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Inhoudelijk Jaarverslag 2020
SIVE verbindt, inspireert en geeft kracht
Het jaar 2020 kreeg voor iedereen een volledig andere wending dan we vooraf hadden kunnen bedenken. We begonnen het jaar vol goede moed en alle activiteiten konden gewoon van start. Hoe dichter
we bij Internationale Vrouwendag kwamen hoe meer er duidelijk werd over het virus Covid19, waarvan we nog maar weinig wisten. Op 8 maart mochten we al geen handen meer schudden. Een week
later zaten we allemaal thuis. Na de eerste lock down duurde het lang voordat we onze activiteiten in
de bibliotheek weer op konden pakken. We waren hierbij afhankelijk van de protocollen die voor de
bibliotheken gelden. Deze protocollen waren strenger dan voor sociaal werk. Hierdoor was het pas in
augustus mogelijk om onze groepsactiviteiten in de huiskamer, met het in achtnemen van de RIVM
maatregelen, weer op te pakken. Dit betekende o.a. kleinere groepen en dus minder deelnemers. In
oktober moesten we opnieuw de deuren sluiten om in november weer open te kunnen. Uiteindelijk
moest in december opnieuw de deur op slot.
Ondanks alle stress en onzekerheid die Covid-19 met zich meebracht bleken we goed in staat om
mee te bewegen en vooral te kunnen kijken naar wat er wel kan. Zo gingen onze taallessen voor hoger opgeleide vrouwen binnen twee weken over van offline naar online lessen. Dat terwijl een deel
van de vrijwilligers nog niet eerder met dergelijke programma’s hadden gewerkt. Ook de Inspirerende
Ontmoetingen verhuisden naar een online omgeving. En er waren creatieve oplossingen. Zo verhuisde één van de twee multiculturele leesclubs naar een tuin van een van de deelneemsters.
Uiteindelijk konden we van de 42 weken die we normaal open zijn, slechts 21 weken open zijn. Dit
heeft effect op het aantal deelneemster die we dit jaar konden bereiken. Daarnaast zijn we ook deelneemsters uit het oog verloren dit jaar. Zo is de handwerkgroep in de periode van juni tot december
niet meer op volle sterkte bij elkaar geweest en bleef de praatgroep kleiner dan verwacht. De verschillende pogingen om de deelneemsters te bereiken ten spijt. Ook is gebleken dat met name nieuw op te
zetten activiteiten vanwege alle onzekerheden moeilijk digitaal van de grond kwamen.
Afgelopen jaar stond ook in het teken van onze zoektocht naar samenwerkingspartners. Het bestuur
voerde verkennende gesprekken om te kijken waar de kansen liggen met betrekking tot een hechtere
samenwerking.
Net als andere jaren heeft SIVE door het jaar heen samen gewerkt met verschillende partners, waaronder Concordia (Internationale Vrouwendag) en Alifa, M-Pact en de bibliotheek rond taalontwikkeling.
Terugkijkend op het jaar, was het een intensief jaar dat veel flexibiliteit vroeg. Door de constante veranderingen moest er veel extra werk verzet worden. Ondanks dat kunnen we, vrijwilligers, bestuur en
coördinator, tevreden terugkijken op de behaalde resultaten. Hiervoor verwijzen we u naar de bijlage
met de aantallen gerealiseerde activiteiten, de toelichting daarop (blz. 8) en de conclusies.
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Monitoring en unieke deelnemers
In de bijlage treft u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en het bereik van de aantallen deelnemers, zowel de unieke als de deelnemers uit het bestand.
Het afgelopen jaar heeft SIVE € 2500, - donatie ontvangen via MAEX om een nieuw systeem te ontwikkelen waarin het makkelijker is de contactgegevens en aantallen deelnemers per activiteit bij te
houden. Tot op heden bestond de administratie uit lijsten waarop de deelnemersaantallen soms ook
handmatig worden bijgehouden.
Het nieuwe programma is helemaal op maat gemaakt. In oktober konden we er voor het eerst mee
werken. De kantoorvrijwilligers hebben een workshop gehad om met het programma te werken. Doordat het kantoor gesloten was aan het einde van het jaar, was het niet mogelijk om de gegevens over
te zetten. Vanaf 2021 zullen we dit programma gebruiken en kunnen we gegevens monitoren.

