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SIVE verbindt, inspireert en geeft kracht 

Een uitdagend jaar ligt achter ons: een jaar van steeds opnieuw beginnen. De grootste uitdaging was een 
antwoord te vinden op de vraag “Hoe verbinden en inspireren we onze deelnemers/bezoekers en vrijwilligers in 
een tijd dat je fysiek niet samen kunt komen?”
En hoe houden we hen gemotiveerd; hoe creëren we steeds opnieuw weer een band en hoe kunnen we onze 
doelstelling waarmaken. We stonden immers letterlijk op afstand…  

We deden dat met veel creativiteit!
Het jaar 2021 werd vanwege Covid-19 een jaar met beperkingen. We begonnen met een lockdown die veel 
langer duurde dan we hadden verwacht. Als alternatief zijn we o.a. gestart met online koffiemomenten. De eerste 
maanden van het jaar was hier voldoende animo voor. Ook zijn we gestart met ‘de wandeluitdaging’; de 
wandelapp; een stadswandeling en online yoga. Allemaal bedoeld als ontmoeting en kennismaking en als 
experiment. Hoe dichter we bij Internationale Vrouwendag kwamen hoe meer duidelijk werd dat dit een digitale 
viering zou worden. We waren mede afhankelijk van de protocollen die voor de bibliotheken golden. In de 
bibliotheek was enkel de boeken ophaal- en wegbreng functie toegestaan. De lockdown voor onze organisatie 
duurde tot eind mei. Vanaf juni zijn we opnieuw gestart met fysieke bijeenkomsten binnen de mogelijkheden van 
de maatregelen. Dit betekende dat de groepen die we normaal in de huiskamer verwelkomen vanwege de 1,5 
meter regel kleiner moesten zijn. In de zomervakantie hebben we voor het eerst een buitenprogramma ‘Groet de 
Zomer’ georganiseerd. Het doel daarvan was nieuwe vrouwen te ontmoeten en te laten kennismaken met SIVE, 
zodat de overgang naar de nieuwe openstelling binnen meer vloeiend zou verlopen. In september hebben we de 
groepsactiviteiten in de huiskamer opnieuw opgepakt. Dit betekende zoals gezegd kleinere groepen en dus 
minder deelnemers. Aanvankelijk kwamen er enthousiaste nieuwe deelnemers en nieuwe vrijwilligers bij. Maar 
eind van het jaar kregen we te maken met de Omnikron- variant, zodat de geleidelijke openstelling opnieuw 
gevolgd werd door een sluiting eind november.

Een jaar van steeds opnieuw beginnen. Steeds opnieuw opstarten kost tijd en energie. Er vielen deelnemers en 
vrijwilligers af. Na en voor een lockdown heerste er angst en onzekerheid over fysieke deelname van kwetsbare 
deelnemers en vrijwilligers. En voor de stagiaires gaf dit jaar de nodige twijfels over het tot een goed einde 
kunnen brengen van de stage opdrachten. 

Ondanks de 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 kon. Zo gingen onze taallessen voor hoger opgeleide vrouwen binnen 
twee weken over van fysiek naar online lessen. Dat terwijl een deel van de vrijwilligers nog niet eerder met 
dergelijke programma’s had gewerkt. Ook de Inspirerende Ontmoetingen verhuisden naar een online omgeving. 

Daarnaast hebben we nieuwe activiteiten buiten georganiseerd en een compleet zomerprogramma met 
afwisselende buitenactiviteiten. Uiteindelijk konden we van de 42 weken die we normaal open zijn, slechts 20 
weken fysiek open zijn. Dit heeft effect op het aantal deelneemsters dat we in 2021 konden bereiken. Ook is 
gebleken dat vooral de nieuw op te zetten activiteit zoals Groet & Ontmoet vanwege alle onzekerheden niet van 
de grond kwam.  
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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. 

Al met al zijn we goed op weg om op een andere en een creatieve manier invulling te geven aan de doelstelling 
om vrouwen te stimuleren en te verbinden. Zo hebben we ervoor gekozen om sommige activiteiten digitaal te 
realiseren. De groepen deelnemers waarvan we weten dat zij liever niet digitaal werken hebben we alternatieven 
geboden. Terugkijkend was het een intensief jaar dat veel flexibiliteit en creativiteit vroeg van de deelnemers, 
vrijwilligers, stagiaires, de coördinator en het bestuur. Ondanks dat kunnen we tevreden terugkijken op de 
behaalde resultaten. Hiervoor verwijzen we u naar de bijlage met de aantallen gerealiseerde activiteiten, de 
toelichting daarop (blz. 7) en de conclusies (blz.8)

Monitoring en unieke deelnemers 
In de bijlage treft u een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en de aantallen deelnemers, zowel de unieke als 
de reeds bij SIVE bekende deelnemers. 

