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’ Hoe tof is het dat zoveel mensen investeren in 
The Mall, omdat jongeren de toekomst zijn.  
Daar heb ik veel respect voor.’

 Soufiane el Moussaoui 
 20 jaar, stagiair
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’Ik kom uit Mexico en ben nu anderhalf jaar in Nederland. 
De meeste mensen in mijn omgeving zijn koud, maar de 
jongerenwerkers zeggen altijd: ”Hé Jorge, leuk dat je er 
bent!” Ze zeggen zelfs: ”Ik ben trots op jou!” Ik wil anderen 
ook helpen en ben daarom vrijwilliger geworden.’

Jorge, 19 jaar
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COLOFON

Teamleider aan het woord

HET WONDER DAT PLAATSVOND

Na vijf jaar bij The Mall Gorinchem 
te hebben gewerkt, werd ik begin 
2019 naast jongerenwerker ook 
teamleider. Voormalig teamleider 
Annemarie de Vor leidde ons na de 
misgelopen aanbestedingsopdracht 
op een fantastische manier 
door een forse transitie. Daarna 
gingen we aan de slag met twee 
doelstellingen: 1. In versmalde vorm 
relationeel jongerenwerk blijven 
uitvoeren. 2. Ervoor zorgen dat dit 
werk toekomstbestendig is middels 
fondsenwerving.

Met grote dankbaarheid concluderen 
we dat in 2019 beide doelen zijn 
behaald. Het eerste dankzij een 
toegewijd en competent team van 

jongerenwerkers en vrijwilligers. Het 
tweede dankzij (financiële) bijdragen 
vanuit 225 donateurs, 37 bedrijven, 
17 kerken en 7 fondsen. Van de 
middelbare scholier die maandelijks 
5 euro van de opbrengst van zijn 
krantenwijk doneerde, tot de gift 
van de welgestelde onderneming 
die achter ditzelfde getal drie nullen 
plaatste. Een wonder dat plaatsvond 
recht onder onze neus. Mijn intense 
dank gaat uit naar alle sponsoren, 
onze trouwe vrijwilligers en mijn 
toegewijde collega’s. Allemaal 
bewezen ze hun dragende kracht.

Wij zijn gedreven door Gods 
onvoorwaardelijke liefde en hebben 
passie voor jongeren en de stad. 

We staan dichtbij de leefwereld van 
jongeren en zijn betrokken bij zowel 
schrijnende situaties als bijzondere 
ontwikkelingen. Voortdurend zoeken 
we naar manieren om hen te 
helpen groeien en hoop te bieden. 
In dit verslag blikken we terug op 
een intens jaar, met fantastische 
projecten. Ik hoop dat u, net als ik, 
tijdens het lezen geniet van wat we in 
2019 hebben bereikt. 

Nick Dees, Teamleider 
The Mall Jongerenwerk

Redactie Nick Dees | Erik van de Nadort (ItsaRep) Fotografie Nick Dees | Avetisov | Rienie Hakvoort |  
Jan Walgaard Photography | Carpe Diem Fotografie | Bas ’t Hoen | Etiënne Hessels | Evelien van ’t Hof | 
Sietsema Productions | Marte Streefkerk Vormgeving Christiaan Streefkerk | Naomi Hoekstra (BOS Reclame)  
Bestuur Pieterjan van Wijngaarden voorzitter | Thimo Kooiman secretaris | Tim Vernhout penningmeester | 
Barbara van Krieken-Schuurman algemeen bestuurslid | Marc van der Lee algemeen bestuurslid | Gitta de 
Jong-Verhaar notulist Adviesraad Kees van Willigen | Suzan Kooy | Tom Kroon | Georgios Lazakis  
Op de cover Britt van Leeuwen en Jack Bunga. Beluister de twee bijbehorende Spoken Word video’s 
op www.youtube.com/mallgorinchem.
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HET JAAR 2019 IN CIJFERS

Studio Social Media
5 ouderbijeenkomsten, 150 opvoeders.
18 gastlessen, 357 leerlingen.
7 theatervoorstellingen, 237 leerlingen.
2 wijkactiviteiten, 45 en 43 jongeren. 
25 jongeren werden 32 dagdelen 
begeleid in de muziekstudio.
Alle Gorcumse bovenbouwleerlingen 
ontvingen een flyer met schermtijdtips. 

