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Voorwoord 

 

Welkom in het jaarverslag van Zilt 2019! 

 

Als accolade achter de pagina’s die gaan volgen: de missie van Zilt is weer volop uitgeleefd.  De 

leefgemeenschap was opnieuw een jaar lang een gastvrije en warme plek waar mensen op adem 

kwamen, hun verhaal kwijt konden of een pas op de plaats konden maken. Waar medemensen 

een luisterend oor vonden. Waar het goede gemeenschapsleven is gesmaakt rond de open 

maaltijden, talloze koffiemomenten, bij het haardvuur of in de tuin.     

 

Als bestuur zijn we op afstand betrokken geweest bij het reilen en zeilen van Zilt en hebben we 

gezien hoe goed het is dat deze plek er is. Mooi dat we in 2019 konden vieren dat Zilt al 20 jaar 

continue een plek is geweest voor mensen wie het even te veel wordt. De behoefte voor dit soort 

plekken lijkt door de jaren heen alleen maar toe te nemen. Te meer dus een reden tot 

dankbaarheid dat leefgemeenschap Zilt springlevend is! 

 

Voor u als lezer geven de volgende pagina’s een samenvatting van de geboden opvang in 2019. 

Eveneens wordt er een dwarsdoorsnede van de verschillende aspecten van en rond de 

leefgemeenschap gepresenteerd. 

 

 

Hartelijke groet en zegen, 

 

namens het bestuur, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob J. Vreugdenhil 

Voorzitter bestuur Stichting Zilt  
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Missie 

 

Vanuit een christelijke levensvisie faciliteert de interkerkelijke Stichting Zilt gemeenschappelijk 

leven en wonen van gezinnen en singles. Doel hiervan is om op vrijwillige basis en vanuit een 

actieve grondhouding de Bijbelse notie van gastvrijheid in de praktijk te brengen in de 

leefomgeving. Dit komt in het bijzonder tot uiting door tijdelijk gastvrije opvang te bieden aan 

volwassenen en jongvolwassenen met lichte psychosociale problemen. 

 

Toelichting 
 
Zilt is een diaconale leefgemeenschap in Gorinchem waar het geloof in Jezus Christus centraal 

staat. Bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke 

gemeenschapsleven. Het accent ligt op de Bijbelse opdracht om gastvrij te zijn. De naam Zilt 

verwijst naar het Bijbelgedeelte in Mattheüs 5. Daar noemt Jezus zijn discipelen het zout der 

aarde.  

Naast de vaste bewoners is er in Zilt ruimte voor 4 à 5 of zelfs 6 gasten om voor een kortere of 

langere tijd mee te wonen en afstand te nemen van zorgen en (psychosociale) problemen. Zilt 

maakt daarbij geen onderscheid naar geloof, ras of geaardheid. 

Een thuis, waar je je veilig weet en op je gemak voelt, is niet voor iedereen weggelegd. Het 

tijdelijk meewonen in de leefgemeenschap is een ideale mogelijkheid om op adem te komen. In 

de benadering van de doelgroep staan vooral een goede en nabije relatie, zorg voor, waardigheid 

en erkenning van de ander centraal. Zilt wil de doelgroep zo laten delen in de boodschap van het 

Evangelie. 

 

Zilt richt zich op volwassen gasten (eventueel met kinderen) die zelfstandig kunnen 

functioneren. Ook jongeren vanaf 18 jaar die op eigen benen kunnen staan, zijn welkom.  

De vaste bewoners zijn geen professionele hulpverleners. Voor eventuele deskundige begeleiding 

moet de tijdelijke bewoner, ook wel meewoner genoemd in Zilt, een beroep doen op officiële 

instanties. De meewoner blijft zelf verantwoordelijk voor het regelen van zijn of haar zaken. Van 

een meewoner wordt verwacht twee dagdelen per week bezigheden ‘buiten de deur’ te hebben en 

deel te nemen aan het gemeenschapsleven.  

 

Zilt hanteert de volgende opnamecriteria/contra-indicaties: 

• vrouwen en mannen vanaf 18 jaar, eventueel met kinderen; 

• men moet de christelijke levensstijl respecteren; 

• geen verslavings- en of psychiatrische problemen. 

