Jaarverslag Stichting TrösT 2020

Algemeen
Terugblik en stand van zaken 2020
We waren met goede moed en grote plannen van start gegaan. En toen was er opeens in maart 2020 het
virus en werd alles anders. Lezingen, café TrösT en andere samenkomsten gingen niet door of kregen
een andere vorm. Veel werd uitgesteld tot de na-corona tijd. Ondertussen bleven we steeds zoeken naar
aanpassingen en naar wat wél kon. We openden de TrösT lijn en hebben een 1 op 1 wandel aanbod
ontwikkeld. In juni konden we gelukkig toch starten met “Bakkie TrösT”. Koffie en ontmoeting op
begraafplaats Tolsteeg. Een prachtig project in samenwerking met de Gemeente Utrecht in de persoon
van Tanja Medema. Met een beperkt aantal gasten ging de ‘rouw en verliesdag’ in de Centrale
bibliotheek door. In december hebben we meegewerkt aan de lichtjes tour langs verpleeghuizen in
samenwerking met de gemeente Utrecht en enkele sponsoren. En daarna werd alles weer strenger en
moesten we onze plannen in de kast doen. Er waren ook positieve ontwikkelingen zoals het project
Compassionate Neighbours dat met een verkennende 0-fase van start kon gaan. U leest er meer over in
dit jaarverslag.
We hebben onze missie in 2019 beperkt kunnen waarmaken:
Stichting TrösT wil een ontmoetingsplaats zijn voor mensen, die met verlies door de dood te maken
hebben. Wij willen een plek bieden waar sterfelijkheid, dood en rouw aandacht krijgen.
Café TrösT
Met mooie plannen startten de vrijwilligers van Café TrösT (CT)
het nieuwe jaar. Na twee goed bezochte Cafés in januari en
februari, werden we als gevolg van de Coronamaatregelen helaas
gedwongen met ingang van maart CT voorlopig op te schorten.
Wij doen hier verslag van een moeizaam jaar waarin we steeds
weer geprobeerd hebben om ons aanbod aan te passen aan de
omstandigheden.
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In juli werd besloten om met ingang van augustus een herstart te maken. De Corona maatregelen waren
inmiddels versoepeld. Wel moest er een andere locatie worden gezocht want in Café Averechts zou de
1,5 metermaatregel niet gehanteerd kunnen worden en ontbrak de vereiste ventilatie.
Een alternatieve locatie werd gevonden bij de 3Krone aan de Oudegracht. Na twee Café bijeenkomsten
werd de conclusie getrokken dat ook die locatie de nodige beperkingen had. De ruimte bleek te klein en
zou slechts aan maximaal 10 aanwezigen verantwoord ruimte kunnen bieden. Een meer geschikte locatie
leek te zijn gevonden bij Kaffeetaria aan de Saffierlaan. CT heeft er uiteindelijk niet kunnen plaatsvinden
vanwege de opnieuw verscherpte coronamaatregelen medio oktober. Besloten werd om eind oktober
als alternatief een maandelijkse wandeling aan te bieden op de zondag van Café TrösT. Zowel in
november als december moest de wandeling worden geannuleerd.
Ook voor het CT-team was het niet meer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen Vanaf november zijn we
overgestapt op online bijeenkomsten ook vanwege het belang om de groep, bestaande uit 8
enthousiaste vrijwilligers, bij elkaar te houden.
Bakkie TrösT(BT)
Het is heel bijzonder dat we in juni 2020 een
nieuwe activiteit konden starten: Bakkie TrösT is
een gloednieuw project van Stichting TrösT samen
met de Gemeente Utrecht. Ontstaan uit de wens
een plek te creëren op Utrechtse begraafplaatsen
waar bezoekers terecht kunnen om even te zitten,
iets te drinken en verhalen over verlies uit te
wisselen.
Met groot enthousiasme is door vier vrijwilligers
samen met de bedrijfsleider begraafplaatsen
Utrecht, Tanja Medema, gewerkt aan de realisatie van BT. Vooralsnog is ervoor gekozen BT te
organiseren op één begraafplaats en daarmee ervaring op te doen. Op termijn zal BT naar nóg een
begraafplaats gaan n.l. Kovelswade en worden extra vrijwilligers geworven .
Vanuit de gedachte een ruime doelgroep te bereiken, is ervoor gekozen om te starten op begraafplaats
Tolsteeg elke 3e zondag van de maand. Om BT een zichtbare plek te geven, schafte de gemeente een
koffiekeet aan die prachtig werd beschilderd door de Utrechtse schilder Mr Kubus.
Op zondag 21 juni was het zover, Bakkie TrösT ging van start, weliswaar niet ‘officieel’ maar als proef. De
datum was niet toevallig gekozen, het was Vaderdag en dus werden er veel bezoekers op de
begraafplaats verwacht. Die verwachting werd bewaarheid. Mede dankzij het muzikale optreden van
Fredrike de Winter en Jan Verheij die de juiste snaar en toon wisten te treffen én ongetwijfeld het mooie
weer, werd het eerste BT een succes met 20 bezoekers.
In september was de officiële start en zorgden Fredrike de Winter de Jan Verheij weer voor de muzikale
omlijsting. Met de overhandiging van de sleutel van de koffiekeet aan de TrösT-vrijwilligers en het
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aanbieden van het eerste Bakkie TrösT aan een van de bezoekers, was de officiële start een feit. Bakkie
TrösT heeft door Corona in totaal maar 4 keer kunnen plaatsvinden. Er kwamen in die 4 bijeenkomsten
totaal 50 bezoekers langs voor een kopje koffie en ontmoeting.
Voor de groep vrijwilligers (13 personen), met daarbij een aantal nieuwe mensen die beschikbaar zijn
voor BT valt het niet mee om het enthousiasme voor BT vast te houden. Wel kon in een bijeenkomst in
twee groepen inspirerend van gedachten gewisseld over doel en opzet van BT.
We hopen dat we binnen afzienbare tijd een herstart kunnen maken met Bakkie TrösT!