Meidenwerk
2 MeidenMalls, 64 openstellingen, 
6 aanvullende activiteiten,
126 meiden

Première ’De stem van jongeren’
Ruim 300 gasten

2 zaalvoetbalteams
19 wedstrijden, 18 deelnemers

3 jongerencentra
138 openstellingen, 311 jongeren

53 vrijwilligers
1466 uur ondersteuning bij 
jongerenactiviteiten
5 jongerenwerkers
Aantal fte: 2,4

Coaching

123 jongeren, 519 uur

Cruyff Court Kampioenschap  
3 toernooidagen, 250 deelnemers
Realisatie basketbalveld 
Gerard van Lomstraat
Voetbalkooi 
11 keer ingezet
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OUTREACHEND WERK 
We investeren in jongeren en in de lokale samenleving voor een 
positief leefklimaat. De jongerenwerkers hebben in totaal 495 uur 
ingezet op outreachend werk. Dit betreft straatwerk, het organiseren 
en bezoeken van wijkactiviteiten, jongerenparticipatie en contact met 
het lokale netwerk.

Uitgelicht
 » We signaleerden en legden contact 
in de online leefwereld.

 » Met Gorinchem Beweegt en acht 
jongeren organiseerden we het 
Cruyff Court Kampioenschap, waar 
250 jongeren aan deelnamen.

 » Met vier jongeren bezochten we de 
Tweede Kamer om onder leiding 
van presentator Tim Hofman mee 
te denken met Coalitie-Y, over het 
toekomstperspectief van jongeren. 

 » Met elf jongeren hebben we 
meegedacht over het nieuwe 
alcoholpreventiebeleid van de 
gemeente Gorinchem.

 » Jongeren hebben opgetreden 
tijdens de volgende evenementen: 
Gorkum TV Sportgala, 
Doelendienst, Diplomering 
Merewade Pro, Première 
documentaire ’De stem van 
jongeren’.

 » Aan tien teamleden van Athletes in 
Action Stalkaarsen gaven we een 
voorlichting ’Omgang met jongeren’. 
Aan 30 leerlingen van Gomarus 
Scholengemeenschap gaven we 
een voorlichting ’Religieuze en 
culturele diversiteit’.

 » Onze voetbalkooi is een laagdrempelig 
middel om contact te leggen en is 
ingezet bij elf wijkactiviteiten.

 » Jarenlang hoopten Ceyhun en zijn 
vrienden op een basketbalveld 
naast de Intervamflats. Met 
ondersteuning van The Mall voerden 
ze gesprekken met wijkbewoners, 
verzamelden ze handtekeningen 
en werd er overlegd. Dankzij de 
bijdrage van ’Bliek in Actie’ werd 
hun droom in 2019 werkelijkheid.

’ Ceyhun, dankzij jouw doorzettings-
vermogen is dit veld er gekomen! 
Daar mag je supertrots op zijn.’

 Wethouder Ro van Doesburg
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JONGERENCENTRA
Onze drie jongerencentra zijn veilige en laagdrempelige ontmoetingsplekken. Er is ruimte voor ontspanning 
en een luisterend oor. Jongeren ontwikkelen hun sociale vaardigheden, Nederlandse taalbeheersing en  
worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen.

Uitgelicht 
 » We ontvingen ruim 80 gasten 
tijdens ons jaarlijkse broodjesfeest 
op Tweede Paasdag.

 » De 44 leerlingen van de inter-
nationale schakelklas ’ISK De 
Toekomst’ kwamen op bezoek. 

 » We organiseerden vijf smoothie 
workshops en zes pancake party’s. 
Daarnaast werden er vele mini- 
toernooitjes georganiseerd.

 » Vier jongeren leverden een interview-
bijdrage aan een preventievideo 
van Stichting T.I.M. over online 
challenges. 

 » De muziekstudio was 60 keer 
geopend voor vrije invulling tijdens 
de inloop van The Mall Centrum. 
Voor de ruim 30 jongeren die hier 
gebruik van maakten was het een 
plek van muzikale creativiteit en 
ontspanning en een oefenplek 
voor het werken met multimedia 
software.

Omdat 52 jongeren meerdere locaties hebben bezocht is het unieke bereik 311 jongeren.

Aantal bereikte 
jongeren 

Aantal 
openstellingen

Gemiddeld aantal 
jongeren per 
openstelling

The Mall Gildenwijk 
(Gildenplein)

88 38 16

The Mall Haarwijk 
(Rozenobel)

61 40 9

The Mall Centrum 
(Burgstraat)

214 60 18

’ Ik zie hoe The Mall een plek is waar jongeren met hun vragen en problemen terecht 
kunnen en waar ze zichzelf mogen zijn. Daar ben ik trots op.’