 

Adresgegevens: 

Leefgemeenschap Zilt    Internet: www.leefgemeenschapzilt.nl 

Sint Hubertuslaan 25    E-mail: info@leefgemeenschapzilt.nl 

4205 ZA Gorinchem    Kamer van Koophandel Rivierenland 41122047 

Tel.: 0183 - 640505   
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Bestuur 

 

Samenstelling van het bestuur 
 

In 2019 hebben twee mensen afscheid genomen van het bestuur: 

Charlotte Scholtens-de Vries (voorzitter)  

Albert Don (penningmeester) 

Ondanks hun vertrek hebben we in het bestuur een goede continuïteit weten te waarborgen met 

de komst van een nieuwe voorzitter en penningmeester. 

 

Per 31 december 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

Jacob J. Vreugdenhil (voorzitter) 

Gert Huisman (penningmeester) 

Jacquelina Kortleve-de Poel (secretaris) 

Ds. Jelle Nutma (bestuurslid pastoraat) 

Ernst Loor (lid met specifieke aandacht voor het pand, waarin Zilt is gehuisvest) 

Vacature adviseur namens de diaconieën PKN-classis Alblasserdam 

Vacature adviseur PR 

 

Daarnaast is er een aandachtsfunctionaris gastopvang die de kernbewoners adviseert en 

ondersteunt bij de intakegesprekken en andere vraagstukken. Zij is geen bestuurslid, maar heeft 

wel een belangrijke rol bij het reilen en zeilen binnen de leefgemeenschap Zilt:  

Saakje Elzinga (aandachtsfunctionaris gastopvang) 

 

Bestuursvergaderingen 
 

Het bestuur heeft in 2019 vijf keer vergaderd. 

Tijdens deze vergaderingen wordt het functioneren van Zilt besproken, zowel de dagelijkse gang 

van zaken waar de kernbewoners mee te maken hebben als bestuurlijke onderwerpen. In dat 

kader komen bepaalde punten steeds terug op de agenda, zoals reilen en zeilen in Zilt, financiën 

en onderhoud van het pand. Ook zijn er per bijeenkomst specifieke zaken die de aandacht 

vragen. De kernbewoners zijn tijdens de bestuursvergaderingen ook altijd bij toerbeurt 

vertegenwoordigd. 

 

In 2019 is er een extra, brede vergadering geweest van voltallig bestuur en voltallige 

kernbewoners om het aflopende beleidsplan (2016-2019) te evalueren en een nieuw beleidsplan 

(2020-2024) te bespreken. 
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Kernbewoners 

 

De kernbewoners zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de 

leefgemeenschap. Zij zijn allen vrijwilligers en huren de eigen woonruimte van de stichting. In 

het Zilt-pand zijn voor de kernbewoners twee appartementen en drie eengezinswoningen 

beschikbaar. De hoogte van de huur van deze woningen is bepaald met een puntensysteem, dat 

vergelijkbaar is met wat woningbouwverenigingen gebruiken. 

 

Tot de dagelijkse taken van de kernbewoners behoort het verlenen van gastvrijheid aan 

verwachte en onverwachte bezoekers en natuurlijk aan de mensen die in Zilt verblijven. Verder 

worden alle voorkomende taken door hen uitgevoerd – soms met hulp van meewoners of andere 

vrijwilligers van buiten de gemeenschap. 

Tot deze taken behoren bijvoorbeeld koken, dagelijks koffie en thee zetten, een luisterend oor 

bieden aan meewoners en andere gasten, gezelligheid gaande houden, administratie doen, 

telefoon opnemen, intakegesprekken voeren met nieuwe meewoners, pand en tuin onderhouden, 

kleine reparaties uitvoeren, hout hakken, activiteiten in Zilt organiseren en voorlichting geven 

over Zilt aan kerken en professionals. 

 

De kernbewoners geven met elkaar vorm aan de christelijke identiteit van de leefgemeenschap. 

De gezamenlijke zondagavondviering staat ook open voor niet-bewoners. We besteden aandacht 

aan gebed en Bijbellezing tijdens de maaltijden. Ook tijdens de wekelijkse vergadering wordt 

stilgestaan bij Bijbelse thema’s die ons inspireren bij het vormen van de leefgemeenschap. 