Overzicht bezoekersaantallen Café TrösT 2020
Een Café TrösT middag wordt verzorgd door 3 vrijwilligers in wisselende samenstelling
Maand

Aantal bezoekers

Thema

Locatie

januari

10 waarvan 4 nieuw

Hetty ten Holt leest
voor uit eigen werk,
muzikaal begeleid
door Nele Mennes

Café Averechts

februari

9 waarvan 3 nieuw

Café Averechts

augustus

9 waarvan 5 nieuw

september

8 bezoekers,
onbekend hoeveel
nieuw

Verlies en praktische
consequenties
Hoe kijkt men terug op
de afgelopen
coronatijd, hoe is deze
ervaren
Persoonlijk verlies,
verlies van levenszin?

De 3Krone

De 3Krone

Activiteiten en deelnemers activiteiten 2020
activiteit

doelgroep

bezoekersaantallen

Café TrösT iedere laatste zondag van
de maand van 15.00 tot 17.00 uur.
In 2020 4 keer.

Nabestaanden/lotgenoten

Gemiddeld ong. 9 bezoekers
per middag. Totaal 36
bezoekers

15 januari - Winterwandeling in het
Griftpark
Januari – 4 schrijfbijeenkomsten
met Mariken Ploos van Amstel
15 Februari – Samen een
voorstelling bezoeken: ‘doet sneeuw
pijn’. Met gesprek na afloop.

lotgenoten

5 wandelaars

lotgenoten

5 deelnemers

Lotgenoten en
belangstellenden

8 deelnemers
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9 februari - lezing Tim Overdiek
Rouwen mannen anders?
5 maart en 18 maart– Collage voor
een dierbare.
Bibliotheek Kanaleneiland
en Zuilen
12 maart – Alle sterren van de
hemel. Bibliotheek Overvecht

Lotgenoten en
belangstellenden
Lotgenoten

40 deelnemers

nabestaanden/lotgenoten

12 deelnemers

15 maart– lentewandeling in Zuilen,
start bij het vorstelijk complex.