1. Participatie inwoners 
SIVE is een vrijwilligersorganisatie met ongeveer 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 het bijhouden van de boekhouding en het relatiebestand in een 
database; P.R inclusief de digitale Nieuwsbrief voor deelnemers en vrijwilligers; het bijhouden van de website; 
berichten op Facebook plaatsen; LinkedIn bijhouden; receptiewerkzaamheden en telefoonbeantwoording. 

Diverse bestuursleden hebben extra taken verricht voor het inrichten van de organisatie: werken met het 
boekhoudprogramma; personele werving en begeleiding; correspondentie, archivering, Internationale 
vrouwendag, de Brigit Sijmons Award. We begonnen het jaar met vier bestuursleden en eindigden met vier 
bestuursleden. Het bestuur bestaat op 31-12-2021 uit: Jessica Sadat-Riekhoff, Carien van Horne  (algemeen 
bestuurslid), Josephine van den Graven (secretaris) en Margreet Versteegen (voorzitter).

 Vrijwilligers en stagiaires

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van een aantal vrijwilligsters en zijn er nieuwe bijgekomen. 
Vrijwilligsters weten ons op verschillende manieren te vinden. Taalvrijwilligsters vinden ons vaak via de website 
van M-Pact. Een stagiaire werkte aan een campagne om nieuwe vrijwilligers te werven en een andere hielp met 
het doorontwikkelen van bestaande online en nieuwe activiteiten zoals een online koffiemoment; de 
wandeluitdaging en de maatschappelijke bijeenkomsten. 
 

Aantal vrijwilligers 

Eind 2020 45

Gedurende 2021 Uitstroom: 9    Instroom: 6

Eind 2021 42

Eind 2021 was het aantal actieve vrijwilligsters dus ongeveer op hetzelfde niveau als eind 2020. Gedurende 2021 
hebben we opnieuw contact gezocht met vrijwilligsters waarvan sinds de Covid-19-situatie niet meer helder was 
of zij nog actief wilden zijn voor SIVE in de toekomst. In deze gesprekken gaf een deel van deze vrijwilligsters aan
niet meer actief te willen zijn en aan de hand van deze informatie hebben we ons vrijwilligersbestand geüpdatet.

 Vrijwilligers bijeenkomsten 

In een digitale vrijwilligersbijeenkomst hebben vrijwilligers meegedacht over het programma van SIVE. Als gevolg 
van de maatregelen rond Covid-19 vonden er minder vrijwilligersbijeenkomsten plaats dan normaal. Dit jaar zijn 
er drie overleggen geweest met de vrijwilligers waarvan één digitaal en twee fysiek. 
 

 Stagiaires 
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Gedurende het hele jaar waren er steeds twee mbo-studentes werkzaam bij SIVE, zijnde een tweede- en een 
derdejaars student. Tot aan de zomervakantie waren dat er twee stagiaires waren en na de zomer weer twee 
andere stagiaires.

 Scholing vrijwilligers 
Er waren dit jaar weinig scholingsmogelijkheden voor de vrijwilligers. Een aantal taalvrijwilligsters hebben wel 
online Webinars gevolgd van de stichting ‘Het begint met Taal’.

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 het gebied van persoonlijke ontwikkeling en sociale activering. 

 Inspirerende ontmoetingen
Een geïnterviewde spreekster vertelt het een en ander over haar persoonlijke weg en de obstakels die zij 
overwon om te worden wie ze is. Hierdoor kan erkenning, herkenning en inspiratie de aanwezigen tot nieuwe 
inzichten brengen en zo helpen ze elkaar verder.  
Er is geëxperimenteerd met diverse online tijdstippen voor het programma van de inspirerende ontmoetingen 
zowel ‘s avonds als in het weekeinde. Het aantal deelnemers was bemoedigend gezien de omstandigheden. We 
organiseerden zeven ontmoetingen. Tijdens de diverse lockdowns gingen de ontmoetingen over het algemeen 
online door. Een aantal inspirerende ontmoetingen is terug te vinden op het YouTube kanaal van SIVE. 

