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MAATSCHAPPEL I J K  IN I T IA T IEF ,   
K LE INSCHAL IG  EN  PERSOONL I J K 	  

	  
Wat	  is	  Jabes’	  Erf	  |	  Onze	  droom	  voor	  de	  wijk	  |	  	  

Wat	  en	  waar?	  	  	  P.	  1	  
	  

VOORZIENINGEN VOOR JONGEREN 12-17 JAAR  
DREIGEN TEKORT TE SCHIETEN	  

	  
Waarom	  en	  voor	  wie?	  	  P.4	  

	  
	  

Wat is Jabes ’  Erf ? 
	  
	  

Jabes ’  Erf  is  een gezell ig e ontmoet ingsp lek – cosy and homy - voor jong en oud .    
Een pl ek voor  i edereen ,  maar voor  de jeugd en voor w ie  het moe i l i jk  hebben een  beetje extra .  

	  
	  
Een	  plek	  waar	  altijd	  een	  paar	  kamers	  vrij	  zijn	  voor	  wie	  even	  geen	  dak	  boven	  hun	  hoofd	  hebben	  [OPVANG].	  Waar	  we	  samen	  met	  mensen	  uit	  de	  wijk	  eenzaamheid	  
bestrijden	  door	  voor	  wie	  dat	  wil	  gezelligheid,	  een	  bak	  koffie	  of	  een	  warme	  maaltijd	  te	  verzorgen	  tegen	  een	  schappelijke	  prijs	  [THEEHUIS].	  Een	  klein	  knus	  
tweedehands	  winkeltje	  	  erbij	  om	  verborgen	  armoede	  te	  herkennen,	  maar	  ook	  gewoon	  omdat	  vintage	  hartstikke	  hip	  is!	  [VINTAGE	  STORE].	  Een	  stilteplek	  voor	  een	  
goed	  gesprek,	  een	  moment	  van	  stilte	  of	  gebed	  [PRAYSTATION].	  En	  natuurlijk	  een	  gaaf	  jongerencentrum	  waar	  we	  een	  fijne	  plek	  en	  leuke	  activiteiten	  aanbieden	  
voor	  de	  jeugd	  en	  kinderen	  [JEUGDHONK].	  	  
	  
Als	  het	  even	  meezit	  komt	  daar	  een	  prachtige	  buitenruimte	  voor	  ontmoeting	  en	  vermaak	  bij.	  Denk	  aan	  een	  pluktuin,	  ruim	  terras,	  sport-‐en-‐spel-‐veld	  en	  een	  
gezellige	  binnenplaats	  waar	  we	  ’s	  zomers	  lekker	  rond	  een	  kampvuur	  kunnen	  kruipen	  [PLUK/MOESTUIN].	  Maar	  ook	  een	  geweldige	  grote	  zaal	  waar	  zondags	  
kerkdiensten	  gehouden	  kunnen	  worden,	  conferenties	  in	  de	  weekenden	  en	  	  die	  door	  de	  week	  wordt	  ingezet	  als	  werkplaats	  waar	  zowel	  volwassenen	  als	  jongeren	  
toegeleid	  worden	  naar	  werk	  [BEGELEIDING	  NAAR	  WERK].	  	  
	  
	  
Kortom:	  Een	  maatschappelijk	  initiatief	  waarin	  buurtbewoners	  participeren,	  midden	  in	  de	  wijk,	  gedragen	  door	  de	  wijk,	  voor	  de	  wijk.	  	  Middels	  dit	  
stichtingsplan	  geven	  we	  u	  (als	  bij	  de	  planvorming	  betrokken	  personen	  en	  instanties)	  graag	  inzicht	  in	  de	  positie,	  doelen,	  kosten	  en	  planning	  van	  Jabes’	  Erf.	  
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November	  2015:	  
Eerste	  contact	  met	  fam.	  Zijerveld,	  Unigolf	  
BV,	  waarbij	  we	  interesse	  kenbaar	  maken	  
voor	  de	  woonboerderij	  aan	  de	  zandweg	  

206.	  	  
	  

Maart	  2015:	  
Ons	  oog	  valt	  op	  een	  woonboerderij	  aan	  de	  

zandweg	  213.	  Biedt	  het	  project	  meer	  
groeiruimte.	  In	  de	  periode	  dat	  wij	  de	  
financiering	  rond	  proberen	  te	  krijgen,	  

wordt	  het	  pand	  verkocht	  aan	  een	  andere	  
koper.	  	  