Lotgenoten

1 wandelaar

Bakkie TrösT- 4 keer in 2020
Start op vaderdag zondag 21 juni
26 juli – Zomerwandeling in het
Beerschoten in plaats van Café
TrösT
2 september – boekbespreking over
het boek “van harte gecondoleerd”
van Ameline Ansu
20 september - officiële opening
Bakkie TrösT op begraafplaats
Tolsteeg.

nabestaanden

Totaal 50

Lotgenoten

5 wandelaars

Zoom voor lotgenoten

6 deelnemers

Nabestaanden en
belangstellenden

40 gasten en bezoekers

11 oktober – Herfstwandeling in
Amelisweerd/Krommerijn. Start bij
de moestuin.

Lotgenoten

3 wandelaars

1 november, Rond Allerzielen.
Themadag Rouw en verlies in de
Centrale bibliotheek Utrecht. Met
workshops en lezing Natascha van
Weezel

Nabestaanden en
belangstellenden

25 deelnemers aan diverse
workshops en lezingen
(maximaal aantal bibliotheek
ivm corona)

Muzikale lichtjestour langs verpleegen verzorgingshuizen in
samenwerking met …

Bewoners verpleeg- en
verzorgingshuizen

Niet bekend

1 deelnemer

afgelast ivm corona

Zomerwandeling
26 juli 2020
Activiteiten die we o.a. moesten annuleren/ uitstellen vanwege de
lockdown:
- Lezing over de muziek van het Stabat Mater door Tom Hart
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- Cursus ‘Omgaan met het lot’.
- Workshop dans ‘in beweging komen na verlies’.
Lezing/workshop ‘Jong ouderverlies’.
- Lezing Manu Keirse
PR in 2020
Het vergroten van onze bekendheid is nog steeds een speerpunt voor onze
Stichting. We zijn gebaat bij een grote algemene bekendheid en warme
verwijsrelaties en ambassadeurs. Daar hebben we met onze PR in 2020 verder
vorm aan gegeven.
Ondanks Corona hebben we het afgelopen jaar een paar mooie persmomenten
gehad waarbij TrösT in de publieke belangstelling stond. De opening van “Bakkie
TrösT” op begraafplaats Tolsteeg op 20 september leverde een mooi artikel met
foto op de voorpagina van het Stadsblad op. In december was er een lichttour
langs verpleeghuizen met een mooie reportage op RTV Utrecht waarin TrösT in
de schijnwerper werd gezet! Maar ook in buurtkranten werd een artikel over
ons werk opgenomen. Het is een bevestiging dat rouw en verlies in aandacht is in de samenleving.
En verder:
- Er werden regelmatig nieuwsbrieven en actuele nieuwsflitsen per email verstuurd. Ons
adressenbestand werd uitgebreid met 30 adressen.
- TrösT werd opgenomen in het bestand van de landelijke luisterlijn( geopend tijdens de eerste
lockdown) als verwijsmogelijkheid bij rouw en verlies.
- Door het project Compassionate Neighbours zijn we in beeld bij veel organisaties in de wijk
Noordoost, vrijwilligers en professionals. Gebleken is dat de persoonlijke benadering die is
gekozen effectief is voor de uitbreiding van ons netwerk van verwijzers en samenwerkingsopties.
Bij het samenstellen van ons nieuwe programma gaan we zeker in deze wijk aanbod ontwikkelen
om de doelgroep beter te bereiken.
- Social media spelen een steeds grotere rol bij onze pr. Op facebook, twitter en instagram hebben
we nieuwe volgers gekregen.
Facebook