1. Participatie inwoners
SIVE is een vrijwilligersorganisatie met zo’n 45 actieve vrijwilligers en een parttime beroepskracht voor
16 uur per week. De beroepskracht zorgt voor de algemene coördinatie van de activiteiten. De vrijwilligsters voeren de activiteiten van SIVE volledig zelfstandig uit. Daarnaast worden ook de kantoortaken grotendeels door vrijwilligers uitgevoerd. Denk daarbij aan boekhouding- en cliëntenbestand bijhouden, P.R ontwikkelen inclusief het realiseren van de digitale Nieuwsbrief voor deelnemers en vrijwilligers, receptie-, telefoonbeantwoording. Daarnaast deden we een beroep op hand- en spandiensten zoals hapjes en/of lunches bereiden bij de grotere evenementen, koffie en thee zetten, halen en
brengen, et cetera.
In het afgelopen jaar hebben verschillende vrijwilligers meegedacht over de toekomst. Onze wens is
de organisatie door te ontwikkelen tot het Huis van Diversiteit. Er zijn twee algemene brainstormsessies geweest over de toekomst. Daarna is een kleine groep blijven bestaan die wensen voor de toekomst hebben omgezet in doelen en activiteiten voor 2021.
Diverse bestuursleden hebben extra taken verricht voor het inrichten van de organisatie: financieel beleid, administratie, archivering, Internationale vrouwendag, de Brigitte Sijmons Award. Het bestuur
heeft afscheid genomen van Carla Admiraal. Voor haar werd de combinatie werk-gezin-vrijwilligerswerk te veel. We begonnen het jaar met drie bestuursleden en eindigden met drie bestuursleden. Het
bestuur bestaat op 31-12-2020 uit: Margreet Versteegen (voorzitter); Jessica Sadat-Riekhoff; Josephine van den Graven (secretaris).
➢ Vrijwilligers
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van een aantal vrijwilligsters en zijn er nieuwe vrijwilligsters bijgekomen. Vrijwilligsters weten ons op verschillende manieren te vinden. Taalvrijwilligsters vinden ons vaak via de website van M-Pact. Vrijwilligsters voor programma Groet & Ontmoet komen vaker via berichten in de krant. Er zijn vijf vrijwilligers gestopt. De redenen waren onder andere verhuizing, nieuwe uitdagingen in het werk of de wens om ander vrijwilligerswerk te doen. Daarnaast zijn
vier vrijwilligers tijdelijk gestopt met de begeleiding van activiteiten. Sommige vrouwen hadden het te
druk op hun werk. Anderen wilden even pauze en op zoek naar ander vrijwilligerswerk binnen SIVE.
Uitstroom

Tijdelijk gestopt

2019
2020
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Instroom

Totaal eind 2020

15
5

4

11

45

Eind 2020 hadden we 45 actieve vrijwilligsters. In 2020 hebben we contact gezocht met 25 vrijwilligsters die eerder actief waren voor de organisatie. In deze gesprekken gaf een deel van deze vrijwilligsters aan niet meer actief te willen zijn. Anderen willen wel actief worden. Het precieze overzicht volgt
in 2021.
Tenslotte maakte de coördinator kennis met verschillende potentiële vrijwilligers die er uiteindelijk voor
kozen ergens anders vrijwilligerswerk te doen. Afgelopen jaar waren dit er vier.
➢ Vrijwilligers bijeenkomsten
Als gevolg van de maatregelen rond corona vonden er minder vrijwilligersbijeenkomsten plaats dan
normaal. Dit jaar zijn er vijf overleggen geweest met de vrijwilligsters van kantoor. Daarnaast was er
aan het einde van het jaar een eindejaarsbijeenkomst voor vrijwilligsters. Hierbij waren 12 vrijwilligsters aanwezig.
➢ Stagiaires
In 2020 heeft SIVE een plek geboden voor drie stagiaires. Een paar maanden voor de zomer begon
een tweedejaars hbo-student richting Sociaal werk. Zij heeft de opzet van het programma voor het
project Groet & Ontmoet aangepast zodat dit project makkelijker corona-proof kan worden uitgevoerd.
In september 2020 zijn er twee mbo-studenten begonnen met hun stage bij SIVE. Dit is een tweedejaars mbo sociaal cultureel werk en een derdejaars sociaal maatschappelijk werk. Hun stages lopen
tot mei/juni 2021.
➢