	  
Oktober	  2014:	  

Portaal	  biedt	  bouwgrond	  aan	  voor	  de	  
realisatie	  van	  het	  maatschappelijk	  

initiatief.	  
	  

Augustus	  –	  September	  2014:	  
Meer	  gesprekken	  volgen	  met	  de	  gemeente	  

Utrecht	  (Welzaam,	  JoU,	  Projectbureau	  
Leidsche	  Rijn)	  en	  potentiele	  partners	  

	  
Juni-‐Juli	  2014:	  

Eerste	  aanzet	  ondernemingsplan	  
opgesteld	  en	  het	  eerste	  gesprek	  met	  de	  

gemeente.	  Eerste	  contacten	  gelegd	  met	  de	  
lokale	  kerken.	  	  

	  
Mei	  2014:	  

One-‐pager	  met	  mijn	  droom	  gemaild	  naar	  
het	  secretariaat	  van	  Wethouder	  Jongerius,	  

Gemeente	  Utrecht.	  	  
	  

Voorjaar	  2014:	  	  
Start	  kinderwerk	  in	  Bouwspeeltuin	  de	  
Albatros.	  “De	  trigger	  voor	  een	  grotere	  

droom”	  	  
	  

Oktober	  2008:	  
Met	  man	  en	  kinderen	  in	  Vleuterweide	  

komen	  wonen,	  de	  plek	  van	  mijn	  dromen.	  
	  

Opgegroeid	  in	  het	  Weeshuis	  van	  Woerden:	  
Later	  wil	  ik	  ook	  iets	  betekenen	  voor	  de	  

mensen	  in	  de	  wijk	  waar	  ik	  woon	  	  

	  
	  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ONZE	  DROOM	  VOOR	  VLEUTERWEIDE	  
	  
Vleuterweide:	  een	  prachtige	  wijk	  met	  prachtige	  huizen,	  prachtige	  	  
winkels	  en	  bovenal	  prachtige	  mensen.	  Een	  droomwijk	  
om	  in	  te	  mogen	  wonen.	  Maar	  onze	  droom	  reikt	  verder...	  	  
	  
Samen	  met	  ons	  gezin	  werken	  we	  toe	  naar	  een	  gezellige	  ontmoetings-‐	  
plek	  in	  huiselijke	  sfeer	  voor	  jong	  en	  oud,	  waar	  de	  sociale	  en	  	  
maatschappelijke	  kant	  van	  de	  wijk	  een	  gezicht	  krijgt.	  	  Een	  	  
trefpunt	  waar	  altijd	  een	  paar	  kamers	  vrij	  zijn	  voor	  jongeren	  of	  	  
volwassenen	  die	  even	  geen	  dak	  boven	  hun	  hoofd	  hebben.	  Een	  plek	  waar	  	  
we	  samen	  met	  mensen	  uit	  de	  wijk	  eenzaamheid	  bestrijden	  door	  voor	  wie	  dat	  wil	  gezelligheid,	  een	  bak	  
koffie,	  of	  een	  warme	  maaltijd	  te	  verzorgen	  tegen	  een	  schappelijke	  prijs.	  Een	  klein	  knus	  2e	  hands	  winkeltje	  
erbij	  om	  verborgen	  armoede	  te	  herkennen,	  maar	  ook	  gewoon	  omdat	  vintage	  hartstikke	  hip	  is!	  Een	  
gebedswinkel	  en	  een	  gaaf	  jongerencentrum	  waar	  we	  een	  fijne	  plek	  en	  leuke	  activiteiten	  aanbieden	  voor	  
de	  jeugd	  en	  kinderen.	  En	  genoeg	  leer-‐	  en	  werkplekken	  om	  mensen	  toe	  te	  leiden	  naar	  werk.	  Kortom:	  Een	  
maatschappelijk	  initiatief	  waarin	  buurtbewoners	  participeren,	  midden	  in	  de	  wijk,	  gedragen	  door	  de	  wijk	  
voor	  de	  wijk.	  	  
	  
