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Het bestuur van Stichting Quiet Community 
Maastricht wil nog even kort de historie weergeven en 
uitleggen waar de Quiet Community voor staat.
 
In 2017 is in Maastricht de kiem gelegd om een Quiet 
Community op te starten in navolging van de Quiet 
Community Tilburg. Tilburg is op enig moment gestart 
met het tijdschrift Quiet 500 als tegenhanger van de 
alom bekende Quote 500. In deze glossy die (letter-
lijk en figuurlijk) schuurt, vertellen mensen hun eigen 
verhaal. Aangrijpend, ontroerend maar ook héél knap 
om de schaamte van ‘arm zijn’ te overwinnen. Dat is 
precies waar Quiet over gaat. 
Quiet wil armoede verzachten, mensen empoweren 
en armoede bespreekbaar maken. Het unieke van de 
Quiet community is dat we mensen geen vragen stel-
len over hun persoonlijke situatie. Het is gebaseerd op 
vertrouwen. 

Verzachten gebeurt door het geven van, voor mensen 
die niet in armoede leven gewone, “verwennerijen” 
zoals etentjes, een kinderfeestje, een knipbeurt bij de 
kapper, een keer naar het theater gaan of naar een 
concert in het MECC. Hiervoor is de connectie met het 
bedrijfsleven van belang, die rechtstreeks hun giften 
aanbieden en zien verzilveren. 
Empowerment willen we bereiken door de mensen uit 
hun vaak geïsoleerde omgeving te halen. Door de ver-
wennerijen maken ze de eerste stap en zijn ze al een 
drempel over. Dat is ook te lezen in het jaarverslag bij 
de diverse persoonlijke verhalen. Dit keer hebben wij 
aan de hand van de methodiek van de participatielad-
der inzichtelijk gemaakt welk effect dit heeft gehad.
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Verder enthousiasmeren we de members tot vrijwilli-
gerswerk binnen de Quiet Community of daarbuiten. 
Ultiem doel is als men bij sponsoren van de verwenne-
rijen een stage zou krijgen of zelfs een betaalde baan. 
Het bespreekbaar maken van armoede willen we doen 
door zo veel mogelijk met andere organisaties die het 
thema armoede op de een of andere manier in hun 
vaandel hebben, samen te werken. Daarnaast bespre-
ken we natuurlijk het thema met al onze sponsoren. 
Tevens is de Gemeente Maastricht een belangrijke 
partij betreffende dit thema. 

2019 In 2019 zijn we gestart met meer vrijwilligs dan 
voorheen. Dat heeft tot veel enthousiasme geleidt. 
Te zien in de diverse activiteiten. De inloop die nu 
echt een huiskamer is geworden en veelvuldig en 
regelmatig wordt bezocht door members. Het feit dat 
vrijwilligers zelf meer initiatieven nemen en sponsoren 
benaderen geeft de kracht van empowerment aan. Dit 
komt ook tot uiting in de meting op de participatielad-
der.
 
Een geweldige dag organiseren waarbij 80 members 
op kosten van een sponsor een geweldige lunch  bij 
sterrenrestaurant Beluga genoten, met als kroon op 
het werk de sponsor en memberbijeenkomst in het 
najaar in de Muziekgieterij. Met één woord Chapeau!
De kracht van deze laatste bijeenkomst lag er in dat 
members/vrijwilligers dit zelf georganiseerd hebben. 
Members verzorgden zelf het eten en sponsoren en 
subsidieverstrekkers waren in grote getallen aanwezig 
om te ervaren wat dit met iedereen doet. 
 

2019 was voor ons het jaar van de opbouw van de 
organisatie met een goed vrijwilligersnetwerk. 
De operatie van de Quiet Community Maastricht 
wordt gedragen voor en dóór members. Dat is ook de 
opmaat naar de komende jaren waarin er een stabiele 
organisatie moet staan zonder ondersteuning van 
projectmanagement van Trajekt. 
2019 was een jaar met mooie successen maar 
logischerwijs ook nog met leerpunten.

2020 wordt, na 2 jaren van opbouwen, het beslissen-
de jaar voor de Quiet Community Maastricht. Onze 
geldstroom loopt nog deels door in 2021 maar is 
onvoldoende om daarna een stabiele basis te heb-
ben. Vandaar ook dat al in 2019 diverse gesprekken 
geweest zijn met de Gemeente Maastricht over een 
meer direct betrokken rol. Zonder een structurele fi-
nanciële bijdrage redt de Quiet community Maastricht, 
met inmiddels ruim 300 leden, het niet.  
Deze gesprekken met de gemeente Maastricht zijn 
positief verlopen maar thans nog zonder toezegging. 
Uiterlijk Q2 2020 moet duidelijkheid zijn over de finan-
ciële continuatie. Indien in Q2 er geen duidelijkheid 
is over de financiële continuatie, dan zal het bestuur 
daar een keuze over maken. Verder zijn we als bestuur 
nog op zoek naar incidentele en structurele andere 
inkomstenbronnen waaronder van bedrijven, particu-
lieren of andere charitatieve instellingen. 
Plannen hiervoor worden in Q1 verder geconcretiseerd 
worden. 2020 zal een uitdagend jaar worden voor de 
Quiet Community Maastricht. 

Het bestuur van Quiet Maastricht
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DEZE UITGAVE
Dit katern is meer dan gewoon een Quiet jaarverslag 
2019. De Quiet heeft 3 hoofdactiviteiten:
• verzachten
• bewustwording/ vertellen
• versterken.
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Met dit jaarverslag willen we wat meer zicht 
geven op onze 3de activiteit: het versterken van 
onze members. Want door het geven van verwenne-
rijtjes en uitjes door onze lokale ondernemers gebeurt 
er ook iets met onze members. 
Ze doen weer mee! Ze komen uit hun huis, straat, wijk 
en nemen deel aan activiteiten samen met onze ande-
re stadsbewoners!

Het meetbaar maken van het versterken van mensen 
is geen gemakkelijke en van diverse factoren afhan-
kelijk. Om de versterking van onze members toch 
meetbaarder te maken hebben we gebruik gemaakt 
van de participatieladder. Het principe van de ladder is 
verrassend simpel. De ladder heeft zes treden die het 
niveau van deelnemen aangeven:

Het moge duidelijk zijn dat de Quiet Community 
Maastricht zich vooral richt op de eerste drie peilers 
(de beweging van geïsoleerd leven, naar sociale con-
tacten buitenshuis en deelname aan georganiseerde 
activiteiten). De vierde peiler is een mooi gevolg van 
de basisactiviteit van de Quiet: de members worden 
vrijwilligers omdat ze graag ook een steentje bijdra-
gen, iets terug willen doen. De 5de en 6de peiler zien 
we ook terug bij enkele members/ vrijwilligers van 
de Quiet maar behoort niet tot de gronddoelstellin-
gen van onze organisatie. De Quiet fungeert als een 
trampoline waar onze members steeds beter op 
kunnen springen. Hier is de verbinding met het sociaal 
maatschappelijk werkveld heel belangrijk zodat onze 
members de volgende stap kunnen maken zodat de 
springkracht niet verloren gaat. De Quiet werkt hierbij 
goed samen met organisaties als Trajekt, 
de gemeentelijke sociale dienst en Podium 24.

In dit document zullen we naast ieder item over het 
versterken van onze members de participatieladder 
erbij houden. Als een soort thermometer wordt dan 
inzichtelijk gemaakt waar versterkende stappen zijn 
gezet. 
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VERSTERKING: WERK IN UITVOERING
GROEI(EN) BIJ QUIET
Quiet Community Maastricht wil voor zoveel mogelijk mensen in een armoedesituatie een verschil maken. Dat 
uitgangspunt leidt “vanzelf” tot het uitbreiden van het aantal members en aanbiedingen. Eind 2019 stonden 346 
memberhuishoudens bij ons ingeschreven waarbij deze huishoudens gemiddeld 5 keer per jaar een gratis aan-
bieding hebben gekregen. Dit lijkt gewoon, maar dit betekent dat 346 huishoudens (dat kunnen dus meerdere 
mensen per huishouden zijn) 5 keer de stap hebben gemaakt van een geïsoleerd leven naar sociale contacten 
buitenshuis of zelfs deelname aan de door de Quiet georganiseerde activiteiten (participatietrede 2, 3). Zijn gaan 
praten over hun situatie, de connectie hebben gemaakt met mensen buiten hun situatie of woonwijk. Dit is een 
enorme stap! En dat zijn we heel trots op…

Maar er is meer en de Quiet doet ook veel meer! 
Naast bewustwording en armoedeverzachting is het 
versterken van de members een van de speerpunten 
van de Quiet. Hun wordt, via onze inloopochtenden, 
tal van activiteiten en intensieve communicatie, alle 
ruimte geboden om een bijdrage te leveren aan de 
community. We stimuleren members om, in een sfeer 
van respect en vertrouwen, hun mogelijkheden en 
talenten te (her) ontdekken en in te zetten. 
Voor hunzelf en voor anderen.

We merken dat het werkt! 
Met ieder die in aanmerking komt voor het mem-
bership wordt uitgebreid gesproken. Niet alleen over 
wat mensen mogen halen bij Quiet, maar vooral ook 
over wat ze kunnen brengen, qua ideeën, tijd, energie 
en talent. De wekelijkse inloopochtend is het afgelo-
pen jaar ontzettend gegroeid. Wat in 2018 nog een 
ontmoetingsplek in opbouw was, mensen moesten 

de inloop nog echt even weten te vinden, is nu een 
vanzelfsprekendheid geworden. Iedere inloop is een 
gezellig komen en gaan van mensen. De ruimte is 
zelfs te klein geworden, niet iedereen kan meer zitten, 
en ook wordt er regelmatig gevraagd of de Quiet niet 
meer ochtenden open kan. De inloop biedt mensen de 
kans om contacten te leggen, hun netwerk uit te brei-
den, en al doende een sociaal of mentaal isolement 
te voorkomen of te doorbreken. De saamhorigheid en 
gezelligheid brengen velen ertoe zich in te zetten als 
vrijwilliger voor de Quiet. Wat mooi is om te zien is 
dat vaak dit VANUIT DE MENSEN ZELF komt. Omdat 
ze IETS TERUG WILLEN DOEN. Daar waar het soms 
trekken en duwen is om mensen aan het werk te krij-
gen zien we bij Quiet dat mensen graag hun steentje 
bijdragen…
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DE CIJFERS VAN 2019
Na de vliegende startfase van de Quiet organisatie in 2017/2018 (de jonge honden fase) ligt in 2019 (de pubertijd) 
de focus vooral op kwalitatieve doelstellingen in plaats van het uitbreiden van het aantal sponsoren en members 
(al wordt dit natuurlijk niet uit het oog verloren). Anders gezegd: onze belangrijkste doelstellingen zijn het verzach-
ten van de armoede van onze huidige members en door de verzachting versterken van hun positie (focus op van 
trede 1 naar trede 2/3 op participatieladder)

Overzicht Doelstellingen Quiet Community Maastricht 2018-2020

REALISATIE 2019

In 2019 is de grootste aandacht uitgegaan naar het 
versterken van onze members en het bestendigen van 
de organisatie. 
Onze inloop heeft de nodige aandacht gekregen. 
Naast het uitbreiden van het vrijwilligersteam van 
gastdames (en heren!) heeft ook de inlooplocatie 
met hulp van Hornbach een mooie opknapbeurt 
gekregen. Het aantal members dat naar de inloop 
komt in 2019 is explosief gestegen.