Scholing vrijwilligers

Training
Aan het einde van het jaar vond er een training plaats voor vrijwilligsters. Het doel van de training was
om groepsactiviteiten beter te kunnen begeleiden, zodat er een veilige setting ontstaat voor de deelneemsters. De training omvatte onder andere onderwerpen als luisteren zonder oordeel, leiding nemen voor een groep, verschillende strategieën in moeilijke situaties en grenzen stellen.
De training is uitgevoerd met behulp van de subsidie die M-Pact ontvangt voor het scholen van vrijwilligers. De docent was Erna Hagendoorn. De training was toegankelijk voor alle vrijwilligers binnen
SIVE en specifiek voor het trainen van de nieuwe vrijwilligsters van Groet &Ontmoet en als herhaling
voor de vrijwillige coaches van KWIK.
Vrijwilligsters van SIVE worden op de hoogte gehouden van scholingsactiviteiten die M-Pact speciaal
voor vrijwilligers biedt. Zij schrijven zich individueel in voor deze activiteiten. Welke vrijwilligsters van
SIVE hier aan deelnemen is bij ons onbekend.
Intervisie KWIK
De vrijwillige coaches van KWIK hebben dit jaar een mini training/intervisie gevolgd van drie dagdelen.
In het eerste deel stond het opfrissen van het programma centraal. In deel twee en drie is gewerkt met
een nieuwe coachingstechniek. Deze training is gegeven door de coördinator.
Training taalvrijwilligsters
Vanuit de taalsamenwerking worden er trainingen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd waar vrijwilligers zich kunnen laten bijscholen. Het aanbod van onderwerpen voor de bijeenkomsten is breed.
De trainingen richten zich naar taalles voor niet-Nederlandstalige ook op autochtone analfabeten.
Hierdoor zijn niet alle bijeenkomsten interessant voor onze vrijwilligers.
In het afgelopen jaar hebben twee vrijwilligsters gebruik gemaakt van de basistraining voor taalvrijwilligers.
Werken met de nieuwe database
Dit jaar ontwikkelde Johan Nies voor ons een database waarin het makkelijker is om gegevens van
vrijwilligers en deelneemsters te bewaren. In een bijeenkomst van één middag hebben de vrijwilligster
die op kantoor werken de basis geleerd van hoe zij deze database bij kunnen houden
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2. Activiteiten gericht op activering en participatie
SIVE stelt zich tot doel door middel van laagdrempelige ontmoetingen vrouwen te inspireren en te stimuleren naar acties op gebied van persoonlijke ontwikkeling en sociale activering.
➢ Maatschappelijke- en of voorlichtingsbijeenkomsten
De bijeenkomsten worden i.s.m. maatschappelijke organisaties uitgevoerd en hebben helaas niet
plaats gevonden. Dit kwam door de steeds wisselende maatregelen tegen corona en de onrust die dit
gaf. Wel hebben we enkele bijeenkomsten voorbereid.
Er was contact met Alifa over een bijeenkomst rond opvoeding en met de beweegmakelaars. Uiteindelijk is dit niet tot uitvoering gekomen.
Ook wilden we een bijeenkomst organiseren over het opvoeden in twee culturen. Om verschillende
redenen waaronder Covid en prioritering bij andere organisaties vond dit geen doorgang.
➢ Informatie en doorverwijzen: het informatiepunt
Bij deze activiteit informeren wij vrouwen. Zij kunnen onderwerpen een-op-een bespreken en ontvangen op een rustige wijze uitleg over de stappen die zij kunnen zetten en bij welke organisaties zij terecht kunnen. Er wordt tijd genomen zodat zij met de juiste informatie weer verder op pad kunnen
gaan. SIVE informeert hen en verwijst door. De vragen en onderwerpen variëren naar vragen over
Nederlandse les of taalonderwijs, over mogelijkheden voor werk; over mogelijkheden van de Gemeente en organisaties. Voor de aantallen verwijzen we u naar de bijlage.
In 2020 zijn er relatief weinig vragen binnen gekomen bij SIVE. De oorzaak hiervan onder andere dat
het kantoor door de corona maatregelen veel gesloten was.
➢ Inspirerende ontmoetingen
Een geïnterviewde spreekster vertelt het een en ander over haar persoonlijke weg en de obstakels die
zij overwon om te worden die ze is. Hierdoor kan erkenning, herkenning en inspiratie de aanwezigen
tot nieuwe inzichten brengen en zo helpen ze elkaar verder.
Aanwezigen
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Januari (Edina Bavcic)