Voorbede doen voor een ieder onder ons dak, beschouwen we als onderdeel van onze missie. 

 

De leefgemeenschap viert feestdagen (christelijke en andere) uitbundig: zoals verjaardagen, een 

diner rond de kerstdagen, Sinterklaas, Oud & Nieuw, in de zomer een barbecue, het vinden van 

een baan of de geboorte van een baby. Het leven is goed en dat mag gevierd worden. Juist in 

moeilijke periodes in je leven, is het belangrijk ruimte te maken voor het vreugdevolle dat er ook 

is. Een aantal mensen uit de buurt haakt regelmatig aan bij dit soort vieringen, evenals bij de 

dagelijkse koffiemomenten. 

 

Dankbaar zien we dit jaar terug op stabiliteit en een goede samenwerking in het team van 

kernbewoners. Het oudste kind van zowel familie Eijgenraam als familie Van Schothorst vindt 

halverwege het jaar een studentenkamer elders in het land. De meeste weekenden genieten we in 

Zilt weer van hun aanwezigheid en van de vele andere jongeren die aanhaken bij bijvoorbeeld de 

zondagochtend koffie. 

Vanaf eind 2019 leven we toe naar het voorgenomen huwelijk van Jannie met Martin, die zich nu 

ook regelmatig in Zilt laat zien. Ook leven we toe naar de geboorte van de jongste Zilter bij 

familie Peene, in het voorjaar van 2020. 

 

De vaste bewoners - kernbewoners in 2019 waren: 

- Jannie Dijksman 

- Iris Planken 

- Andrew en Carien Eijgenraam met hun kinderen Jozua, Davita, Lucas en Timo 

- Luuk en Gerda van Schothorst met hun kinderen Emily, Hanneke en Chris 

- Pedro en Joanne Peene met hun kinderen Twan en Merit   
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Gastopvang in de praktijk 

 

Informatieaanvragen 
 

In 2019 kregen de kernbewoners van Zilt 66 keer een aanvraag voor de mogelijkheden voor 

gastopvang. Meestal gebeurt dit telefonisch of per e-mail en soms mondeling of via de website. 

De herkomst van de hulpvragen staat weergegeven in het volgende overzicht.  

Herkomst informatieaanvragen in 2019, 2018 en 2017 

Informatieaanvragen Aantal 2019 Aantal 2018 Aantal 2017 

 

Via hulpverleningsinstanties en kerken: 

Kerkelijke gemeenten/voorgangers 

Hulpverlening (waaronder: Eleos, De Hoop, 

Voedselbank, Leger de Heils, Rivas, Youth for 

Christ Gorinchem, MEE, Elim, Reclassering, 

sociale teams) 

 

 

4 

29 

 

 

 

2 

28 

 

 

8 

24 

 

Via particulieren: 

Vriendenkring / donateurs / oud bewoners 

Eigen website of publicaties 

Herkomst onbekend 

 

 

20 

1 

12 

 

 

13 

2 

9 

 

 

14 

12 

6 

Totaal 66 54 65 
 

Het aantal aanvragen is hoger dan vorig jaar, maar in lijn met eerdere jaren. Er zijn geen 

bijzondere ontwikkelingen te zien in het totaal aantal aanmeldingen.  

Zoals in eerdere jaren komen de meeste aanvragen van de sociale teams en andere instanties. Zij 

weten Zilt inmiddels goed te vinden. Ook de cirkel van vrienden, bekenden en kerken rond Zilt 

verwijst regelmatig naar Zilt.  

De website speelt een belangrijke rol. Aanvragen die in eerste instantie via een ander kanaal 

binnenkomen, maken vaak daarnaast ook gebruik van de website, ofwel voor de eerste 

informatie-aanvraag of in het stadium daarna. 
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Wat ook opvalt is, dat de herkomst van aanvragen soms onbekend is. Het valt niet altijd mee om 

aan de telefoon te achterhalen hoe men aan Zilt gekomen is. Zeker als er toch geen plek is, wil je 

niet de tijd van iemand in de knel verdoen. Verder is duidelijk dat de screening d.m.v. de 

procedure goed werkt: degenen die de intake ingaan, komen doorgaans ook hier wonen. Zo wordt 

voorkomen dat mensen nodeloos de hemd van het lijf wordt gevraagd. 