Na de vliegende startfase van de Quiet organisatie in 2017/2018 (de jonge honden fase) ligt in 2019 (de 

pubertijd) de focus vooral op kwalitatieve doelstellingen in plaats van het uitbreiden van het aantal sponsoren

en members (al wordt dit natuurlijk niet uit het oog verloren). Anders gezegd: onze belangrijkste doelstellingen

zijn het verzachten van de armoede van onze huidige members en door de verzachting versterken van hun 

positie (focus op van trede 1 naar trede 2/3 op participatieladder) 

Overzicht Doelstellingen Quiet Community Maastricht 2018-2020

Jaar Aantal 

Members

Aantal 

Sponsoren

Verzachten/Ver

sterken:

Percentage 

Geaccepteerde 

aanbiedingen

Versterken:

Aantal 

Vrijwilligers 

Members

(Trede 4) 

Vrijwilligers 

Totaal

Versterken

:

Gemiddeld

aantal

bezoekers

inloop

Trede 2/3

Versterken:

Aantal

activiteiten

inloop 

Trede 2/3

2018 250 70 34%   15 15 15 5

2019 300 80 50% 25 25 30 8

2020 500+ 120+ 70% 30 30+ 45+ 12

Realisatie 2019:

In 2019 is de grootste aandacht uitgegaan naar het versterken van onze members en het bestendigen van de 

organisatie. 

Onze inloop heeft de nodige aandacht gekregen. Naast het uitbreiden van het vrijwilligersteam van gastdames 

(en heren!) heeft ook de inlooplocatie met hulp van Hornbach een mooie opknapbeurt gekregen. Het aantal 

members dat naar de inloop komt in 2019 is explosief gestegen.

1 van de overige belangrijke acties was het aanmoedigen van de members aanbiedingen niet te laten 

verlopen. Ons belteam is druk bezig geweest met het nabellen van de members. Soms was een simpele uitleg 

over het systeem genoeg om de volgende aanbieding wel te accepteren. Vanuit de participatieladder bekeken:

van isolatie naar deelname aan activiteiten buitenshuis. 

Ook is dit jaar stevig ingezet op evenementen tussen members en niet members: ons sponsorevenement in de 

muziekgieterij is hier een mooi voorbeeld van. Van isolatie naar deelname activiteiten buitenshuis en zelfs 

gezien het grote aantal vrijwilligers dat heeft meegeholpen tijdens en na het evenement zelfs het doen van 

onbetaald werk!

We hebben gemerkt dat de aandacht voor het versterken van onze members in 2019 zich heeft terugvertaald 

naar een groter aanbod van incidentele vrijwilligers (Dat wil zeggen die vrijwilligers die als het eens nodig is 

hun handjes uit de mouwen steken. In 2020 willen we dit verder bestendigen door het uitbreiden van de 

structurele vrijwilligers uit de bestaande members.  

De cijfers gekoppeld aan de tredes van de participatieladder:

Trede 2

Sociale 

contacten

Trede 3

Deelname 

Activiteiten

Trede 4

Onbetaald

Werk

Trede 5

Betaald werk 

met 

ondersteuning 

of opleiding

Trede 6

Betaald 

Werk

Aantal 

members

346 193 25 10 4

Als gezegd hebben het afgelopen jaar 346 members minstens 5 keer gebruik gemaakt van de aanbiedingen van

de sponsoren van de Quiet. Bij benadering (omdat er members zijn die verschillende keren hebben 

deelgenomen) hebben 190 members deelgenomen aan de georganiseerde activiteiten. 25 members doen op 

Na de vliegende startfase van de Quiet organisatie in 2017/2018 (de jonge honden fase) ligt in 2019 (de 

pubertijd) de focus vooral op kwalitatieve doelstellingen in plaats van het uitbreiden van het aantal sponsoren

en members (al wordt dit natuurlijk niet uit het oog verloren). Anders gezegd: onze belangrijkste doelstellingen

zijn het verzachten van de armoede van onze huidige members en door de verzachting versterken van hun 

positie (focus op van trede 1 naar trede 2/3 op participatieladder) 

Overzicht Doelstellingen Quiet Community Maastricht 2018-2020

Jaar Aantal 

Members

Aantal 

Sponsoren

Verzachten/Ver

sterken:

Percentage 

Geaccepteerde 

aanbiedingen

Versterken:

Aantal 

Vrijwilligers 

Members

(Trede 4) 

Vrijwilligers 

Totaal

Versterken

:

Gemiddeld

aantal

bezoekers

inloop

Trede 2/3

Versterken:

Aantal

activiteiten

inloop 

Trede 2/3

2018 250 70 34%   15 15 15 5

2019 300 80 50% 25 25 30 8

2020 500+ 120+ 70% 30 30+ 45+ 12

Realisatie 2019:

Eind 2019 is de stand van zaken het volgende: 

Realiteit 2019 Doelstellingen 2019

Members 346 300

Sponsoren 75 80

Vrijwilligers/ Members 

inidenteel

12 Geen doelstellingen

Vrijwilligers/ Members

Vast

20 25

Vrijwilligers totaal 22 25

Doorstroom betaald werk 4 Geen doelstellingen

Aantal trainingen/ 

opleidingen vrijwilligers

5 Geen doelstellingen

Geaccepteerde 

aanbiedingen

56,00% 50,00%

Gemiddeld aantal 

members inloop per week

35 30

Aantal evenementen 10 8

In 2019 is de grootste aandacht uitgegaan naar het versterken van onze members en het bestendigen van de 

organisatie. 

Onze inloop heeft de nodige aandacht gekregen. Naast het uitbreiden van het vrijwilligersteam van gastdames 

(en heren!) heeft ook de inlooplocatie met hulp van Hornbach een mooie opknapbeurt gekregen. Het aantal 

members dat naar de inloop komt in 2019 is explosief gestegen.

1 van de overige belangrijke acties was het aanmoedigen van de members aanbiedingen niet te laten 

verlopen. Ons belteam is druk bezig geweest met het nabellen van de members. Soms was een simpele uitleg 

over het systeem genoeg om de volgende aanbieding wel te accepteren. Vanuit de participatieladder bekeken:

van isolatie naar deelname aan activiteiten buitenshuis. 

Eind 2019 is de stand van zaken het volgende: 

Een van de overige belangrijke acties was het aan-
moedigen van de members aanbiedingen niet te laten 
verlopen. Ons belteam is druk bezig geweest met 
het nabellen van de members. Soms was een simpele 
uitleg over het systeem genoeg om de volgende aan-
bieding wel te accepteren. 
Vanuit de participatieladder bekeken: van isolatie naar 
deelname aan activiteiten buitenshuis. 
Ook is dit jaar stevig ingezet op evenementen tussen 
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Na de vliegende startfase van de Quiet organisatie in 2017/2018 (de jonge honden fase) ligt in 2019 (de 

pubertijd) de focus vooral op kwalitatieve doelstellingen in plaats van het uitbreiden van het aantal sponsoren

en members (al wordt dit natuurlijk niet uit het oog verloren). Anders gezegd: onze belangrijkste doelstellingen

zijn het verzachten van de armoede van onze huidige members en door de verzachting versterken van hun 

positie (focus op van trede 1 naar trede 2/3 op participatieladder) 
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Verzachten/Ver

sterken:
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aanbiedingen
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Aantal 

Vrijwilligers 
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Versterken

:

Gemiddeld

aantal

bezoekers

inloop

Trede 2/3

Versterken:

Aantal

activiteiten

inloop 

Trede 2/3

2018 250 70 34%   15 15 15 5

2019 300 80 50% 25 25 30 8

2020 500+ 120+ 70% 30 30+ 45+ 12

Realisatie 2019:

In 2019 is de grootste aandacht uitgegaan naar het versterken van onze members en het bestendigen van de 

organisatie. 

Onze inloop heeft de nodige aandacht gekregen. Naast het uitbreiden van het vrijwilligersteam van gastdames 

(en heren!) heeft ook de inlooplocatie met hulp van Hornbach een mooie opknapbeurt gekregen. Het aantal 

members dat naar de inloop komt in 2019 is explosief gestegen.

1 van de overige belangrijke acties was het aanmoedigen van de members aanbiedingen niet te laten 

verlopen. Ons belteam is druk bezig geweest met het nabellen van de members. Soms was een simpele uitleg 

over het systeem genoeg om de volgende aanbieding wel te accepteren. Vanuit de participatieladder bekeken:

van isolatie naar deelname aan activiteiten buitenshuis. 

Ook is dit jaar stevig ingezet op evenementen tussen members en niet members: ons sponsorevenement in de 

muziekgieterij is hier een mooi voorbeeld van. Van isolatie naar deelname activiteiten buitenshuis en zelfs 

gezien het grote aantal vrijwilligers dat heeft meegeholpen tijdens en na het evenement zelfs het doen van 

onbetaald werk!

We hebben gemerkt dat de aandacht voor het versterken van onze members in 2019 zich heeft terugvertaald 

naar een groter aanbod van incidentele vrijwilligers (Dat wil zeggen die vrijwilligers die als het eens nodig is 

hun handjes uit de mouwen steken. In 2020 willen we dit verder bestendigen door het uitbreiden van de 

structurele vrijwilligers uit de bestaande members.  

De cijfers gekoppeld aan de tredes van de participatieladder:

Trede 2

Sociale 

contacten

Trede 3

Deelname 

Activiteiten

Trede 4

Onbetaald

Werk

Trede 5

Betaald werk 

met 

ondersteuning 

of opleiding

Trede 6

Betaald 

Werk

Aantal 

members

346 193 25 10 4

Als gezegd hebben het afgelopen jaar 346 members minstens 5 keer gebruik gemaakt van de aanbiedingen van

de sponsoren van de Quiet. Bij benadering (omdat er members zijn die verschillende keren hebben 

deelgenomen) hebben 190 members deelgenomen aan de georganiseerde activiteiten. 25 members doen op 

De cijfers gekoppeld aan de tredes van de participatieladder

4

Als gezegd hebben het afgelopen jaar 346 members 
minstens 5 keer gebruik gemaakt van de aanbiedin-
gen van de sponsoren van Quiet. 

Bij benadering (omdat er members zijn die verschillen-
de keren hebben deelgenomen) hebben 193 members 
deelgenomen aan de georganiseerde activiteiten. 25 
members doen op regelmatige basis vrijwilligerswerk 
voor de Quiet en hebben daardoor de stap gemaakt 
naar trede 4 van de participatie-
ladder. We hebben het afgelopen jaar een start 
gemaakt met het inventariseren en inspelen op de 
talenten van onze vrijwilligers. 
Dat is in eerste instantie het toewijzen van taken en 
verantwoordelijkheden waarbij de talenten als beste 
verder ontwikkeld kunnen worden maar ook daar waar 
mogelijk het ondersteunen van de vrijwilligers op het 
gebied van kennisvergaring d.m.v. voorlichtingsbijeen-
komsten, het volgen van een cursus of een opleiding. 
In het afgelopen jaar hebben 10 mensen een cursus 
gevolgd (waarvan 1 een opleiding). 
Ook hebben we voor alle vrijwilligers een aantal se-
minars georganiseerd waar kennisuitwisseling op de 
agenda stond. 
In 2020 willen we nog steviger op trede 5 gaan inzet-
ten (eventueel in samenwerking met onze partners).

members en niet members: ons sponsorevenement 
in de muziekgieterij is hier een mooi voorbeeld van. 
Van isolatie naar deelname activiteiten buitenshuis 
en zelfs gezien het grote aantal vrijwilligers dat heeft 
meegeholpen tijdens en na het evenement zelfs het 
doen van onbetaald werk! We hebben gemerkt dat de 
aandacht voor het versterken van onze members in 

2019 zich heeft terugvertaald naar een groter aan-
bod van incidentele vrijwilligers (dat wil zeggen die 
vrijwilligers die als het eens nodig is hun handjes uit 
de mouwen steken). 
In 2020 willen we dit verder bestendigen door het uit-
breiden van de structurele vrijwilligers uit de bestaan-
de members.  
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DE TEAMS
Quiet zou Quiet niet zijn zonder de bijzondere inspanning van onze vrijwilligers. 