22

Februari ( Katekee)

17

Maart ( Kubra Lyiciber)

6 (eerste online)

April (Margarita Jeliazkova)

11 (online)

Mei (Janina Stopperka)

12 (online)

Juni (Gabriella Grosz)

0 (wel 8 opgaven)

Augustus (Odilia Wentzel)

8

September (Sandra Vasquez)

16

Oktober (Christina Lahdou)

13

November (Marianne Schouten

12

December ( Wendy ter Bekke)

Verplaatst naar januari 2021

Totaal

117

Het afgelopen jaar organiseerden we 11 ontmoetingen met 11 enthousiast vrouwen. Tijdens de lock
down gingen deze ontmoetingen online door. De eerste online bijeenkomst werd nog niet zo druk bezocht. De twee die daarop volgenden wel. De Inspirerende ontmoeting vlak voor de vakantie werd
door niemand bezocht terwijl er wel aanmeldingen waren. Na de zomer mochten we weer samen komen in een fysieke ruimte. De laatst inspirerende ontmoeting van dit jaar stond gepland aan het begin
van de tweede lock down en vlak voor kerst. We hebben besloten om deze te verplaatsen naar januari
om deelneemsters meer kans te geven er bij te zijn.
De online inspirerende ontmoetingen zijn terug te vinden op het YouTube kanaal van SIVE.
https://www.youtube.com/channel/UCK8OWafpVqfh4Uq_CES2n_A
➢ Internationale vrouwendag 8 maart, thema “Vrijheid”
Op 8 maart organiseerden we in Prismare een mooi programma voor vrouwen in en buiten Enschede.
Een week later zouden we in de eerste lock down zitten. Dat wisten we toen nog niet. Al mochten we
geen handen meer schudden en was een knuffel verleden tijd. Dat weer hield vrouwen er niet van te
komen. Toch zagen we mede vanwege ziekte wel iets minder vrouwen dan we vooraf hadden verwacht. In totaal waren er 70 vrouwen.
Het programma bestond uit spreeksters Gemma Boon (directeur Museum Buurtspoorweg) en Zoë
Heeg (Winnares BNNVARA-programma “Op weg naar het Lagerhuis’ met haar speech over pesten en
racisme). Daarna waren er workshops van Janina Stopperka, Barbara Sendker, WomenINC en de
vrouwengroep van PSA-DER. Er was een muzikale omlijsting van Meike en Barbera. Verder werkten
mee: Vrouwen voor Vrede; Soroptimisten Dunya; Free a girl;
Ook wilden we heldinnen herdenken en eren en ze een stem geven. Er werden 7 geweldige vrouwen
uit Twente voorgedragen voor de Brigitte Sijmons Award. Deze werd uitgereikt aan Sangita Khadka
door de wethouder A. Kampman.

