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‘De groep is hechter geworden, het is  

echt Thuis. Mijn dochter ervaart dat 

ook zo.’ Dit citaat, uit een interview met  

Janett in het vorige jaarverslag, is van 

onschatbare waarde. Gastvrijheid is waar 

het de gemeenschap om gaat, een thuis 

zijn voor groot of klein, bezoeker of  

bewoner. Dat gevoel van thuis-zijn 

 ontstaat pas, zoals Lyke Florentinus-Boiten 

ook zegt in de verhalenbundel, wanneer  

er sprake is van een ongedwongen sfeer 

waar mensen zichzelf kunnen zijn, in  

vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Anatomisch heeft een hart twee kamers, 
feitelijk heeft Oudezijds 100 er natuurlijk 
veel meer maar ook voor het gemeen-
schapsleven zijn er toch vooral twee ruimtes 
die haar hart doen kloppen: de Kajuit en 
de Kapel; dit zijn de plekken waar de ont-
moetingen plaatsvinden. Ontmoetingen met 
elkaar en ontmoetingen met God. 2019 was 
enerzijds een rustig jaar waarin de gemeen-
schap haar stabiliteit hervond, anderzijds 
was 2019 ook een jaar van vernieuwing met 
veel nieuwe mensen die zich bij de gemeen-
schap aansloten en een werkmatige  
reorganisatie met een nog nadrukkelijkere 
participatie van mensen uit alle lagen van 
de woon- en werkgemeenschap.
 
Het verlangen om echt een thuis te kunnen 
zijn, vormde daarbij ook de aanzet voor 
nieuwe ontwikkelingen binnen de maat-
schappelijke zorgverlening van Oudezijds 
100: geïntegreerde gastvrijheid. 
Helaas bracht 2019 ook verlies mee:  
Oudezijds 100 moest in dit jaar afscheid 
nemen van één van haar stichters:  
sr. Georgine Boiten-Du Rieu.

Ontwikkelingen
In 2019 heeft de OpStap de ruimte  
genomen zich verder te ontwikkelen over-
eenkomstig de visie van “geïntegreerde 
gastvrijheid”. Voor 2019 werd de focus 
gezet bij herijking van het Regulier Begeleid 
Wonen: een maximale aansluiting van 
 mogelijkheden, visie en hulpbehoefte 
 overeenkomstig de verwachtingen en 
 ambities van de organisatie.  

Vooruitblik
“Geïntegreerde Gastvrijheid”
Binnen de woongemeenschap is de 
 projectwerkgroep Geïntegreerde Gast-
vrijheid van start gegaan. Deze groep 
wordt vormgegeven door vaste bewoners, 
communiteitsleden en huidige hulpvragers. 
Hoe geven we gastvrijheid vorm? Welke 
vraagstukken spelen in de samenleving? 
Hoe sluiten wij daar bij aan? Met al deze 
onderwerpen houdt de projectgroep zich 
bezig. In 2020 hopen wij de verdere uit-
werking en implementatie van de visie 
 verder vorm te geven. 

Hulpverlening vanuit een intrinsieke behoef-
te gastvrij te zijn: mensen welkom heten in 
ons midden, niet als hulverlenings”product” 
maar als gast die extra zorg nodig heeft. 
Werken vanuit deze visie, kent ook zijn  
praktische beperkingen: Onze hulpvragers 
hebben qua wonen niet dezelfde rechten en 
faciliteiten als diegenen die onderdeel zijn 
van de veldtafel. De uit- en doorstroom naar 
vervolg-wonen is daardoor moeizaam en 
blijft een punt van aandacht ook voor 2020.
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OpStap

Oudezijds 100 biedt maatschappelijke  
opvang in de setting van een grote woon-
gemeenschap die leeft vanuit christelijke 
inspiratie. Een diverse groep alleenstaan-
den en gezinnen van alle leeftijden woont 
er samen in een tiental panden. De hulp die 
vanuit de gemeenschap geboden wordt is 
niet gericht op één specifieke doelgroep, 
maar probeert zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de hulpvraag van ieder individu 
die bij Oudezijds 100 aanklopt. 