VERSTERKEN VAN ONZE VRIJWILLIGERS 4

HET INLOOPTEAM
Bij de wekelijkse inloopochtend, met gemiddeld 
zo’n 35 bezoekers, komt stiekem heel wat kijken. 
Gasten ontvangen, koffie schenken, de vlaai (gedo-
neerd door Talentino) serveren, het voorbereiden 
en uitvoeren van speciale evenementen, opruimen, 
afwassen… 
Al deze taken worden opgepakt door ons inloop-
team dat bestaat uit een kern van 6 mensen. 
Uitgangspunt is dat niemand bij ons binnenloopt 
er verloren bijstaat. Immers, deze member heeft 
al heel wat drempels moeten nemen door bij ons 
de drempel over te komen! Door het enthousiasme 
van ons inloopteam trekken zij anderen mee in het 
Quiet gevoel EN de activiteiten.

Resultaten van het inloopteam
Gemiddeld 35 mensen per week komen naar de 
inloop. 95 mensen hebben deelgenomen aan bij 
de inloop georganiseerde activiteiten.

HET BELTEAM
Dit team bestaat momenteel uit 3 members die 
ieder collega members opbellen om ze te wijzen 
op extra aanbiedingen, om te voorkomen dat ze 
aanbiedingen laten verlopen, om technische pro-
blemen voor te zijn of op te lossen. Dit team speelt 
een cruciale rol bij het voorkomen van ‘no shows”: 
de mensen die zonder bericht niet komen bij een 
speciaal voor of door Quiet georganiseerd evene-
ment. 

Resultaten van het belteam
Het belteam heeft het afgelopen jaar iedere 
member op zijn minst 1 keer aan de telefoon 
gehad. Sommige members zijn meerdere malen 
gebeld. 
Belangrijkste resultaat is dat het aantal 
geaccepteerde aanbiedingen van het afgelopen 
jaar is gestegen naar 56 %

HET MARKETING EN PR TEAM
Via Quiet Community willen we zoveel mogelijk 
mensen in Maastricht bewust laten worden van 
wat armoede in Maastricht is, dat dit veel mensen 
raakt! Op deze manier hopen we dat de stigma-
tisering afneemt. Ook is het belangrijk dat onze 
sponsoren, die zo belangrijk zijn vanwege de mooie 
aanbiedingen voor onze members, ook in het zon-
netje worden gezet en de aandacht krijgen die ze 
verdienen!

Ons marketingteam bestaat uit twee bevlogen 
dames. Samen dragen zij zorg voor de inhoud 
en layout van de rapportages (waaronder deze 
rapportage), plaatsen ze iedere week een item op 
Facebook, zorgen ze voor regelmatige media-aan-
dacht en geven daar waar nodig presentaties over 
armoede in Maastricht in het algemeen en Quiet 
Community in het bijzonder.

HET SALES TEAM
Een team is momenteel nog een groot woord. Maar 
onze salesdame werkt voor 10! 
In haar eentje draagt ze zorg voor het relatiebeheer 
richting onze sponsoren en het binnenhalen van 
nieuwe sponsoren. 
Ook organiseert ze regelmatig in samenwerking 
met het memberteam evenementen waarbij 
sponsoren en members met elkaar samenkomen.
 
We zijn nog dringend op zoek naar uitbreiding van 
het salesteam. 

Voor veel members is dit nog een brug te ver: 
het is toch heel wat om in gesprek te gaan met 
sponsoren! 
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“Ik ben zojuist teruggekomen van de Tapijn waar we een Kerstontbijt hebben gehad. 
Het was verrukkelijk!! Ook heb ik gisteren een kerstpakket mogen ontvangen 

waar ik bijzonder blij mee ben. Wat een rijk gevulde doos!!! 
Heel veel dank dat er zoiets is als Quiet”

HET MEMBER/ EMPOWERMENT TEAM
Momenteel 3 mensen sterk, members. Met iedere 
nieuwe member voeren zij een uitgebreid inschrijf-
gesprek, om zo goed mogelijk inzicht te krijgen 
in behoeften, voorkeuren en ook vaardigheden en 
talenten. Ook geven ze uitleg over het optimaal 
gebruik van het digitale platform en de werking 
van Quiet app. De warme sfeer waarin dit gebeurt 
brengt steeds meer mensen in de stemming om 
niet alleen te halen, maar ook te brengen. 
Dit laatste is geen must, maar we worden er wel 
heel blij van!
Verder houdt het memberteam zich bezig met het 
organiseren van bijzondere member to supporter/ 
sponsorevenementen. 

Resultaten van het empowermentteam
Het empowermentteam heeft het druk gehad het 
afgelopen jaar. Er zijn maar liefst 10 activiteiten 
georganiseerd voor members en/of door members. 
Dit team heeft een belangrijke rol gespeeld bij de 
groei van trede 2 (sociale contacten buitenshuis) 
naar trede 3 (deelname aan georganiseerde 
activiteiten) en zelf trede 4 (onbetaald werk)

3  in totaal 190 mensen
4  25 vrijwilligers

PARTICIPATIELADDER TEAM
Toelichting: 4 members/ vrijwilligers van ons team 
hebben in 2019 betaald werk gevonden en zijn 
daardoor uitgestroomd. Omdat momenteel al onze 
vrijwilligers ook member zijn van Quiet staat de 
participatieladder op 4.
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Voor kinderen is het belangrijk dat ze mee mogen doen, dat ze kunnen spelen, ontdekken, genieten en lachen. 
Quiet members verzorgen in hun rol van vrijwilliger regelmatig activiteiten voor onze kinderen. 
Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk van alledag.

VERSTERKING: VOOR DE KINDEREN

TUINFEEST
Het door members georganiseerde tuinfeest was een 
succes. Wat betreft het weer zeker, lekker zonnig, 
maar ook zeker qua bezoekersaantal. In totaal 50 
kinderen en ouders hebben we deze middag mogen 
verwelkomen. Een member verzorgde een geweldige 
poppenkast show, er waren spellen te doen en veel 
lekkers te eten. Lekker een dagje er onbezorgd op uit, 
ouders heerlijk zittend in de tuin terwijl de kinderen 
zich amuseren. 

3  deelname georganiseerde activiteiten 57 members
4  onbetaald werk, opleiding 7 members

BAKKEN MET KINDEREN
Drie members verzorgden, in samenwerking met 
de studenten van Match, twee middagen waarop er 
met de kinderen van de members gebakken werd. 
De ene middag mochten de kids zich uitleven op het 
beleggen en bakken van pizza’s die ze daarna gezellig 
samen oppeuzelden.
De andere middag werd alles uit de kast gehaald om 
samen feestelijke koekjes te bakken. Zeker tien kinde-
ren namen deel aan deze activiteiten en ze vonden het 
geweldig om te doen.

PHANTASIALAND
In samenwerking met de Stichting Joepiezz zetten 
vier vrijwilligers zich in om een voor vijftig van onze 
kinderen een onvergetelijke reis naar Phantasialand te 
organiseren. De bus zat vol, de stemming was die dag 
optimaal. De geheel verzorgde dag gaf de deelene-
mende gezinnen een positieve boost. Voor veel kinde-
ren was het alsof een droom uitkwam. Phantasialand! 
Daar konden zij zich lekker uitleven en later op school 
mooie verhalen over vertellen.

3  deelname georganiseerde activiteiten 50 members

12

3
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IK KOOK VOOR JOU
Dit RTV programma streek neer op de inlooplocatie 
van Quiet om samen met een aantal kinderen een 
maaltijd voor hun ouders te bereiden. Tijdens het ko-
ken vertelden de kinderen over hun leven. Daarbij viel 
het ontroerende verhaal van een van de kinderen die 
hier vanuit Syrie met zijn gezin naartoe gevlucht was.
De maaltijd samen met de ouders was een klein, 
supergezellig feestje.

3  deelname georganiseerde activiteiten

Een op de acht kinderen leeft in armoede, Quiet versterkt haar members 
in het verzachten van de armoede onder de bij haar aangesloten kinderen. 

Members helpen members.
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VRIJWILLIGERSBIJEENKOMST
Een paar vrijwilligers organiseerden voor de mee-
werkende members een vrijwilligersbijeenkomst met 
Stichting Turba. De voorstelling “Zelf Sjöldj” was een 
groot succes. Het was informatief, met mooie liedjes, 
goed doordachte sketches en veel herkenning bij de 
vrijwilligers. Vervolgens nog in groepjes het spel “Een 
bloemetje hoort erbij” gedaan waarbij de persoonsge-
bonden verschillen, in wat nu belangrijk is om je geld 
aan uit te geven, duidelijk naar voren kwamen. 
Een verbindende bijeenkomst.

3  deelname georganiseerde activiteiten 
19 members/vrijwilligers

Versterking van members, hoe geef je dat inhoud? Quiet biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarin 
mensen zich comfortabel voelen en een grote gemene deler hebben: ze willen iets voor elkaar en met elkaar doen. 
Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk van alledag.

VERSTERKING: MET ELKAAR VOOR ELKAAR

VAESHARTELT
Aan de rand Maastricht en daardoor iets moeilijker 
te bereiken. Toch waren we met 22 members op 5 
oktober 2019 op Kasteel Vaeshartelt om samen een 
rondleiding te krijgen door het kasteel en bijbehorend 
landgoed. De gids nam ons mee terug in de tijd met 
een stukje geschiedenis en tekeningen van hoe het 
Kasteel in vroegere tijden uitzag. 

3  deelname georganiseerde activiteiten 22 members

PROMINENTENROEIEN
Wij zijn hartstikke trots op onze Quiet Roeikampioe-
nen. Zij hebben tijdens het Prominentenroeien op 14 
september een topprestatie geleverd. 
Een aantal members had nog nooit geroeid maar zij 
leerden het snel in de trainingen voorafgaand aan de 
wedstrijd. En het loonde, ons team werd 1ste! Het was 
een hele spannende dag voor de nieuwe roeiers.  

3  deelname georganiseerde activiteiten, 
nieuwe vaardigheden aanleren 6 members

12

3
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MUSEUMBEZOEK
Ieder jaar krijgen wij een aantal entreekaarten van het 
Bonnefantenmuseum. Een bezoek aan een museum 
is voor veel members nogal een ver-van-mijn-bed-
show . Daarom was het mooi om te zien dat een paar 
members die wel graag naar het museum gaan 
andere members wisten over te halen om samen 
met hen gaan. De reacties van de nieuwe museum-
bezoekers waren zonder uitzondering blij verrast, 
positief, een nieuwe wereld is opengegaan.

