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VOORWOORD 

Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten. In 2015 is de eerste 
Quiet Community van start gegaan in Tilburg. In 2017 kwam het initiatief in 
Groningen van de grond. Elke Community werft lokale sponsoren om haar ‘members’ 
via een digitaal systeem iets aan te bieden wat ze normaal gesproken niet kunnen 
betalen: bijvoorbeeld een fiets(reparatie) of een etentje, een behandeling bij een 
fysiotherapeut of een knipbeurt, tickets  voor theater of voetbalwedstrijd. Daarnaast 
wil Quiet mensen in armoedesituaties de kans geven om hun talenten te 
(her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger: goed voor hun 
zelfvertrouwen én voor de mensen die ze daarmee helpen. 

Quiet Groningen is een jonge organisatie in ontwikkeling. Dat gaat natuurlijk met 
vallen en opstaan, maar het Quiet team groeit in kracht en ervaring. Het is geweldig 
om te zien hoeveel ondernemers, organisaties en particulieren, ook weer in 2019, bij 
willen dragen aan mensen die het minder hebben. Hoeveel mensen telkens weer 
bereid zijn een offer te brengen of een dienst of product te schenken. 

Mooi is ook de ontvouwing van een ‘tweede route’ eind 2019 met nieuw soortige 
aanbiedingen in ons eigen sfeervolle Quiet pand. Aanbiedingen die voorzien in een 
gebleken behoefte van onze members: zoals een luisterend oor, ontspanning en 
juridisch-financieel advies. In de (telefoon)gesprekken met onze members, nu 
vanwege corona, worden we weer bevestigd in deze behoeften. 

Het is wel vreemd om vanuit de huidige coronatijd enthousiast terug te blikken op 
een jaar waarin alles nog ‘normaal’ was. We hopen dat corona uiteindelijk ook een 
positieve kant zal hebben. Dat alle mooie solidariteit op ons pad zich er alleen maar 
door zal verdiepen. Met veel luisterend oor voor elkaar en in nieuwe (ook digitale) 
verbindingen. 

Foto: Johann van der Geest
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ONZE ORGANISATIE 

 
Een klein maar sterk en enthousiast team is de kern van Quiet Groningen. Om in de 
organisatie een stevige basis te hebben en te houden werd in 2019 een basis aantal 
uren van twee Fte betaald, bestaande uit twee werknemers in dienst van QG en een 
aantal uren inhuur (ZZP) Om het basisteam heen waren gemiddeld zeven tot tien 
vrijwilligers werkzaam.  
 
QG is erkend als Leer- en Participatiebedrijf. Mooi te vermelden is dat dankzij de 
Quiet organisatie meerdere mensen niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. 
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Vanaf 2017 hield het Quiet team twee jaar lang kantoor en inloop bij de Voedselbank 
Stad Groningen. In oktober 2019 zijn we verhuisd naar een eigen pand aan de 
Oosterhamriklaan 101-115. De open inloop is elke dinsdagmorgen en zal 
gaandeweg worden uitgebreid.  
 
Quiet Groningen is een stichting met een uitvoerend bestuur. Het QG bestuur is 
verantwoordelijk voor de organisatie en heeft de leiding. Naast de dagelijkse leiding, 
structureren van de organisatie, netwerken, beheer van een eigen pand, is QG ook 
werkgever en heeft te maken met allerlei wettelijke regelingen en ontwikkelingen in 
de samenleving. Sociale media en digitale communicatie middelen vereisen de 
nodige flexibiliteit.  
Het is geen eenvoudige opgave. Maar het bestuur groeit in kennis en ervaring en 
verkrijgt steeds meer grip op zaken. 
 
Het is voor QG belangrijk dat het structureren van de organisatie vooral dienstbaar 
en ondersteunend blijft aan de ontvouwing van de processen en de vraag en 
behoeften van de mensen in armoede. 
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MEMBERS QUIET GRONINGEN 
 
 
In 2019 zijn er 323 members ingeschreven.  
 
