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Vorig jaar in september gingen de deuren open bij Stichting Kairos aan 
de Voorstraat in Dirksland. Tijd om terug te blikken op het afgelopen 
jaar. Wat vliegt de tijd en wat is er ontzettend veel gebeurt. 
Supertrots dat ons idee voor zorg aan kwetsbare jongvolwassenen nu 
echt werkelijkheid is geworden. Wij zagen in de praktijk immers veel 
‘bankslapers’ die van de regen in de drup kwamen en op 
Goeree-Overflakkee niet de hulp en opvang vonden die ze echt nodig 
hadden om hun leven weer op de rit te zetten. 
Het is een uitdagende periode geweest. Gaat het lukken om deze 
mensen weer perspectief te bieden? Het antwoord is volmondig ja! 
In deze nieuwsbrief een paar verhalen hoe het hun is vergaan. 
En ook de harde cijfers over ons bereik en de resultaten van een jaar 
Stichting Kairos.
Wij hebben regelmatig mensen van verschillende zorgorganisaties en 
andere gemeenten bij ons op bezoek. Wat ze allemaal aangeven is 
hoe bijzonder ze dit project vinden, dat het zo gedragen wordt door 
alle donateurs. Hoe toegankelijk en vriendelijk onze gasten en onze 
medewerkers zijn. Ze zijn onder de indruk van onze aanpak. Jullie 
doen wat nodig is en leveren zorg zoals dat bedoeld is. Dat is fijn om 
te horen, zeker van collega’s en professionals uit het veld. Het voelt met 
dit team alsof we al jaren niks anders doen. Terwijl we toch echt nog 
maar net begonnen zijn.
Natuurlijk zijn er ook nog zorgen. Onze aanpak past niet volledig 
binnen de zorgsystemen die Nederland kent. Dat vraagt veel inzet om 
zorg financiers (gemeenten, zorgkantoor e.d.) mee te nemen in wat wij 
doen en hoe dat kan worden bekostigd. Mooi punt hierbij, en dat geeft 
vertrouwen in de goede afloop, is dat de gemeente 
Goeree-Overflakkee bijna raadsbreed een motie heeft aangenomen 
om St. Kairos financieel te ondersteunen. Zo kunnen we uitgroeien tot 
een sterke partner binnen het zorgnetwerk op Goeree-Overflakkee. 
Je hebt kansen nodig in het leven. En dat is zeker voor onze doelgroep 
niet vanzelfsprekend. Het is van vele factoren afhankelijk. Een stabiele 
basis is een voorwaarde. Vaak hebben onze gasten dingen 
meegemaakt waardoor ze niet meer geloven dat er nog  kansen voor 
hen zijn weggelegd. Daarvoor zijn we Stichting Kairos begonnen. 
Om kwetsbare mensen in een uitzichtloze situatie weer perspectief te 
bieden en ze de kans te geven op een beter leven. 
We zijn dankbaar en trots dat wij de kans hebben gekregen om deze 
opvang op Goeree Overflakkee te starten. Het laat zien dat we op een 
mooi eiland leven en dat  we als  we er met elkaar de schouders onder 
zetten de kwetsbaren in de samenleving kunnen ondersteunen.

Bjørn Noordzij 
Directeur Stichting Kairos

VOORWOORD 
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Onze donateurs
Allereerst de ongelofelijk grote steun van betrokken 
inwoners en ondernemers van Goeree Overflakkee 
die de start van Stichting Kairos mogelijk hebben 
gemaakt en nog steeds mogelijk maken! Waar we 
ontzettend dankbaar voor zijn en wat iedere dag 
voor ons en onze gasten bijzonder voelt.

Voedselbank
Omdat we nog bijna volledig op giften draaien helpt 
de voedselbank ons uit de brand. We mogen iedere 
week 2 pakketten ophalen. Iedere week wordt samen 
met onze gasten het weekmenu samengesteld met 
wat we van de voedselbank ontvangen. Dit scheelt 
aanzienlijk in de kosten voor de boodschappen en is 
ontzettend leerzaam voor de gasten.

Oranjefonds 
Een bijdrage voor de crisiskamer van Stichting Kairos

Kansfonds 
Financiële ondersteuning van het project voor 3 jaar 
vanuit  Iedereen een Thuis.