2  sociale contacten buitenhuis

“ Ik wil jullie graag allemaal bedanken voor dit mooie jaar van giften en feestjes. 
Zonder jullie had ik dit dit nooit kunnen doen al die verwennerij 

en kopjes koffie met lekkers, leuke sociale contacten, jullie zijn toppers.”
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ALGEMEEN
Het afgelopen jaar mochten wij weer rekenen op de
gulle giften van een aantal, inmiddels vaste, spon-
soren. Vaeshartelt met diners en lunches, Theater
aan het Vrijthof met kaarten voor diverse voorstellin-
gen, MVV gaf tickets voor alle thuiswedstrijden, de
Oostwegel Groep liet members kennismaken met
overnachten en dineren in stijl, Stichting Winterevents
Maastricht bezorgde gezinnen een heerlijke middag
bij Winterwonderland, Philharmonie Zuid gaf tickets
voor diverse uitvoeringen, Tapijn verzorgde het gezelli-
ge kerstontbijt, Il Baccaro met hun Rieu arrangement, 
de vele restaurants van Les Tables die members 
trakteerden op heerlijke etentjes... teveel om op te 
noemen.
Daarnaast vonden een heel aantal nieuwe sponsoren
hun weg naar Quiet Community Maastricht en sloe-
gen hun handen ineen om geheel belangeloos samen 
een verschil te kunnen maken voor zoveel mogelijk 
mensen in Maastricht in een armoede situatie.

BELUGA een ‘once in a life-time’ belevenis.
Om te beginnen het nooit meer te vergeten viergan-
gen diner bij restaurant Beluga. Het hele restaurant
was afgehuurd door een zakenman die iets speciaals
voor de members wilde doen. Ter gelegenheid van zijn 
eigen verjaardag op die dag wilde hij zoveel mogelijk 
mensen laten genieten van de dingen waar hij zelf ook 
zo van kan genieten, lekker uit eten. 
Zeventig members werden hartelijk ontvangen door 
Hans van Wolde en zijn enthousiaste team. Een mid-
daglang werd iedereen getrakteerd op het beste wat 
Beluga te bieden heeft. 

Dress for Success had de meeste members een bij
de gelegenheid passende outfit aangemeten. Kleding
voor speciale gelegenheden die ze allemaal mochten
houden. Komt ook mooi van pas bij een schouwburg-
bezoekje of een etentje met een dierbare.
Visagiemerk Puune had de members voor de 
gelegenheid opgemaakt en Taxibedrijf van Meurs 
bracht de gasten op een passende manier naar de 
locatie. Het was mooi om te zien hoe verschillende 
ondernemers samenwerkten om een onvergetelijke 
dag te realiseren voor onze members.

DE KRACHT VAN DE SPONSOREN

MEMBERS-SPONSORFEEST 
Eind oktober vond de klap op de vuurpijl plaats; het
members sponsors feest bij de Muziekgieterij. Dit
grootse feest werd georganiseerd door het kernteam
van Quiet Maastricht, allen vrijwilliger en member. 
Het was een enorme klus en vergde weken aan plan-
ning en voorbereiding om een onvergetelijk evene-
ment neer te zetten. 

Het was geslaagd! Een feest zoals een feest hoort te 
zijn. Met een heerlijk wereldbuffet, drankjes en hapjes, 
optredens van twee plaatselijke volkszangers en de 
kroning van een member. 
Door de gulheid van diverse betrokken bedrijven en 
ondernemers konden we onder andere een verloting 
houden en goodiebags meegeven.
Zo stelde de Muziekgieterij kosteloos de ruimte ter
beschikking, Sligro kwam verschillende hapjes en 
drankjes brengen, het panhuis doneerde de versiering, 
MVV Maastricht de decoratie, Nelly’s springkussen de 
statafels, Eyecare for You bekostigde in samenwer-
king met Blanche Dael de goodiebags.
De Engel van Maastricht was er om de boel op te 
leuken en ook waren er verschillende gastsprekers die 
de Quiet een warm hart toe dragen.

De Photobooth zorgde voor unieke en hilarische 
momenten die konden worden vastgelegd en waar-
door de mensen een tastbare herinnering aan een 
zeer geslaagde avond mee naar huis konden nemen.
Een van de members had voor de gelegenheid op zijn 
werk heerlijke koekjes en wafels gebakken.
En de dames van de kunstketel hadden gezorgd voor 
Een goed verzorgd buffet met diverse wereldgerech-
ten. Dit zijn hele mooie voorbeelden van versterken.

MAATSCHAPPELIJKE BEURSVLOER
Opnieuw heeft Quiet deelgenomen aan een
editie van de maatschappelijke beursvloer in de 
Ruimte van het sphinxkwartier. Dit onder het kader 
van verbinden, er zijn mooie matches gemaakt met 
verschillende ondernemers en bedrijven. Ook hebben
we op deze bruisende middag de kans gegrepen om 
wat meer te vertellen over Quiet.

4
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De sjoenste daag van m’n leve
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Wat ‘n fees, ‘t waor geweeeeldig!
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SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Om de armoede zo effectief mogelijk te kunnen 
verzachten zijn we steeds op zoek naar de samen-
werking met andere maatschappelijke organisaties, 
zo kunnen we elkaar versterken en samen staan we 
sterker in hetzelfde doel.

De verschillende organisaties waar we al mee hebben 
samengewerkt zijn:
• Maastricht aan zee, zij organiseerden culturele 

middagen en leerzame weekends voor kinderen 
van onze members

• Stichting Joepiez en Candy promise,  
verzorgden een dagje uit naar een pretpark voor 
verschillende gezinnen compleet met busreis en 
versnaperingen.

• Serve the city, stelt maandelijks members in de ge-
legenheid om kosteloos aan te schuiven bij door 
hun studenten georganiseerde etentjes. 

• Stille armen, heeft rond de kerstperiode het me-
rendeel van de members een zeer goed gevuld 
kerstpakket langs gebracht.

• Stichting winterevents, stelde wederom tickets ter 
beschikking zodat gezinnen met hun kinderen 
konden gaan schaatsen op het vrijthof tijdens 
Magisch Maastricht.

• Kunstketel
• De Gouwe
• Maastricht Marketing
• Sinterklaas aan de Maas
• Nationaal fonds Kinderhulp (Actie Pepernoot)
• MVV (member/sponsor feest, jeugdkleding)
• Sweat, Smile, Eat & Repeat (Groene loper event)
• Muziekgieterij (sponsoring feestlocatie)
• Ikea Act Local
• Hornbachhelpt
• Dress for succes
• ING en MWC (Prominenten roeien)
• Natuurtuinen (Energiecoaches)
• Match (studenten die helpen bij verschillende 

activiteiten, koekjes bakken, tuinfeest, opknappen 
inloop locatie)

• Gamma (spullen om het halletje op te knappen)
• Aanzet en 360Zuid (kantoorruimte opknappen en 

samenwerken in 2020)
• Pas op je Geld (interviews met members om hun 

nieuwe website te testen)

• Edu-Esc@peroom (vrijwilligersactiviteit)
• Wijkleerbedrijf Daalhof (samenwerking, stagaires)
• Nelly’s Springkussen Verhuur (veel gesponsord, 

met busje rijden om meubels te leveren aan mem-
bers, tuinfeest en member-sponsorfeest)

• SNS de Ruimte (tweedehands opgeleukte kerstca-
deautjes voor onze members)

• Stichting Turba (Thema Theater, vrijwilligersbijeen-
komst, Vaeshartelt (Rondleiding)

• en vele anderen die Quiet Maastricht incidenteel of 
structureel bijstaan.

Sinds eind dit jaar mogen we als intermediair aan-
vragen doen voor onze Quiet members bij Nationaal 
fonds Kinderhulp. Zodoende hebben we dit jaar voor 
Sinterklaas 100 V&D-cadeaubonnen ter waarde van 
20,- Euro mogen verdelen onder onze members. Voor 
het komende jaar willen we gaan kijken wat wij via 
Kinderhulp nog meer voor onze Quiet kinderen kunnen 
betekenen. 

Ook hebben we gemerkt dat veel members niet de 
weg goed weten te vinden naar de verschillende 
fondsen. In 2020 willen wij ook als intermediair gaan 
opereren voor het jeugdfonds Sport & Cultuur. Zodat 
zoveel mogelijk Quiet kinderen kunnen sporten alsook 
hun creatieve talenten verder ontwikkelen. De eerste 
gesprekken onder membervrijwilligers om de sociale 
kaart van Maastricht in beeld te brengen en uit te dra-
gen zijn vlak voor de jaarwisseling van start gegaan.

MEDIA
Samenwerking met de lokale media om zo aandacht 
te vragen voor een van Quiets speerpunten vertellen, 
om zo bewustwording te creëren omtrent de gevolgen 
van armoede.
Zo zijn we met een waargebeurd en pakkend verhaal 
verschenen in het weekblad Kwiek, dit heeft ons te-
vens enkele nieuwe vrijwilligers opgeleverd.
Meerdere malen zijn we bij L1 radio en tv te gast 
geweest, onder andere bij het programma De Lieuwe. 
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3

Het was een drukte van belang in augustus op het Aertshertogenplein in Maastricht. De inlooplocatie van Quiet 
kreeg een grote make-over, met dank aan Stichting Hornbach helpt. 

DE TRANSFORMATIE VAN DE INLOOPLOCATIE

DE INLOOPLOCATIE
De inlooplocatie was nodig aan een opknapbeurt toe. 
Onze ruimte dient voor meer dan dat van een buurt-
centrum, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het 
is de bedoeling dat onze members, bij hun bezoek 
aan ons, buiten hun eigen wereld stappen. Daarvoor 
ambieerden wij een luxere uitstraling. Dit was voor de 
make-over absoluut niet het geval. De locatie diende 
in het verleden als schoolkantine en het zag er niet 
gezellig of mooi onderhouden uit. Met niet bij elkaar 
passende muren qua kleur, een scheve tegelvloer en 
weinig algehele uitstraling. Ook was er sprake van een 
stijgende groei in het aantal bezoekers en de rede-
nen van de bezoeken waren divers (tickets ophalen, 
inschrijven members met persoonlijk gesprek, ont-
moetingen tussen members). Dit alles maakte dat 
wij opzoek zijn gegaan naar mogelijkheden om de 
inlooplocatie te transformeren. 

HORNBACHHELPT
In het afgelopen jaar heeft de firma Hornbach de 
inloopruimte een complete metamorfose gegeven. 
Medewerkers van Hornbach gingen samen met een 
aantal van onze vrijwilligers en members aan de slag 
om de muren, vloer en bar een opknapbeurt te geven. 
Daarbij sponsorden zij alle benodigdheden voor de 
make-over van de ruimte. Met zo’n mooie nieuwe 
ruimte waren we er nog niet. Er was ook behoefte 
aan nieuwe meubels die de transformatie compleet 
zouden maken. Hiervoor hebben wij hulp van IKEA 
Heerlen – Act Local gekregen. 