 Datum inspirerende ontmoeting Aanwezigen 

27 januari 11

31 maart 6

28 april 9

26 mei 6

26 juni 10

28 augustus 17

29 september 21

Totaal  80
 

 Internationale vrouwendag met als thema: invloed met impact
De viering van de online Internationale vrouwendag 2021 was een succes. Dankzij een donatie van de 
Soroptimisten waren we in staat professionele techniek in te huren voor opnames en uitvoering van een 
uitgebreid online programma. Er was een startmoment van de wandeluitdaging. Hierbij werd men uitgedaagd 
dagelijks te wandelen met een app, zes workshops, een inspirerende ontmoeting met Dorothée Loorbach, auteur 
van het boek “Blut” en een speeddate met de wethouder A. Kampman. Muzikale ondersteuning met gedichten 
van Margot Veldhuizen en Stefanie van Tuinen. De Brigit Sijmons Award is niet uitgereikt vanwege de beperkte 
aanmeldingen. We hebben tussen de 50-70 vrouwen bereikt. 
‘s Avonds werd er, in samenwerking met Concordia, online een Iraanse film aangeboden over een vrouw die 
ervoor koos om in de politiek te stappen. 

3. Activiteiten gericht op integratie, arbeidsparticipatie en empowerment 

 
 Nederlandse taallessen  
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Begin 2021 startten vier taalgroepen op de niveaus A1, A2, B1 en B1 plus. Tijdens de lockdown gingen deze 
groepen online verder. In periode twee startten drie groepen. De B1 plus groep is overgegaan naar een nieuw 
format “Taalcafé”. Hierover verderop meer. 
Gedurende de hele periode van de pandemie werden de groepen wel wat kleiner en was er ook minder instroom 
dan normaal. Een aantal vrouwen haakte 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 ze liever wilden 
afwachten. Voor de vrouwen die kinderen thuis hebben en bijvoorbeeld thuisonderwijs moesten geven was het 
lastig om tijd of beschikbare computers te vinden voor de taallessen. 

Bij de nieuwe aanmeldingen die wel binnen kwamen, speelde 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 in het 
bijzonder. 
Bij de aantallen in deze tabel gaat het om het totaal aantal dames dat in de betreffende periode ingeschreven 
heeft gestaan in één van de groepen, het aantal uitstromers inclusief de reden van uitstroom, de instroom en het 
totale aantal verschillende deelnemers die in 2021 mee hebben gedaan met de taallessen. 

 

Deelnemers 
Taallessen  

Periode 1 
(jan t/m juni) 

Situate na 
periode 1

Periode 2 
(sept t/m dec) 

Totaal aantal 
verschillende 
deelnemers ‘21

Aantal 28 5 26 Aantal periode 1 + 
aantal instroom =

In-/uitstroom Einde periode: -23 Instroom: +21 49
 

Uitstroomcijfers Taalgroepen Aantal 

Keuzes i.v.m. corona / drukte privé 5

Start werk / studie 4

Verhuizing 2

Verandering van cursus / doorstroom naar het Taalcafé 5

Zwangerschap / tijd voor kinderen 2

Ziekte 1 

Overig 4

Totaal 23 

 De praatgroepen voor de Nederlandse taal: Meedoen naar Vermogen! 
De praatgroepen zijn de plekken waar vrouwen met Nederlands als tweede taal in een veilige huiskamersetting 
elkaar kunnen ontmoeten en de Nederlandse taal laagdrempelig blijven oefenen om het vertrouwen te krijgen dat 
ze nodig hebben om meer te participeren in de maatschappij. Voor sommigen is het één van de weinige 
momenten in een week dat ze Nederlands spreken en een activiteit bezoeken. De praatgroepen zijn 
laagdrempeliger dan de taalgroepen, hebben een open instroom en functioneren zo het hele jaar door. Ze 
worden begeleid door drie vrijwilligsters en twee stagiaires en komen twee dagdelen per week bij elkaar. Tijdens 
de lockdowns hebben we geprobeerd om het idee van de praatgroepen online verder te laten gaan door 
‘’koffiemomenten’’. Dit lukte voor deze groep - veelal oudkomers en minder digitaal vaardig - niet. 
Een andere groep bezoekers heeft wel enthousiast deelgenomen aan de online koffiemomenten, waardoor dit 
toch een waardevolle aanvulling bleek te zijn op ons aanbod. In totaal zijn 4 online koffiemomenten geweest, op 
15 februari, 29 maart, 19 april en 17 mei met een gemiddelde opkomst van zo’n 10 deelnemers per keer.
Na de lockdown duurde het even voordat de fysieke praatgroepen weer startten. De deelneemsters waren 
terughoudend om weer naar de huiskamer te komen. Vanaf eind mei was het mogelijk om met kleine groepen in 
de huiskamer samen te komen. Vanaf toen kwamen er weer deelneemsters van de praatgroepen naar SIVE. Per 
week kwamen er ongeveer 15 vrouwen. Er zijn in totaal 37 bijeenkomsten geweest van de praatgroepen met een 
totaal deelnemersbestand van zo’n 25 verschillende vrouwen die één of meerdere keren geweest zijn. 

