Jaarverslag Stichting TrösT 2021

Algemeen
Terugblik en stand van zaken 2021
Het jaar is gestart met een maandenlange lockdown in het voorjaar en opnieuw in december vanwege
corona, waardoor onze groepsactiviteiten stil kwamen te liggen. Het aanbod dat overbleef was de TrösTlijn waar mensen zich konden melden voor een telefonisch gesprek of een 1 op 1 wandeling met één van
onze vrijwilligers. Regelmatig is daar gebruik van gemaakt. Ook de regelmatig verschenen nieuwsbrieven
bleken een steun voor mensen. Na versoepelingen in mei kon Bakkie TrösT weer starten en kon Café
TrösT een groepswandeling aanbieden i.p.v. het Café. In september zijn we weer terug gegaan naar
normaal en zijn we van start gegaan met onze activiteiten op diverse locaties. We hanteerden daarbij de
corona richtlijnen die door de overheid waren ingesteld. Ze waren steeds te lezen op onze website en
iedere deelnemer kreeg de informatie toegestuurd na aanmelding voor een activiteit.
We probeerden onze missie in 2021 zo goed mogelijk waar te maken:
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
Café TrösT is een pleisterplaats voor iedereen die zich
(noodgedwongen) bezighoudt met de eindigheid van het
leven en alles daaromheen. Een hartverwarmende plek in de
stad waar de bezoeker in een café-achtige setting zijn verhaal
kan doen en kan luisteren naar (live) muziek. Door
ervaringen uit te wisselen, gaat de bezoeker wat lichter naar
huis. De gemeenschappelijke noemer is troost bij verlies en
rouw voor mensen die een dierbare zijn verloren.
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Elke Café TrösT middag werd verzorgd door 3 vrijwilligers in wisselende samenstelling






De bezoekers van Café TrösT waren veelal 40 jaar of ouder. Zij hebben te maken met partnerverlies of
met verlies van een kind, broer/zus of ouders. Een goed ingewerkt team van 7 vrijwilligers organiseerde
in wisselende samenstelling deze activiteit. We houden er rekening mee dat vaste gezichten belangrijk
zijn voor de bezoekers. Café TrösT vond plaats elke laatste zondag van de maand van 14.30 – 16.30 uur.
Omwille van de laagdrempeligheid werd er slechts een vrijwillige bijdrage gevraagd in de donatie box of
middels de TrösT-QR code.
Elk Café stond in het teken van een thema, zoals: ‘Herinneringen koesteren’, ‘Wie ben je met en zonder de
ander om wie je rouwt’ of ‘Troost’.
In de zomer werd in plaats van een Café TrösT de zomerwandeling georganiseerd.

Café TrösT was en is een vast en belangrijk onderdeel van onze Stichting en een mooie maandelijks
terugkerende laagdrempelige activiteit.
Omdat we sinds begin 2021 voor deze activiteit niet meer terecht konden in Café Averechts, is er een
nieuwe locatie gevonden en wel in Hoograven bij Nieuw Rotsoord, ruimte de Jungle.
In 2021 kon Café TrösT een aantal keren vervangen door een wandeling.
Bakkie TrösT(BT)
Bakkie TrösT is een project van de Gemeente Utrecht en
Stichting TrösT. Ontstaan uit de wens een plek te creëren
op Utrechtse begraafplaatsen waar bezoekers terecht
kunnen om even te zitten, iets te drinken en misschien wat
uit te wisselen. Een kopje koffie of thee en een luisterend
oor bij het bezoek aan een Utrechtse begraafplaats.
Sinds juni 2020 staat de herkenbare en prachtig
beschilderde blauwe keet voor ons klaar om een bakkie
TrösT te schenken. Dat deden we in 2021 (afhankelijk van
het weer) in principe elke 2e zondag van de maand van
maart tot en met november en afwisselend op
begraafplaats Tolsteeg en Kovelswade. Het leidde
regelmatig tot mooie ontmoetingen en gesprekken. Soms
was er ook live muziek, waardoor men als vanzelf even stil
blijft staan om te luisteren. Door de corona maatregelen
hebben we 2 keer bakkie TrösT moeten afgelasten.
Bakkie TrösT is een mooie laagdrempelige activiteit die mensen in contact bracht met lotgenoten en met
Stichting TrösT. Het team van Bakkie TrösT bestaat uit 8 vrijwilligers, per keer zijn er 2 à 3 vrijwilligers
aanwezig om met mensen in gesprek te gaan.
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Activiteiten en deelnemers activiteiten 2021
activiteit

doelgroep

bezoekersaantallen

Café TrösT iedere laatste zondag van de
maand van 14.30 tot 16.30 uur.
In 2021 helaas slechts 4 keer vanwege de
Coronamaatregelen.
Wandeling in plaats van Café TrösT (met
ingang van mei 2021)

Nabestaanden/lotgenoten

Gemiddeld 7 à 8 bezoekers per
middag. Totaal bezoekers 30.

Eind mei wandeling

Nabestaanden

4 deelnemers

Zomerwandeling (tevens i.p.v. CT)

Nabestaanden

8 deelnemers

Wandelen individueel

Nabestaanden

6 aanvragen

Bakkie TrösT 6 keer in 2021
20 juni, 11 juli, 8 aug, 12 sept, 17 oktober,
14 november
Zomerwandeling

nabestaanden

31 gasten

Lotgenoten

8 wandelaars

22 september – Lezing door Gijs van der
Sanden over zijn boek “de dingen die je
vergeet” in de boekenbar.
Lezing bij Wederzijds over Rouw en Stichting
TrösT

Lotgenoten en belangstellenden

11 deelnemers

Nabestaanden en
belangstellenden

17 gasten

11 oktober – Rondleiding op Kovelswade
met medewerking van Tanja Medema

Lotgenoten en belangstellenden

14 wandelaars

31 oktober, Themadag Rouw en verlies in de
Centrale bibliotheek i.s.m. Humanitas.
Utrecht.