3  deelname georganiseerde activiteiten 16 members
4  onbetaald werk, opleiding 16 members

IKEA
Op 20 augustus ging een delegatie van members met 
een taxibus goed gemutst naar IKEA Heerlen. Het 
doel van het bezoek was een verbinding te maken 

4

tussen IKEA en Quiet. IKEA wilde namelijk wel spon-
sor worden maar niet wanneer dit slechts alleen maar 
de meubels leveren inhield. Ze wilden zien waarvoor 
de sponsoring nodig was en wie zij daarmee zouden 
helpen. Een kennismaking met Quiet op het niveau 
waar het allemaal om draait, de members, was een 
benodigde stap om het gesprek over mogelijke spon-
soring voort te kunnen zetten. Gekozen werd om deze 
kennismaking vorm te geven door een rondleiding 
met lunch voor een aantal members bij IKEA Heerlen.  
Aangekomen bij IKEA beginnen we met een interes-
sante presentatie. Er werden volop vragen gesteld 
door de members. We vervolgden met een rondlei-
ding door het IKEA-filiaal. Members leerden over het 
ontstaan en succes van IKEA. Tijdens de rondleiding 
werden de werkprocessen verder uitgelegd, er werd 
achter de schermen gekeken en enkele speciale duur-
zame producten werden gedemonstreerd in de winkel. 

Wat een enthousiaste members waren er deze mid-
dag bij, ze luisterden aandachtig en vertelden daar-
naast zelf hartverwarmend het Quiet verhaal. 
Ze benadrukten waarom de community zo belangrijk 
voor hen is en het belang van een fijne inlooplocatie. 
Marjo Aarts-Dassen complimenteerde de groep mem-
bers dat zij de meest geïnteresseerde groep waren die 
ze in lange tijd meegemaakt had. 
Waar eerder over een mogelijke samenwerking voor 
de inrichting van de nieuwe inloop locatie werd ge-
sproken werd op het einde van de dag al min of meer 
bekrachtigd dat die samenwerking inderdaad verder 
zou gaan. 
Voorwaarde dat deze enthousiaste groep members 
betrokken zou blijven bij de verdere inrichting van de 
Inlooplocatie. 

5  onbetaald werk, opleiding 9 members

BINNENHUISARCHITECT   
Bij zoveel verschillende functies van de inlooploca-
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tie moest er goed worden nagedacht hoe de ruimte 
moest worden ingedeeld en welke meubels we nodig 
hebben. Het was tijd om een professional in te scha-
kelen. Binnenhuisarchitect Raymond Haenen van 
Zuidarchitecten was bereid om met ons mee te den-
ken. De Ikeamembersgroep is vervolgens bij elkaar 
gekomen en hebben de gebruikerswensen voor de 
inlooplocatie aan Raymond kenbaar gemaakt. Ray-
mond stelde de juiste vragen en kon vervolgens aan 
de slag om een plattegrond van de indeling te maken 
die zorgt dat de gebruikersdoelen optimaal onder-
steund worden. 

Duidelijk kwam naar voren dat de ruimte plek moet 
bieden voor wat intiemere gesprekken (is de zithoek 
geworden), een afgeschermde plek om de inschrij-
vingsgesprekken te houden (de bar achter, geschei-
den door een doorkijkkast) en makkelijk verplaatsbare 
tafels met stoelen om grotere en kleiner gezelschap-
pen aan te plaatsen. De inloopruimte moet bijdragen 
de members even weg uit hun eigen huis (en proble-
men) te halen en elkaar te laten ontmoeten in een 
mooie en inspirerende omgeving.  
Een frisse, ruimtelijke schone uitstraling is gewenst. 

3  deelname georganiseerde activiteiten 12 members

5  onbetaald werk, opleiding 12 members

OPBOUW MEUBELS
Toen de pakketten van IKEA waren afgeleverd op de 
locatie was het een feest om te zien hoe alle aanwe-
zige members de handen uit de mouwen staken om 
de beroemde en beruchte bouwpakketten in elkaar te 
zetten. De klus was binnen no time geklaard. De frisse 
pastelkleuren, comfortabele stoelen, multifunctionele 
tafel en sfeervolle accessoires maakten de metamor-
fose compleet. 

3  deelname georganiseerde activiteiten 17 members
5  onbetaald werk, opleiding 17 members

VERDERE AFWERKING
Ook bij de verder afwerking van de ruimte, zoals een 
tweede laag verf op de muren, het verven van de hal 
en de vloer in de keuken leggen mochten wij op een 
aantal van onze members en vrijwilligers rekenen. 
Na het leggen van de vloer kon een deur met ijzeren 
platen niet meer teruggehangen worden. Deze deur 
stond al een tijdje aan de kant waardoor het wat ging 
tochten in de ruimte. Een member kreeg hoogte van 
het probleem, maakte een afspraak met een vrijwil-
liger om het op te lossen en kwam een paar dagen 
later met eigen gereedschap een stuk van de onder-
kant van de deur wegslijpen. Zodoende kon de deur 
eindelijk weer teruggeplaatst worden. 

3  deelname georganiseerde activiteiten 12 members
5  onbetaald werk, opleiding 12 members

DE TOEKOMST VAN DE INLOOPLOCATIE
De inloopochtend wordt steeds drukker bezocht 
waardoor er meer ruimte nodig is voor de bezoekers 
en besloten is om het kantoorgedeelte elders te huis-
vesten. In februari zal deze verhuizing plaatsvinden. 
Vanaf dan zal de hele ruimte beschikbaar zijn voor de 
bezoekende members op maandagochtend. Hiervoor 
zullen wij ook weer nieuwe zitplaatsen moeten reali-
seren. Vanwege de groei in aantal bezoekers is het de 
bedoeling dat er in 2020 nog een inloopdagdeel naast 
de maandagochtend gaat komen. 
De hele transformatie is een gezamenlijke inspanning 
voor de gezamenlijke ruimte. Als alle puntjes op de i 
staan volgt er een feestelijke opening van onze mooie 
inlooplocatie. 
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INLOOP QUIET MAASTRICHT
Aartshertogenplein 24, Wittevrouwenveld Maastricht.

Iedere maandag van 10.00 tot 12.30 uur.



DE KRACHT VAN DE INLOOPOCHTEND
De members weten onze inloopochtend steeds beter 
te vinden. Ze komen niet alleen om coupons 
of tickets op te halen maar meer en meer om elkaar te 
ontmoeten. Members hebben elkaar leren kennen 
tijdens de ochtenden en vriendschappen zijn 
ontstaan.

Inmiddels is er ook een hecht team van gastvrouwen 
en -heren ontstaan die samen zorgen voor een positie-
ve sfeer tijdens de inloop.
Jaklien zorgt ervoor dat, wanneer de deur om tien uur 
opengaat, er verse koffie en thee klaarstaan. Roger 
haalt, ruim op tijd, brood en vlaai op bij Talentino De 
Greune Luiper. Deze trouwe donateur weet ons steeds 
te verblijden met heerlijke vlaaien en kwalitatief goed 
brood. Wat overblijft aan het eind van de ochtend 
wordt verdeeld onder de aanwezige members die blij 
zijn met wat ze mee naar huis krijgen.

4

“ Het is echt sjiek wat jullie voor ons doen. Jullie trekken echt alles uit de kast voor dingen 
die wij niet kunnen betalen maar wel echt blij van worden.

Dat je dat als mens echt nodig hebt.”
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BEZOEK
Regelmatig schuiven er studenten, bewindvoerders 
en andere belangstellenden aan om met de members 
het gesprek aan te gaan. Het valt op dat de members 
zich snel openstellen voor het bezoek. Men ervaart de 
sfeer als welkom en dynamisch.

2020
Voor 2020 wordt er nagedacht over uitbreiding van 
activiteiten voor en door members. Samen koken 
en eten, handwerken en knutselen, activiteiten voor 
kinderen in de vakanties. Belangrijk hierbij is dat 
members zelf de kar gaan trekken bij de organisatie. 
Misschien uiteindelijk wel om hier als zelfstandige in 
verder te gaan.

Alles bij elkaar is de plek die Quiet biedt aan haar 
members een welkome thuishaven voor velen en dat 
is precies wat ons voor ogen staat.

Team inloop bestaat uit
Jaklien, Roger, Lieke, Jose, Ron, Joost, Charlotte
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Er heeft zich een vast team van vrijwilligers gevormd 
bij Quiet Maastricht. Een team dat steeds meer op 
elkaar ingespeeld raakt. Een hecht team met hart voor 
de organisatie, de members en voor elkaar.
Zij zijn de ouders de het Quiet gezin liefdevol bege-
leiden door elkaar, waar nodig, de helpende hand toe 
steken of een luisterend oor te bieden.
Voor de members is de drempel laag omdat de vrijwil-
ligers zich in dezelfde situatie bevinden en daardoor 
begrip hebben voor wat er speelt.

SAMEN
Sommige members hebben in hun omgeving geen 
mensen met wie bijvoorbeeld naar het theater kun-
nen gaan. Of ze vragen zich af of een bezoek aan het 
Bonnefantenmuseum wel iets voor hun is. In zulke 
gevallen schieten de vrijwilligers te hulp. Ze koppelen 
members zodat deze samen kunnen gaan eten of 
naar het theater gaan. Ze vertellen members over hun 
eigen, eerste, aarzelende bezoek aan het museum en 
bieden aan om mee te gaan. Op die manier helpen 
vrijwilligers, die ook member zijn, andere members 
over de drempel heen. Ze steunen en versterken 
elkaar. Delen unieke ervaringen.

DE KRACHT VAN DE VRIJWILLIGERS
VERANDERING
Door zich samen in te zetten voor de Quiet Commu-
nity ervaren de vrijwilligers hoeveel zij ertoe doen. De 
verantwoordelijkheid die zij voelen voor de organisatie 
zorgt ervoor dat ze zelf initiatieven gaan ontwikke-
len. De een stapt naar het nabij gelegen filiaal van 
Albert Heijn om overgebleven Sinterklaasspulletjes 
te vragen, de ander biedt aan om een diner te koken 
voor het hele team. Een van de vrijwilligers rijdt de 
hele stad door om kaarten en tickets op te halen bij 
sponsoren en doet dat altijd op het juiste moment. 
Voor het Prominentenroeien, waar geld werd opge-
haald voor het goede doel (o.a. Quiet) spoorden de 
vrijwilligers elkaar aan om in de roeiboot te stappen. 
Dat was voor sommigen een brug te ver maar anderen 
namen voor het eerst in hun leven de roeispaan ter 
hand en zo werden zij tot hun eigen verbazing, ook 
nog eersten in de wedstrijd. Volgende keer gaan er 
vast nog meer mensen mee.

MOTIVERING
Om het team te blijven aansporen en motiveren or-
ganiseren de vrijwilligers van het kernteam minimaal 
twee keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst. Voor 
de laatste bijeenkomst was Stichting Turba uitgeno-
digd. Zij brachten het interactieve theaterstuk “Zelf 
Sjöldj”. Inbreng van de toeschouwers werd gevraagd 
en na afloop werd er door middel van een soort spel 
een aantal items met betrekking tot armoede en 
schuld ter discussie gebracht. Vrijwilligers leerden zo 
meer over elkaars situatie en standpunt.
De volgende bijeenkomst is een etentje georganiseerd 
door een vrijwilligster van de inloop.

De vrijwilligers moedigen members aan om ideeën 
die zij hebben en voor andere members ook leuk of 
interessant zijn uit te voeren onder de paprapluie van 
de Quiet familie.

