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Dat moment en die kansen willen wij onze gasten ook gaan 
bieden. Kairos wil ze laten zien dat als je op het juiste moment je 
kans grijpt, je dingen kan veranderen……..en dat is tenslotte ook 
hoe wij zijn ontstaan. 

DECEMBER 2021

NIEUWSBRIEF
WAT BETEKENT 
KAIROS?

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet. 
Dat wanneer alles op het juiste moment samenkomt,  
en je dat moment grijpt, het je kansen biedt en je daardoor een 
verandering teweeg kan brengen.’
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ZONDER INZET VAN MAATSCHAPPELIJK 
MIDDENVELD GEEN KAIROS
Sinds die twee mijlpalen zijn ontzettend veel mensen en 
organisaties bij stichting Kairos betrokken geraakt. Ze hebben 
vreselijk veel werk verzet. Er komt namelijk nogal wat bij kijken... 
Zo’n organisatie. Een pand, gekwalificeerd personeel, protocollen, 
verzekeringen, klachtenregelingen, raamovereenkomsten, website, 
ANBI-status, geld... noem maar op...maar het is gelukt. 
We zijn inmiddels 3 maanden open.

We zijn ontzettend dankbaar aan alle mensen die zich hiervoor 
hebben ingezet. Hartverwarmend en ontroerend. 
De vele ondernemers en particulieren die financieel en met 
praktische hulp bijdragen. Zorginstellingen die hun hulp 
aanbieden en waarmee we goed samenwerken. De wijkagent en 
de buurtbewoners. De aandacht die we krijgen vanuit de 
gemeente Goeree-Overflakkee. Wat zijn we trots op ons mooie 
eiland waar een maatschappelijk initiatief dus blijkbaar zo breed 
gedragen wordt dat het daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. 

De lijst van bijzondere gebeurtenissen is ontzettend lang en 
inspirerend. Maar ik vrees dat deze nieuwsbrief sowieso al te lang 
wordt. We zijn iedere dag aanwezig bij Stichting Kairos en de 
koffie staat klaar, dan willen we ze graag met u delen.

Vanaf 1 september heeft Stichting Kairos de deuren geopend op de voorstraat 14 in Dirksland. 
We zijn nu 3 maanden verder dus willen we jullie graag op de hoogte brengen van de stand van zaken  
en alle ontwikkelingen omtrent stichting Kairos. We hebben een zogenaamde vliegende start gemaakt. 
Hieronder een paar mijlpalen

• Op 14 december 2020 zaten er een aantal mensen bij elkaar met de zelfde overtuiging. “Er 
is een jarenlange nood op Goeree-Flakkee. Er is een groep kwetsbare jongvolwassenen die telkens 
tussen wal en schip vallen en nergens terecht 
kunnen”. We konden niet langer afwachten we moesten wat gaan doen.

• 3 maart 2021 zaten we voor het eerst bij de woningbouw en vanaf dat moment kwamen we in 
een stroomversnelling. 
Alles kwam bij elkaar.

ONZE DEUREN ZIJN OPEN, 
EEN VLIEGENDE START
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Het begin is natuurlijk best spannend, er waren vanzelfsprekend 
huisregels opgesteld, we gingen werken vanuit de 
presentiebenadering...en dan ga je open en begint de praktijk.

De praktijk is boeiend en soms weerbarstig maar vooral supergaaf 
en dankbaar. Alle gasten zitten goed in hun proces. Ze zijn keihard 
aande slag met zichzelf. Ze hebben inmiddels een dagbesteding 
of werk, daarnaast krijgen ze weer grip op hun leven door zaken 
inzichtelijk te krijgen. Er is in sommige gevallen profesionele hulp 
ingeschakeld zoals bijvoorbeeld psychische hulpverlening en
traumaverwerking. Er zijn jongeren waarmee we in contact zijn 
die doorgestroomd zijn naar detoxklinieken en daar verdere 
behandeling krijgen.

Natuurlijk zijn er pieken en dalen, Soms moeten we dingen 
“gecontroleerd” mis laten gaan om er een les uit te kunnen leren. 
Maar die lessen zijn vreselijk waardevol en hebben impact, 
omdat we onze gasten niet afwijzen maar naast ze blijven staan. 
En we leren met ze mee.

AL HET BEGIN IS...!

 Wat ben ik trots op mijn team, wat een professionals, 
 wat een kennis en wat een drive. 

 Wat ben ik trots op onze gasten, die niet voor de 
 makkelijke weg kiezen maar hun kans grijpen

 Wat ben ik trots open dankbaar voor iedereen die 
 Stichting Kairos mede mogelijk maakt.

