
Wij doen mee met IN Gouda omdat we
geloven dat het van groot belang is dat
organisaties en bewoners elkaar weten te
vinden. In de stad hebben we veel kennis en
ervaring opgebouwd. Door de verbindingen
aan te gaan worden jongeren - die juist in deze
tijden van betekenis kunnen zijn - nog beter in
staat gesteld zich te ontwikkelen en vrijwillig in
te zetten voor en met onze stadsgenoten.

MAURICE  DE  KORNE 

SAMEN VOOR GOUD

Ik vind het belangrijk dat er meer
aandacht komt en samengewerkt wordt
met informele organisaties. Informele en
formele organisaties kunnen elkaar
versterken wat uiteindelijk de burger van
Gouda ten goede komt. Veel hulp en
ondersteuning kan ook informeel maar dat
vraagt ook een cultuurverandering. daar wil
ik graag voor inzetten.

PETRA VAN BUREN

KERNKRACHT

Wij doen mee aan IN-gouda
omdat we beseffen dat we alleen
door samenwerking met andere
organisaties elke Gouwenaar, in
zijn of haar situatie, kunnen
helpen.  “Elke Gouwenaar moet
gezien worden!”

GERARD SCHOTANUS

BURENNETWERK

KERNGROEP " IN  GOUDA "

Wij doen mee aan IN Gouda omdat we er echt in
geloven dat we elkaar kunnen versterken in het
sociaal domein door kennis te delen of gezamenlijk
een onderwerp op te pakken. En natuurlijk is zo’n
netwerk ook heel handig om elkaar beter te leren
kennen zodat we onze cliënten ook beter kunnen
meegeven wat er nog meer in Gouda voor hen
mogelijk is.

ARINA DE  G IER

SWANENBURGHSHOFJE

Wij doen mee omdat we geloven in
de kracht van de samenleving.
Veel mensen en organisaties
maken zich sterk in Gouda. Dat
kan samen nog beter, sterker en
mooier: helpen en geholpen
worden gaan zo hand in hand!

BERTH IE  MEL ISSEN 

SOC IAAL  TEAM"Om het aanbod goed onder de aandacht
te krijgen is samenwerken met andere
partners essentieel. Iedereen moet de
kans krijgen om zijn taal verder te
ontwikkelen!"

MARLOES M IDDELDORP

TAALHUIS

Waarom doe ik mee 

met IN Gouda?



KernKracht is een belangenorganisatie ter
bevordering van psychische, sociale en
maatschappelijke gezondheid. Dit doen we
d.m.v. allerlei projecten op het gebied van
Herstel, Ervaringsdeskundigheid en
Participatie. U kunt bij ons bv terecht voor
onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO),
herstelgroepen, ervaringscoaches,
straatadvocaat, trainingen, een maatje etc.

KERNKRACHT

Netwerk Samen voor Goud is de organisatie
die jongeren vrijwillig inzet voor en met
kwetsbare Gouwenaren. Jongeren in de
leeftijd van 14 tot en met 27 jaar kunnen
zich eenmalig of structureel inzetten via ons
netwerk. We bereiken allerlei doelgroepen,
denk aan ouderen, statushouders, of juist
jongeren zelf die extra steun en aandacht
goed kunnen gebruiken.

SAMEN VOOR GOUD

HipHelpt/Burennetwerkgouda wil zorgen
dat Gouwenaars die geen of een klein
netwerk hebben en zelf hun hulpvraag niet
op kunnen lossen, geholpen worden. Deze
hulpvraag kan  bestaan uit: boodschappen
doen, wandelingetje  maken,
doktersbezoek  e.d.

HIPHELPT / BURENNETWERK

Het Swanenburghshofje is een interkerkelijke
vrijwilligersorganisatie die o.a. huisvesting met
begeleiding biedt aan mensen die een nieuwe
start willen maken. Daarnaast helpen speciaal
opgeleide vrijwilligers mensen met schulden en
mensen die op zoek zijn naar werk. Dit gebeurt
onder de naam SchuldHulpMaatje en
JobHulpMaatje. Het Swanenburghshofje biedt
op deze manier jaarlijks aan ongeveer 120
hulpvragers een steun in de rug.

SWANENBURGHSHOFJE

Sociaal Team Gouda is er voor jou en je
omgeving wanneer je behoefte hebt aan
ondersteuning. Je kunt bij ons terecht met alle
vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan
loopt. Bijvoorbeeld over je werk, inkomsten,
wonen, zorg, gezondheid, meedoen in de
samenleving, mantelzorg, dagbesteding,
kinderen, jeugd, je gezin of je relatie. 
We helpen je graag op weg.
Wij zijn er voor mensen van 0 tot 100+ jaar.

SOCIAAL  TEAM

Het Taalhuis is de plek in Gouda waar iedereen
naar toe kan met een vraag over taal. Zoek je
een cursus Nederlands en ben je benieuwd
naar het aanbod, dan is het Taalhuis de plek
waar je meer informatie kan krijgen. Het
Taalhuis maakt een match met de juiste
taalaanbieder. En ook niet onbelangrijk om te
weten….. Het taalaanbod is veelal gratis!

HET TAALHUIS

INFORMEEL NETWERK GOUDA

Doe jij ook mee?!