4

De vaste vrijwilligers zijn: Iris, Carola, Marieke, Roger, Jose en Jose, Karin, Hannah, Loe, Hub, Jaklien, Joost, 
Ron, Pascalle, Ben, Charlotte, Judith, Patrick, Frans, Lieke 
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EEN GROTERE WERELD
Wat we vaak terug horen van onze members is dat 
dankzij de Quiet Community hun wereld groter wordt. 
Enerzijds door het accepteren van de aanbiedingen en 
het bezoeken van plekken waar normaliter geen geld 
voor is. Een theaterbezoek, lekker uiteten, dagje zwem-
bad of museum. Het is niet slechts het bezoek en de 
ervaring dat van waarde is. Maar ook vooral even weg 
zijn uit je eigen huis, een nieuw perspectief te kunnen 
krijgen, om op te laden. Enkele mooie voorbeelden 
hiervan zijn verderop in dit jaarverslag te vinden.  

2  sociale contacten buitenhuis 
3  deelname georganiseerde activiteiten

KERSTONTBIJT BIJ TAPIJN
Ook dit jaar mochten we met een gezelschap van 30 
members van een superluxe kerstontbijt genieten bij 
brasserie Tapijn. Gezellig met een gevarieerd gezel-
schap van alleenstaande members en member gezin-
nen begonnen de feestdagen opperbest. Zo weldadig 
wat er allemaal op tafel werd gezet, de gesprekken 
tussen members kwamen dan ook snel op gang. Leuk 
om te zien hoe er samen zo genoten werd. 

3  deelname georganiseerde activiteiten
4  onbetaald werk, opleiding

DE PARTICIPATIELADDER SAMENVATTEND
ER OP-EN-TOP UITZIEN
Wanneer je weinig te besteden hebt is een kappers-
bezoek iets waar je gewoon geen geld aan kunt 
uitgeven. Toch voelt iedereen zich een stuk lekkerder 
wanneer je weer fris geknipt bij de kapper de deur 
uitloopt. We zijn dan ook dankbaar dat onze members 
op vertoon van het Quiet pasje elke woensdagmiddag 
bij de knipschool van Leeuwenborgh terecht konden 
voor een frisse coupe. Daar werd door onze members 
en hun gezinnen dankbaar gebruik van gemaakt en op 
maandagochtend werd dan ook regelmatig trots een 
nieuw kapsel geshowd. 

2  sociale contacten buitenhuis, zelfverzorging en 
eigen waarde

KERSTPAKKETTEN
In samenwerking met een andere stichting, welke 
anoniem wenst te blijven, mochten wij onze members 
aanmelden om vlak voor de kerst een kerstpakket te 
ontvangen. We hebben in totaal ruim 150 member-
huishoudens aangemeld. Maar liefst 140 huishou-
dens heeft ook daadwerkelijk een mooi kerstpakket 
ontvangen. 

VERANTWOORDELIJKHEID VERGROTEN
Bij veel van onze acties en ook bij steeds meer 
aanbiedingen proberen we onze members daar waar 
mogelijk zelf te activeren. Waar wij eerst zelf vaker 
de reservering voor de member maakte, geven we ze 
nu zelf de contactinformatie. Zelf mailen of bellen 

4

6
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en je afspraak vastzetten. Maar ook zelf zorgdragen 
dat de benodigde informatie op tijd geleverd wordt, 
bijvoorbeeld bij de kerstpakkettenactie. Of bij de 
Phantasialand reis waar we van tevoren kopieën van 
de paspoorten verzochten en bij gescheiden ouders 
ingevulde toestemmingsformulieren. Heel mooi om 
te zien hoe de ouders dit rap oppakten en er zelfs snel 
nog aanvragen voor nieuwe identiteitsbewijzen voor 
de kinderen werden geregeld. 

Ook bij het niet kunnen ophalen van bonnen of het 
kwijtraken van bonnen motiveren we members zoveel 
mogelijk eerst een eigen oplossing te vinden. Dan zie 
je dat het toch lukt om een collega of buurvrouw te 
vinden die de bon op maandagochtend komt halen. 
Na uitvoerig zoeken worden de bonnen alsnog, op een 
plek waar al 3 keer gekeken is gevonden. 

SWEAT, SMILE, EAT & REPEAT
Wat een mooie namiddag/avond heeft de organisatie 
van Sweat, Smile, Eat & Repeat 29 oktober neergezet 
voor onze members. Het programma was gericht op 
het verstreken en verwennen. Er kon deze middag 
gekozen worden uit een boks training, yogales of MTB 
workshop. Bij de eerste werd er eerst aan de conditie 
gewerkt en vervolgens enkele zelfverdedigingstech-
nieken aangeleerd. Bij de Yogales werden enkele 
aandachts- en ontspanningsoefeningen gedaan. En bij 
de MTB workshop werden tips gegeven en oefeningen 
gedaan die je goed gebruiken in de zoektocht naar 
betaald werk en het sollicitatiegesprek. Alle members 
en kinderen (die natuurlijk allemaal gingen boksen) 
deden enthousiast mee. Na afloop kwamen we weer 
samen in de tent om te genieten van zelfgemaakte 
pizza’s. 

3  deelname georganiseerde activiteiten 16 members

SPONSOR-MEMBERS FEEST
Iedereen ruim op tijd aanwezig of de feestdag. Het 
ging zo goed, iedereen heeft zo goed samengewerkt 
dat we al heel vroeg alles helemaal op zijn plek had-
den staan en heel relaxed konden wachten totdat de 
eerste gasten er waren. Op het einde van de avond 
spontaan meehelpen opruimen door aanwezige mem-
bers.

4  onbetaald werk, opleiding 21 members

VAN VRIJWILLIGERS- NAAR BETAALD WERK
Vaak biedt Quiet een veilige plek om rustig door te 
groeien en te ontwikkelen richting betaald werk. Zo 
zijn het afgelopen jaar zijn maar liefst 4 members 
doorgegroeid naar een betaalde baan. Medewerkers 
die in de luwte en de veiligheid van Quiet rustig hun 
talenten konden ontdekken, vertrouwen (terug)vonden 
in hun eigen kunnen en uiteindelijk klaar waren voor 
de volgende stap. Quiet heeft nauwe banden met de 
consulenten van de Sociale Dienst. Via een participa-
tieplaats wordt gewerkt naar terugkeer in het arbeids-
proces. 
Mooi ook om te zien dat twee van de vier vrijwilligers 
die betaald werk hebben gevonden zich nog steeds 
inzetten voor Quiet, al is het met minder uren.  

6  betaald werk 4 members

2
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We zien mensen opbloeien en groeien. De credits ko-
men volledig aan de mensen zelf toe, niet aan Quiet. 
We vinden het een eer dat we een bijrol mogen spelen 
in hun ontwikkeling. Met vervangende trots presen-
teren we je hierbij hun verhalen. Over hun armoede, 
maar vooral over hun rijkdom, weerspiegeld in per-
soonlijke groei.

Neem bijvoorbeeld de stappen die Frans heeft gezet. 
Frans was een succesvol ondernemer. Totdat het 
noodlot toesloeg. Frans heeft heel wat in zijn mars, 
maar heeft een hoop meegemaakt waardoor hij tijd 
nodig heeft om uit een diep dal op te krabbelen. Via 
een participatieplaats van de Gemeente kwam Frans 
bij de Quiet terecht. Frans draagt zijn ‘steen’ bij zijn 
ervaringen met anderen te delen. Zo draagt hij bij 
aan 1 van de belangrijke doelstellingen van de Qui-
et: bewustwording. Frans heeft zijn verhaal gedeeld 
ten overstaan van een bomvolle zaal tijdens het Pas 
festival van de Universiteit Maastricht tijdens een le-
zing over Stille Armoede.  In zowel het Engels als het 
Nederlands. Een hele grote stap!

Frans heeft verder nog zijn verhaal gedeeld in een arti-
kel in Zorg en Welzijn. Hierna het betreffende artikel.

“Stel je voor: je bent succesvol ondernemer. Je eet in 
sterrenrestaurants en reist naar exotische vakantiebe-
stemmingen. Maar dan maak je ongelukkige keuzes 
met investeringen. Daarbovenop volgt nog een econo-
mische crisis. Je financiële reserves zijn verbrast: er 
ligt een schuld van bijna een ton. Voor tien jaar word 
je onder schuldenbewind geplaatst. Daar gaat bijna je 
hele uitkering naartoe. Je moet plantsoenen schoffe-
len en raakt je huis kwijt. Je vindt tijdelijk onderdak in 
een tehuis voor thuislozen. Maaltijden krijg je van de 
Voedselbank. Verder moet je rondkomen van vijftig 
euro in de week.

Bittere werkelijkheid
Voor Maastrichtenaar Frans van de Winkel (62) was 
dit scenario de bittere werkelijkheid. ‘Als armoede de 
prijs is die ik voor mijn levensstijl heb moeten betalen, 
dan heeft dat uiteindelijk een beter en dankbaarder 
mens van me gemaakt’, vertelt Frans, zichtbaar  goed 
geluimd, bij de koffie in de inlooplocatie van Quiet 
Maastricht. In deze community voor ‘stille’ armoede, 
ontmoeten burgers die niet of moeilijk kunnen rondko-
men elkaar. Van de Winkel is er actief als vrijwilliger.

Vertellen, verzachten, versterken
Armoede blijft in het hele land een actueel thema, ook 
al meet het SCP sinds 2013 een daling. De jongste en 
de oudste mensen in Nederland hebben een verhoogd 
risico op armoede. Niet voor niets heeft het voorbeeld 
van de in 2015 in Tilburg opgerichte Quiet Community, 
inmiddels in acht steden navolging gevonden. Alle 
klanten van de lokale voedselbanken kunnen ‘mem-
ber’ worden. Quiet heeft drie speerpunten: vertellen, 
verzachten en versterken. Dat wil zeggen mensen uit 
hun negatieve bubbel en schaamte halen, de materië-
le effecten van stille armoede temperen en hen helpen 
hun talenten te ontwikkelen.

‘Domme pech’
Maastricht kent sinds twee jaar een Quiet Commu-
nity, die mogelijk wordt gemaakt met de financiële 
steun van welzijnsinstelling Trajekt en donaties van 

RUIM BAAN VOOR MEMBERS! MEMBERS AAN HET WOORD
MENSEN IN ARMOEDE ZIJN NIET PER SE ARME MENSEN
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Oranjefonds, Kansfonds en lokale sociaal-maatschap-
pelijke fondsen. ‘Armoede heeft niet altijd, zoals velen 
denken, te maken met foute keuzes in je leven’, zegt 
Mardoeka Christensen die namens Trajekt het Qui-
et-project begeleidt. ‘Armoede kan ook het resultaat 
zijn van pech, ziekte of een ontslag op latere leeftijd. 
Maar ook een dramatische gezinsgebeurtenis kan 
iemand financieel noodlottig worden. Voor mensen 
die structureel geld tekort komen, ligt een sociaal iso-
lement op de loer. En voor wie er niet meer bij hoort, is 
het veel moeilijker de eigenwaarde en het zelfvertrou-
wen op peil te houden.’