Totaal zijn in 2019 acht aanvragen gedaan door een ouder met één of meerdere kinderen. Eén 

daarvan was een echtpaar met twee kinderen.  

Helaas moest Zilt vaak een ‘nee’ verkopen: vaak omdat de aanvraag niet passend is, maar ook 

regelmatig omdat al onze gastenruimtes al bezet zijn. Met name voor alleenstaande ouders – 

vaak moeders – zijn weinig doorverwijsmogelijkheden. Dit jaar konden we maar één van deze 

aanvragen honoreren. 

Van het totaal van 66 aanvragen is er met vijf mensen een intakegesprek gevoerd. Deze personen 

zijn ook in Zilt komen wonen, waaronder een moeder met een kind.  

 

Mutaties meewoners 
 

Per 1 januari 2019 woonden er zeven meewoners in Zilt, waaronder een moeder met twee 

kinderen. Alle meewoners vertrokken in 2019. Soms begonnen ze met een grote glimlach aan een 

nieuwe levensfase; soms is de nieuwe stap in de toekomst zorgelijker. Soms zijn 

levensomstandigheden gecompliceerd. We wensen hen allen het beste toe voor deze nieuwe 

stap! 

In 2019 kwamen ook zes nieuwe meewoners onder ons dak. Totaal betreft dit vijf volwassenen en 

één kind, waarvan één een moeder met kind is. Vijf nieuwe verhalen van moeite, van inspanning, 

maar ook van hoop om een beter leven te krijgen.  

Ook in 2019 hadden we een hoge bezetting. Gemiddeld waren er 4,5 meewoners. Kortdurende 

verblijven (een of twee weken) zijn hierin niet meegenomen.  

Naast de meewoners maakten drie mensen gebruik van een kortdurend en terugkerend verblijf in 

Zilt. Ze blijven met enige regelmaat een nachtje, een weekend of een week in Zilt logeren. Soms 

om er even uit te zijn, soms voor een korte time-out uit het gezin. Ook zij proeven daarbij iets 

van het gezamenlijke leven en soms is dat net weer genoeg om ook hen weer moed en energie te 

geven om verder te gaan. Het betrof in totaal meer dan tien weken.  
Overzicht meewoners 2019    

 Totaal aantal 

meewoners 

Man Vrouw Kind Vertrokken in 

2019 

Gekomen in 

2019 

Langdurend 13 4 6 3 7 6 

 

Drie van de vertrokken meewoners zijn naar een zelfstandige woning gegaan, de overigen 

konden terugkeren naar een eerdere woonsituatie.   

Meewoners gebruiken het wonen in Zilt tegen de achtergrond van bijvoorbeeld integratie in 

Nederland, het maken van een nieuwe start, het oplossen van schulden, het herstellen van een 

burn-out of het werken aan relatieproblemen. 

Een deel van de meewoners is niet in Nederland geboren. Het leven in Nederland op orde krijgen 

is een pittige klus. De wat individualistischer inslag en het grote aantal moeilijke formulieren, 

loketten en hulpverleners is soms reden dat mensen moedeloos worden en het bijltje er af en toe 

bij neergooien. 

 

Faciliteiten en begeleiding meewoners 
 

Voor de meewoners zijn volledig gemeubileerde gastenkamers beschikbaar. Iedere kamer heeft 

een eigen kitchenette, douche en toilet. Ook kunnen meewoners vrij gebruik maken van 
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gemeenschappelijke voorzieningen, waaronder de woonkamer, keuken, algemene wasruimte, 

kapel, wasmachine, hobbyruimte, internet en de tuin. We hebben een mooie bank gekregen 

waardoor een kapotte bank naar de stort kon. Het is een allegaartje in de woonkamer en 

sommige stoelen/banken zijn wat kaal, maar het is prima te doen. Met de giften voor het 

jubileum konden we een andere (gebruikte) piano aanschaffen.  