Wij	  zijn	  Mette	  en	  Mirjam	  Corsel.	  We	  wonen	  in	  één	  van	  de	  prachtige	  huizen	  in	  Vleuterweide	  met	  onze	  
drie	  kinderen.	  Mirjam	  is	  opgegroeid	  in	  het	  Weeshuis	  van	  Woerden	  (www.weeshuiswoerden.nl).	  
Gelukkig	  niet	  als	  weeskind,	  maar	  als	  dochter	  van	  het	  beheerdersechtpaar.	  Het	  is	  	  dit	  	  concept	  uit	  
Woerden	  dat	  we	  graag	  naar	  Vleuterweide	  willen	  brengen.	  Een	  droom	  die	  past	  in	  deze	  droomwijk	  en	  
past	  in	  deze	  tijd,	  waarin	  buurtinitiatieven	  gestimuleerd	  worden.	  Een	  oude	  droom,	  die	  weer	  tot	  leven	  
kwam	  toen	  Mirjam	  begin	  2014	  startte	  met	  kinderwerk	  in	  buurtspeeltuin	  De	  Albatros	  samen	  met	  een	  
aantal	  moeders	  uit	  de	  wijk,	  dat	  maandelijks	  20-‐40	  kinderen	  trekt.	  Een	  droom	  die	  deze	  zelfde	  moeders	  
en	  velen	  meer	  inmiddels	  met	  haar	  delen.	  	  
	  
In	  de	  zomer	  van	  2014	  besloten	  we	  de	  stoute	  schoenen	  aan	  te	  trekken	  en	  onze	  plannen	  te	  delen	  met	  de	  
gemeente	  Utrecht.	  De	  plannen	  werden	  warm	  ontvangen.	  Het	  balletje	  ging	  rollen,	  ons	  netwerk	  breidde	  
uit	  en	  het	  draagvlak	  groeide.	  Deuren	  gingen	  open,	  deuren	  gingen	  dicht.	  Maar	  steeds	  als	  er	  een	  deur	  
dicht	  ging,	  ging	  een	  nieuwe	  open.	  En	  dus	  gaan	  we	  vol	  passie	  en	  goede	  moed	  door.	  Eind	  vorig	  jaar	  
tipten	  buurtbewoners	  en	  de	  gemeente	  ons	  een	  monumentale	  woonboerderij	  aan	  de	  zandweg	  206.	  	  
Een	  prachtige	  locatie	  midden	  in	  de	  wijk.	  Een	  pand	  met	  veel	  grond	  en	  veel	  potentie	  om	  mee	  te	  groeien	  
met	  de	  behoeften	  in	  de	  wijk.	  	  
	  
In	  het	  voor	  u	  liggende	  ondernemingsplan	  vindt	  u	  de	  uitwerking	  van	  Jabes’	  Erf,	  het	  buurtinitiatief	  op	  de	  
woonboerderij.	  We	  zien	  ernaar	  uit	  om	  ons	  samen	  met	  u	  nader	  te	  oriënteren	  op	  de	  mogelijkheden	  en	  
kansen	  voor	  de	  realisatie	  van	  het	  project.	  Uiteraard	  bent	  u	  ook	  van	  harte	  uitgenodigd	  om	  het	  plan	  in	  
de	  praktijk,	  als	  voorbeeld,	  te	  bezoeken	  in	  Woerden.	  
	  

Mirjam	  Corsel-‐Tamerus,	  MA-‐LLB	  
mirjamcorsel@kpnplanet.nl	  

06-‐27394069	  
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Wat en waar? 
	  
	  
	  

JABES	  ERF	  IS	  EEN	  MAATSCHAPPELIJK	  
INITIATIEF	  DAT	  MEEBEWEEGT	  MET	  DE	  
BEHOEFTEN	  IN	  DE	  WIJK.	  HAAR	  AANBOD	  EN	  
FUNCTIONALITEITEN	  ZULLEN	  IN	  DE	  LOOP	  
DER	  JAREN	  DAN	  OOK	  AAN	  VERANDERING	  
ONDERHEVIG	  ZIJN.	  	  
	  
MET	  EEN	  BLIK	  OP	  DE	  TOEKOMST	  STAAN	  
OP	  DE	  PLATTEGROND	  HIERNAAST	  DE	  
FUNCTIONALITEITEN	  PER	  BOUWWERK	  
WEERGEGEVEN.	  WE	  ZULLEN	  NOG	  EEN	  EN	  
ANDER	  MOETEN	  (VER)BOUWEN.	  
UITERAARD	  WORDT	  BIJ	  DE	  VERBOUWING	  
REEDS	  REKENING	  GEHOUDEN	  MET	  EEN	  
FLEXIBELE	  INRICHTING/INDELING.	  