Er werden via het digitale platform 1050 mooie sponsoraanbiedingen door 
onze members verzilverd. Dat waren heel veel geluksmomenten!  
Daarnaast waren er nog 776 handmatige matches. 
 
 
Nieuwe members worden met zorg en aandacht ingeschreven. Een eerste gesprek 
vindt meestal plaats bij de Voedselbank of Kledingbank Maxima. Mensen worden 
uitgenodigd voor een nadere kennismaking op onze Quiet locatie. Daar is vervolgens 
de rust, koffie en tijd om over de community te vertellen en uitleg te geven. De 
nieuwe member kan zich op zijn of haar gemak voelen en de drempel voor de inloop 
wordt alvast verlaagd. Het downloaden van de app en het verzilveren van de 
aanbieding wordt geoefend met het welkomstcadeautje. 
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Tot oktober 2019 hielden we kantoor bij de Voedselbank en mochten we daarbij voor 
onze wekelijkse inloop gebruik maken van de wachtruimte in de Voedselbank. 
Ondanks dat we hier veel gezellige en zinvolle middagen hebben meegemaakt, was 
de plek voor meerdere members niet zo aantrekkelijk. Wat niet verwonderlijk is als je 
ook in deze wachtruimte, vanwege moeilijke omstandigheden en vaak met 
schaamte, moet wachten op je noodzakelijke boodschappen. 
 
De inloop is erg belangrijk voor QG en haar members. Niet alleen voor praktische 
zaken, zoals het afhalen van een aanbieding of uitleg betreffende app of andere 
zaken. Maar vooral als plek voor ontmoeting en versterking van mensen in armoede 
en kwetsbare omstandigheden. De mogelijkheden hiertoe zijn vanaf oktober 2019 
door onze verhuizing naar het ruime pand aan de Oosterhamriklaan behoorlijk 
uitgebreid. Het is geweldig over deze mooie eigen plek te beschikken. We zagen al 
gauw dat het sfeervolle pand en de gezellige inloop steeds meer members moed gaf 
om de drempel over te komen en verhalen en talenten met ons te delen. 
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Zoals bijvoorbeeld een aantal members die de opleiding ‘Ervaringsdeskundige 
generatie armoede’ doen. De expertise die zij in deze opleiding opdoen wordt nu 
regelmatig ingezet voor members in onze inloop. In gesprekken, met koffie en cake, 
delen zij hun ervaringen, en horen en steunen elkaar op een mooie en positieve 
manier. 
 
Member Gré deelt haar talent ook op een mooie manier. Ze had zelf, in een moeilijke 
periode, veel steun aan het maken van zogenaamde ‘moodboards’. Een ‘moodboard’ 
is een collage van de wensen en dromen die je wilt realiseren. Je staat intuïtief stil bij 
wat je wil in je leven. Gré deelt nu in onze inloop deze creatieve en leerzame manier 
om dromen en doelen meer richting te geven met andere members. Lees het verhaal 
op onze site: https://quiet.nl/halen-brengen-en-delen/ 
 

   

https://quiet.nl/halen-brengen-en-delen/
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Behalve successen zagen we ook telkens weer dat het goede vaak langzaam komt. 
Met name door chronische stress die meestal bij armoede voorkomt, bleek het voor 
meerdere members lastig zaken direct te begrijpen of afspraken na te komen. De 
vraag naar meer maatwerk is regelmatig aan de orde. QG wil niet alleen de 
prestatie-indicatoren leidend laten zijn voor het wel of niet uitvoeren van onze 
diensten, kwaliteit gaat voor kwantiteit. 
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In het Quiet team hebben we een jurist, sociaal werker en meerdere 
ervaringsdeskundigen. Het is fijn om in ons eigen pand advies en luisterend oor aan 
te kunnen bieden, we willen dit verder gaan uitbreiden. Doordat het Quiet team 
vertrouwd raakt voor steeds meer members wordt op dit aanbod veel beter 
gereageerd dan het eerdere coach aanbod van (onbekende) sponsors.  
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Het ontspannende aanbod van Quiet wellness masseur Michiel van der Horst in ons 
pand wordt ook erg gewaardeerd:  
https://quiet.nl/weer-mens-voelen-door-massage/ 