 

Net als vorig jaar was de keuken toneel van een grote variëteit aan gerechten. We hebben 

geweten dat we een echte kok in ons midden hadden, die ook nog eens vegetarisch kookte. We 

hadden ook iemand die liefst vers gesneden friet met veel mayo en een lap vlees verorberde. En 

wat te zeggen van mierzoete en vette hapjes naar een recept uit het Midden-Oosten!  

 

De intake en begeleiding van de meewoners is een vrijwilligerstaak van de kernbewoners met 

ondersteuning van een maatschappelijk werker. Ook in 2019 werd deze taak vervuld door Saakje 

Elzinga. Zij is aanwezig bij intake gesprekken, driemaandelijkse evaluaties en eindevaluatie, en 

incidenteel op afroep bij bijzondere omstandigheden. Zij is maatschappelijk werker in het 

dagelijks leven, en haar vrijwillige inzet wordt bijzonder gewaardeerd.  

 

Iedere meewoner in Zilt krijgt één van de kernbewoners toegewezen als aanspreekpunt. Deze 

kernbewoner leeft net iets nauwer mee met de meewoner dan de andere kernbewoners, helpt 

hem/haar om in Zilt een weg te vinden en heeft regelmatig een voortgang- of evaluatiegesprek 

met de betreffende meewoner. Indien noodzakelijk heeft de kernbewoner - in overleg met de 

meewoner - ook contact met diens professionele hulpverlener.  
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Het reilen en zeilen in de leefgemeenschap 

 

Gezamenlijke activiteiten 
 

Een leefgemeenschap gedijt bij een ritme en zo ook Zilt. Vier keer in de week is er een 

gezamenlijke maaltijd. Drie keer kunnen meewoners aanschuiven bij één van de kernbewoners. 

Ze eten dan afhankelijk van de groepsgrootte in de keuken of in de woonkamer van Zilt. Op 

zaterdag eten alle bewoners van Zilt mee. Donderdag is er een bijzondere maaltijd: dan kunnen 

ook mensen uit de buurt aanschuiven. 

 

Koffie en thee wordt regelmatig geschonken. Er is in ieder geval elke doordeweekse avond koffie. 

Op weekdagen is er om 10 uur ’s morgens koffie met de mensen die thuis zijn en ook dan 

schuiven er vaak wat mensen uit de buurt aan. Juist deze momenten zijn belangrijk voor mensen 

om gezelligheid te delen, samen grappen te maken en te lachen en zo nodig stoom af te blazen of 

te klagen. Ook kan je zo ervaringen uitwisselen over instanties en laagdrempelig raad krijgen 

over allerlei zaken. 

 

De weekopening op zondagavond is een bijzonder moment waarop de bewoners de week 

beginnen met zingen, Bijbellezen en bidden: we gaan verder in geloof en vertrouwen op de Heer. 

We geloven dat Hij ons voorgaat en ons helpt. Er wordt concreet gebeden voor dingen die door 

bewoners ingebracht worden als gebedspunt. Iedereen is welkom op zondagavond. Op 

feestdagen zoals Pasen, Kerst en Oud en Nieuw bezinnen de bewoners zich op wat deze feesten 

betekenen: persoonlijk, voor de leefgemeenschap en voor de buurt. Ook in het afgelopen jaar is 

er met regelmaat op de woensdagavond een korte viering met Bijbellezing en gebed geweest in 

de kapel van Zilt.  

 

Gezamenlijke inspanningen horen bij het levensritme van Zilt. Het schoonhouden en plegen van 

klein onderhoud in het algemene gedeelte van Zilt is de verantwoordelijkheid van iedereen die er 

woont. Na de gezamenlijke maaltijden is er tijd voor corvee. Eens per maand is er een 

klusmorgen. Dan wordt het gemeenschappelijke deel van het pand onderhouden en repareren we 

wat we kunnen. Vaak doen we dit met vrijwilligers samen.  

 

Er een WhatsApp-groep gestart met een groot aantal mensen rondom Zilt, de “Rondom Zilt – 

appgroep”. Hiermee is het mogelijk om omwonenden en betrokkenen uit te nodigen voor een 

extra activiteit zoals een spelletjesavond, een filmavond of een traktatie bij de koffie.  

 

20-jarig jubileum 

 

Hoogtepunt van het jaar was de viering van 20 jaar Zilt. Dat is in februari 2019 met de            

(oud-)kernbewoners gevierd en in juni voor een breder publiek. 