	  
	  

ALS	  MOGELIJKE	  LOCATIE	  VOOR	  DE	  
REALISATIE	  VAN	  HET	  MAATSCHAP-‐PELIJK	  
INITIATIEF	  HEBBEN	  WE	  DE	  MONUMENTALE	  
WOONBOERDERIJ	  OP	  ZANDWEG	  206	  DE	  
MEERN	  OP	  HET	  OOG.	  EEN	  MOOIE	  
STRATEGISCHE	  LOCATIE	  MET	  VEEL	  RUIMTE	  
VOOR	  ONTMOETING	  EN	  ACTIVITEITEN.	  HET	  
IS	  GELEGEN:	  
• OP	  STEENWORP	  AFSTAND	  VAN	  DE	  

GROOTSTE	  BASISSCHOOL	  VAN	  
NEDERLAND	  (DE	  TWAALFRUITER)	  

• DICHTBIJ	  HET	  CENTRUM	  VAN	  
VLEUTERWEIDE.	  	  

• DICHTBIJ	  DE	  WIJKEN	  VELDHUIZEN	  (DE	  
MEERN)	  EN	  HET	  ZAND	  (LEIDSCHE	  RIJN)	  	  

• AAN	  DE	  LEIDSCHE	  RIJN	  (ROMEINSE	  
LIMES),	  EEN	  GELIEFDE	  FIETSROUTE.	  

• EN	  DE	  BUS	  STOPT	  PRAKTISCH	  VOOR	  DE	  
DEUR!	  

ZONDAGS	  KERK,	  DOOR	  DE	  
WEEKS	  BEGELEIDING	  NAAR	  
WERK:	  50/50	  LEGER	  DES	  
HEILS	  OF	  ABRONA	  
	  
• Biologische	  moestuin:	  

onderhoud	  en	  verkoop	  
groenten/fruit	  

• Bloementuin:	  
Onderhoud,	  verkoop,	  
workshops	  en	  feestjes	  

• Mini	  boomkwekerij:	  	  
Onderhoud	  +	  verkoop	  

• Kleinvee	  +	  kaasmakerij	  
Verzorging	  +	  verkoop	  eieren,	  
geitenmelk,	  geitenkaas.	  

• Vintage-‐store	  
• Koffiebranderij	  
• IJsmakerij	  	  

kinderfeestjes	  	  
	  

OPVANG	  VAN	  
JONGEREN	  IN	  

NOOD	  
	  

12	  kamers	  
Ambulante	  
begeleiding	  
door	  Leger	  
des	  Heils	  

THEEHUIS,	  
ACTIVITEITENRUIMTE,	  
JONGENCENTRUM	  EN	  

PRAYSTATION	  
	  
• Jongerencentrum	  is	  

Life	  Spot	  van	  Youth	  
for	  Christ	  

• Praystation	  is	  een	  
VrijZijn	  Huis.	  	  
	  

Beide	  met	  passende	  
begeleiding	  en	  supervisie	  
	  
Eveneens	  in	  de	  boerderij	  
het	  woonhuis	  van	  de	  
beheerders.	  
	  

WOON-‐
GEMEENSCHAP	  
HOF	  VAN	  ZEGEN	  
	  

Aanvullend	  
steunproject	  	  
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Waarom en voor wie? 
	  
	  
Jabes’	  Erf	  is	  er	  voor	  iedereen.	  Voor	  de	  hele	  
buurt.	  Juist	  de	  combinatie	  van	  faciliteiten	  
(denk	  aan	  biologische	  winkel	  en	  theehuis)	  en	  
activiteiten	  (feestjes	  en	  workshops)	  brengt	  
een	  leuke	  en	  gezonde	  dynamiek	  met	  zich	  mee,	  
waarbij	  rijk	  en	  arm,	  jong	  en	  oud,	  westers	  en	  
niet	  westers	  elkaar	  ontmoeten.	  	  
	  
Maar	  achter	  het	  concept	  zit	  een	  diepere	  
sociale	  gedachte,	  waarbij	  we	  juist	  ook	  willen	  
inspelen	  op	  de	  specifieke	  behoeften	  in	  de	  wijk.	  
 