 
Members vertellen ons over het isolement waar zij soms in terecht komen: 
https://quiet.nl/geraakt-door-sinterklaas-geluksmoment/ 

https://quiet.nl/dankzij-quiet-meer-contact-met-buitenwereld/  

https://quiet.nl/weer-mens-voelen-door-massage/
https://quiet.nl/geraakt-door-sinterklaas-geluksmoment/
https://quiet.nl/dankzij-quiet-meer-contact-met-buitenwereld/
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In gesprekken met members willen we voorkomen dat het alleen over problemen en 
moeilijke situaties gaat. De focus ligt zoveel mogelijk op eigen kracht en 
mogelijkheden. Zodat mensen vooral met een goed gevoel naar huis gaan. 

We krijgen in de inloop ook mooie verhalen te horen. Waar members zijn geweest, 
hoe fijn het uitje of etentje is bevallen. Geluksmomenten worden gedeeld. Via de mail 
komen ook vaak reacties, een kleine greep:  
 
"Zojuist terug gekomen van mijn bezoek aan Croissanterie du Nord, alwaar ik een 
coupon voor een lunch via Quiet mocht verzilveren. De filosofie van eigenaresse 
Yvette, mensen een verzorgd en ontspannen moment te bezorgen, ook mensen met 
een krappe beurs, voel je meteen. Ik ben gastvrij ontvangen in het gezellige pandje. 
Mijn gezelschap liet nog op zich wachten, ik kreeg meteen een cappuchino 
aangeboden. We mochten kiezen uit de hele kaart, een fantastisch aanbod aan o.a 
tosti's, warme en koude broodjes en baguette's. Mijn keuze viel op een heerlijke 
speltbol met brie, honing en walnoten, met daarbij een Chai Latte. Afsluitend werd 
ons nogmaals een sapje, drankje of smoothie aangeboden, wat een verwennerij! Met 
een heerlijk gevoel, in elk opzicht, daarna huiswaarts gegaan. 
Het was super, nogmaals dank!" Anneke 
 
 

 
 
"Gisteravond zalig uit eten geweest met de dochters bij restaurant Ristorante 
Mediterraneo in Haren. Het was geweldig. We zijn in de watten gelegd. Zo lief!" 
 
"Inmiddels member en afgelopen zondag heeeeerlijk gebruik gemaakt van de 
coupon en lekker en gezellig gegeten bij "The Commons" /Studentenhotel aan het 
Boterdiep. Het was écht súper, genóten. We werden ook erg welkom geheten en zo 
voelden we ons ook, erg lief!!" 
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"Wij hebben heerlijk gegeten bij Vapiano. Beide een heerlijke spaghetti Bolognese. 
Op kop en oren erbij konden we precies zien hoe alles klaar gemaakt werd. Heerlijke 
geuren vullen de ruimte. Het gevoel van welkom zijn gonst door de ruimtes. Op het 
bord goede spaghetti, heerlijke groente en kruiden en gegarneerd met Italiaanse 
kaas. Een uitdaging voor de smaak. Vriendelijk personeel en een prachtige locatie. 
Vapiano en Quiet: bedankt voor een fantastische avond” 

 

‘Erg genoten van high tea bij Elmer’s’ 

     
 

Maria lunchte met haar dochter bij van der Valk: ‘Het was fantastisch. We hebben 
heerlijk gegeten. Honing van een honingraat, waar kom je dat tegen. De obers waren 
zo vriendelijk en geduldig. Ik heb een van hen zelfs de hand geschud om hem te 
bedanken. Mijn dochter en ik hebben zo genoten, normaal kunnen we zoiets niet 
betalen. Gewoon een keer alles kunnen vergeten en alleen maar genieten. 
Onbetaalbaar!’  