 

Op 2 februari 2019 was de reünie voor oud-kernbewoners. Met zeventien mensen was er een 

bring-and-share maaltijd en zijn er aan de hand van foto’s herinneringen uit 20 jaar Zilt 

opgehaald. Uiteraard is er samen gezongen en gebeden. 
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In juni was er een open viering en feest in het kader van het 20-jarig bestaan. In de 

Immanuelkerk aan de Grote Haarsekade in Gorinchem werd de viering gehouden. Aansluitend 

konden belangstellenden in Zilt terecht voor een hapje en een drankje en ontmoeting. Ook werd 

de mini-bieb geopend. Voor de kinderen was er vertier buiten met springkussens en een panna-

kooi. Een prachtig feest! Van de ontvangen giften werd een nieuwe tweedehands piano 

aangeschaft. 

 

Zilt als “Open Huis” 

 

Zilt heeft inmiddels al een heel aantal stamgasten: mensen die regelmatig aankomen voor de 

maaltijd of een kop koffie. Soms zijn dat mensen die eerder in Zilt gewoond hebben en vaak ook 

mensen uit de omgeving van Zilt. De donderdagavond maaltijd vervult hierin een speciale 

functie. Deze maaltijd staat open voor iedereen die het leuk vindt om mee te eten. Elke 

donderdag is er een groep mensen die hier gebruik van maakt, waaronder ook mensen uit de 

wijk. Het aantal gasten wisselt. Soms zijn er bij de open maaltijd drie mensen en een volgende 

keer tien. Sommige mensen komen één of twee keer en anderen worden na de eerste keer gelijk 

vaste gast. Er ontstaan hierdoor goede contacten onderling, waar weer nieuwe vriendschappen 

uit voortkomen. 

 

Nabijwoners 

 

Naast meewoners en kernbewoners zijn er ook twee gezinnen die als nabijwoners functioneren. 

Het betreft de familie Don en de familie Rijneveld. Na hun goede verblijf in onze 

leefgemeenschap zijn zij nabij-betrokken gebleven. Ze verzorgen met regelmaat de maaltijden 

samen met de meewoners. Ze vallen wel eens in bij de wekelijkse activiteiten of gedurende de 

vakantieperiodes als het best wel eens stil kan zijn in Zilt. Meewoners zijn welkom voor een kop 

koffie en een goed gesprek bij hen thuis.  

 

Vrijwilligers 

 

Een aantal mensen helpt Zilt regelmatig. Het gaat dan om koken, de gezamenlijke ruimtes 

schoonmaken, de website vernieuwen, de lay-out van jaarverslag en vriendenbrief opmaken, 

tuinieren, creatieve dingen bedenken voor de inrichting van Zilt of komen helpen met de 

kluszaterdag. We zijn dankbaar voor al het werk dat gedaan is. Het is bemoedigend dat er ook 

anderen blijken te zijn die dit werk weer op zich willen nemen. Dit jaar hebben we de vrijwilligers 

bedankt met een pakketje met wat lekkers. 

 

Vrienden op de Fiets en andere gasten 

 

Als er gastenkamers leeg zijn, zijn ook mensen welkom die één of enkele nachten willen komen 

logeren. Sinds augustus hebben we een vaste forens die eens per week mee-eet en de 

logeerkamer gebruikt.  Zilt doet mee aan “Vrienden op de Fiets”. Zo kunnen “toeristen” gebruik 

maken van onze gastvrijheid. Soms ontstaan er dan verrassende gesprekken. 

  



 

12 

 

Contact met de achterban 

 

Gebruik van de woonkamer door diverse initiatieven in Gorinchem 
 

Door het jaar heen wordt de gemeenschappelijke woonkamer en keuken door verschillende 

groepen gebruikt. Afgelopen jaar is er onder andere ruimte geboden aan het team van Athletes in 

Action in een zomerweek. De Alpha-cursus heeft tien bijeenkomsten gehad in Zilt. Een LEV-

kring (leren, eten, vieren) van de PKN maakt met regelmaat gebruik van de huiskamer en kapel. 