3. Activiteiten gericht op integratie, arbeidsparticipatie en empowerment
➢ Nederlandse taallessen
In 2020 startten vier taalgroepen op niveau A0/A1, A2, B1 en B1 plus. Tijdens de eerste lock down
lukte het om over te stappen van de fysieke lessen naar online les geven. Dit was zowel voor de deelneemsters als onze vrijwillige taaldocenten een grote stap. Ze moesten kennismaken met het platform
Zoom en ontdekken hoe online Nederlands leren het beste werkt.
In die periode ging ook een aantal groepen tijdelijk niet door. Een aantal vrouwen haakten af door onzekerheid en zorg. Sommigen daarvan vertrokken ook naar hun thuisland. Een aantal haakte af omdat
niet verwacht werd dat online les optimaal kon zijn en wilde liever afwachten. Voor de vrouwen die kinderen thuis hebben en al dan niet thuisonderwijs moesten geven was het lastig om tijd en ruimte vrij te
maken voor de taallessen.
Vooral na de eerste lock down waren de vrouwen terughoudend om weer fysiek te starten met de lessen in groepen. In oktober verhuisde alles weer naar online. Online werken werd gemakkelijker voor
iedereen en er kwam meer vertrouwen in de kwaliteit van de digitale lessen.
Over het algemeen zien we dat de meeste deelneemster bleven en was er een groei in de 3e periode
van dit jaar (september t/m december). Hierin speelt de positieve mond tot mond reclame een grote
rol. Alsook de wens van veel mensen om de draad weer op te pakken in het algemeen en voor de
taalles, ondanks de restricties. We starten de eerste periode van 2021 met een ongeveer gelijk aantal
als de 3e periode van 2020.
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Aantal

Periode 1
(jan t/m maart)

Periode 2
(april t/m juni)

Periode 3
(Sept. t/m dec.)

Totaal

51

29

36

116

Uitstroomcijfers

Aantal

Keuzes i.v.m. Corona /drukte

15

Werk

11

Verhuizing

5

Verandering van cursus

3

Zwangerschap/tijd voor kinderen

2

Ziekte

1

Totaal

37

➢ De praatgroepen in de Nederlandse taal: Meedoen naar Vermogen!
De praatgroep binnen SIVE is een plek waar vrouwen in een veilige huiskamersetting, nieuwe vriendschappen aangaan, de Nederlandse taal blijven oefenen om het vertrouwen te krijgen dat ze nodig
hebben om een volgende stap te zetten in hun leven. Dit kan zijn richting een opleiding of (vrijwilligers)werk, maar ook nog laagdrempeliger naar een andere activiteit.
De praatgroepen worden begeleid door drie vrijwilligsters en komen twee dagdelen per week bij elkaar. In het begin van het jaar was de opkomst tussen de 9 en 12 deelneemsters per week. Tijdens de
eerste lock down in maart hebben we geprobeerd om de praatgroep online verder te laten gaan. Er
zijn bijeenkomsten gehouden waarbij alleen vrijwilligsters van SIVE deelnamen. Voor vrouwen was
het lastig om de overstap naar online te maken of ze hadden geen beschikking over middelen zoals
een telefoon om deel te kunnen nemen. Deze waren dan voor de kinderen.
Na de eerste lock down duurde het lang voordat de praatgroep weer startte. De deelneemsters waren
terughoudend om weer naar de huiskamer te komen. In augustus was het mogelijk om met kleine
groepen in de huiskamer te komen. Vanaf dat moment kwamen er weer deelneemsters van de praatgroep naar SIVE. Per week kwamen er ongeveer 7 tot 10 vrouwen.
➢ Multiculturele leesgroep
De multiculturele leesgroep bespreekt maandelijks een te lezen boek onder leiding van een professionele vrijwilligster. In maart is een tweede leesgroep gestart. Zij kwamen voor de lock down twee keer
bij elkaar.
De leesgroepen besloten beiden om tijdens de lock down periodes niet over te stappen naar een online platform. Wel probeerden ze waar mogelijk elkaar te zien door in de tuin van een leden af te spreken of bij een restaurant op het moment dat dat mogelijk was.
➢ KWIK project
Het KWIK project (Kijk eens Wat Ik Kan) is een intensief traject voor vrouwen die stappen willen zetten
maar daar nog onzeker over zijn. Dit project is door SIVE i.s.m.de Volksuniversiteit ontwikkeld en
wordt al uitgevoerd vanaf 2016. De uitvoering wordt gedaan door vrijwillige coaches en werd mede
gefinancierd door het Oranjefonds. In 2020 werd dit project opgenomen in het aanbod van SIVE.
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Bij het KWIK project werkten drie vrijwilligers en zij deden de training voor vrijwilligers en ontvingen
intervisie ten behoeve van de doorontwikkeling.
➢