https://quiet.nl/van-der-valk-lunch-voor-quiet-members/ 

 

"Wij hebben een enorm fijne avond gehad bij ‘Buurman en Buurman’ en hopen dat 
veel meer mensen gebruik zullen maken van zulke aanbiedingen en een zelfde soort 
plezier ervaren. Hartstikke bedankt voor alles!" 

https://quiet.nl/van-der-valk-lunch-voor-quiet-members/
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‘Geweldig geknipt door kapper Korre-Wiekt!’ en ‘Fijne lunch bij Mennoos Kookerij’ 
 

 

https://www.facebook.com/korrewiekt/?__tn__=K-R&eid=ARDI6Barvm3p-uzyE_W7LCYVhYvbBjTVfwGUeYhHn9pLjGO_caSKwEuWXXxqpqmiPl0YlEZdmIsa7bAO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDhOuM4q8ExbGjqQ64CsqredSVfxfoVPnUSm5zHZ-rUu_okZ65lvxmZ4gk-KlkKxxc7EfLGrL0UoAf-ainV02YH2I7LYHos7XnYDgPEdZ1BDJ4fXvIWgTLtOI9HW-McxBkJH33lzh1ppzNnyjl_tDrqJw3gRelDYvfW-W2lYRKlYB8I5Pgrr_tydILW2quY0c0CfN1TL8gv9oi_qy3OdCnpVTgAVbXm0xGml6QSSevXss3MK3MHP4W5O00JGhVW-0jPEDkMurwDwkhvqPlQS0AaT-cQCkUnoYWOaRRx2yEKNl-2cbvwCwseNme16l4xpeTwEpiKUNUZxU8TKVLczjJ3cQ
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Mooie reacties op de voorstellingen van Grand Theater: 
 

 
 
‘Ik wil uw Heel Hartelijk bedanken, voor de uitnodiging op 29 november van de Circa 
Contemporary Circus - Circa’s PeepShow. Het was meer dan een Geweldig 
Gigantische Show (is lang geleden dat ik zo genoten heb) Mijn Dank is daarom ook 
zeer Groot’ 
‘Ik vond het geweldig en degene die met mij mee geweest is ook. Hartelijk dank voor 
de prachtige voorstelling! Warme groet’ 
 
‘Op zaterdag 30 November ben ik samen met mijn moeder naar de voorstelling 
"Circa's Peepshow"  in het Grand Theatre geweest. Ik ga bijna nooit naar Cabaret of 
Theater vooral omdat de prijzen daarvan zo verschrikkelijk hoog zijn. 
Vroeger ben ik met mijn moeder en broer en zus vaak in het Grand Theater geweest 
mede omdat mijn moeder daar toen soms moest werken. 
Wij hebben allebei verschrikkelijk van de voorstelling genoten het was echt Super 
vooral toen we bij binnenkomst aan een tafeltje konden plaats nemen. 
De show was fantastisch en de ontvangst door het personeel van het Theater warm 
en gemoedelijk. 
Mede namens mijn moeder wil ik jullie van Quiet en het Grand Theater heel erg 
bedanken voor een fantastische avond uit.’ 
 
‘Zondagmiddag getuige geweest van een fantastische show van superlenige 
mensen.  
We hadden mooie plekken op de tribune.  Wat een discipline hebben de dansers. In 
opperste concentratie kregen we de mooie acts een uur lang te zien. Toen het 
publiekslicht aan ging mochten we vanwege ombouw van de zaal verlaten. Na de 
pauze was het staan geblazen en maakten de dansers {acrobaten?} gebruik van 
zowel het podium, de zaal waar het publiek stond als van het publiek zelf.  
We hebben meermaals met open mond gezeten en de volledige voorstelling ervan 
genoten.  
Dankjewel Quiet en Grand Theater voor deze fantastische voorstelling.’ 
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‘Ik heb zeer genoten van de mij aangeboden voorstelling Aardappelbloed! Ik heb 
voor het eerst voeten betreden in dat sfeervolle theater en genoten van de 
voorstelling, heel bijzonder en mooi in al zijn eenvoud! Dank jullie wel dat jullie dit 
voor mij mogelijk hebben gemaakt!’ 
 