We bieden in onze gemeenschap begeleid 
wonen (BW) voor diverse doelgroepen, 
waarbij we werken aan re-integratie in een 
regulier en zelfstandig bestaan door middel 
van begeleiding en activiteiten. De leef-
gemeenschap functioneert daarin als groot 
gezin, biedt veiligheid maar ook uitdaging. 
Het dagelijks leven is ingebed in het leef- 
ritme van de gemeenschap, die functioneert 
als een sociale oefenplek en hulpvragers 
uitdaagt om deel uit te maken van het ge-
heel. Een goede voorbereiding op het weer 
zelfstandig functioneren in de samenleving. 

De OpStap biedt professionele hulpverle-
ning door gekwalificeerde beroepskrachten 
en wordt voor de dagelijkse activiteiten 
gesteund door vele vrijwilligers en vaste 
bewoners van de gemeenschap: diverse 
sport- en ontspanningsactiviteiten, en  
dagbesteding voor mensen die (nog)  
geen baan of andere activiteiten  
buitenshuis aan kunnen.

Gemeenschapsleven

Inloop
Als er één activiteit en voorziening in 2019 
handen en voeten heeft gegeven aan het 
jaarthema “Thuis”, dan was dat wel de 
Inloop in de Kajuit. De Kajuit is de woon-
kamer van de gemeenschap en heeft een 
centrale rol in het uitdragen van de gast-
vrijheid van Oudezijds 100 voor zowel 
eigen mensen als bezoekers van buiten. 
Met hulp van heel veel vrijwilligers, is dit 
jaar extra veel aandacht besteed aan de 
herinrichting en make over van de Kajuit.. 
en daar was hij hard aan toe! Naast alle 
vrijwillige inzet, ontvingen wij hiervoor  
ook gulle steun van jong en oud waaronder 
zeker de jeugd van de PKN in Haulerwijk 
genoemd mag worden. Een mooie start 
van een groot project dat in 2020  
gecontinueerd zal worden. 

Vaderhuis
Net als vorig jaar was in 2019 veel gelegen-
heid voor activiteiten en nieuwe initiatieven: 
gezamenlijke maaltijden, gemeenschaps-
weekenden, groepsgesprekken, klus  
weekenden, filmavonden, samen taarten 
bakken, hardloop groepjes, pingpong  
wedstrijden enz. De influx van jonge  
gepassioneerde bewoners, deed de  
gemeenschap bruisen. Een hoogtepunt 
van 2019 was de Paasretraite in Frankrijk 
voor bewoners en hulpvragers, waarbij 
niet alleen de Basiliek van Paray le Monial  
werd bezocht maar natuurlijk ook de  
communauté de Taizé.
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Allemanskapel
In 2019 was Oudezijds 100 trots geselec-
teerd te zijn voor deelname aan de internati-
onale kunstexpositie “Stations of the Cross”. 
In de Allemanskapel werd het kunstwerk, 
gebeitelde steen met de tekst Kyrie  
eleison (Heer, ontferm u) van Anjet van 
Linge geëxposeerd. 

De kapel is een plaats van rust en ritme die 
beide uitnodigen tot verbinding en thuis-
komen. Gebed en Bijbellezen nemen hierin 
een cruciale rol, daarom is in 2019 gezocht 
naar een nieuwe manier om het calendari-
um ( met de dagelijkse Bijbellezingen), een 
nieuwe vorm te geven, onder andere via 
een digitale uitgave. 

Fondswerving en projecten
Een verlangen naar meer onafhankelijkheid 
van overheidssubsidies had ons in 2019 al 
in beweging gebracht extra aandacht te 
besteden aan fondswerving. Oudezijds 100 
streeft ernaar om een duurzame kwaliteit 
van zorg aan te bieden die verder gaat 
dan prestatieafspraken met gemeentelijke 
instanties. Naast het reguliere onderhoud 
aan de monumentale panden werd in 2019 
geïnvesteerd in de kwaliteit en herinrichting 
van de opvangvoorzieningen: gastenkamers 
en begeleid wonen- appartementen. 

