisten bijgeschoold in de Nederlandse taal
35 			
allochtone vrouwen hebben de groepsbijeenkomsten bezocht
140 		
fietsen opgeknapt voor vluchtelingen
95 			
fietsen van klanten gerepareerd
35 			
vrijwilligers geschoold
100 		
moeders geholpen, waaronder alleenstaande moeders, zowel 		
			
autochtoon als allochtoon.
40			
moeders hebben de groepbijeenkomsten bezocht
Veel kwetsbare mensen individueel geholpen tijdens de spreekuren

10. Aandachtspunten en
nieuwe plannen in 2019
•
•
•
•
•

Samenwerking met organisaties die zich bezighouden met armoede, eenzaamheid
en het opheffen van achterstanden, verstevigen en uitbreiden.
Uitbreiden van educatieve workshops voor vrijwilligers.
Verstevigen en verankeren van de begeleidingstrajecten van nieuwe vrijwilligers,
onder andere door inzet van ervaren vrijwilligers.
Uitbreiding van de spreekuren met een budgetcoach.
Meer gebruik maken van fondsen voor individuele financiële hulp aan klanten en
vrijwilligers die in de knel raken door probleemsituaties.

Stille armoede........
Een mevrouw komt binnen. Zij heeft midden in de winter slechts open schoeisel aan
en geen kousen. De vrouw is zeker 70 jaar oud. We praten rustig met haar en voorzien
haar van de nodige kleding. We vragen na of ze al hulp krijgt en van wie.
‘s Middags komt haar dochter. Zij is een alleenstaande moeder met kinderen. De jongste zoon is erbij. Hij krijgt kleding en speelgoed. We informeren haar over St Leergeld,
Supersociaal en andere instanties
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a. BIJDRAGE AAN PROGRAMMA SOCIALE STAD
Gemeente Helmond

Beoogde resultaten Ruilwinkel in 2019

Versterken van de sociale basis met als
doelen meedoen, rondkomen en vooruitkomen.

• 1.500 klanten zijn actief met ruilen van
goederen en/of diensten.
• 200 nieuwe leden.
• Klanten en vrijwilligers zijn
geïnformeerd over en maken gebruik van
voorzieningen.
• Klanten gaan zich inzetten als
vrijwilliger. Vrijwilligers volgen scholing of
gaan betaald aan het werk.

Zelfredzaamheid (eigen kracht, kijken
naar wat iemand wel kan) en
samenredzaamheid (verantwoordelijkheid van alle Helmonders; samen kunnen
we meer) zijn leidende uitgangspunten.

• Leden zijn gestimuleerd actief te worden, bijvoorbeeld als vrijwilliger, en de
eigen problemen aan te pakken.
• Vrijwilligers en klanten helpen,
informeren en ondersteunen elkaar.

Een inclusieve samenleving (participatie,
integratie): iedereen moet mee kunnen
doen via betaald werk, school of
vrijwilligerswerk.
Met een sociaal vangnet voor mensen
die (tijdelijk of permanent) niet volledig
zelfstandig mee kunnen doen.
Ontmoetingsplekken creëren om de
sociale cohesie te versterken.

• Er is een veilige, maar uitdagende, plek
geboden aan kwetsbare groepen zoals
jonge alleenstaande moeders,
vluchtelingen, arbeidsmigranten en
alleenstaande ouderen.
• Allochtone en autochtone vrijwilligers
werken met elkaar samen op de
werkvloer.
• Allochtone vrijwilligers en leden
verbeteren hun taal door bijscholing
Nederlands en deelname aan de
werkgroepen.

Ondersteuning vrijwilligers.

Minder (generatie) armoede en aanpak
schuldenproblematiek.

• 60 Vrijwilligers zijn intensief begeleid op
de werkvloer.
• 30 Vrijwilligers hebben deelgenomen
aan scholingsactiviteiten.
• Beginnende schulden zijn vroeg
gesignaleerd. Door doorverwijzing
naar de eigen spreekuren en relevante
organisaties is stapeling van schulden
voorkomen.
• Er is meer gebruik gemaakt van
fondsen voor hulp bij individuele
financiële problematiek.
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Tot slot
Hartelijk dank aan de subsidiegevers, sponsoren en donateurs die veel voor ons
hebben mogelijk gemaakt. Dankzij hen konden we dagelijks goede hulp verlenen aan
veel (kwetsbare) Helmondse inwoners en meer taken uitvoeren voor de speciale
doelgroepen, zoals alleenstaande moeders en vluchtelingen.
•
•

Gemeente Helmond www.helmond.nl
Paul Company www.paulcompany.nl
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