Twitter

Instagram

April 2019

439

700

49

Dec 2019

454

700

71

Okt 2020

486

718

106

Feb 2021

526

727

135
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De publieksbijeenkomst met Manu Keirse moest helaas worden uitgesteld tot nader te bepalen
tijdstip. Hiervoor was al een grote belangstelling bekend.
De boeken van TrösT
Boeken kunnen troosten en zijn een wegwijzer in het land van rouw. Daarom heeft Stichting TrösT een
commissie boeken die ook in 2020 actief was met 3 vrijwilligers en in 2021 zullen dat er 4 zijn.
Activiteiten:
 Er werd weer twaalf keer een aanrader van de maand op de website te geplaatst.
 TrösT ontving op 9 februari schrijver Tim Overdiek die een lezing hield over zijn boek ‘Als de man
Verliest’. Na afloop was er een levendige uitwisseling.
 Op 1 november vond de terugkerende bijeenkomst in de Centrale Bibliotheek plaats waar
Natascha van Weezel werd geïnterviewd in verband met haar boek “Nooit meer Fanta” over het
verlies van haar vader Max van Weezel en de rouw die daarop volgde.
Daarna volgde een lockdown, waardoor we onze activiteiten op moesten schorten.
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Na de zomer organiseerden we op 2 september een boekbespreking voor jong volwassenen
over het boek ’Van harte gecondoleerd’ van schrijfster Ameline Ansu. De schrijfster leidde via
een zoomverbinding de avond in. Er bestaan plannen om met de mensen die deze avond
bijwoonden nader af te spreken. Helaas werd dat door de tweede lockdown opgeschort.
Er werd een tweede boekbespreking uitgeschreven over het boek ‘Het zwijgen van Maria
Zachea’ van Judith Koelemijer, maar vanwege Corona ging dat niet door. Een virtuele
boekbespreking werd overwogen maar leek ons niet geschikt.
Er werd een tweede boekenkoffer ingericht, die zal functioneren bij Bakkie TrösT op dezelfde
manier als de boekenkoffer bij Café TrösT.
Er werd twee keer een update van de boekenlijst, die bijgehouden wordt op de website,
geplaatst zodat er nu bijna 900 titels te vinden zijn met een handige zoekfunctie en een korte
samenvatting. Bijzonder is dat er op de lijst ook poëzie en literatuur te vinden is.

Het Bestuur
Het Bestuur bestond op 31 dec. 2020 uit 3 leden. We hebben per 1 december afscheid genomen van
onze secretaris Joke Kranenburg. Er is daardoor een vacature die we bij voorkeur willen invullen met
een jonger persoon. Het bestuur vergaderde in 2020 9 keer.
De Interne organisatie
De uitvoering van het werk wordt gedaan in 4 verschillende werkgroepen:
 Team café TrösT – met 8 vrijwilligers
 Team Bakkie TrösT met 15 vrijwilligers
 Commissie programmering – met 5 vrijwilligers.
 PR – commissie– met 4 vrijwilligers
 De commissie boeken – 3 vrijwilligers
De vrijwilligerscoördinator is bij alle vergaderingen aanwezig en is een belangrijke verbindende factor. Zij
organiseert ook regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten met alle vrijwilligers zoals een studiebeleidsdag, de zomerborrel en de eindejaarsborrel, dit jaar via Zoom!.
De Vrijwilligers
Stichting TrösT is een vrijwilligersorganisatie met 21 vrijwilligers op 31 december 2020.
In 2020 vertrok 1 vrijwilliger (bestuurslid), er meldden zich 6 nieuwe vrijwilligers aan.
Verschillende nieuwe vrijwilligers kozen speciaal voor Bakkie TrösT; dit verklaart de relatief grote
toename van nieuwe vrijwilligers.
Helaas voor onze doelgroep én voor de vrijwilligers hebben we de meeste activiteiten moeten
afgelasten. Hopelijk kunnen in de loop van 2021 verschillende activiteiten weer van start gaan; volop
ideeën en enthousiasme zijn er om er een mooi jaar van te maken.
Financiën
Stichting TrösT is er opnieuw in geslaagd om in 2020 een gemeentesubsidie te verwerven. Daarnaast
waren er een aantal sponsoren die onze Stichting steunden met een bijdrage. Het was hierdoor
mogelijk om activiteiten te organiseren die niet altijd kostendekkend hoefden te zijn en we hebben
meer kunnen doen op het gebied van de PR.
Financieel hebben we het jaar afgesloten met een klein negatief resultaat van € 52. Voor de financiële
resultaten verwijzen we naar de jaarrekening 2020 op onze website.
Met dank aan allen die ons hebben gesteund en zich hebben ingezet voor Stichting TrösT in 2020 !
Nienke Lamsma
Leo Bedaux
Mariëlle Bedaux
Utrecht, 1 maart 2021
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Voorzitter Stichting TrösT
Penningmeester Stichting TrösT
Bestuurslid

