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1. Meidenwerk The Mall Delft
2. Tafelgenoten project van IDC Jessehof
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Rechtstreeks een bijdrage overmaken 
kan op het onderstaande gironummer.



Het meidenwerk is het afgelopen 
jaar erg gegroeid. Het aantal 
meiden is gegroeid, maar we kunnen 
ook zeggen dat de relaties verdiept 
zijn. Toch is het nog steeds moeilijk om in contact te komen met meisjes, en dan met 
name de oudere groep vanaf 14 jaar. Daarnaast zien we een duidelijk verschil met 
het jongerenwerk als het gaat om “chillen”. De meeste meiden willen bezig gehouden 
worden, ze willen iets doen. In tegenstelling tot de jongens die zich prima vermaken 
met het poolen, gamen, internetten, etc.

Doordat de relaties verdiept zijn, weten we nu ook meer van de leefwereld van deze 
meiden. Sommige meiden komen uit gebroken gezinnen. Gezinnen die uit elkaar 
getrokken zijn. Broertjes en zusjes die verspreid zijn onder familie, vrienden, kennissen 
of pleeggezinnen. Meiden van 13 jaar die te maken krijgen met situaties waar ze 
op hun leeftijd niet eens over na zouden moeten en hoeven te denken. Daarnaast 
signaleren we duidelijk gedragsproblemen. Gedragsproblemen die voortkomen uit 
de bovenstaande situaties. Problemen die voortkomen uit het ontbreken van een 
normale opvoeding, vanuit het missen van geborgenheid en een vertrouwde setting.

Wij hopen deze meiden wel dat stukje geborgenheid te kunnen geven. We hopen een 
veilige huiskamer voor ze te zijn, en denken dit ook te zijn. Daarnaast maken we 
contact, of proberen we contact te maken, met de verschillende partijen die om 
zo’n meisje heen staat. Moeder, vader, verzorg(st)er, (basis)school, CJG (voogd), de 
wijkagent. We proberen er te zijn waar nodig.

Meidenwerk The Mall Delft



Wat willen we in het jaar 2014 bereiken?

We willen in het komende jaar de relaties verdiepen die we hebben met de meiden. Dit 
willen we doen door juist energie te steken in met name het individuele contact. U kunt 
dan denken aan de huiswerkmiddagen, koken, knutselen en een maatjesproject met de 
meiden.

Wat hebben we hier voor nodig?

€ 1100 
Om het maatjesproject (ook) in 2014 uit te kunnen voeren hebben we in totaal 
1100 euro nodig. Hiermee kunnen we 8 meiden voor een jaar lang aan een maatje 
koppelen. De maatjes worden hierbij ondersteund door een medewerker van The 
Mall Delft. Deze kosten zijn opgebouwd uit het zakgeld voor de maatjes waarmee ze 
‘activiteiten’ kunnen doen met het meisje wat aan hen gekoppeld is. Ze krijgen €7,50 
per 2 weken, wat ze eventueel ook op kunnen sparen voor een ‘grotere’ activiteit.
Als je van 20 weken uitgaat, en 8 maatjes, dan kom je uit op een bedrag van €1200. 
Daarnaast komen dan nog andere kosten m.b.t. bijvoorbeeld het begeleiden van de 
vrijwilligers, maar ik ben er ook vanuit gegaan dat wij zelf bijleggen qua fi nanciën.

Tafelgenoten project van IDC Jessehof

De doelgroep van de Jessehof zijn alle inwoners van 
Delft. Het centrum wil een plek zijn waar mensen 
even hun toevlucht kunnen zoeken, waar ze even 
kunnen bij komen of uitblazen van de drukke en snelle 
wereld om hen heen. Het centrum is echter ook met 
nadruk bedoeld voor hen die te maken hebben met 
materiële en/of sociale armoede of andere sociale of 
geestelijke nood.

Op verzoek van de vaste gasten van het inloopcen-
trum, organiseren wij sinds oktober 2012 eenmaal 
per maand op vrijdag een eetclub waar naast de 
maaltijd, vooral het ontmoeten en samen eten centraal staan.



Naast deze maandelijkse maaltijden, wil de Jessehof ook open zijn op de christelij-
ke feestdagen wanneer er veel mensen anders alleen thuis zitt en. Pasen 2012 en 
2013 zijn we open geweest en hebben 50-60 gasten per dag ontvangen voor lunch, 
muziek, spelletjes. Met kerst verzorgen we een feestelijke kerstdiner.

Kosten Project Tafelgenoten 2014

De basiskosten van een maaltijd voor 30-35 personen zijn laag; circa 135 euro per 
maaltijd (drankjes, maaltijd, toetje, koffi  e). Er zijn 10 gewone maaltijden per jaar.
De consumpties en lunch voor Pasen kosten gemiddeld 300-350 euro. Het kerstdi-
ner: een driegangen menu voor 50 personen komt op 450-500 euro. Voor het hele 
jaar 2014 ramen wij de kosten op 2100-2200 euro.
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