 Connie Kegel (2e van rechts), medebeheerder Wijkcentrum Rozenobel
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MEIDENWERK
We gunnen jonge meiden een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn, positieve rolmodellen ontmoeten 
en aan de slag gaan met relevante thema’s. Bij de MeidenMall werd er afwisselend een creatieve activiteit 
georganiseerd en een programma uit de methodiek ’SuperWoman’ behandeld. We bespraken onderwerpen 
zoals financiën, gezonde vriendschappen, weerbaarheid, social media, seksualiteit en (familie)relaties.

Omdat 63 meiden zowel de MeidenMall als aanvullende activiteiten hebben bezocht, is het unieke bereik 126 meiden. 
De vijftien korte presentaties zijn hierin niet meegerekend.

Aantal 
bereikte 
meiden 

Aantal 
activiteiten

Gemiddeld aantal 
meiden per 

activiteit

MeidenMall Lingewijk 
(J.P. Waale)

34 36 8

MeidenMall Gildenwijk 
(De Poorter&Mariëngaarde)

56 28 17

Aanvullende activiteiten
Aantal 
meiden

Eind 2018 werden er vier 
MeidenMalls beëindigd 
en twee voortgezet. 
We organiseerden een 
gezamenlijk nieuwjaars- en 
afscheidsfeest met een DJ, 
pizza’s, make-up en een 
fotoshoot.

22

Bij Superkids organiseerden 
we twee creatieve 
workshops.

7 & 8

Samen met STJJMH 
organiseerden we een 
Escape Room.

22

Samen met cliënten van 
Philadelphia werden er 
cupcakes gemaakt en 
versierd.

22

Met de veerpont gingen 
we een middagje 
naar Woudrichem. In 
de dorpskern werd 
Jachtseizoen XL gespeeld.

18

Jongerenwerker Eline gaf 
vijftien korte presentaties 
over de (Meiden)Mall in 
de bovenbouwklassen van 
De Poorter, Mariëngaarde 
en J.P. Waale.

160

’ Een thema waar we vaker ongepland op terugkomen is roddelen en pesten. Je ziet 
in zo’n gesprek dan letterlijk het besef ontstaan dat ze iets doen wat ze eigenlijk niet 
willen. Ik merk dat de meiden hierin gegroeid zijn.’

 Esmee de Jong, vrijwilliger MeidenMall Lingewijk
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EFFECTONDERZOEK YOUTH SPOT
Jongerenwerk draagt bij aan de transformatiedoelen van de Jeugdwet. Dit blijkt uit het effectonderzoek 
’De preventieve kracht van het jongerenwerk’ dat in november 2019 werd gepubliceerd door lectoraat 
Youth Spot, onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. 

1597 jongeren uit heel Nederland 
waarvan 42 jongeren van The Mall 
Gorinchem werkten hieraan mee. 
Het was soms een flinke klus hen 
gemotiveerd te houden om aan het 
onderzoek te blijven deelnemen. 
Maar we zijn dankbaar wat de 
resultaten aantonen.

Ondersteunen, versterken en stabiliseren
 » Jongerenwerk versterkt de eigen verantwoordelijkheid 
en mogelijkheden van jongeren.

 » Jongerenwerk helpt jongeren om de juiste hulp te vinden.
 » Jongerenwerk zorgt ervoor dat de situatie van jongeren 
met zware problemen niet escaleert. 

Kijk op www.themallgorinchem.nl/youthspot voor het volledige onderzoek.
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COACHING
Vanuit onze opgebouwde vertrouwensband vertellen jongeren hun verhaal, durven ze hulp te vragen  
en benaderen we hen proactief. We staan voor ze klaar en blijven in hen geloven. Samen met het  
lokale netwerk en hulpverleningsorganisaties helpen we hen een stap verder in hun ontwikkeling.  
De jongerenwerkers hebben in totaal 519 uur ingezet op laagdrempelige coaching van 123 jongeren. 

Impressie van de geboden coaching
Ondersteuning bij administratie en aanvragen | huiswerkbegeleiding | advies rondom vervolgopleiding | begeleiding bij 
sollicitaties en bijbaantjes | invulling van gezonde vrijetijdsbesteding | vinden van tijdelijke noodopvang | ondersteuning van 
jongeren in gezinnen met multiproblematiek | afstemming met opvoeders en hulpverleningsorganisaties | contact met (het 
netwerk van) zorgmijders | begeleiding twee zaalvoetbalteams | bevordering van sociale vaardigheden | begeleiding uit 
sociaal isolement | ontwikkeling van organisatievaardigheden | Jonge Moeders project | bewustwording van ongezonde 
leefpatronen zoals voeding, dagritme en game- en drugsverslaving | bemiddeling bij (online) conflicten | contact na terug-
keer vanuit jeugddetentie | begeleiding bij taakstraf.