Het leven doornemen
‘Mensen die onze inloopochtend bezoeken’, zegt 
Christensen, ‘komen heus niet alleen voor de tickets 
van onze sponsors voor gratis aanbiedingen. Men is 
hier met lotgenoten en ervaringsdeskundigen onder 
elkaar om even te ontspannen en het leven door te 
nemen. Ook voeren ze als vrijwilliger klusjes voor ons 
of andere mensen uit. Terwijl ze ons helemaal geen 
wederdienst hoeven te bewijzen. Ongevraagd tonen 
ze hun dankbaarheid voor de ontvangen producten en 
diensten die hun stille armoede hebben verzacht.’

Culinaire hoogstandjes
In Maastricht konden de members de smaakpapillen 
laven aan culinaire hoogstandjes van sterrenrestau-
rants als Neercanne, Château St. Gerlach, of Beluga, 
dat door een vermogend zakenman werd afgehuurd. 
Hij bood 75 members een diner aan. ‘Een onverge-
telijk leuke ervaring’, zegt Van de Winkel. ‘Mensen 
die thuis uit geldnood vaak ook bezuinigen op goed 
en gezond eten ondergingen een smaaksensatie. Ze 
waren even ontsnapt aan de zorgen. Eindelijk werden 
ze écht gezien.’

Verwennerij
Bij de diners gaat het ook niet om ‘zomaar een een-
malige aanbieding’, zegt Christensen. ‘Onze vrijwil-
ligers vragen sponsors of we ten minste vijf tot tien 
keer mogen terugkomen. Zodat iedere member eens 
aan de beurt komt. Er moet wel een zekere band met 
de sponsor ontstaan. Dat bekrachtigen we ook in een 
contract.’ Quiet Maastricht kan inmiddels bogen op 
negentig sponsors. ‘We krijgen ook wel aanbiedingen 

voor kunstzinnig hoogwaardige of experimentele 
theaterstukken, museumbezoek, klassieke concerten. 
Daar komt niemand op af. Een carnavalszitting is po-
pulairder dan een symfonieorkest. Een beetje kritisch 
selecteren in wat wel en niet bij onze doelgroep in de 
smaak valt en bij hun achtergrond  past, hoort er wel 
bij’, aldus Christensen.

Publicitair profileren
De restauranthouders kunnen zich met hun vouchers 
voor Quiet ook publicitair profileren. ‘Maar’, zegt 
Christensen, ‘veel belangrijker is nog dat de sponsors 
zelf van dichtbij meemaken dat de gasten van Qui-
et Maastricht met deze verwennerij een geweldige 
avond beleven. Dat is anders dan wanneer ze alleen 
maar geld aan een goed doel doneren. Ze zien dat 
ze een soort adempauze bieden, dat mensen zich op 
kunnen laden voor een nieuwe week. Want Quiet gaat 
de armoede natuurlijk niet uitbannen.’

Organisch groeien
Aan actieve klantenwerving wil Quiet Maastricht 
bewust niet doen. ‘We gaan niet de straat op om te 
roepen: “Komt u maar binnen!”. We hopen wel op 
circa duizend members eind 2020, maar dat moet 
organisch groeien. Het is duurzamer en waardevoller 
als mensen die door een dal gaan, zich zelf realiseren 
dat ze hulp moeten zoeken en een klankbord voor hun 
verhaal. Dan is de deur naar Quiet snel gevonden.’

Soberheid als verrijking
Frans van de Winkel verbaast zich nog steeds over 
het gemêleerde publiek dat de inlooplocatie van Quiet 
weet te vinden. ‘Hier kloppen mensen uit alle sociale 
lagen aan, dus ook mensen die vroeger welgesteld 
waren en nu onderaan de trap liggen. Mensen in ar-
moede zijn ook niet per se arme mensen. Ze hebben 
moed en veerkracht. Ik moet veel dingen ontberen. 
Carnaval was vroeger mijn grote liefhebberij. 
Nu is dat voor mij te duur. Maar ik ben tevreden. 
Soberheid is voor mij niet een kruis dat ik draag maar 
een verrijking.’

Tekst van de site Zorg en Welzijn
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Roger is in zijn element op de maandagochtend. Het is inloop bij ‘zijn’ Quiet Maastricht. Hij zit achter een tafel met 
een stapel papieren voor zijn neus en is druk in gesprek met een aantal Quiet members en medevrijwilligers. Nieu-
we members inschrijven, koffie schenken, uitleg geven over Quiet; Roger is een manusje van alles. Ook in de rest 
van de ruimte is het een drukte van jewelste. Er is koffie, thee en - hoe kan het ook anders - authentieke Limburgse 
vlaai. “Gesponsord door Talentino de Greune Luiper hier uit de stad. Alles wat daar zondag over is komt naar ons 
voor de inloop. Wil je een taske koffie en een stukje vlaai? Liever thee? Dat kan ook hoor! Het is hier zelfbediening 
dus pak maar lekker.” Met een hete kop thee en een stuk appelvlaai begint ons gesprek alvast goed. Gastvrij Lim-
burg; precies wat je ervan verwacht. Je zou bijna vergeten dat de gezellige bedrijvigheid van de inloopochtend ook 
een keerzijde heeft. De meeste aanwezigen zijn hier omdat ze leven in armoede.

Bijzonder ook omdat hij veel van zijn eigen problemen 
juist zonder hulp heeft aangepakt.

“Eigenlijk zag mijn leven er perfect uit. Ik was ge-
trouwd, werkte als bakker en had geen zorgen. He-
lemaal niks. Het ging bergafwaarts toen mijn vrouw, 
nu ex-vrouw, MS kreeg. Van de een op de andere dag 
viel ze neer. We hadden problemen met het regelen 
van haar uitkering. Eerst hadden we twee inkomens 
en ineens viel er één weg. Dat veranderde alles. Zéker 
met een opgroeiend kind in huis. Toen zijn onze 
schulden begonnen, nu zo’n zes jaar geleden.” Het is 
een jammer genoeg veelgehoord verhaal. Een reeks 
tegenslagen die leidt tot steeds diepere schulden. 
Rogers gulle lach van enkele minuten geleden maakt 
plaats voor bittere ernst. “De ene maand lieten we 
dit liggen, de andere maand dat. En zo stapelde het 
op hè. Totdat we door de bomen het bos niet meer 
zagen en torenhoge schulden hadden. Toen klopten 
we aan bij een bewindvoerder, die ons nog verder de 
shit in heeft geholpen. Tegen de tijd dat ‘ie met ons 
klaar was stonden we met anderhalf been op straat. 
Godzijdank hielp een tweede bewindvoerder ons wél. 
Schuldeisers werden aangeschreven en uiteindelijk 
konden we de schuldsanering in. Een traject van drie 
jaar, maar dan zou het ook echt klaar zijn.”

Een korte periode op straat
Ook al wordt er aan hun schulden gewerkt, Rogers 
huwelijk blijkt niet bestand tegen de situatie waarin 
hij en zijn gezin zich bevinden. Een scheiding volgt en 
Roger belandt op straat. “Ik heb twee, drie maanden 
geen vaste verblijfplaats gehad ja. Ik had mijn auto 
nog, meer niet. Mijn zoontje woonde bij zijn moeder, 
en ik bracht hem naar school en haalde hem weer op. 
Mijn werk als bakker kon ik niet meer aan.” Een harde, 

‘IK WIL HET VERSCHIL MAKEN VOOR ANDEREN’
DE WARMHARTIGE MISSIE VAN ROGER

“Ik doe heel veel voor Quiet. Als ze iemand nodig 
hebben om het woord te voeren, dan mag ik opdra-
ven! Binnenkort word ik ook geïnterviewd door RTV 
Maastricht. Dat is vanwege een groot feest dat we 
organiseren voor alle members en sponsoren. We zijn 
daar op dit moment lekker druk mee.” Roger komt 
zo’n anderhalf jaar geleden via de Voedselbank in 
aanraking met Quiet. Al snel wordt hij ook vrijwilliger. 
Hij vindt het belangrijk om zijn steentje bij te dragen. 
“We hebben hier in Maastricht op dit moment zo’n 
300 members. Tijdens de inloopochtenden zie ik 
veel nieuwkomers. Ik merk dat ze soms bang zijn om 
binnen te komen. Bang om de stap te zetten want ‘de 
buurman zal er maar zitten…’ snap je? De schaamte is 
groot, dat moeten we niet onderschatten. Mensen die 
de stap uiteindelijk zetten, komen vervolgens iedere 
week of om de week. M’n geheime wapen is mijn 
humor. Ik vertel graag grappen en dan ontdooien men-
sen. Het is hier echt niet alleen kommer en kwel! Voor 
interviews ben ik trouwens altijd serieus hoor.” Het is 
ontwapenend om te horen hoe Roger anderen helpt. 
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onzekere periode die zijn tol eist. Na drie maanden 
vindt Roger weer onderdak in zijn oude appartement - 
zijn ex is inmiddels verhuisd - maar rust of geluk vindt 
hij hier niet. “Ik zat in een flinke depressie. Een diep, 
diep dal. Eigenlijk weet ik niet eens meer hoe ik daar 
ben uitgeklommen. Wat ik wel weet is dat ik mezélf 
eruit geknokt heb, zonder hulp. En dat ik het voor mijn 
zoontje deed. Ik móest door. Voor hem.”

In zijn flatje krijgt hij weer grip op zijn leven. “Ik richtte 
het naar mijn eigen smaak in en zag mijn zoontje 
ook vaker. Stukje bij beetje ging het vanzelf beter. In 
die tijd ben ik ook bij Quiet gekomen. Quiet betekent 
heel veel voor me. Geweldige extra’s voor mij en mijn 
zoontje bijvoorbeeld. Dingen die ik anders nooit zou 
kunnen betalen. Zo zijn we samen naar pretpark 
Phantasialand gegaan en heb ik onlangs met een heel 
Quiet-gezelschap bij Beluga gegeten. Da’s het duurste 
restaurant van de stad! Weet je, ik heb nooit hulpver-
lening gehad of gewild. Behalve schuldsanering en 
bewindvoering. Maar wat Quiet voor mij en zoveel an-
deren doet is anders. Het voelt als een cadeau. Ik heb 
de drempel om naar Quiet te gaan ook nooit gevoeld. 
Ik wilde juist meteen meehelpen. Het verschil maken 
voor anderen.” 

Zijn hoge betrokkenheid blijkt ook uit het enthou-
siasme waarmee Roger zijn vrijwilligerswerk doet. 
Naast zijn taken tijdens de inloopochtenden en rol 
als ambassadeur is hij aanwezig bij vergaderingen en 
helpt hij bij evenementen. “Zoals het er nu naar uitziet 
wil ik nog wel wat jaren voor Quiet blijven werken als 
vrijwilliger en dan het liefst twee dagen in de week. Ik 
droom ervan dat Quiet een nog grotere groep wordt. 
Begrijp me goed, natuurlijk zou ik willen dat Quiet 
helemaal niet nodig zou zijn hè. Maar zolang er ar-
moede is, blijft Quiet onmisbaar. En blijf ik bezig met 
mijn missie: mijn verhaal vertellen. Misschien raak ik 
één iemand die in net zo’n diep dal zit als ik vroeger. 
Mijn verhaal is er een van hoop, niet van ellende of 
schaamte.”

Het komt zoals het komt
“Het gaat nu écht goed met me,” vertelt Roger. “Ik ben 
schuldenvrij. Toch ben ik in bewindvoering gebleven 
om mijn financiën te laten beheren. Dat doe ik voor 
mijn mentale rust en uit zelfbescherming. Ik wil niet 
dat het weer misgaat. Je weet maar nooit. Waar ik 
op dit moment het meest trots op ben in mijn leven?” 

