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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. 

MEI 2022

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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Het is eind april, de lente is begonnen en ik zie de planten in onze 
moes tuinbakken hier bij Stichting Kairos in de tuin iedere dag een 
stukje groeien. U begrijpt al welk bruggetje ik nu ga maken. 
Dat zelfde geld voor de gasten hier bij Kairos. En net als voor die 
plantjes in de moestuin is het een zoektocht, want hebben ze 
allemaal nodig zodat ze op de juiste manier kunnen groeien. 
Water, zon of juist even wat meer schaduw en extra voeding. 
Wat er verder ook nodig is om te kunnen groeien, ze gedijen 
uiteindelijk toch altijd het beste door oprechte aandacht en een 
flinke portie liefde…echte onversneden liefde wel te verstaan.
De samenstelling van de groep die wijzigt steeds. Er komen gasten 
bij en er stromen gasten door. Sommige gasten zitten hier al vanaf 
de start en maken zich klaar om de volgende stap in het traject te 
maken. Zelfstandiger wonen maar binnen onze veilige muren. 
Het draait allemaal om maatwerk. Er ontstaan inzichten. 
Soms moeten verwachtingen worden bijgesteld, doelen opgesplitst 
worden in kleinere haalbaardere stapjes en soms lukt het ook even 
niet…nog niet. 

Het is een samenleving in het klein. Met allemaal andere gasten in 
een huis die je niet zelf hebt uitgekozen. Je hebt geen invloed op 
wat andere gasten doen. Ook niet op de dingen waar jij je aan 
stoort. Je hebt wel invloed op hoe jij omgaat met de dingen die er om 
je heen gebeuren. Dat zijn waardevolle lessen en goede oefeningen. 

En voor een gezonde uitlaatklep wordt ook gezorgd. Marith is 
bokscoach en komt onze gasten sinds kort eens in de 2 weken boks 
training geven. Dat werkt echt ontzettend goed. Het blijft bijzonder 
om te zien hoeveel mensen zich in zetten om te zorgen dat we een 
wezenlijk verschil kunnen maken. Het is goed om af en toe even 
bewust stil te staan bij hoe alles en iedereen groeit. Het team van 
Kairos, onze gasten en eigenlijk de gehele organisatie. 

Daar zijn we trots op en heel erg dankbaar voor!

Bjørn Noordzij, directeur

VOORWOORD 
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Eind januari is er een documentaire uitgezonden op 
RTV Rijnmond waar een aantal van onze gasten aan 
mee hebben gewerkt. De documentaire
 ‘Onversneden Liefde’ gaat over de worsteling van 
Goeree-Overflakkee met hun jarenlange 
drugsprobleem. Jongeren voelen een sociale leegte 
op ‘Het Witte Eiland’ en vullen die op door vooral 
naar speed te grijpen. Een bijzonder verhaal over 
een kleine gemeenschap, waar je snel buiten de boot 
valt als je anders bent.

Anderhalf jaar na de presentatie van de uitkomsten 
van het rioolwateronderzoek op 
Goeree-Overflakkee dreunen deze cijfers nog na. 
Dat op ‘het Witte Eiland’ veel drugs wordt gebruikt is 
een publiek geheim, maar deze resultaten kwamen 
toch hard aan. Waarom grijpen jongeren op het 

eiland naar drugs en blijven ze dan ook vaak lang 
gebruiken? Met die vraag in het achterhoofd maakte 
Rijnmond-verslaggever Sanne Waldekker de 
documentaire ‘Onversneden Liefde’. 
Hieronder via de link kunt u de docu terugkijken. 
En anders via de website van stichting Kairos.

https://www.youtube.com/watch?v=P7ePDfjn56M

Naar aanleiding van deze documentaire is ook nog 
een debat georganiseerd door Radio Rijnmond, 
over de drugsproblematiek op het eiland. Ze waren 
bij ons te gast in Dirksland, Keesjan heeft namens 
Kairos ook  meegedaan in het debat Kijk hieronder 
het debat terug

https://www.youtube.com/watch?v=BXwtaD4ua58

Documentaire “Onversneden Liefde”

Scan deze QR code voor de
documentaire
Onversneden Liefde.