 Het taalcafé
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Het taalcafé was een idee van SIVE dat voortkwam uit de taalgroepen. Daar bleven veel dames het hoogste 
niveau herhalen en was dus behoefte aan een vaste plek om als uitstromer de taal te blijven oefenen en 
verbeteren, met name het spreken. Daarnaast zijn er gedurende het jaar wachtlijsten voor instroom voor de 
taallessen. Ook deze dames wordt aanbevolen om deel te nemen aan het taalcafé. Zo ontstaat een hele diverse 
groep deelnemers qua niveau, zodat er interactie ontstaat tussen deelnemers die elkaar anders niet hadden 
getroffen.  
Het taalcafé van SIVE is in overleg met M-Pact na de zomervakantie gelijktijdig met andere taalcafés gestart in de
week van Lezen en Schrijven. Het taalcafé wordt begeleid door een poule van 5 vrijwilligers en een stagiaire en 
komt wekelijks bijeen. Er is sprake van vrije inloop en daardoor een laagdrempelige situatie met veel unieke 
deelnemers. In 2021 is het taalcafé 13 keer gehouden, met een aanwezigheid tussen de 5 en 15 deelnemers per 
keer met een totaal deelnemersbestand van zo’n 30 verschillende vrouwen, die één of meerdere keren geweest 
zijn.

 Theaterproject Cultuurschok
Ook voortvloeiend uit de taalgroepen en geïnspireerd door voorbeelden in andere steden kwam het idee tot stand
om een theaterproject neer te zetten, waarin vrouwen, die uit andere landen naar Nederland zijn gekomen, in 
veel of weinig woorden en met muziek, dans en toneel kunnen vertellen of laten zien wat ze beleefd hebben 
tijdens hun eerste kennismaking met Nederland. Zo kunnen unieke verhalen gedeeld worden en herkenning 
gevonden worden in de ander terwijl het voor Nederlanders zelf een interessante kijk in de spiegel kan geven; 
wat valt er op aan de manier waarop Nederlanders met elkaar omgaan, verschillen in de opvoeding, of in de 
kleinste dingen zoals de werking van openbare toiletten of de OV chipkaart. Alles is vaak anders in een nieuw 
thuisland en eerste ontmoetingen met deze verschillen worden zo verbeeld in het programma Cultuurschok in 
samenwerking met en onder leiding van theaterdocent en regisseur Carole van Ruitenbeek. De uitvoering staat 
gepland voor najaar 2022, maar in 2021 is er al gestart met inspiratiebijeenkomsten en werving in alle 
taalgroepen. In drie bijeenkomsten hebben zo’n 20 vrouwen kennisgemaakt met de theatersport en werden ze 
gestimuleerd om zich vrijer uit te drukken ondanks hun soms nog beginnersniveau Nederlands. Een enthousiaste
groep van zo’n 10 vrouwen zal verder gaan om te gaan oefenen voor deze mooie productie.

 Multiculturele leesclubs
De multiculturele leesclubs bespreken maandelijks met zes á acht deelnemers per leeskring met elkaar een 
samen uitgekozen boek. Omdat niet iedereen zich kan permitteren om elke keer een boek te kopen, is een 
criterium het aantal exemplaren van het boek dat aanwezig is in de bibliotheek. Aan een digitale bespreking werd 
geen voorkeur gegeven. Daarom was het in 2021 door corona voor Leesclub 1 maar vier keer mogelijk om bij 
elkaar te komen. De nieuwe leesclub is een eerste keer bij elkaar gekomen en gaat in 2022 daar weer mee 
verder. 
Naar aanleiding van de boeken komen thema’s aan de orde als het denken in hokjes, discriminatie, positie en rol 
van vrouwen, opvoeding en nog veel meer. Eén van de deelnemers beschreef naar aanleiding van een boek wat 
zij aan het einde van een boek had ervaren: “Je leven ‘rond’ maken. Leren leven met wie je bent, in vrede met 
jezelf en de keuzes die je gemaakt hebt”. 