De spiksplinternieuwe kwaliteitsschoenen van Schutrups uit Exloo leverden ook 
mooie geluksmomenten op. Bijvoorbeeld voor de member die de belangrijke stap 
gezet heeft om met zijn alcoholverslaving te breken. Hij is sinds enige tijd in therapie. 
Onderdeel hiervan zijn lange groepswandelingen. Zijn geluk was dat er een paar 
stevige wandelschoenen bij waren die hem als gegoten zaten! ‘Nu ben ik er echt 
helemaal klaar voor,’ glunderde hij: 
  
https://quiet.nl/schutrups-schoenen-en-meer-geluksmomenten-in-de-inloop/ 
 

  
 
Member Marian kreeg een totale make over. Silvia Noorman van sponsor Sil’s & Da 
Silva: ‘Het is elke keer weer verbazingwekkend. Een beetje persoonlijke aandacht, 
mensen het gevoel geven dat zij ertoe doen heeft zo’n goed effect op het aansterken 
van een positief zelfbeeld. Wat is er nu mooier dan iemand vol zelfvertrouwen de 
deur uit te zien stappen.’  

En als een fotomodel stond Marian te stralen in de spiegel. ‘Kijk hoe mooi het is. Ik 
voel me wel heel bijzonder. Het is zo fijn om jezelf te kunnen verzorgen op een 
manier die je jezelf niet kunt veroorloven. Het geeft me zo’n goed gevoel.’ 

   

https://quiet.nl/schutrups-schoenen-en-meer-geluksmomenten-in-de-inloop/
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Geluksmomenten op Vlieland: 

 
“Wat hebben wij een ongelooflijk fijn weekend gehad op Vlieland. Geweldige sfeer op 
Into The Great Wide Open 2019. Het eiland bruiste van de muziek. 
Allemaal blije mensen om ons heen die genoten van de vele muziekoptredens. 

Willen jullie Ferry Roseboom hiervoor heel hartelijk bedanken dat hij dit voor 
ons mogelijk maakte om 3 dagen verzorgd en onbekommerd hiervan te genieten? 

Het contact met hem verliep ook zo top. Wij voelden ons heel erg welkom. 
Niets was hem teveel. Hij was altijd bereikbaar als we een vraag hadden en 
dan werd het adhoc geregeld. Een man met een gouden hart die dit voor ons 
mogelijk maakte. 

Nogmaals onze dank. We kijken terug op prachtige dagen!”  

https://quiet.nl/geluksmoment-into-the-great-wide-open/ 

https://quiet.nl/geluksmoment-into-the-great-wide-open/
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SPONSOREN QUIET GRONINGEN 

 

Eind 2019 waren er 143 Sponsoren waarvan 127 actief. 

 

 

 

 



18                                                                                      

 

 

In 2019 ontvingen we opnieuw veel mooie aanbiedingen uit de stad Groningen voor 
onze members. Zo veel gulle ondernemers en supporters die meehelpen om 
armoede te verlichten. Het is geweldig om te zien hoeveel ondernemers, organisaties 
en particulieren graag bij willen dragen aan mensen die het minder hebben, iets voor 
een ander willen betekenen. Hartverwarmend! De Quiet community waardeert het 
enorm. 