Scan deze QR code voor het 
debat over de 
drugsproblematiek op het eiland



NIEUWSBRIEF MEI 2022

4

 

VAN ÉÉN VAN ONZE GASTEN:

Giften, de basis om door te gaan.

Op dit moment kunnen we Kairos exploiteren, 
omdat u bijdraagt. Dat is heel bijzonder. Het heeft 
wat voeten in aarde om financiering te ontvangen 
uit de verschillende sociale wetten. Want dat wat we 
doen…past niet in hokjes. Nog niet in ieder geval. 
We zijn op dit moment druk om een voorstel te maken 
over de financiering en voor een pilot met de 
gemeente en (waar nodig) gemeente Nissewaard. 
Dit naar aanleiding van de motie die onlangs door 
de raad is goedgekeurd. 

We voelen ons ontzettend door u gesteund. We 
hopen dat we ook nog een tijdje een beroep op u 
kunnen doen. Immers, Kairos kan niet open blijven als 
giften uitblijven. Onder tussen werken we hard aan 
het verkrijgen van structurele financiering vanuit de 
gemeente en de daarvoor bedoelde zorg gelden. 

De motie die bijna raadsbreed (excl. de VVD) op 10 
maart jl. is aangenomen is daarbij een enorme steun 
in de rug.

Misschien vraagt u zich af ‘’Ja…dan hadden jullie 
niet zomaar moeten beginnen’’. Meestal begin je pas 
als je dat op orde hebt. Dat is in dit geval gewoon 
niet mogelijk. De doelgroep is onvoldoende  in beeld 
(zorgmijders) en bekijk je de afzonderlijke casussen…
dan weten veel organisaties niet goed wat er mee 
aan moeten. En Kairos kan dat nu wel, dank zij u. 

Raad van Bestuur,

Nel Bevelander, Elles Hagens en Swier Garst

Nadat ik mijn woning kwijtraakte moest ik noodgedwongen op straat 
zien te overleven, iets waarvan ik dacht het wel aan te kunnen. 
Maar naarmate de dagen verstreken en het vooruitzicht op hulp of een 
oplossing steeds minder werd zo ook mijn hoop en vertrouwen op een 
betere toekomst.

(1 van de zwaarste periodes uit mijn leven) het rondlopen in de regen,
vrieskou (code rood) en ook de intense zomers begonnen hun tol te 
eisen! zowel lichamelijk als psychisch.
 
Na dit zo een 2 jaar te hebben volgehouden kwam ik in contact met 
Kairos wat mij hoop gaf om de problemen waar ik mee kampte in mijn 
leven aan te pakken (en deze keer hoefde ik dit niet alleen te doen) 
wat enorm fijn was.
Ik kwam hier binnen als persoon met vrijwel geen menselijke 
karakteristieken, gevoelens of emoties dus het opnieuw moeten 
vertrouwen in mensen of opnieuw leren omgaan met emoties of lastige 
situaties was zeker niet makkelijk maar naarmate ik hier langer met 
de begeleiders van Kairos aan mij zelf werk hoe meer ik ervan overtuigd 
raak dat het uiteindelijk wel goed gaat komen!

Matthias 
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We zijn nu een half jaar van start en het is mooi om te zien hoe Kairos 
voor een aantal jongeren hun plekje mocht worden. Hoe ze mogen 
groeien, ontdekken, iedereen zijn eigen persoonlijke weg bewandeld. 

Ik merk dat vaak de meest waardevolle momenten zijn wanneer je 
samen spelletjes doet, kookt, koffie drinkt, was op vouwt en in gesprek 
bent. Gewoon er mogen zijn! 