Sinds februari 2019 hebben we gepleit voor herinvoering van het gemeentelijke Casusoverleg RisicoJeugd dat in 
december 2018 werd beëindigd. In 2020 blijven we dit doen. We zijn ervan overtuigd dat multidisciplinaire afstemming  
en vroegtijdige signalering negatieve tendensen beperkt en bijdraagt aan een positief opgroeiklimaat voor jongeren.

’ Het is lastig om als alleenstaande moeder rond 
te moeten komen van een bijstandsuitkering. 
Ik krijg maandelijks een beetje geld van 
de kerk, waar The Mall luiers en andere 
basisbenodigdheden van koopt voor de kleine. 
Op een gegeven moment had ik thuis echt 
hulp nodig en kwamen ze langs met twee 
vrijwilligers. Samen maakten we een begin om 
mijn huis op orde te krijgen.’

 Tienermoeder
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DOCUMENTAIRE
Met jongeren maakten we een documentaire over hun leven en passie voor muziek. In aanwezigheid van 
ruim driehonderd gasten ging ’De stem van jongeren’ in première in Evenementenhal Gorinchem. Het was 
een fantastische avond met openhartige verhalen, diverse sprekers en een knallend rapoptreden. 

Waarom dit project?
Regelmatig overheerst de eenzijdige 
beeldvorming over de doelgroep 
waarmee we werken. We merken dat 
er vaak weinig interesse is naar wat er 
daadwerkelijk in deze jongeren omgaat 
en wat hen drijft. In deze documentaire, 
die gefinancierd is vanuit fondsen, 
willen we hen een stem geven. We 
volgden vier Gorcumse jongeren gedu-
rende een jaar. Ze vertellen over hun 
leven en passie voor muziek en nemen 
ons mee in de zoektocht naar zichzelf. 
Hierdoor krijgen ze de gelegenheid om 
hun ervaringen op een constructieve 
manier te delen. Met dit unieke inkijkje 
in hun leefwereld bieden we de sa-
menleving de kans om te luisteren naar 
hun stem en beter te begrijpen wat er 
onder jongeren speelt.

Bekijk de documentaire op  
www.themallgorinchem.nl/ 
destemvanjongeren.

In opdracht van: Youth for Christ Nederland  Uitgevoerd door: The Mall 
Jongerenwerk in Gorinchem  Producenten: Nick Dees en Shelton Telesford 
Productieleider: Matheus Sales de Moura  Regie, camera, licht, geluid en 
edit: Suren Avetisov  Cast: Jack Bunga, Dylan MacPhail, Andy Twilt, Soufiane 
Faik, Mohamed Aden Achmed, Rob IJsselstijn, Tiny Hol, Taoufik Ameziane en 
Rowena Twilt. Duur: 42 minuten  Genre: Documentaire  Doelgroep: 12+ 

’ Als ik in een moeilijke situatie zit, ga ik niet in een hoekje van mijn kamer zitten. 
Nee, ik ga muziek maken. Ik weet dat ik niet de enige ben, dus met mijn muziek kan 
ik andere jongeren misschien ook weer helpen.’

 Soufiane Faik, 21 jaar



STUDIO SOCIAL MEDIA
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Met dit project willen we de mediawijsheid van kinderen en opvoeders vergroten. 

Voorlichting jongeren
 » Jongerenwerker Jeremy gaf samen 
met Helder Jeugdwerk twaalf voor-
lichtingen aan alle klassen van De 
Windroos over (digitaal) pesten.

 » In de vijf lessen confrontatietheater 
van CreaSies werden leerlingen 
uit groep 8 van Anne Frank, J.P. 
Waale, De Poorter en Mariëngaarde 
geprikkeld om in concrete situaties 
mediawijze keuzes te maken.

 » Theatergroep PlayBack gaf twee 
voorstellingen aan alle 1e en 2e 
klassen van De Windroos. Na afloop 
gingen de acteurs met leerlingen in 
gesprek over mediagebruik.

 » De bovenbouwleerlingen van alle 
Gorcumse basisscholen kregen 
een flyer met tips voor verantwoord 
schermgebruik in de zomervakantie. 