Zijn ogen beginnen te twinkelen. “Dat ik mijn leven 
weer op orde heb hè, en daardoor iets kan betekenen 
voor anderen. Maar bovenal op mijn zoontje. Als ik 
hem niet had gehad, dan had ik hier waarschijnlijk niet 
gezeten. Hij zit nu in groep 8. Het is extra spannend 
als hij straks naar de middelbare school gaat want hij 
heeft ADHD en autisme. Toch weet ik zeker dat het 
goedkomt.” Ver vooruitkijken, daar doet Roger bewust 
niet aan. “Ik kijk niet teveel in de toekomst, bekijk het 
leven juist van dag tot dag. Als je altijd vooruitkijkt ga 
je je ergens op blindstaren. Dan is de teleurstelling 
des te groter als het toch anders loopt. Het komt 
zoals het komt. Zolang ik mijn zoontje stabiliteit kan 
bieden is het leven goed.”

De bijzondere band met MVV
Voetbal is Rogers grote passie. “Nee, MVV. Dát is mijn 
grote passie.” Hij zegt het plagend, maar het is me-
nens. “Ik kan het me niet veroorloven om de wedstrij-
den te bezoeken. Ik kan dat misschien wel aanvragen 
bij mijn bewindvoerder, maar het is echt luxe. Dankzij 
Quiet kan het wél en zit ik bij elke thuiswedstrijd in het 
stadion. Samen met mijn zoontje! MVV is sponsor van 
Quiet en doet regelmatig iets extra’s. Een tijdje terug 
stonden er ineens twee spelers bij me aan de deur 
met cadeautjes voor m’n zoon. Vrijkaartjes, posters, 
stickers. Zó bijzonder. Op dit moment gaat het even 
niet zo lekker met de club. Er is net een nieuwe trainer 
dus hij moet er nog een hecht team van maken. Het 
komt wel goed hoor. Ik zit om de week in het stadion, 
hoe goed of slecht het ook gaat.”
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TRUUS
“ Je goed voelen en dingen meemaken waar je het 
geld niet voor hebt, dat is versterken. Theater, een 
verjaardagsfeestje voor mijn dochter, en dit wordt 
allemaal voor je geregeld, dat is versterken…. 

Verder heeft 1 van de vrijwilligers van de Quiet 
me erop gewezen dat er een stichting Leergeld 
bestaat. Nooit geweten dat mijn dochter het geld 
voor haar schooltrip terug kan krijgen. Misschien 
maar een klein gebaar, maar voor haar heel groot!” 

De warme missie van Roger vervolg

Een groot deel van de foto’s bij dit interview zijn in het 
stadion gemaakt. “Ja, dat was natuurlijk hartstikke 
leuk hè. We konden zelfs het veld op. Dat is meest-
al geen probleem, ze waren toch aan het trainen. 
Bovendien, als er iemand naar had gevraagd dan had 
ik gewoon gezegd dat ik van Quiet ben,” lacht Roger. 
Ván Quiet. Niet bíj Quiet. Een subtiel verschil, dat voor 
Roger juist een wereld van verschil maakt. Quiet is zijn 
tweede thuis. Het is de plek waar hij van betekenis 
mag zijn voor mensen die - zoals hijzelf jaren geleden 
- door de bomen het bos niet meer zien. De ingredi-
enten van zijn aanpak? Een warme lach en een goed 
stuk vlaai. Meer is soms niet nodig. “Laat mij maar 
lekker bezig zijn voor Quiet en op z’n tijd een grapje 
maken. Van de dingen te zwaar maken, daar wordt 
niemand beter van.”

Tekst: Rutger Rijken-Vrolijk
Foto’s: Roos Pierson

WAT BETEKENT VERSTERKEN VOOR ONZE MEMBERS
Als gezegd is het soms moeilijk om het versterken van mensen meetbaar te maken. Het is van zoveel facetten af-
hankelijk en dat maakt het moeilijk toe te wijzen aan 1 ding. Daarom hebben we het onze members zelf gevraagd 
omdat zij het als beste benoemen kunnen. Vanwege de privacy zijn andere namen gebruikt. De Quotes zijn wel 
letterlijk hun eigen tekst gebleven. De vraag die hen is voorgelegd is de volgende:
“ Wat betekent de Quiet voor jou en hoe versterkt wat de Quiet doet jou in je dagelijks leven?”

HENK
“ Het heeft te maken met praten, contact, luisteren 
en elkaar helpen. Bijvoorbeeld, als je iemand helpt 
en je ziet hoe blij die is met wat jij hebt gedaan, 
dan geeft dat je iets waardoor je je zelf beter voelt. 
Als je die momenten vaker hebt dan ga je ook nog 
denken dat je een goed mens bent. 
Ik denk dat dat versterken is, om mensen te laten 
voelen dat je een goed persoon bent. 
Of je nu 1 euro, geen euro of 100 euros hebt, dat is 
wat het is…En dat gevoel krijg ik als ik bij de inloop 
ben en met andere members praat…” 

4
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ROOS
“ Ik heb een hoop meegemaakt. Alleenstaande 
moeder van twee kinderen. Mijn ex was geen fijne 
man. Toen ik bij de Quiet begon als vrijwilliger was 
ik op mijn hoede. Mijn vertrouwen had al zo vaak 
een deuk opgelopen, ik moest mijzelf beschermen. 
Nu, dik twee jaar verder als ik terugkijk naar wie ik 
toen was, lijkt het wel iemand anders. Ik ben niet 
meer dat stille meisje in de hoek. 

Als ik mensen of bedrijven vertel over de Quiet 
word ik enthousiast en voel ik me sterk! En jeej ik 
ben er ook nog goed in wat ik doe! Ik ga steeds 
meer in mijzelf en in mijn kwaliteiten geloven al 
moet ik er nog regelmatig op gewezen worden door 
mijn collega’s. Ik volg op dit moment een opleiding, 
heb een leuke vriend. Op feestjes sta ik niet meer in 
een hoek maar durf er te zijn. Ik werk hard, uitein-
delijk hoop ik zelf een leuk huisje te kunnen kopen 
voor mezelf en mijn kindjes…”

ELSKE
“Dat betekent voor mij dingen doen die ik nog nooit 
gedaan heb. Ik word op dezelfde manier behandeld 
als de snobs die er wel voor kunnen betalen. Vanaf 
het moment dat ik binnen kom lopen voel ik me 
ander. Ik kan het niet anders uitleggen. Het heeft 
me sterker gemaakt, ja. 
Ik heb me altijd geschaamd om naar 
restaurants te gaan omdat ik het gevoel heb 
dat ik er niet hoor. Ik ben niet hetzelfde als deze 
mensen, weet je? Ik heb mijn school niet afge-
maakt, werd zwanger toen ik 15 was. Ik woon in 
een totaal andere wijk met meer dezelfde mensen. 
En dan loop je ineens een  sterren hotel binnen en 
zie je de grootste snobs van Maastricht rondlopen. 
En ik word exact hetzelfde behandeld als zij!!!! En 
ik ben de enige die weet dat ik nergens voor hoef 
te betalen en ja ik voel me beter!!! 

Ik heb 1 ding geleerd van de Quiet: ik heb eindelijk 
de ballen om dit soort dingen te doen. Volgende 
keer denk ik niet meer na en doe ik het gewoon! Ja 
versterken, zeker, dat heeft de Quiet voor mij bete-
kent! Ik doe ertoe, dat deed ik eerst niet…”

JACQUES
“Ik ben bij Quiet gekomen om mensen te helpen 
omdat ik weet wat voor een rot tijd mensen mee 
kunnen maken. Ik hou ontzettend veel van de Quiet, 
het heeft mijn leven gered geloof me maar en met 
zo een prachtig personeel mag je daar super trot 
op zijn. Dat is mijn mening. Een mens is maar een 
mens toch, we zijn er voor elkaar te helpen toch? 
Lang leve Quiet.”

NATALIE
“Ik ben de grootste fan van Tineke Schouten maar 
ik dacht nooit dat ik die nog eens in het theater 
kon gaan zien omdat mijn financiele situatie heel 
erg slecht is geworden door omstandigheden. E 
toen kreeg ik een kaartje voor haar optreden hier 
in Maastricht! Ben ik met mijn dochter naartoe ge-
weest en we mochten zelfs met Tineke op de foto. 
Hier kunnen wij maandenlang blij van worden. Wie 
had gedacht dat ik dat nog mee zou maken. 

En dan ook nog zo een geweldig feest in oktober 
met alles erop en eraan. En dat je ook mooie kleren 
kreeg zodat je er helemaal klaar voor was.
Zo voel je je weer mens onder de mensen. 
Door Quiet schijnt de zon weer eens bij ons en dat 
maakt dat je weer rechtop gaat wandelen.”
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Als gezegd door ons bestuur in het voorwoord was 
2019 voor ons het jaar van de opbouw van de organi-
satie met een goed vrijwilligersnetwerk. De operatie 
van Quiet Community Maastricht wordt gedragen voor 
en dóór members. Dat is ook de opmaat naar de ko-
mende jaren waarin er een stabiele organisatie moet 
staan zonder ondersteuning van projectmanagement 
van Trajekt. 2019 was een jaar met mooie successen!

2020 wordt, na 2 jaren van opbouwen, het beslissende 
jaar voor de Quiet community Maastricht. Vooral ook 
vanwege de nog onduidelijke financiële continuïteit. 
Het eerste kwartaal zal in het teken staan van het ver-
der inventariseren van de continuïteit van de Quiet. 

Daarnaast gaat het uitvoeringsteam zeker niet bij de 
pakken neerzitten. Er staan een aantal prachtige acti-
viteiten op de planning, startend bij de grote opening 
van ons volledig opgeknapte inlooplocatie. 

De inloop zal worden uitgebreid. Startend met een kin-
derinloop in de schoolvakanties en als dit succesvol 
blijkt zal het worden uitgebreid naar buiten de vakan-
ties. Ook zal worden bekeken of er andere inloopmo-
menten kunnen worden georganiseerd.

VOORUITBLIK 2020
We gaan aan de slag met het organiseren van kinder-
feestjes voor de bij ons aangesloten kinderen. Door 
een gulle gift van de Clemensstichting zijn we in staat 
om voor een deel van de bij ons aangesloten kinderen 
een kinderfeest te organiseren. De betreffende kin-
deren kunnen kiezen tussen een kinderfeestje bij ons 
op locatie of een georganiseerd feest bij een externe 
organisatie.

Er wordt gestart met een knutselclub voor members, 
we organiseren een BBQ in de zomer voor onze mem-
bers en ook een filmavond met mooie authentieke 
films op rol staat op het programma!

Verder zal het komende jaar veel aandacht zijn voor 
het (door) ontwikkelen van de talenten van onze 
vrijwilligers eventueel ondersteund door cursussen of 
opleiding. En we hopen dat er nog vele nieuwe vrijwilli-
gers bij zullen komen! 

Na een jaar van interne stabilisatie en het versterken 
van onze members gaan we in 2020 de focus leggen 
op het (geleidelijk) verder uitbreiden van ons sponsor-
aanbod en ook het werven van nieuwe members.

Genoeg te doen dus!
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