Ik ben zelf opgegroeid op het eiland maar na een aantal jaar 
weg geweest te zijn vorig jaar weer terug gekomen. Wat mij ontroerde 
en waar ik zo enthousiast van werd is dat Kairos een initiatief is van 
verschillende partijen op dit eiland, omdat deze mensen willen dat er 
verandering plaats vindt en zich hier voor willen inzetten. 
Groot of klein, maar allemaal ontzettend waardevol. Ik ben dan ook 
dankbaar dat ik deel mag uitmaken van het team van Kairos. 

Loïs van der Kamp
Persoonlijk begeleider bij Stichting kairos.

VAN ÉÉN VAN ONZE 
MEDEWERKERS:
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Samen zorgen voor een gezond, veilig en vitaal 
Goeree-Overflakkee. Met dat doel voor ogen 
ondertekenden ruim twintig partijen dinsdag 
8 maart tijdens een bijeenkomst in het Diekhuus in 
Middelharnis het convenant SamenZien integrale 
aanpak verslaving. 
Naast Stichting Kairos ondertekenden onder 
andere de gemeente Goeree-Overflakkee, Oost 
West Wonen, jongerenorganisaties, 
onderwijsinstellingen en zorginstellingen het 
convenant. Zij hebben allemaal op één of andere 
manier te maken met verslavingsproblematiek en 
zien de noodzaak van een gezamenlijke aanpak. 
 Ambitie

• Onze jeugd opgroeit in een kansrijke 
Omgeving waar middelengebruik geen 
onderdeel van uitmaakt en waar 
middelengebruik onder jongeren (18-) niet meer 
voorkomt

• Inwoners gestimuleerd worden gezonde 
keuzes te maken ten aanzien van legaal 
middelengebruik

• Passende begeleiding en interventies 
worden toegepast wanneer middelengebruik leidt 
  tot disfunctioneren.

Burgemeester Ada Grootenboer onthulde tijdens 
de bijeenkomst de nieuwe naam en het logo van de 
integrale aanpak SamenZien. 

“Het raakt mij als ik zie en hoor dat jongeren door een 
verslaving helemaal geen perspectief meer zien. 
Dat ze niet meer zonder hulp uit die fuik kunnen 
komen. Met heel veel inwoners van  
Goeree-Overflakkee gaat het gelukkig goed. 

Maar hoe kan het nu dat we met 
elkaar geen omgeving kunnen 
creëren waarin alle kinderen en 
jongeren veilig en kansrijk kunnen 
opgroeien?”, 

Zo vraagt ze zich af. 

“Voor mij is dat we met ‘
SamenZien’ met elkáár zien wat er 
nodig is. De kwetsbare 
ondersteunen en samen aan de 
slag gaan om te zorgen voor een 
gezond, veilig en vitaal 
Goeree-Overflakkee.”

CONVENANT INTEGRALE AANPAK VERSLAVING
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VERS GEBAKKEN CAKE

Wist u dat vanaf het moment 
dat Kairos gestart is, 
onze gasten iedere week 
getrakteerd worden op een 
vers gebakken cake van Corry 
Bruggeman. Ze vindt het zelf 
gewoon… iets kleins… 

Wij willen haar laten weten 
dat zo’n klein gebaar voor 
onze gasten iets heel groots 
betekend.

Bedankt voor je goede zorgen!

VRIJWILLIGERS:

NL DOET

12 maart was het NL Doet en 
zijn we ook vreselijk geholpen 
door een leuke club enthousiaste 
vrijwilligers. 

Verzakte tegels recht gelegd, 
de schutting geverfd en allerlei 
klusjes waar je normaal niet aan 
toe komt. 

Ontzettend bedankt voor jullie 
hulp. Het was een fijne dag!

WIST JE DIT?
Kairos helpen en ook nog eens 
uw bedrijf op de kaart zetten?
Klinkt heel goed toch?
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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 6 MAANDEN. 
(SEPTEMBER T/M MAART

13

5

34

16

111

46