 » Samen met Bibliotheek AanZet orga-
niseerden we een Fortnite gametoer-
nooi. Aan de hand van een vragenlijst 
hebben we met de 45 deelnemers 
nagedacht over hun gamegedrag.

 » Samen met STJJMH en Gorinchem 
Beweegt organiseerden we ’Levend 

Fortnite’ voor 43 jongeren. In de 
gymzaal werden spelactiviteiten ge-
combineerd met gamevoorlichting.

 » Op beide MeidenMalls gaven 
we een voorlichting over online 
veiligheid. Jeugdatelier Gorinchem 
organiseerde een workshop ’green 
screen fotografie’.

 » Naast de voorlichting begeleidde 
jongerenwerker Matheus in totaal 
25 jongeren op 32 dagdelen in de 
muziekstudio.

’ Ik ben weleens op Insta benaderd door 
een onbekende. Die vroeg om mijn 
adres en wilde een naaktfoto.’

 Reactie jongere tijdens voorlichtingsles

Voorlichting opvoeders
 » Samen met de leerlingen uit groep 7 
en 8 van De Poorter, Mariëngaarde 
en Stichting T.I.M. organiseerden we 
voor 45 ouders een ouderavond over 
online challenges.

 » Tijdens de ouderochtend op Beatrix 
de Burcht gaven we voorlichting 
aan twaalf opvoeders over de online 
leefwereld van jongeren. 

 » Bij het PuberCafé gaven we een 
presentatie aan negentien opvoe-
ders over ’Schermtijd kent geen tijd’.

 » Tijdens de koffieochtend in het 
Gildenplein organiseerden we met 
het Sociaal Team, de wijkagent en 
Gorinchem Beweegt een interactie-
ve voorlichting voor 25 ouders over 
gamen en social mediagebruik.

 

Na eerder de opleiding 
’Mediacoach’ te hebben gevolgd, 
behaalde jongerenwerker Leenard 
in 2019 zijn post-hbo opleiding 
’Expertcoach Mediaopvoeding’ met 
een gemiddeld cijfer van 8,4.
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ZAALVOETBALTEAM
Het zaalvoetbalteam is voor ons een middel om jongeren beter te leren kennen en met hen te werken aan 
vaardigheden zoals samenwerken, omgaan met tegenslag, afspraken nakomen, luisteren en doorzetten. 
In 2019 speelden we zestien wedstrijden in seizoen 2018/2019 en sloten we af met een gezamenlijke 
maaltijd. In oktober zijn we seizoen 2019/2020 met een nieuw team gestart en speelden we in 2019 drie 
wedstrijden in de zaalvoetbalcompetitie Proxsys-League JO13 in het Gildenplein.

Seizoen 2019/2020 v.l.n.r.: Mohammed, Natu, Achmed, Zakaria, 
Hamdi, Osasé (niet op foto: Noah, Rawien, Naoufal, coach Fanael en 
coach Leenard).

Seizoen 2018/2019 v.l.n.r.: coach Soufiane, Lesley, Marouane, Amin, 
Hoessein, Ouassim, coach Nick, Redouan, Hicham en teammanager 
Daris.

’ Ik vind het vooral fijn om in een voetbalteam te zitten met jongerenwerker 
Leenard als coach. Ik ken hem al vanaf het moment dat ik 2,5 jaar geleden in 
Nederland aankwam. Hij is echt een goede man en helpt altijd. Dankzij The Mall 
kan ook ik met mijn vrienden meedoen aan een zaalcompetitie.’

 Achmed, 13 jaar
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””

Dit is Nienke, 17 jaar, kassa-
medewerker bij de Jumbo, wilde in 
eerste instantie de politieopleiding 
doen, maar start volgend jaar 
met de studie Social Work. Ze 
speelt piano en ukelele, heeft een 
broertje, zusje en pleegbroertje, 
kijkt af en toe Netflix. Ze is actief 
bij Athletes in Action Stalkaarsen 
en werkt als vrijwilliger bij The Mall.

#01 Ik kende The Mall al een beetje, 
en doordat ik in een tussenjaar zit qua 
opleiding leek het me goed om hier aan 
de slag te gaan. Het is goed voor mijn 
mensenkennis, en ik leer van alles over 
verschillende culturen. 