 De projecten Kwik en Groet & Ontmoet gingen niet door

De middelen voor de uitvoering van het project Groet & Ontmoet zijn verworven via het VSB Fonds. De uitvoering
had in 2020 zullen starten. Net zoals in 2020 zijn er dit jaar na de zomer de nodige voorbereidingen getroffen voor
de opzet en uitvoering van de projecten. Deze resulteerden in enkele aanmeldingen. De vrijwilligers waren al 
geschoold maar zagen vanwege de opkomst van de nieuwe coronavariant in het najaar van 2021 af van een 
daadwerkelijke start. 

4. Preventie: informatie en activering 

 Maatschappelijke- en of voorlichtingsbijeenkomsten 
Onder het digitale aanbod van voorlichtingsbijeenkomsten was de Hersenstichting met een voorlichting rondom 
de werking van onze hersenen. Hieraan was ook een interactief deel gekoppeld: “Hoe houd ik mijn hersenen 
gezond”? 
Als tweede hebben we in het voorjaar een digitale voorlichting over “Autisme bij vrouwen” gehad. 
Bij beide bijeenkomsten waren zo’n 10 vrouwen aanwezig.

 Informatie en doorverwijzen: het informatiepunt 
Door de mogelijkheid tot inloop bij onze medewerkers in het kantoor en de huiskamer van SIVE informeren wij 
vrouwen die met allerhande (hulp-)vragen binnen kunnen stappen. Zij kunnen onderwerpen één-op-één 

 5 



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 van vragen over 
Nederlandse taalactiviteiten tot mogelijkheden voor (vrijwilligers-)werk en vragen over de Gemeente en instanties.
In de coronatijd is deze vraag beperkt gebleven, ook omdat de ruimtes van SIVE een tijd gesloten moesten 
blijven. Toch kwam er gemiddeld elke week wel iemand binnenlopen met dergelijke vragen. 

5. Preventie: het tegengaan van eenzaamheid 
SIVE als 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 en om die reden bieden we laagdrempelige activiteiten aan, waar vrouwen elkaar 
wekelijks kunnen ontmoeten. Een waardevolle ontmoeting kan bijdragen in het tegengaan van die eenzaamheid 
en sociaal isolement. Onderstaande activiteiten werden gerealiseerd: 

 Handwerkgroep 
Deze groep bestond voor de coronamaatregelen uit 19 dames. Hoe meer lockdowns hoe terughoudender de 
vrouwen werden om naar de groep te komen. De huiskamer biedt fysieke ruimte aan maximaal negen personen 
om samen te komen. De groep zag vanwege de aard van hun activiteit geen mogelijkheid om dit online voort te 
zetten. Wel zijn er bijdragen geleverd aan de nieuwsbrief waarin creatieve ideeën werden gedeeld. In totaal zijn 
er in 2021 16 bijeenkomsten van de handwerkgroep geweest met een gemiddelde van zeven aanwezigen.

 Vrouw in Beweging/Groet de Zomer
In het afgelopen jaar hebben we diverse nieuwe beweegactiviteiten aangeboden. Er is onder andere contact 
gelegd met de beweegmakelaars van Sportaal. Zij zouden dit jaar een keer aanschuiven bij verschillende 
groepen. In de zomer hebben we van 1 juli tot 16 augustus een uitgebreid buiten programma genaamd ‘Groet de 
Zomer’ uitgevoerd. Hierin waren negen activiteiten zoals ontdek- en ontmoetwandelingen; dansen; kunst; 
buikdansen; tai-chi etc. Het doel daarvan was ontmoeting en inspiratie. Na de zomer kregen we daardoor een 
nieuwe instroom van deelnemers en enkele nieuwe vrijwilligers. Door de nieuwe restricties vanaf november 
konden de nieuwe contacten niet gelijk meedoen met allerlei activiteiten, maar de contacten zijn gelegd. In totaal 
hebben zo’n 50 vrouwen meegedaan aan de diverse acitiviteiten van ‘Groet de Zomer’.

 Wandelgroep
We zijn in juni gestart met een wekelijkse wandelgroep onder leiding van een vrijwilliger en een stagiaire. Deze 
groep heeft de daaropvolgende maanden doorgewandeld op de vrijdag- of dinsdagochtend. Elke week werd 
samen een bestemming bepaald en werd er in een groep van vijf tot 10 deelnemers gewandeld door Enschede.