Wij danken alle particulieren en fondsen  
die ons dit jaar weer hebben gesteund;  
door jullie hulp en liefdadigheid is dit  
allemaal mogelijk! 

Publiciteit
In 2019 konden de Vrienden van Oudezijds 
100 genieten van drie prachtige Kajuit 
Nieuws uitgaven met aandacht voor het 
jaarthema “Thuis”, het afscheid van  
sr. Georgine Boiten-Du Rieu, eerste huis-
moeder van de gemeenschap, de betekenis 
van de pelgrimsvakantie en een uitgebreid 
interview met Nadia Bouras, historica aan 
de Rijks Universiteit Leiden, over haar tijd 
op de Bouchraschool, eerste school voor 
Marokkaanse migranten, opgericht door het 
echtpaar Boiten in de jaren ’70. 

In 2019 werden verdere stappen onderno-
men met betrekking de doelstellingen van 
het communicatieplan: Vernieuwing van de 
website met koppelingsmogelijkheid aan 
het relatiebestand voor grotere doeltref-
fendheid en efficiëntie in de communicatie 
met Vrienden en derden. 

Maatschappelijk
werk op Kruispost
Onderdeel van de hulpverlening van  
Oudezijds 100 is het maatschappelijk 
werk dat plaatsvindt binnen Kruispost. 
Een kwetsbare groep onverzekerden, veelal 
dak- en thuisloze, ongedocumenteerde 
en uitgeprocedeerde hulpvragers wordt op 
Kruispost door het medisch maatschappelijk 
werk begeleid. De nadruk in onze hulpver-
lening op de Kruispost ligt op het zoeken 
naar oplossingen en mogelijkheden binnen 
de reguliere (medische) zorg en hulpvragers 
zo te ondersteunen dat zij weer de regie 
krijgen over hun bestaan. Voor veel hulp-
vragers van de Kruispost is dat niet weg-
gelegd in Nederland. Wanneer hun situatie 
in  Nederland geen perspectief biedt en 
terugkeer naar het land van herkomst de 
beste optie lijkt, worden motiverende 
 gesprekken gevoerd met het oog hierop 
en worden gezamelijk mogelijkheden voor 
terugkeer verkend.

OpStap in cijfers
ten opzichte van de prestatieafspraken 

met de Gemeente Amsterdam

Overnachtingen 
op jaarbasis

2001

Overnachtingen 
op jaarbasis

3103

0% 118%

Begeleid Wonen 

(BW)

Intensief Begeleid 

Wonen (IBW)

3677

0
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4.575
643

1.747
581

2.942
2.376

15.535
19.390

4.680
3.298

-3.742
-6.608

2019 2018

Baten s s

Giften

Stichting Vrienden van Oudezijds 100 201 155

Overige giften en legaten 4 205 5 160

Subsidies

Gemeente Amsterdam, Dienst zorg en samenleven 275 429

Overige baten

Huurbaten en eigen bijdragen 119 90
Totaal 600 Totaal 679

Lasten

Salarissen, sociale lasten en kosten vrijwilligers

Kosten van huisvesting en inventaris 52 60

Afschrijvingskosten 2 2

Organisatiekosten 73 47

Verzorgingskosten 21 17

Specifieke verzorgingskosten 5 3

Overige baten en lasten, per saldo 12 165 86 215
Totaal 600 Totaal 675

-3 -3

Financieringslasten -6 -6

Saldo van baten en lasten Totaal 0 Totaal 0

(in duizenden euro’s)

Balans per 31 december 2019

Staat van baten en lasten over 2019Overzicht 2019

Verzorgingskosten
2019 2018

Unieke trajecten

Unieke patiënten

655 / 612

Afgesloten contacten

468 / 419

595 / 479

Indirecte contacten

579 / 571

1645 / 1857

2019

2018

Cliënt gebonden
contacten

2461 / 2428

Directe contacten
(consulten)