#02 The Mall kende ik vooral van 
naam, maar nu leer ik echt over de 
inhoud van het werk. Het coachen, 
de studio, het meidenwerk; het is heel 

divers. Het gaat er uiteindelijk om de 
jongeren een veilige plek te geven, 
ongeacht waarom ze hier komen. Ik 
startte bij het jongerencentrum in de 
Gildenwijk. Vanuit daar kwam ik ook 
terecht bij de MeidenMall Gildenwijk. Ik 
was zo enthousiast, dat ik daar nu ook 
meedraai.

#03 Je bouwt enorm snel een band op 
met de jongeren. Ik kom ze soms tegen 
in de supermarkt. Vaak groeten ze me 
of maken we een praatje. Ik vraag dan 
of ik ze bij de inloop weer zie. Dat zien 
ze als uitnodiging, en dat is waardevol 
voor hen.

#04 Ik wil graag Arabisch leren. Via 
KLIK Gorinchem ben ik toen gekoppeld 
aan de moeder van Hamdi. In Syrië 
gaf ze ook taalles. Sinds kort kom ik 
wekelijks twee uur bij haar langs en 
leer ik Arabische woordjes en zinnen.

#05 Geregeld gebeuren er mooie 
dingen uit het niets. Laatst hadden we 
een make-up middag bij de MeidenMall 
en begonnen ze elkaar allemaal 
complimenten te geven. Ook meiden 
die geen vriendinnen zijn, weten elkaar 
dan toch te vinden. Dat is heel gaaf om 
te zien.

#06 Mijn rol als vrijwilliger is denk ik 
vooral gangmaker. Ik zorg voor de 
gezelligheidsfactor en motiveer de 
jongeren om mee te doen met de 
activiteiten. Dat doen ze vaak wel, dus 
blijkbaar gaat dat me goed af. Het 
blijft bijzonder hoe snel die jongeren je 
accepteren, ook al zie je ze maar af en 
toe. Door aandacht en vertrouwen te 
geven, krijg je dat ook terug. Eigenlijk is 
het heel makkelijk, als je het zo bekijkt.

ERVARINGEN VAN EEN VRIJWILLIGER

In 2019 hebben 53 vrijwilligers en stagiairs zich ingezet. Dit 
betreft ondersteuning bij de jongerenactiviteiten, financiën, ICT, 
schoonmaak, bezorging nieuwsbrieven, onderhoudsklussen, vervoer 
voetbalkooi, koken, fondsenwerving, advisering, bestuurlijke taken, 
vormgeving en communicatie. Enkel de inzet op ondersteuning tijdens 
jongerenactiviteiten is gerapporteerd met een totaal van 1466 uur.
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OVER THE MALL JONGERENWERK
Wij zoeken jongeren op, helpen hen groeien en bieden hen hoop. Dit doen we gedreven door Gods onvoor-
waardelijke liefde en met een drive voor kwetsbare jongeren. We zijn sinds 2002 actief in Gorinchem en rich-
ten ons op jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Met minimale middelen gaan we voor maximale impact. 
Samenwerken met The Mall betekent samenwerken met: 

1. Jongerenwerkers met een 
’dichtbij-mentaliteit’.
We zoeken jongeren actief op en 
zijn toegankelijk en zichtbaar voor 
jongeren, het netwerk en hulpverle-
ningsorganisaties. Onze activiteiten 
voeren we heel bewust uit met pro-
fessionele jongerenwerkers én lokale 
vrijwilligers.

2. Jongerenwerkers die bereid 
zijn een extra stap te zetten.
Wij zijn ons ervan bewust dat echte 
ondersteuning van jongeren ontstaat 
als we beschikbaar zijn en duurzame 
relaties aangaan. We investeren extra 
in een jongere wanneer dat nodig is en 
zijn flexibel in onze beschikbaarheid.
We geven jongeren niet op, ze blijven 
welkom en krijgen nieuwe kansen. 

3. Jongerenwerkers die weten 
hoe zij moeten samenwerken. 
The Mall staat niet op zichzelf en 
is onderdeel van de Gorcumse sa-
menleving waarin meerdere partners 
bouwen aan een maatschappij waarin 
iedereen ertoe doet. We werken sa-
men met organisaties en initiatieven 
die zich richten op groei en perspec-
tief voor jongeren.

The Mall Jongerenwerk

Outreachend werk  |  Jongerencentra  |  Meidenwerk  |  Coaching  |  Projecten

Jongerenwerk is serious 
business. In ons ’Business-
plan 2020 en verder’ staat 
een uitgewerkte beschrijving 
van onze visie, werkwijze 
en financiële uitdaging. We 
nodigen bedrijven van harte 
uit om bij te dragen aan ons 
werk. Ook benieuwd? Kijk op 
www.themallgorinchem.nl/
businessplan.