Het KWIK project is mede gericht op doorstroming van de deelnemers naar vrijwilligerswerk, vervolgopleiding en/of betaald werk
Meerdere keren dit jaar hebben we geprobeerd om KWIK opnieuw te starten. Een aantal keren bleek
na de werving de maatregelen weer strenger en was het niet mogelijk om bij elkaar in één ruimte te
verblijven. Hierdoor schoof de training een aantal keren door. Uiteindelijk is de uitvoering van het
KWIK project niet door gegaan.
➢ Groet & Ontmoet project
De middelen voor de uitvoering van dit project over meerderen jaren zijn verworven via het VSB
Fonds. De uitvoering had in 2020 zullen starten. Er zijn dit jaar de nodige voorbereidingen getroffen
voor de opzet en uitvoering van de activiteiten en ook waren er diverse aanmeldingen. De vrijwilligers
werden gevonden en zij hebben een scholing ondergaan.

4. Preventie en het tegengaan van eenzaamheid
SIVE als een ontmoetingsplek om met andere vrouwen samen te komen en even een onderbreking te
hebben in de waan van de tijd. We herkennen bij vrouwen ook eenzaamheid door veranderde leefomstandigheden of door veranderende gezinssituaties, dit maakt dat we ook laagdrempelige activiteiten aanbieden, waar vrouwen elkaar wekelijks kunnen ontmoeten. Een waardevolle ontmoeting kan
bijdragen in het tegen gaan van die eenzaamheid en sociaal isolement. Onderstaande activiteiten
werden gerealiseerd:
•

Creatief met naald en draad onder leiding van vrijwilligers
Vrouwen leren o.a. met patronen werken en wisselen ervaringen uit. Deze groep bestaat uit 19
dames. Hoe meer we richting de eerste lock down kwamen hoe terughoudender vrouwen werden
om naar de groep te komen. Na de eerste lock down duurde het tot augustus voordat ze weer bij
elkaar mochten komen. In de zomerperiode besloot de bibliotheek dat deze groep niet meer terecht kon in de ruimte waar zij eerder gebruik van maakten. Hierdoor en door de coronamaatregelen kon de groep nog slechts met maximaal negen personen samen komen.
Tijdens de eerste lock down is meerdere keren met de vrouwen uit de groep contact geweest met
de vraag of zij behoefte hebben om elkaar online te spreken. Hier was geen behoefte aan. In augustus zagen we dat de vrouwen terughoudend waren om naar SIVE toe te komen. Vervolgens
moesten we in oktober onze deuren weer sluiten en konden we in november weer open, om in december opnieuw te sluiten. Dit heeft effect op het aantal vrouwen dat we in 2020 hebben bereikt.

•

Vrouw in Beweging
In januari kwam hatha yoga groep voor het laatst bij elkaar. In het afgelopen jaar is wel gekeken
naar andere beweegactiviteiten. Er is onder andere contact gelegd met de beweegmakelaars van
Sportaal. Zij zouden dit jaar een keer aanschuiven in de verschillende groepen. Als gevolg van de
steeds wisselende maatregelen rond corona is dat niet gebeurd. Dit staat op de planning voor
2021.

•

Creatief schrijven
Ex-stadsdichter Margot Veldhuijzen zou een aantal workshops creatief schrijven geven. Deze
hebben niet plaats gevonden dit jaar.

Samenwerking
In dit bijzondere jaar wat achter ons ligt hebben we veel contacten onderhouden met o.a. diverse
ambtenaren van de Gemeente inzake de gevolgen van de coronamaatregelen, het beleid van SIVE
en onze productie afspraken. Daarnaast hebben we samenwerking en afstemming gerealiseerd met
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de bibliotheek, Kadera, WomenINC; de Soroptimisten; Vrouwen voor Vrede; Dunya, Stem op een
Vrouw. De organisatie rond vrouwenplatform Carree is helaas opgeheven.
We participeerden in de werkgroep Taalsamenwerking (bestaande uit Alifa, bibliotheek, Gemeente, MPact, Stichting Lezen & Schrijven, ROC van Twente, Power.) In deze werkgroep worden knelpunten in
de samenwerking, de voortgang en nieuwe mogelijkheden besproken rond het taalaanbod in Enschede.