We lichten een paar voorbeelden uit een lange rij sponsoren en supporters: 

Dankbaar zijn we voor de vele mooie tickets die we ook dit jaar weer kregen van 
ESNS, Vera en Noorderzon:  

https://quiet.nl/quiet-members-genieten-van-noorderzon/ 

Bij Martini Plaza konden members o.a. genieten van Annie de Musical, Amadeus, 
Doornroosje, Schlagerfestival, Het Zandkasteel, Best of the BeeGees, Ghost Stories, 
't Schaep met de 5 pooten en Najib Amhali 

 

   

 

 

 

https://quiet.nl/quiet-members-genieten-van-noorderzon/
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150 members werden blij gemaakt met een super leuke DAG UIT. Sponsoren 
Groninger City Club (GCC), FC Groningen, Kinepolis en Jumbo hadden een mooi en 
veelzijdig programma voor ouders en kinderen samengesteld:  

https://quiet.nl/gcc-e-a-schenken-quiet-members-fantastische-dag/ 

 

   

  

We zijn ontzettend dankbaar dat er zoveel maatschappelijk betrokken restaurants 
zijn in de stad Groningen die met Quiet Groningen mee willen doen. Ondernemers 
met een groot hart bieden heel veel heerlijke etentjes aan, zoals bijvoorbeeld: 

https://quiet.nl/bijdrage-van-the-pool-aan-verlichting-van-armoede/ 

https://quiet.nl/scandinavische-high-tea-voor-quiet-members/ 

 

    

https://quiet.nl/gcc-e-a-schenken-quiet-members-fantastische-dag/
https://quiet.nl/bijdrage-van-the-pool-aan-verlichting-van-armoede/
https://quiet.nl/scandinavische-high-tea-voor-quiet-members/
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‘Zorg’restaurants Elmer’s, Mennoos Kookerij en Brownies & Downies sloten zich ook 
bij QG aan:  

https://quiet.nl/mennoos-kookerij-de-wereld-elke-dag-een-beetje-mooier-maken-door-
iets-voor-een-ander-te-doen/ 

https://quiet.nl/browniesdownies-onthaasten-doe-je-hier/ 

 

https://quiet.nl/mennoos-kookerij-de-wereld-elke-dag-een-beetje-mooier-maken-door-iets-voor-een-ander-te-doen/
https://quiet.nl/mennoos-kookerij-de-wereld-elke-dag-een-beetje-mooier-maken-door-iets-voor-een-ander-te-doen/
https://quiet.nl/browniesdownies-onthaasten-doe-je-hier/
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Kringloop Vinkhuizen bood onze members behalve leuke spullen en meubelen ook 
gezelligheid in hun sociale winkel: https://quiet.nl/kringloop-vinkhuizen-goed-voor-
elkaar-zijn/   

 

Het aanbod van Fietshandel Bus wordt erg gewaardeerd door de members: “Super 
dat jullie dit doen. Ik heb via Quiet de fiets van mijn dochter kunnen laten maken, en 
daar zijn we heel erg blij mee!’  

De prachtige fietsen van Spaak leverden ook mooie geluksmomenten op: 
https://quiet.nl/warme-ontvangst-voor-fietsen-van-spaak-koffie-koers/ 

 

   

https://quiet.nl/kringloop-vinkhuizen-goed-voor-elkaar-zijn/
https://quiet.nl/kringloop-vinkhuizen-goed-voor-elkaar-zijn/
https://quiet.nl/warme-ontvangst-voor-fietsen-van-spaak-koffie-koers/
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Kinderfeestjes zijn erg geliefd, zoals het paasfeestje aangeboden door de Magische 
Poort 
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Decathlon Nederland helpt mee om armoede op de kaart te zetten en doneerde 
supergave hardloopschoenen en trainingen voor De 4 Mijl van Groningen 
 

 
 
Werknemers van Triaspect in Nijmegen schonken bij hun bedrijfsuitje ook een etentje 
aan onze members, bij Restaurant WEEVA (ook al sponsor van QG):  

https://quiet.nl/triaspect-deelt-duo-diners-met-quiet-members/ 

 

We ontvingen heel veel mooie cadeaus en nieuwe producten van Quiet supporters:  
 