Het model laat zien hoe wij kijken naar de verbinding tussen jongeren, 
het lokale netwerk, hulpverleningsorganisaties en The Mall.



SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

Samenwerkingspartners
ASVZ, Athletes in Action, Avres, Bibliotheek AanZet, Bliek in 
Actie, CreaSies, DaVinci College, Dienst Gezondheid & Jeugd, 
Gemeente Gorinchem, Gorinchem Beweegt, Gorkum TV, 
Helder Jeugdwerk, Internationaal FilmFestival Gorinchem, It 
takes a Village, Jeugdatelier Gorinchem, Jeugdbescherming 
West, Jeugd Preventie Team, Kerken, KLIK Gorinchem, 
Lectoraat Youth Spot, LeerWerkLoket Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden, Leger des Heils, LimonadeBrigade, MEE 
Zuid-Holland Zuid, Moskee Annasr, Ouders/verzorgers, Politie 
Lek en Merwede, Poort6, Proxsys-League, PuberCafé, 
Rivas, Scholen Primair Onderwijs (Anne Frank, Beatrix 
de Burcht, De Poorter, De Regenboog, De Tweemaster, 
J.P. Waale, Mariëngaarde, Samen Onderweg), Scholen 
Voortgezet Onderwijs (De Noordhoek, De Windroos, Fortes 
Lyceum, Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem, ISK 
De Toekomst, Merewade PRO, OMNIA College), Sociaal 
Team, Stichting HALT, Stichting Het Babyhuis, Stichting 
Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH) in 
2020: Bendr Gorinchem, Stichting Kindercentra Gorinchem, 
Stichting Leergeld, Stichting Philadelphia, Stichting 
T.I.M., Stichting ’t Middelpunt, Superkids, SWV PasVOrm 
Gorinchem e.o., Syndion, Theatergroep PlayBack, UWV, 
Vivenz maatschappelijke dienstverlening, Vluchtelingenwerk, 
Wijkcentrum Rozenobel, William Schrikker Stichting, Youz, 
Yulius, ZOW (Zorg, Onderwijs en Werk).

Ondersteuningspartners
225 donateurs, 100% Voetbal, Albert Heijn, Al-Maclaa, 
Architecten Loor en Verkuil, ATG Audiovisueel, Avetisov, 
Bakkerij Hicret, BOS Reclame, CAN Supermarkt, Carpe Diem 
Fotografie, Cindruk, C&W Groep, Evenementenhal Gorinchem, 
Fonds Kerk en Wereld, Garage van den Bergh, Gemeente 
Gorinchem, Haar Sieraad Kappersbenodigdheden, Hammouti, 
Hamstra VOF, IKG Ondernemersvereniging, Insinger 
Stichting, ItsaRep, Kapsalon Silva, Kerken lokaal (CGK 
Immanuël, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Protestantse 
Gemeente Gorinchem (Dalem/Gorinchem Oost, Grote 
Kerk, Johanneskerk, Open Pastoraat), VEG de Ark, VEG de 
Bron, VEG de Ontmoetingskerk, VEG Sion, Vergadering van 
Gelovigen), Kerken regionaal (Gereformeerde Kerk Almkerk, 
Gereformeerde Kerk Giessenburg, Hervormde Gemeente 
Almkerk, Hervormde Gemeente Ameide en Tienhoven, 
Hervormde Gemeente Hoogblokland, Hervormde Gemeente 
Meerkerk), Kringloop Giessenlanden, Leuk! Makelaars, PLUS 
Elbert van den Doel, Proxsys Cup, Rabobank, Reclamast-
LED, Resultante, RIArrange, Scouting A.P.V., Stamhout 
Communicatie, Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum 
(SIOC), Stichting Moving-On, Stichting Ontmoeting, Stichting 
Sirinia, Stichting Woudschoten, Transmissie, Van der Brugge 
Makelaardij, Visser & Visser, Voedselbank Gorinchem, 
Vreugdenhil Dairy Foods, Woonboulevard Spijksepoort, Youth 
for Christ Nederland, Zeven Zegels Music.

In 2019 hebben we met veel professionals, organisaties en instellingen mogen samenwerken en afstemmen. 
Daarnaast werden we ondersteund door particulieren, bedrijven, kerken, fondsen en de lokale overheid. Alle 
hieronder genoemden hebben de groei van jongeren mede mogelijk gemaakt. Hartelijk dank hiervoor.