Toelichting bij het bereik (de cijfers op de bijlage)
• Minder vrijwilligers hebben ons geholpen dan we vooraf bedacht hadden. Ondanks de rare tijd
waarin we leven hebben we wel een instroom van nieuwe vrijwilligers gezien: 20% van onze vrijwilligers betreft unieke vrijwilliger. Een deel van de vrijwilligers is getraind voor het begeleiden en
coachen van deelneemsters.
•

De inspirerende ontmoetingen hebben 9 keer plaatsgevonden, zoals afgesproken. De aantallen
waren wisselend. Doordat de Inspirerende Ontmoetingen online opgenomen werden, konden
deelneemster die ook later terugkijken.

•

De taallessen konden zo veel mogelijk door gaan. Waarbij zowel vrijwilligers en deelneemsters
zich de online omgeving heel snel eigen maakten. Met 66 unieke deelneemster hebben we de inschatting die we in 2019 maakten weten te halen.

•

Het project Kijk Wat Ik Kan is diverse keren aangeboden. Door de steeds wisselende maatregelen/lockdowns was het niet mogelijk om deelneemsters te werven, gemotiveerd te houden en
daadwerkelijk te starten. De vrijwilligers zijn getraind en hebben intervisie gehad.

•

Informatiepunt Vrouw en Welzijn is minder bezet geweest. Van de 42 weken die we normaal open
zijn waren we nu slechts 21 weken open.

•

Maatschappelijke- en of Informatiebijeenkomsten en lezingen hebben dit jaar niet plaats gevonden. Er was veel druk om de dagelijkse gang van zaken te waarborgen en continue onzekerheid
over de mogelijkheden van openen en/of sluiten.

•

De handwerkgroep is zoveel als mogelijk fysiek bijeen gekomen. Daar zagen we vrouwen die
soms in eenzaamheid thuis zitten.

•

Begin van dit jaar zijn we begonnen met de bewegingsactiviteit. Daarna zijn we op zoek gegaan
naar andere manieren om een bewegingsactiviteit aan te bieden. Dit heeft geleid tot contact met
de beweegmakelaars van Sportaal. Een bijeenkomst rond dit thema kon fysiek niet plaatsvinden.

•

Net als eerdere jaren hebben we op veel gebieden samengewerkt met diverse organisaties. We
noemen daarbij ook de samenwerking op het gebied van taalontwikkeling met Alifa, de gemeente,
M-Pact, Stichting Lezen en Schrijven, de bibliotheek en de Power Centra.

Conclusies 2020
Terugkijkend op een onzeker jaar waarin we steeds moesten dealen met het wel of niet open kunnen
houden van ons centrum en de logistiek van de activiteiten. De maatregelen van het RIVM rond Covid19 werden direct opgevolgd. Met name de communicatie hieromtrent richting de bibliotheek en
onze (aspirant)deelnemers via sociale media en de Nieuwsbrief was intensief. Het gaf de nodige
spanning en onzekerheid bij onze deelnemers. Van de coördinator en de vrijwilligers vroeg dit continue om een creatieve en flexibele inzet.
We vinden dat we, ondanks dat SIVE maar 21 weken fysiek haar deuren kon openen, een behoorlijke
prestatie hebben neergezet. Mede dankzij de inventiviteit van vrijwilligers en de coördinator. We zijn
erg dankbaar dat de vrijwilligers bereid waren om te schakelen en op een creatieve wijze uitvoering
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gaven aan de digitale mogelijkheden. Hierbij is ons gebleken dat dit voor bestaande activiteiten soms
wat gemakkelijker was in te voeren dan bij de nieuw geplande activiteiten.
Ondanks dit alles waren er ruim 1700 bezoeken zowel online als gewoon in de huiskamer. Vrijwilligers
als deelneemsters bleken voldoende flexibel en hebben zich steeds weten aan te passen aan de situatie. We hebben met zijn allen ook daarvan geleerd. Wij kijken terug op een, gezien de omstandigheden, goed jaar, waarin we vrouwen met veel verschillende achtergronden, konden ondersteunen in
een volgende stap.

Judith van Oostrom (coördinator)
Margreet Versteegen (namens bestuur)
Enschede, 22 februari 2021.
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