Er moet nog veel gebeuren, en we hebben alle steun nog steeds 
keihard nodig. Maar als ik zie wat we met elkaar in zo’n korte tijd 
hebben bereikt dan kijk ik vol vertrouwen naar de toekomst.

Bjørn Noordzij
Directeur Stichting Kairos
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RAAD VAN TOEZICHT: 
ZET GRAAG HUN KENNIS IN 
VOOR KAIROS

RAAD VAN BESTUUR: 
“NEE WAS VOOR ONS GEEN OPTIE”

Bjørn heeft ons als echte netwerker bij elkaar gebracht. Ieder van ons is super enthousiast over het 
initiatief om Kairos op Goeree-Overflakkee te starten. En wij zijn trots dat wij onze expertise mogen 
inzetten voor Kairos, het team van Kairos en last but not least de gasten. 

De eerste stappen maken bleek intensief. Echter, alle support vanuit de donateurs, andere 
betrokkenen, de teamleden, de vrijwilligers en onze collega bestuurders hebben het mogelijk gemaakt 
dat begin september Kairos open kon gaan.

De functie van ons is het borgen van de kwaliteit van zorg en de continuiteit van de 
bedrijfsvoering. De bestuurders dragen met de directeur zorg voor de uitvoering.

Het was in de loop van 2021 dat Bjørn Noordzij ons benaderde om deel te nemen aan het bestuur van 
een nog op te richten stichting, Kairos wel te verstaan. We werden breed geïnformeerd in hoe hij dat 
voor zich zag en natuurlijk wist Bjørn aan wie hij de vraag voorlegde. “Nee” was voor ons geen optie.  
Wij zijn er alle drie sterk van doordrongen dat Kairos een bestaan verdient op Goeree Overflakkee. 
De nood is gigantisch groot onder de doelgroep, maar de opvang ontoereikend.  

Er is ongelofelijk hard gewerkt. Dat wat bijna een droom zou blijven is gerealiseerd,  
Kairos is een feit. De deuren zijn open en gasten nemen hun intrek. Het bestuur is onder de indruk van 
de mensen die, op welke manier dan ook, meegewerkt hebben aan de oprichting en de realisatie van 
Kairos. Kairos; ‘het juiste moment’. En dat is waar. 

Nu is het de tijd om onze schouders onder deze stichting te zetten en te gaan voor de jeugd. 
Ieder van ons vanuit onze eigen achtergrond, maar met grote eensgezindheid:
Er is voor een ieder een toekomst, laten we niemand uit het oog verliezen en in de kou laten staan. 

Het bestuur heeft alle vertrouwen in Bjørn en Keesjan, de initiatiefnemers van dit project. 
Met hulp van geweldige, betrokken medewerkers en een pracht team als vrijwilligers hebben wij er 
alle vertrouwen in dat Kairos tot in de lengte van jaren onze jeugd toekomstperspectief kan bieden.
We wensen hen dan ook alle goeds toe in het prachtige werk dat zij verrichten.

Voorzitter    Penningmeester   Secretaris
Nel Bevelander   Swier Garst    Elles Hagens  

Wie zijn wij:
• Ellen Okker-Meijerink, bestuursondersteuner bij de Lelie Zorggroep te Rotterdam,
• Arjan Mouthaan, woonconsulent bij Oost West Wonen,
• Anneke du Pree- van der Slik, voormalig directeur bij Antes
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Kairos, eindelijk een plek op het eiland waar jongvolwassenen een 
eigen plek hebben en tot rust kunnen komen! 
Dit is wat ik miste als Ambulant hulpverlener. Ik probeerde te 
helpen en te ondersteunen waar ik kon, maar aan het einde van 
het gesprek moest ik de jongere soms letterlijk in de kou 
achterlaten. Kairos is de plek waar de jongere de kans krijgt om 
van overleven de weg te vinden naar regie op eigen leven. 
De afgelopen tijd heb ik opnieuw gezien wat rust met iemand 
doet. Het geeft ruimte om over je leven na te denken en naar jezelf 
te gaan kijken. Dit is het begin van verandering. Ik ben enorm 
enthousiast over de veranderingen die ik nu al in zo’n korte 
periode heb gezien bij de jongeren die op dit moment bij Kairos 
verblijven. 

Keesjan de Kruijf 
Zorgmanager bij Kairos

WAT VINDEN ONZE 
MEDEWERKERS?