Dank aan alle partners
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FONDSENWERVING
Doordat we eind 2018 de aanbestedingsopdracht misliepen, stonden we voor de uitdaging om met een 
fors kleiner budget relaties met jongeren te behouden en ons werk in versmalde vorm voort te zetten. We 
hebben ingezet op het verminderen van de uitgaven en het genereren van nieuwe inkomsten. Hiervoor zijn 
de volgende inspanningen verricht:

Besparingen 
 » In personeelsomvang zijn we 
gefaseerd teruggegaan van 5,5 
naar 2 fte.

 » De secundaire arbeidsvoorwaarden 
van het personeel zijn versoberd.

 » Het ZZP-contract van Claire 
Westrup (Helder Jeugdwerk) werd 
beëindigd. Haar twee MeidenMalls 
Haarwijk/Stalkaarsen zijn gestopt.

 » Het kantoor op de bovenverdieping 
van The Mall Centrum (eigendom 
van de stichting) is verplaatst naar 
de berging. De bovenverdieping 
wordt nu verhuurd als appartement.

 » Jongerencentrum The Mall Oost is 
gesloten en de huur opgezegd. 

 » De huur van de MeidenMall 
Gildenwijk is opgezegd. De 
activiteit is verplaatst naar een 
gratis locatie: de mediatheek van 
De Poorter en Mariëngaarde.

 » Materialen van de beëindigde 
activiteiten zijn verkocht.

 » Het activiteitenbudget is versoberd.
 » We ontvingen kortingen en 
kosteloze dienstverlening vanuit 
bedrijven en partners.

 » Verschillende abonnementen 
(telecommunicatie, krant, 
onderhoud) zijn beëindigd. 

Inspanning 
fondsenwerving 
 » Op initiatief van dominee Jelle 
Nutma zijn lokale en regionale 
kerken aangeschreven met een 
oproep tot ondersteuning. Hierdoor 
kregen we veel nieuwe donateurs.

 » Jongerencentrum The Mall 
Centrum is verhuurd aan onder 
andere het Seniorencafé.

 » Meerdere fondsen zijn 
aangeschreven voor de financiering 
van specifieke projecten.

 » Er is een online donatiemeter in het 
leven geroepen.

 » Met ons businessplan hebben we 
(lokale) bedrijven uitgenodigd om 
betrokken te raken.

 » Ruim 4.000 ontvangers van 
het kaartspel ’PLOF’ ontvingen 
een mailing van Youth for Christ 
Nederland met een oproep tot 
ondersteuning.

 » In oktober hielden we een 
fondsenwerfactie voor de vijf nog te 
bekostigen projecten. Dit deden we 
in onze nieuwsbrief (oplage 2.000 
stuks), op Facebook (601 volgers) 
en op Instagram (470 volgers).

 » Tijdens de première van de 
documentaire kregen bezoekers 
de gelegenheid om een donatie te 
doen. 

Bekijk onze jaarrekening 
2019 met een goedkeurende 
beoordelingsverklaring van
Visser & Visser Accountants op:
www.themallgorinchem.nl/anbi. 

 Kijk op www.themallgorinchem.nl/donatiemeter.
 Kijk op www.themallgorinchem.nl/businessplan.18
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EERST WAS IK EEN KIND
Weet je hoe het is om te vluchten vanuit Syrië?
Velen met de boot en we gingen naar Libië
Veel eten was er niet, laat staan gezelligheid
Eén keer douchen in de week is slecht voor mijn gezondheid

Ik verliet mijn familie en kwam naar Nederland
Dat is anders dan effe op vakantie naar het buitenland 
Zonder werk geen geld, zonder geld geen school
Zonder school geen toekomst, zonder dit geen goal

Veel huizen zijn kapot, totale verwoesting 
Veel familie geholpen door een stichting
We gingen onderweg, maar wisten niet welke richting 
Eerst was ik een kind en nu een vluchteling

Wij in het AZC en jij in de Efteling 
Jij spaart voor je rijbewijs en wij voor een verblijfsvergunning
Veel discriminatie, dat is iets wat ik haat 
Jij praat makkelijk, maar jij weet niet hoe het gaat

Hamdi, 11 JAAR

@MallGorinchem

Beluister dit nummer op 
www.youtube.com/mallgorinchem

Wilt u een inkijkje in ons werk van 
de afgelopen maanden? Kijk dan op: 

www.facebook.com/mallgorinchem
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