    
 

https://quiet.nl/triaspect-deelt-duo-diners-met-quiet-members/
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https://quiet.nl/geraakt-door-sinterklaas-geluksmoment/  
 
https://quiet.nl/wat-een-geweldige-acties-voor-onze-members/  
 
https://quiet.nl/droomdekentjes-voor-quiet-kids/ 
 
 
Een gemeenschappelijk doel van Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen en 
Quiet Groningen was er al. Het museum vertelt bijvoorbeeld het verhaal van 
Johannes van den Bosch, een man die zich 200 jaar geleden ten doel stelde de 
armoede Nederland uit te helpen. Het museum bleek ook graag verder te willen 
bijdragen aan de verzachting van armoede. Zij boden onze memberkids een 
spannende speurtocht in het museum aan, met patat en drankjes. De reis er naartoe 
was ook spannend. De kids werden gehaald en teruggebracht door een echte 
boevenbus!  

https://quiet.nl/spannende-speurtocht-in-gevangenismuseum-veenhuizen/ 

 

https://quiet.nl/geraakt-door-sinterklaas-geluksmoment/
https://quiet.nl/wat-een-geweldige-acties-voor-onze-members/
https://quiet.nl/droomdekentjes-voor-quiet-kids/
https://quiet.nl/spannende-speurtocht-in-gevangenismuseum-veenhuizen/
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Meerdere workshops werden aangeboden, zoals die van fotografe Gerda de Voogd: 
‘Vanmiddag gaf ik een fotoworkshop aan 2 members van Quiet Groningen in de 
Prinsentuin in Stad! Ik vond het erg leuk om met deze enthousiaste fotografen op 
pad te gaan ‘in toene’! Zonnetje, bloemen, veel gefladder en gezoem. Ook deze 
beauty kwam voorbij. Hij werd uitgebreid geportretteerd door de dames:  

 

 
 

De fysiotherapeuten van MCZ zetten zich weer belangeloos in, zoals Lianne 
Holzapfel-Jonker. Met oedeemfysiotherapie werd het leven van member Madita een 
stuk aangenamer:  

https://quiet.nl/quiet-steunt-met-steunkousen/ 

 
Mooie actieve en sportieve aanbiedingen waren er voor de members, zoals 
bijvoorbeeld van Your Move en Kartracing & Bowling:  

https://quiet.nl/kartracing-bowling-groningen-ontvangt-quiet-members-met-open-
armen/ 

https://quiet.nl/quiet-steunt-met-steunkousen/
https://quiet.nl/kartracing-bowling-groningen-ontvangt-quiet-members-met-open-armen/
https://quiet.nl/kartracing-bowling-groningen-ontvangt-quiet-members-met-open-armen/
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SAMENWERKINGEN 
 
De samenwerking met de Voedselbank Groningen is geweldig. We hebben er een 
groot deel van het jaar kantoor en inloop gehouden. We ontmoeten veel van onze 
nieuwe members in de wachtruimte van de Voedselbank. We mochten gebruik 
maken van alle faciliteiten en de VB busjes. De contacten met de medewerkers en 
vrijwilligers en de sfeer bij de Voedselbank zijn altijd prima. 
 
Sietzes Hulpexpress zijn we erg dankbaar. Niet alleen konden we regelmatig gebruik 
maken van hun vervoer en opslag, ook kregen we bij onze verbouwing de 
beschikking over een grote steiger, een adviseur en heel veel gereedschap. 
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QG heeft goede netwerken in de stad Groningen. Regelmatig is er overleg met onder 
anderen Wij teams, studenten, gemeente en Stadjerspas. 
  
 

 
 
Vanaf eind 2019 ontstond er een hele fijne samenwerking met onze buren, 
Kledingbank Maxima! 
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VERBOUWING EN VERHUIZING NIEUW PAND 
 

 

 

Soms komen dingen gewoon op je pad. Zo ook bij Quiet Groningen. We zaten goed 
in ons kantoor bij de Voedselbank. En de wachtruimte fungeerde ‘s middags als 
inloop voor onze members. We zijn dankbaar dat we van oktober 2017 tot oktober 
2019 konden beschikken over het ruime en zonnige kantoor bij de Voedselbank aan 
de Ulgersmaweg. 