Ineens was daar een plek en 
mogelijkheid tot een slaapplek, 
opvang en begeleiding bij stichting kairos. Heel erg lastig omdat je ineens vast zit aan regels, soort van 
maatregelen, ritme en regelmaat, iets wat best onbekend is. Daarnaast ineens samenwonen met 
anderen in een huis waar je voorheen allemaal op zoek was naar je eigen veilige slaapplek.

Aansluiting vinden in de belevingswereld van de gasten, omdat we ook zien/ ervaren/ voelen waar ze 
vandaan komen. Zomaar eisen stellen en veranderen gaat dan niet. Herstel of opkrabbelen heeft soms 
wat langer nodig dan we denken en dan kan het zijn dat we soms wat te ongeduldig zijn. 

Soms gebeurt er van alles gewoon tijdens iets simpels als het bakken van een appeltaart, 
daar kan dan geen therapie tegen op. De foto die vol trots naar familie wordt gestuurd is dan 
de kers op de taart.

Sam
Persoonlijk Begeleider bij stichting Kairos

Als je niet meer weet waar je 
heen kan, als je alles als hebt 
geprobeerd alleen nog 
probeert te overleven? 
Je jezelf niet meer gezien 
gevoeld of gehoord voelt?  
Hoe kan je dan nog voor 
je gevoel alles weer positief 
inzetten?
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Ons team bestaat uit gediplomeerden en ervaringsdeskundigen, 
wat naar mijn idee een gouden combinatie is.

Wanneer ik open ben over mijn eigen verleden ervaar ik dat de 
gasten zich ook kwetsbaar op durven te stellen. 
De vertrouwensband groeit hierdoor. Al zijn de problemen nog zo 
groot, het gat dieper dan diep, er is een uitweg. Dit probeer ik uit 
te dragen.

Zelf ben ik diep geraakt door de betrokkenheid van 
buurtbewoners die hun hulp aanbieden, langs komen met een 
lekkere zelfgebakken cake en aan tafel aanschuiven voor een kop 
koffie. Versteld sta ik van de ondernemers die de gasten van 
Kairos een warm hart toedragen en bereid zijn hierin te investeren.

Iedere gast heeft te kampen met eigen leermomenten en angsten en ervaringen uit het verleden. 
Het is een hele uitdaging om hiermee (opnieuw) een goede plek in de de maatschappij in te kunnen 
gaan nemen. Ik ga ook hierin de uitdaging niet uit de weg en wil hierbij graag een steunpilaar zijn om 
te motiveren om angsten aan te gaan en te wijzen op de te nemen 
verantwoordelijkheid.

Dankbaar voor mijn eigen herstelproces en nog dankbaarder om dit te mogen uitdelen aan de 
gasten van Kairos, iets wat altijd een hartsverlangen geweest.

Henk Noorlander 
ervaringsdeskundige en begeleider bij Stichting kairos  
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Sinds ik bij Kairos zit gaat het gelukkig weer een stuk beter met mij. Ik ben inmiddels alweer 5 dagen 
aan het werk. 2 dagen bij Goed voor Goed in Oude-Tonge daar bouw ik mee aan een Tiny house en 
3 dagen bij Goed voor Goed in Stellendam waar ik echt vanalles doe. Ik word daar erg gewaardeerd. 

Ik ben nu ruim 2,5 maand clean.

Hiervoor ging het slecht. Ik zat veel in gebruik in combinatie met alcohol. Ik werkte niet, zorgde niet 
goed voor mezelf en de begeleiding die ik kreeg hield ik buiten de deur. Daardoor kwam ik op straat 
te staan. Toen kon ik gelukkig naar Kairos. 

Bij Kairos is het duidelijk en heb ik meer overzicht. We zijn hier met elkaar en dat helpt me heel erg. 
We doen het echt samen. Ik vind het fijn dat hier ook ervaringsdeskundige zijn. Die begrijpen gewoon 
beter wat ik mee maak en mee heb gemaakt. 

Mijn droom daar ben ik nu hard voor aan het werk. 
Gewoon huisje, boompje, beestje... ow ja en een Ford mustang uit ‘69

Nico

WAT VINDEN ONZE GASTEN?
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Totaal aantal  verblijfs trajecten 

Aantal doorgestroomd naar andere zorg/kliniek

Aantal hulpaanvragen van instanties

Aantal briefadreshouders waar wekelijks contact mee is

Aantal nachten dat time-out bed bezet was

Aantal buiten de deur contacten met kwetsbare jongvolwassenen

EEN PAAR CIJFERS VAN 
DE EERSTE 3 MAANDEN. 
(SEPT/OKT/NOV)
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