Ook hebben een aantal statushoudsters dansavonden en story-telling ochtenden in de 

woonkamer van Zilt gehouden in samenwerking met KLIK (een groep mensen vanuit de 

Gorinchemse kerken, die geloven in de verbinding met mensen met een migratieachtergrond).  

 

Externe contacten 

 

Het onderhouden van goede externe contacten is van groot belang voor de continuïteit van de 

gastopvang. Vanuit kernbewoners en bestuur is een profiel opgesteld voor een bestuurslid PR om 

hier wat doelgerichter in te werk te gaan. We hopen deze medio 2020 aan te kunnen stellen.  

 

Contacten met de achterban hebben we in 2019 op verschillende manieren vorm gegeven.  

 

Nieuwsbrief 

 

De Zilt nieuwsbrief is twee keer verschenen. Deze wordt verstuurd aan ongeveer 360 

postadressen en 469 e-mailadressen. De e-mailverzending wordt gedaan via een gratis service 

waarbij mensen zich kunnen aan- of afmelden (MailChimp). Dit helpt ons om het mailbestand 

up-to-date te houden en alleen lezers te houden die de nieuwsbrief ook echt willen ontvangen. 

De nieuwsbrieven informeren onze achterban over het reilen en zeilen in Zilt. Ook is de 

nieuwsbrief een handig hulpmiddel voor mensen die voor het eerst met ons in contact komen, 

die interesse hebben in gastopvang of vrijwilligerswerk of die gewoon meer willen weten over 

Zilt. De nieuwsbrief van juni was een extra uitgebreide in het kader van 20-jaar Zilt.  

 

Social media en website 

 

We laten ook van ons horen via social media: via facebook (320 volgers), twitter (53 volgers), 

linkedIn (32 volgers) en Instagram (138 volgers). (www.facebook.com/leefgemeenschapzilt / 

https://twitter.com/leveninzilt / https://www.instagram.com/leefgemeenschapzilt/) 

Op onze website (www.leefgemeenschapzilt.nl) geven we onder andere algemene informatie over 

wonen in Zilt. Men kan er ook de nieuwsbrieven en jaarverslagen vinden. In een jaar tijd kregen 

we 2699 bezoeken op de website van 2068 unieke bezoekers. 

 

Aanwezigheid in de regio 

 

Verschillende vrijwilligers en Ziltbewoners bemensten een stand met informatie over Zilt in de 

streektent op de Fokveedag in Hoornaar. 
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Contacten met diaconieën en kerken 
 

In het verleden vaardigde de PKN altijd twee diakenen af, één uit de classis Alblasserdam en één 

uit de classis Gorinchem, om als adviseur aanwezig te zijn bij de bestuursvergaderingen. De 

classisindeling is herzien en beide classes zijn opgegaan in de Classis Zuid-Holland Zuid. Er is 

een vacature in het bestuur voor een adviseur vanuit deze classis. 

 

Contacten met professionele hulpverleners en instanties 
 

Het netwerk van professionele instanties blijft van groot belang voor Zilt. Zij verwijzen mensen 

naar ons door en ook andersom wijzen wij mensen op hun bestaan. Soms is er intensief contact 

met professionele hulpverleners bij een speciale situatie; bijvoorbeeld om tijdens een intake te 

kunnen beslissen of Zilt een geschikte plek is of tijdens de verdere begeleiding van een 

meewoner. Organisaties waar we contact mee onderhouden zijn onder andere: Eleos, De Hoop 

GGZ, Voedselbank, Leger de Heils, Rivas, Youth for Christ Gorinchem, MEE, Reclassering en 

verschillende Sociale Teams uit de regio. 

 

Zilt als inspiratie voor mensen die een leefgemeenschap willen starten  
 

We merken dat veel christenen aan het nadenken zijn hoe zij, als persoon, als gezin of als 

gemeente, iets kunnen betekenen voor hun naaste Als Leefgemeenschap Zilt vinden we het mooi 

om hierbij mee te denken. Enkele malen per jaar komen er mensen inspiratie op doen in Zilt. De 

inspiratie is dan vaak wederzijds: ook wij beseffen eens te meer dat het mooi is om in een 

leefgemeenschap te wonen.  
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Jaarverslag 2019 
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Begroting 2020 

 

 