 

 
DE JEUGD 	  	  	  
Investeren	  in	  de	  jeugd	  is	  investeren	  in	  een	  
gezonde	  samenleving.	  Natuurlijk	  ligt	  het	  
primaat	  voor	  de	  opvoeding	  bij	  de	  ouders.	  
Maar,	  zoals	  een	  Afrikaans	  gezegde	  luidt:	  It	  
takes	  a	  village	  to	  raise	  a	  child.	  	  
	  
Uit	  de	  ‘	  Wijkambities	  Vleuten	  De	  Meern	  2014-‐
2018’	  	  alsook	  het	  ‘	  Wijkactie-‐programma	  
Vleuten	  de	  Meern’	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht	  
blijkt	  dat:	  	  	  
	  
	  

	  
“met	  name	  de	  voorzieningen	  voor	  de	  grote	  
groep	  jongeren	  in	  de	  leeftijdscategorie	  12-‐17	  
jaar	  de	  komende	  jaren	  tekort	  dreigen	  te	  gaan	  	  
schieten.	  Ook	  voor	  de	  groeiende	  groep	  
ouderen	  zal	  aandacht	  moeten	  zijn.	  Het	  is	  aan	  
de	  gemeente	  in	  het	  algemeen	  en	  het	  
wijkservicecentrum	  in	  het	  bijzonder	  om	  
ontwikkelingen	  op	  dit	  punt	  te	  stimuleren	  en	  te	  
faciliteren”	  	  
	  
	  

FOTO:	  Wereldrecord	  hartfiguur	  maken	  met	  de	  handen	  
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Vleuterweide	  is	  een	  jonge	  wijk	  met	  veel	  jonge	  
gezinnen.	  Basisschool	  de	  Twaalfruiter	  –	  slechts	  
1	  van	  de	  4	  in	  de	  wijk	  gesitueerde	  basisscholen	  	  
–	  telt	  alleen	  al	  meer	  dan	  1200	  leerlingen	  en	  is	  
hiermee	  de	  grootste	  basisschool	  van	  	  
Nederland.	  De	  verhuisgeneigdheid	  is	  laag	  en	  
de	  voorzieningen	  voor	  de	  jeugd	  schaars.	  	  
	  
Jabes’	  Erf	  is	  er	  voor	  jong	  en	  oud,	  maar	  richt	  
zich	  -‐	  aansluitend	  bij	  de	  behoeften	  in	  de	  wijk	  -‐	  
in	  het	  bijzonder	  op	  de	  jeugd.	  Voor	  de	  jeugd	  
biedt	  het	  Jabes’	  Erf	  een	  veilige	  en	  gezellige	  
plek	  om	  elkaar	  te	  ontmoeten.	  In	  het	  
jeugdhonk	  (jongerencentrum),	  alsook	  op	  de	  
kinderclubs	  in	  de	  activiteitenruimte	  en	  
natuurlijk	  buiten	  op	  de	  binnenplaats	  en	  het	  
sport-‐en-‐spel-‐veld.	  Het	  is	  een	  plek	  om	  te	  
ontspannen,	  maar	  ook	  een	  plek	  om	  te	  leren	  
(denk	  	  bijvoorbeeld	  aan	  (huis)werkbegeleiding,	  
dagbesteding	  en	  stageplekken)	  en	  een	  plek	  
om	  tot	  rust	  te	  komen	  en	  te	  werken	  aan	  
zelfredzaamheid	  (in	  de	  opvang).	  	  
	  
Door	  de	  jeugd	  faciliteiten	  aan	  te	  bieden	  op	  
een	  plek	  met	  een	  maatschappelijke	  functie,	  
zien	  en	  beleven	  zij	  van	  dichtbij	  wat	  zich	  
allemaal	  afspeelt	  in	  de	  samenleving	  en	  hoe	  wij	  
daar	  mee	  om	  kunnen	  gaan.	  
	  
Medewerkers	  van	  Welzaam	  en	  JoU	  
(Jongerenwerk	  Utrecht)	  lieten	  ons	  weten	  dat	  
de	  kleinschaligheid	  en	  persoonlijkheid	  van	  het	  
project	  goed	  zijn	  en	  erg	  welkom	  in	  de	  wijk.	  
Een	  jongerenwerker	  vertelde:	  	  
	  