Maar de interactie en verbinding met onze doelgroep vroeg om beter bereikbaar, 
dichtbij en aanspreekbaar te zijn. Dat werd in het najaar van 2019 een stuk 
makkelijker. In oktober verhuisden we naar een geweldig eigen Quiet Groningen 
pand aan de Oosterhamriklaan 101-115 in de Korrewegwijk! Een mooie locatie, 
dichtbij de Voedselbank, en naast kledingbank Maxima. 

We zijn hierdoor in staat, samen met onze vrijwilligers, meer energie te steken in 
leuke projecten, zinvolle activiteiten en het aanbieden van gezelligheid. Members 
helpen om in hun kracht te komen. Niet denken in beperkingen, maar in 
mogelijkheden. Op een eigen vertrouwde en mooie plek. 

In de zomermaanden hebben we, met medewerkers, vrijwilligers en members van 
Quiet, hard gewerkt in ons nieuwe pand. Met vereende krachten werd er gesausd, 
geklust en getimmerd. Een prachtige metamorfose was het resultaat. 
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De power van de mannen van Factor 5 kwam als geroepen bij het verhuizen van 
zware spullen. Vooral het schilderwerk van member Ewout was keurig en 
professioneel. Van Sietse’s Hulpexpress mochten we in de vakantieperiode 
gereedschap, werkbank en steiger lenen. En ook op andere manieren stonden deze 
mensen weer klaar voor Quiet. Student en vrijwilliger Mark legde onze mooie vloer. 
Van de Voedselbank mochten we weer regelmatig een busje lenen. 

   

We ontvingen van een gulle onderneming die anoniem wil blijven een compleet en 
prachtig kantoorinterieur: grote kasten en bureaus, stoelen, een zitbank. Zijn we 
ontzettend blij mee! 

Ook andere sponsoren vonden de weg naar het nieuwe pand. Van Praxis ontvingen 
we een hele mooie korting op het laminaat. Het Studenthotel organiseerde een 
ophaaldag en bracht ons spullen, pannensets en benodigdheden voor onze keuken. 
Kledingbank Maxima, onze nieuwe buren, steunden met raad en daad. 

En natuurlijk zijn we onze financier erg dankbaar. Dankzij de sponsoring van Urban 
Interest beschikt Quiet Groningen nu over een zeer geschikte en mooie eigen plek, 
met mogelijkheden voor de toekomst.  
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De open dag op 17 oktober (Wereldarmoede dag) was feestelijk en erg gezellig. Voor 
een impressie kijk op onze site: https://quiet.nl/feestelijke-opening-nieuwe-pand-
quiet-groningen/    

  

  

 

https://quiet.nl/feestelijke-opening-nieuwe-pand-quiet-groningen/
https://quiet.nl/feestelijke-opening-nieuwe-pand-quiet-groningen/
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FINANCIELE POSITIE 

 
Quiet Groningen is bijzonder dankbaar voor de sponsoring van Urban Interest en het 
vangnet in het vooruitzicht gesteld door Harry Hilders, een van de landelijke 
financiers van het eerste uur van Quiet. Mede vanwege zijn al lang bestaande 
binding met de stad Groningen, begonnen in de studietijd, kwam er ook in Groningen 
een Quiet Community!  
Hierdoor is het mogelijk om de Quiet organisatie verder te structureren en op te 
bouwen, netwerken uit te breiden en geschikte mensen bij Quiet te betrekken. De 
community groeit en kan nu verder in gaan zetten op ontmoeting van members 
onderling en werken aan versterking.  

We ontvingen lieve donaties van kerken. Zoals het bruidspaar die de opbrengst van 
de collecte in de kerk voor het goede doel Quiet Groningen bestemde. Een andere 
collecte werd gehouden ten behoeve van Quiet uitjes. Het bracht bij elkaar zo’n 500 
euro op. Wat een mooi gebaar.  

Or-Quest B.V. wilde graag meer weten over de situaties van mensen in armoede en 
hoe hierbij geholpen kon worden. Er werd 5.000 euro gedoneerd. We waren verrast 
en geraakt door deze gift.  
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