 Yoga
Er heeft fysiek en online yoga plaatsgevonden in een reeks van 4 bijeenkomsten. Daarbij waren steeds 
gemiddeld 8 deelnemers.

Samenwerking 
In dit bijzondere jaar wat achter ons ligt hebben we veel contacten onderhouden met o.a. de Gemeente inzake de
gevolgen van de coronamaatregelen, het beleid van SIVE en onze productie afspraken. Daarnaast hebben we 
samenwerking en afstemming gerealiseerd met de bibliotheek, de Soroptimisten, Vrouwen voor Vrede, Dunya, 
Stem op een Vrouw, Concordia en Sportaal. 

We participeerden in de werkgroep Taalsamenwerking (bestaande uit Alifa, Bibliotheek, Gemeente, M-Pact, 
Stichting Lezen & Schrijven, ROC van Twente en Power). In deze werkgroep werd alles rondom het Nederlandse 
taalaanbod in Enschede besproken.  

 

Toelichting bij het bereik (de cijfers op de bijlage) 

• Tijdens de coronaperiode van 2021 heeft er een verschuiving plaatsgevonden onder de vrijwilligers. Waar 
sommigen (tijdelijk) ophielden met hun werkzaamheden, hebben we wel een instroom van nieuwe 
vrijwilligers gezien. Diverse vrijwilligers hebben online webinars gevolgd. 
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• De inspirerende ontmoetingen hebben 7 keer (zowel online als fysiek) plaatsgevonden met een gemiddeld 
aantal bezoekers van 11. Doordat enkele Inspirerende Ontmoetingen online opgenomen werden, kunnen 
deze via YouTube teruggekeken worden. 

• De taallessen gingen zoveel als mogelijk (digitaal) door. Waarbij zowel vrijwilligers en deelneemsters zich de 
online omgeving eigen maakten en er geen vertraging kwam in de doorstroom van de groepen. 

• De praatgroepen en leesgroepen liepen vooral goed wanneer men weer fysiek kon komen. Het taalcafé 
kwam tot stand in samenwerking en afstemming met externe organisaties. 

• Het project Groet & Ontmoet wilden we na de zomer aanbieden. Helaas was er in november opnieuw een 
lockdown. Dit maakte het onmogelijk om potentiële deelneemsters te werven, gemotiveerd te houden en 
daadwerkelijk te starten. De vrijwilligers raakten ook gedemotiveerd.

• Informatiepunt Vrouw en Welzijn is minder bezet geweest. Van de 42 weken die we normaal open zijn waren 
we nu slechts 20 weken fysiek open.  

• Maatschappelijke- en of informatiebijeenkomsten en lezingen hebben dit jaar 2x plaatsgevonden (1x online 
en 1x fysiek). 

• De handwerkgroep is zoveel als mogelijk fysiek bijeengekomen. Daar zagen we ook vrouwen die anders in 
eenzaamheid thuis zitten.  

• We startten met nieuwe buitenactiviteiten. Daarna zijn enkele bewegingsactiviteiten zoals wandelen wekelijks
aangeboden. Met name het wandelen en de vacantie activiteiten hebben geleid tot contact met meer nieuwe 
unieke deelnemers in vgl. met 2020. 

• We startten met een nieuwe samenwerking rond een cultuurproject.

• 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
We zijn trots dat we, ondanks dat SIVE slechts 20 weken fysiek haar deuren kon openen, een behoorlijke 
prestatie hebben neergezet. Ook dankzij de inventiviteit van de vrijwilligers en de coördinator. We zijn erg 
dankbaar dat de vrijwilligers bereid waren om te schakelen en op een creatieve wijze uitvoering gaven aan de 
digitale mogelijkheden en zodoende toch een plek konden creëren waar terugkerende en nieuwe deelnemers 

sociale verbinding konden vinden. We bleken dit jaar meer flexibel qua digitalisering van activiteiten. Ook 
startten we met nieuwe activiteiten waaronder een samenwerking met cultuur en met diverse buitenactiviteiten. 
Verbinding en ontmoeten waren daarbij belangrijk en leidde tot contact met meer unieke deelnemers. Wij kijken 
mede daarom terug op een goed jaar, waarin we vrouwen met veel verschillende achtergronden, konden 
ondersteunen en inspireren tot meer participatie en persoonlijke groei.  

Marsha Nies (interim coördinatie)  
Margreet Versteegen (namens bestuur) 

Enschede, 23 februari 2022.
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