‘Ik	  doe	  al	  25	  jaar	  jongerenwerk.	  En	  wat	  
de	  jongeren	  door	  de	  jaren	  heen	  allemaal	  
zeggen	  is:	  ‘	  Was	  er	  maar	  een	  plek	  waar	  

ik	  gewoon	  even	  rustig	  kon	  slapen’	  Hoe	  
heerlijk	  zou	  het	  zijn	  als	  ik	  ze	  die	  
mogelijkheid	  kon	  bieden	  en	  kon	  

doorverwijzen	  naar	  jouw	  initiatief.	  Ze	  
schuren	  net	  overal	  langs,	  hebben	  geen	  
ernstige	  problematiek,	  komen	  niet	  in	  
aanmerking	  voor	  crisisopvang,	  maar	  

zouden	  zo	  geholpen	  zijn	  als	  ze	  even	  een	  
of	  twee	  weken	  uit	  de	  hectiek	  konden	  
stappen	  en	  tot	  rust	  konden	  komen’	  	  

	  
Jabes’	  Erf	  	  heeft	  de	  ambitie	  te	  functioneren	  als	  
erkend	  leerwerkbedrijf,	  waar	  we	  jongeren	  en	  
uitkeringsgerechtigden	  begeleiden	  naar	  werk.	  
Waar	  zij	  de	  kans	  krijgen	  om	  vaardigheden	  op	  
te	  doen	  en	  toe	  te	  werken	  naar	  terugkeer	  op	  
de	  arbeidsmarkt.	  	  Een	  plek	  waar	  MBO	  en	  HBO	  
studenten	  de	  kans	  krijgen	  om	  hun	  opleiding	  af	  
te	  ronden	  met	  een	  mooie	  maatschappelijke	  
stage.	  Zo	  wordt	  ook	  vervroegde	  
schoolverlating	  wegens	  het	  ontbreken	  van	  
stageplekken	  tegengegaan.	  	  
	  

★	  
	  

EENZAAMHE ID  
Ongeveer	  een	  op	  de	  drie	  mensen	  in	  Nederland	  
voelt	  zich	  eenzaam.	  Dat	  is	  nogal	  wat.	  En	  dat	  is	  
in	  Vleuten	  De	  Meern	  waar-‐schijnlijk	  niet	  veel	  
anders.	  Het	  overlijden	  van	  je	  partner,	  
spanningen	  in	  je	  gezinsleven,	  een	  fysieke	  
beperking	  of	  faalangst…	  Eenzaamheid	  kan	  veel	  
verschillende	  oorzaken	  hebben.	  De	  
eenzaamste	  Nederlan-‐ders	  hebben	  vaak	  te	  
maken	  met	  spanningen	  in	  hun	  gezinsleven	  
door	  een	  veeleisende	  baan	  en	  opgroeiende	  

kinderen.	  Een	  blik	  op	  de	  
bevolkingssamenstelling	  en	  een	  frisse	  blik	  op	  
het	  dagelijks	  leven	  in	  de	  wijk	  leren	  dat	  de	  
‘risicogroep’	  	  in	  Vleuten	  De	  Meern	  sterk	  
vertegenwoordigd	  is.	  Binnen	  deze	  groep	  loopt	  
een	  flink	  aantal	  relaties	  op	  de	  klippen.	  Dat	  je	  
dan	  eenzaam	  wordt	  is	  niet	  verwonderlijk.	  	  
	  
In	  de	  ‘Rapportage	  Wijkraadplegingn	  Vleuten	  
De	  Meern	  2014’	  	  van	  de	  gemeente	  Utrecht	  
valt	  op	  dat	  vooral	  bewoners	  van	  Vleuterweide	  
aangeven	  dat	  ze	  weinig	  sociale	  contacten	  
hebben	  (13%	  van	  de	  ondervraagden).	  In	  
Veldhuizen	  is	  de	  groep	  het	  grootst	  die	  graag	  
meer	  sociale	  contacten	  zou	  willen	  hebben	  
(27%).	  En	  26%	  van	  de	  bewoners	  in	  Vleuten	  De	  
Meern	  is	  van	  mening	  dat	  er	  meer	  
georganiseerd	  zou	  moeten	  worden	  voor	  
sociale	  contacten.	  In	  Vleuterweide	  wordt	  die	  
behoefte	  het	  meest	  gevoeld	  (31%).	  Met	  Jabes’	  
Erf	  spelen	  we	  graag	  op	  die	  behoefte	  in	  door	  
het	  bieden	  van	  een	  laagdrempelige	  
ontmoetingsplaats	  en	  het	  aanbieden	  van	  
gezellige	  buurtactiviteiten,	  maar	  ook	  gewoon	  
een	  plek	  om	  tot	  rust	  te	  komen	  in	  een	  toch	  al	  
haastige	  omgeving.	  	  
	  