Voeding

Logieskosten

Vergoeding maaltijden

Overige verzorgingkosten

Ontwikkeling, ontspanning 

en culturele vorming

Diaconaat en overige

(in duizenden euro’s)

2019 2018
s s

Vaste activa 

Onroerende zaken 818 818

Inventaris 5 823 7 825

Vlottende activa

Overige vorderingen en overlopende activa 329 118

Liquide middelen 82 411 33 151
Totaal 1.234 Totaal 976

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal en algemene reserve -199 -198

Herwaarderingsreserve 818 619 818 620

Lening Stichting Vrienden van Oudezijds 100 380 260

Overige schulden en overlopende passiva 235 96
Totaal 1.234 Totaal 976



Ontwikkelingen
Het maatschappelijk werk zag in 2019 een 
forse stijging van de zogenaamde 
 Dublin-claimanten. Mensen die via een 
ander Europees land in Nederland terecht 
zijn gekomen en in Nederland geen rechten 
hebben maar terug moeten naar het land 
van binnenkomst voor de afhandeling van 
hun asiel aanvraag. Na 18 maanden verloopt 
een Dublinclaim en kan de persoon een 
verblijf aanvragen in Nederland. In de 18 
maanden wachttijd, heeft de betrokkene 
geen recht op inkomen en kan en mag hij/zij 
zich niet verzekeren. Voor medische- en 
psychosociale zorg is de Dublin-claimant 
dus aangewezen op hulpverleningsinstan-
ties als Kruispost.

Naast deze grote groep patiënten viel ook 
de stroom Eritrese jongeren op, in de loop 
van het jaar opgevolgd door mensen van 
Nigeriaanse afkomst, veelal slachtoffer van 
mensenhandel overgekomen vanuit Libië in 
een, soms lekke, rubberboot; velen onder 
hen ernstig getraumatiseerd door verlies 

Voor giften:

Stichting Vrienden 

van Oudezijds 100

IBAN NL80 INGB 0000 0562 95

BIC INGBNL2A

Communitaire gemeenschap
Oudezijds 100

Oudezijds Achterburgwal 100
1012 DS Amsterdam
020 62 66 634
info@oudezijds100.nl
oudezijds100.nl

van familie of vrienden tijdens de overtocht. 
In Libië werden deze Nigerianen, soms 
minderjarig, vaak al doorverkocht als slaven 
om hun reis te kunnen betalen. Velen onder 
hen werden in Italië door de mensenhande-
laars gebruikt in de prostitutie en drugshan-
del, vaak onder gruwelijke omstandigheden. 
Gelukkig konden bijna al deze slachtoffers 
worden doorverwezen naar de tweedelijns 
GGZ voor behandeling bij hun posttraumati-
sche stressstoornis.

Ten slotte blijft de grote groep Oost Euro-
peanen veelvuldig gezien op de Kruispost: 
onverzekerd meestal omdat zij geen werk 
hebben, en beperkt in hun en onze moge-
lijkheden doordat ze geen andere taal 
 spreken dan hun moedertaal. Deze mensen 
konden gelukkig grotendeels wel verwezen 
worden naar collega instellingen als Amoc, 
onderdeel van de Regenbooggroep.

Het maatschappelijk werk op Kruispost 
heeft in 2019 veel samengewerkt met: het 
Loket Ongedocumenteerden Amsterdam 
(LOA), Arq Centrum ‘45 (voorheen Equator), 
GGD, Dienst Terugkeer en Vertrek, ASKV/ 
MOO (medisch opvang ongedocumenteer-
den), Dokters van de Wereld, verschillende 
terugkeer organisaties, Wereldhuis en 
veel andere organisaties. Samenwerking 
bestond o.a. uit de wederzijdse verwijzing 
gebruik makend van elkaars specifieke 
expertise.

Wilt u een bedrag doneren aan Oudezijds 100  

of Kruispost? Scan dan deze code met uw  

mobiele telefoon en u wordt direct doorgestuurd 

naar onze website.