Nabestaanden en
belangstellenden

2 november. Allerzielen in het Stiltecentrum.
Inloop, kooroptreden en lezing/ritueel

Nabestaanden en
belangstellenden

Kooroptreden Lux Aeterna
70 toehoorders
33 deelnemers aan 3 workshops en
lezingen
Totaal 103 deelnemers
25 gasten

7 november, Herfstwandeling

lotgenoten

2 wandelaars

8 en 15 november, Gespreksavonden over
rouw en Vergeving o.l.v. Marc Rietveld van
Zininutrecht

lotgenoten

7 deelnemers

3 x wandeling i.p.v. Café (4 x inclusief
de zomerwandeling die jaarlijks
plaatsvindt evenals de andere 3
seizoenswandelingen)

In totaal namen ondanks corona 236 mensen deel aan onze activiteiten
Activiteiten die we o.a. moesten annuleren/ uitstellen vanwege de lockdown:
In 2021 moesten we annuleren/ uitstellen: de lezing over het Stabat Mater, de dans workshop, de lezing
met Manu Keirse , de winterwandeling en een aantal keren Café TrösT en Bakkie TrösT. Velen hadden
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ook een aarzeling om deel te nemen als het wel was toegestaan vanwege een kwetsbare gezondheid
en/of het gevoel van veiligheid i.v.m. het besmettingsgevaar.
Activiteiten uitgelicht
Kooroptrede tijdens Allerzielen in de Centrale Bibliotheek

Auteur Gijs van der Sanden over zijn boek

Begraafplaatswandeling

PR in 2021
Het vergroten van onze bekendheid was 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 2021 verder vorm aan gegeven met onze flyers en persberichten.
Ook in buurtkranten werd een artikel over ons werk opgenomen. Het is een bevestiging dat rouw en
verlies aandacht heeft in de samenleving.
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En verder:
- Er werden regelmatig nieuwsbrieven en actuele nieuwsflitsen per email verstuurd. Ons
adressenbestand werd uitgebreid naar bijna 600 adressen. Regelmatig ontvingen we berichten
dat de nieuwsbrief werd gewaardeerd en troost bood.
- Social media spelen een steeds grotere rol bij onze pr. Op facebook, twitter en instagram hebben
we nieuwe volgers gekregen. In onderstaand schema ziet u de toename over de afgelopen jaren.
Facebook

Twitter

Instagram

Dec 2019

454

700

71

Okt 2020

486

718

106

Feb 2021

526

727

135

nov-21

544

728

168

De boeken van TrösT
Boeken kunnen een troostende werking hebben en een wegwijzer zijn in het land van rouw. Daarom
heeft Stichting TrösT een commissie boeken die ook in 2021 actief was met 4 vrijwilligers.
Activiteiten:
 Er werd weer twaalf keer een aanrader van de maand op de website te geplaatst.
 TrösT ontving op 9 februari schrijver Gijs van der Sanden in de Utrechtse boekenbar die een
lezing hield over zijn boek ‘De dingen die je vergeet, Rouwen voor beginners’. Na afloop was er
een levendige uitwisseling met 11 deelnemers.
 Er werd twee keer een update van de boekenlijst, die bijgehouden wordt op de website,
geplaatst zodat er nu bijna 1000 titels te vinden zijn met een handige zoekfunctie en een korte
samenvatting. Bijzonder is dat er in tegenstelling tot andere ‘rouwlijstjes’ die op het internet te
vinden zijn op onze lijst ook poëzie en literatuur te vinden is.
 Waar een activiteit ook plaats vindt, je kunt er altijd een boekenkoffer vinden met boeken die
geleend kunnen worden.
Het Bestuur
Het Bestuur bestond op 31 dec. 2021 uit 3 leden. We hebben per 1 september afscheid genomen van
onze penningmeester Leo Bedaux. Leo is opgevolgd door Ton van Alphen als onze nieuwe
penningmeester. Het bestuur vergaderde in 2021 8 keer.
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De Interne organisatie
De uitvoering van het werk wordt gedaan in 4 verschillende werkgroepen:
 Team Café TrösT – met 8 vrijwilligers
 Team Bakkie TrösT met 10 vrijwilligers
 Commissie programmering en PR– met 7 vrijwilligers.
 De commissie boeken – 4 vrijwilligers
Er zijn vrijwilliger die in meer commissie participeren. Ook de bestuursleden draaien in commissies mee.
De vrijwilligerscoördinator is bij alle vergaderingen aanwezig en is een belangrijke verbindende factor. Zij
organiseerde ook regelmatig gezamenlijke bijeenkomsten met alle vrijwilligers zoals een trainingsdag
met het thema “Troost” in september, de zomerborrel en de eindejaars borrel, dit jaar via Zoom!.
De Vrijwilligers
Stichting TrösT is een vrijwilligersorganisatie met 21 vrijwilligers (31 december 2021)
In 2021 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 2022 verschillende activiteiten weer van start gaan; we
hebben volop ideeën en enthousiasme om er een mooi jaar van te maken.
Financiën
Stichting TrösT is er opnieuw in geslaagd om in 2021 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. Voor de financiële resultaten
verwijzen we naar de jaarrekening 2021 op onze website en/of in de bijlage.
Met dank aan allen die ons hebben gesteund en zich hebben ingezet voor Stichting TrösT in 2021 !
Nienke Lamsma
Voorzitter Stichting TrösT
Ton van Alphen
Penningmeester Stichting TrösT
Mariëlle Bedaux
Secretaris
Utrecht, 18 februari 2022
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