Volgens	  socioloog	  prof.	  Dr.	  Jenny	  Gierveld	  
hebben	  langdurig	  eenzame	  mensen	  vaak	  
problemen	  met	  contact	  leggen	  met	  anderen	  
en	  kunnen	  ze	  moeilijk	  vriendschappen	  
onderhouden.	  Activiteiten	  ondernemen,	  
samen	  eten	  (in	  de	  wijk),	  een	  nieuw	  
betekenisvol	  netwerk	  opbouwen…	  er	  zijn	  veel	  
manieren	  om	  eenzaamheid	  te	  bestrijden,	  
passend	  bij	  een	  diversiteit	  aan	  mensen.	  
Vrijwilligerswerk	  dat	  iets	  bijdraagt	  aan	  de	  
maatschappij	  blijkt	  een	  bijzonder	  positieve	  
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DE NAAM JABES’ ERF 
	  
	  
Jabes’	  naam	  staat	  in	  een	  van	  de	  geslachtsregisters	  in	  de	  Bijbel.	  Hij	  had	  geen	  vader	  en	  zijn	  moeder	  gaf	  hem	  de	  naam	  ‘met	  smart	  gebaard’.	  Hij	  kende	  de	  
warmte	  van	  het	  gezin	  niet,	  maar	  hij	  kende	  God	  wel.	  In	  de	  Joodse	  traditie	  was	  het	  gebruikelijk	  dat	  de	  vader	  zijn	  zoons	  zegende	  met	  de	  zegen	  van	  
Abraham.	  Jabes	  had	  geen	  vader	  op	  aarde,	  maar	  wel	  een	  vader	  in	  de	  hemel.	  Hij	  vroeg	  Hem	  of	  Hij	  hem	  overvloedig	  wilde	  zegenen	  en	  zijn	  gebied	  wilde	  
vergroten.	  Of	  Hij	  hem	  wilde	  bewaren	  voor	  het	  kwade,	  zodat	  hem	  geen	  smart	  trof.	  	  En	  God	  gaf	  hem	  wat	  hij	  vroeg.	  	  Vanuit	  het	  verlangen	  om	  iets	  te	  
betekenen	  voor	  de	  mensen	  om	  ons	  heen	  (in	  het	  bijzonder	  voor	  jongeren	  die	  het	  net	  als	  Jabes	  thuis	  niet	  makkelijk	  hebben)	  hebben	  ook	  wij	  het	  gebed	  
van	  Jabes	  gebeden.	  En	  willen	  we	  graag	  als	  link	  naar	  het	  jeugdwerk	  en	  de	  opvang	  Jabes’	  naam	  aan	  het	  initiatief	  verbinden.	  

	  

uitwerking	  te	  hebben.	  Voor	  Jabes’	  Erf	  dat	  
draait	  op	  vrijwillige	  krachten	  snijdt	  het	  mes	  
aan	  twee	  kanten!	  Ook	  in	  Woerden	  zien	  we	  
hoe	  (eenzame)	  mensen	  door	  vrijwilligerswerk	  
te	  gaan	  doen	  	  zelf	  eenzaamheid	  bestrijden.	  
Vrijwilligerswerk	  in	  het	  theehuis,	  in	  de	  vintage	  
store,	  jeugdwerk	  of	  in	  de	  begeleiding	  van	  
jongeren	  op	  hun	  stage/leerwerkplek.	  Het	  geeft	  
ontzettend	  veel	  voldoening	  en	  een	  gratis	  
sociaal	  netwerk	  erbij!	  
	  

★	  
	  
VERBORGEN ARMOEDE    
De	  afgelopen	  jaren	  heeft	  de	  financiële	  crisis	  
flink	  toegeslagen.	  Bezuinigingen,	  
werkloosheid,	  faillissementen	  en	  hypotheken	  
die	  ‘onder	  water	  staan’	  	  zijn	  aan	  de	  orde	  van	  
de	  dag.	  De	  mensen	  onder	  ons	  die	  niet	  of	  
nauwelijks	  rond	  kunnen	  komen	  en	  zelfs	  
moeten	  korten	  in	  hun	  primaire	  
levensbehoeften,	  verdienen	  een	  steuntje	  in	  de	  
rug.	  De	  economie	  krabbelt	  langzaam	  weer	  
op….	  maar	  voor	  de	  meesten	  betekent	  dit	  niet	  
direct	  verandering	  in	  hun	  situatie.	  De	  
voedselbanken	  hebben	  het	  nog	  altijd	  zwaar.	  	  
	  
	  
	  

Zo	  ook	  onze	  eigen	  voedselbank	  in	  Leidsche	  
Rijn.	  Vlak	  voor	  de	  kerstdagen	  hadden	  ze	  nog	  te	  
weinig	  binnen	  gekregen	  om	  uit	  te	  kunnen	  
delen	  aan	  alle	  mensen	  die	  hiervoor	  in	  
aanmerking	  komen.	  	  
In	  Vleuterweide	  met	  haar	  prachtige	  woningen	  
(met	  een	  gemiddelde	  WOZ	  waarde	  van	  
270.000	  euro)	  lijkt	  op	  het	  eerste	  gezicht	  
weinig	  armoede	  aanwezig.	  Maar,	  verborgen	  
armoede	  blijft	  niet	  beperkt	  tot	  de	  lagere	  
inkomens.	  Ook	  welgestelden	  zagen	  hun	  
kapitaal	  verdampen	  en	  leven	  op	  geleend	  geld.	  	  
	  
Uit	  de	  Buurtmonitor	  van	  de	  Gemeente	  Utrecht	  
(WistUdata)	  komt	  naar	  voren	  dat	  4,4%	  van	  de	  
ondervraagden	  uit	  Vleuterweide	  financieel	  
niet	  rond	  kan	  komen.	  Voor	  Veldhuizen	  ligt	  dat	  
percentage	  op	  6,6%.	  	  Verborgen	  armoede	  is	  
dichterbij	  dan	  je	  denkt!	  Oplossen	  kunnen	  we	  
het	  niet,	  maar	  er	  zijn	  wel.	  	  
	  
Op	  Jabes’	  Erf	  bieden	  we	  gezelligheid	  of	  een	  
goed	  gesprek	  voor	  wie	  het	  wil.	  Een	  bakje	  
koffie	  of	  een	  maaltijd	  tegen	  heel	  schappelijke	  
prijzen	  en	  een	  tweedehands	  kledingwinkeltje	  
als	  instrument	  om	  verborgen	  armoede	  te	  
signaleren	  en	  bestrijden.	  	  

	  
	  

DR IVE  
Vanuit	  een	  christelijke	  drive,	  als	  volgelingen	  
van	  Jezus,	  staan	  we	  graag	  klaar	  voor	  de	  
mensen	  om	  ons	  heen.	  Van	  nature	  komen	  	  
mensen	  en	  kinderen	  naar	  ons	  toe	  voor	  een	  	  
luisterend	  oor	  en	  goed	  gesprek	  of	  	  
een	  gezellige	  (knutsel)middag.	  Het	  is	  ons	  
verlangen	  om	  er	  samen	  met	  elkaar	  voor	  elkaar	  
te	  zijn,	  ongeacht	  geloof,	  huidskleur,	  	  
inkomen	  of	  wat	  ook.	  Wij	  geloven	  dat	  ieder	  
mens	  zijn	  of	  haar	  eigen	  kwaliteiten,	  talenten	  
en	  bediening	  heeft	  tot	  opbouw	  van	  zichzelf	  en	  
tot	  opbouw	  van	  de	  ander.	  	  
	  

"Want	  ik	  had	  honger	  en	  u	  gaf	  mij	  te	  eten,	  	  
ik	  had	  dorst	  en	  u	  gaf	  mij	  te	  drinken,	  

ik	  was	  een	  vreemdeling	  	  
en	  u	  verleende	  mij	  onderdak,	  	  

ik	  was	  naakt	  en	  u	  gaf	  mij	  kleding,	  	  
ik	  was	  ziek	  en	  u	  verzorgde	  mij,	  	  

ik	  zat	  gevangen	  en	  u	  kwam	  mij	  bezoeken	  [...]	  
Alles	  wat	  jullie	  gedaan	  hebben	  voor	  een	  van	  de	  
onaanzienlijksten	  van	  mijn	  broeders	  of	  zusters,	  

dat	  hebben	  jullie	  voor	  mij	  gedaan"	  	  
	  

(Mattheüs	  25,	  de	  Bijbel)	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