Niemand weet wat de toekomst gaat brengen. 
Wat we wel weten: niemand kan zonder thuis. 
Want dát is de basis voor een menswaardig bestaan. 
Daarom geven we samen thuis. Voor mensen die 
dakloos zijn of dreigen te worden. Voor gezinnen die 
in armoede leven. Voor mensen op de vlucht. 
Met elkaar zorgen we voor opvang waar dat 
nodig is. En voor een thuis waar dat moet en kan. 
We pakken de hindernissen aan die een thuis in de 
weg staan. We zoeken naar gedurfde oplossingen. 
En we zetten een vliegwiel op wat werkt.
Net zolang tot iedereen een thuis heeft.

Ronde tafel 118 Goeree Overflakkee 
Gedurende het gehele tafel jaar 2022-2023 steunt 
de RT 118 Kairos, zie het persbericht verderop in de 
nieuwsbrief.

De Lionsclub Goeree Overflakkee
Organiseert de verkoop van het Goeree Overflakkee 
Quizz spel waarvan de opbrengst naar Stichting 
Kairos gaat dit jaar. Daarnaast zetten leden van de 
Lionsclub zich ook nog op allerlei andere manieren 
in. Zo heeft Marindex die een totaalpakket aan 
huishoudelijke artikelen voor de tijdelijke huisvesting 
aanbiedt ons geholpen aan allerlei spullen die we 
hard nodig hadden.
En heeft Dolphin Events de gasten van Kairos een 
uitstapje aangeboden van Rib Safari Brouwersdam, 
zie verderop in de nieuwsbrief. Het is te veel om op te 
noemen en hartverwarmend.

Mocht je het vertrouwen in de maatschappij een 
beetje zijn kwijtgeraakt… door al deze bijzondere 
acties krijgen ze dat echt wel weer terug!

Vrijwilligers
 Jos is onze vrijwillige legionella controleur die 
wekelijks bij alle watertappunten de temperatuur komt 
meten om de metingen vervolgens door te geven aan 
een gespecialiseerde organisatie die de data 
verwerkt en in de gaten houdt. Hij heeft vroeger in 
Rotterdam ook in een opvang gewerkt en hier ligt zijn 
hart. 

“Ik vind het fijn dat ik op deze manier kan 
bijdragen. Op deze manier kan de stichting 
flinke kosten besparen.”

EEN AANTAL VOORBEELDEN VAN DE STEUN 

DIE WE ONTVANGEN HEBBEN
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VERHALEN VAN EEN AANTAL 

VAN ONZE GASTEN:

Nico

Sinds ik bij Kairos zit gaat het gelukkig weer een stuk beter met mij. 
Ik ben inmiddels alweer 5 dagen aan het werk bij Goed voor Goed in 
Oude-Tonge waar ik echt van alles doe. Vooral in de houtwerkplaats. 
Ik word daar erg gewaardeerd en voel me gezien. Ben nu bijvoorbeeld 
bezig met mijn heftruck certificaat en ik ben nu een jaar 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 

Matthias

Nadat ik mijn woning kwijt raakte 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! 
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Dion

Heeyy ik ben Dion, Ik heb best een lastige periode achter de rug. 
Met een hoop onstabiliteit en onrust. Mijn ouders zijn in oktober 
vorig jaar naar Spanje verhuist. Twee maanden later ben ik werk- en  
dakloos geworden. Ik heb toen mijn broer gevraagd voor hulp en kon 
gelukkig in zijn huis verblijven en later in zijn tuin in een tent. 

Ik heb toen een documentaire gezien van Kairos en ik ben een gesprek 
aan gegaan met hun. Nu 6 maanden verder en ik voel me heel erg fit 
ben gestopt met het middelengebruik. Ik ben me nu aan het 
voorbereiden op een betaalde baan. Sinds kort ben ik ook bezig met 
mijn rijbewijs. Het gaat weer de goeie kant op ;) 

A

En dan krijg je een maand later een appje van een Hongaarse man die 
letterlijk tussen wal en schip was gevallen en dit bijna niet had 
overleefd. Direct vanuit het ziekenhuis, niet in aanmerking komend voor 
de opvang in Spijkenisse, op een bankje terecht gekomen waar hij 
in de regen lag te slapen en door buurtbewoners naar ons toe werd 
gebracht. Hij kon 3 weken bij ons in de crisiskamer verblijven zodat hij 
kon aansterken en de boel weer op rit krijgen. We hebben hem aan 
onderdak en een baan geholpen via een bevriend uitzendbureau. Niet 
veel later ontvingen we dit bericht:

Vervolg:
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Ruben

Ik ben enorm dankbaar dat ik zo snel hier terecht kon toen ik in nood 
zat. Zonder deze kans was ik er een stuk slechter aan toe geweest 
Met voor iedereen een grote kamer en een eigen badkamer mogen we 
absoluut niet klagen. Er word hier zelfs met ons gekookt en we kunnen 
om hulp vragen als we ergens tegenaan lopen, zowel praktisch als 
geestelijk. Kairos is dus meer dan simpelweg een daklozenopvang, 
Kairos biedt echte hulp, Kairos ziet je als waardig mens, niet als num-
mertje/product. Hiervoor mijn trots naar de oprichters.
Een hele prestatie van Kairos dat ze inmiddels al een jaar bestaan, 
zonder daarvoor gesteund te zijn door overheid of gemeente
Daarom bij deze mijn dankbaarheid specifiek naar alle mensen 
waaraan we te danken hebben dat Kairos kan blijven voortbestaan 
Zonder al deze sponsoren hadden wij deze mooie kans niet kunnen 
krijgen

Vervolg:
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Holle Bolle Dag actie voor stichting Kairos
Door: Sam Fish 
Datum: 22 augustus 2022 

Op vrijdag 19 augustus was het gezellig druk in het 
oude centrum van Sommelsdijk. Voor het eerst sinds 
corona was er weer een Holle Bolle Dag.
Nu is dat in principe geen verrassing. Maar wat niet 
bij iedereen bekend is, is dat de mannen van de 
Ronde Tafel 118 daar ook in actie zijn gekomen. 
Zo stonden er tegenover de snackbar aan de Sint 
Joris Doelstraat twee hometrainers klaar. Daarop kon 
iedereen een rondje fietsen over het eiland. Niet echt 
natuurlijk. Op een bord werd met lampjes bijgehou-
den waar je was op je route.
Het was overigens geen rustig toeristisch rondje. Het 
was een heuse wedstrijd!
Rondje Flakkee
De tijden van elke deelnemer werden nauwlettend 
bijgehouden. En daar zijn winnaars uitgekomen. Zo 
bleek Bas Donkers bij de heren de snelste te zijn. Hij 
won een personal training bij Elite PT in Middelharnis. 
Bij de dames ging Rosalie v/d Ende er met de winst 
vandoor. Zij heeft een massage bij Walaipan in Mid-
delharnis gewonnen.
Maar er was ook een categorie voor de jeugd. Daar 
bleken de meiden behoorlijk sneller te zijn dan de 
jongens. Zij gingen er dan ook met de prijzen 
vandoor. Juliette Vermeulen was de snelste en ook 
Aïcha Elfare was rap. Zij winnen beide vrijkaartjes 
voor het Zuiderdiep in Stellendam.
Opbrengst naar Stichting Kairos
Voor het rondje fietsen was een kleine bijdrage 
verplicht. Daarnaast stond er ook een bar waar de 
nodige versnaperingen zijn verkocht. Mede dankzij 
de kwaliteit van Van Eersteren is er een mooie op-
brengst. Die is volledig voor de stichting Kairos in 
Dirksland. Zij zijn namelijk het huidige goede doel 
van de Ronde Tafel. Elk jaar kiezen zij een goed doel 
uit waar ze van april tot april geld voor inzamelen. 
Dit jaar is dat dus Stichting Kairos.

Felicitaties voor team Kairos en alle 
andere betrokkenen!
Kairos is een stichting met een (vrijwilligers) Raad van 
Bestuur en (vrijwilligers) Raad van Toezicht. 
Op 1 september 2021 waren wij een gloed nieuw 
bestuursteam om St. Kairos tot leven te brengen en 
bovenal kwetsbare jongvolwassenen echt te helpen.
Dat was en is pionieren. De wereld van de zorg is in 
Nederland complex vormgegeven. Het mooie werk 
dat Bjørn, KeesJan en het Kairos team dagelijks doet 
en waar wij hen dank voor zeggen valt niet vanzelf in 
de definities van het zorgstelsel.
Voor ons een boeiende reis langs m.n. 
gemeentelijke actoren om structurele financiering los 
te krijgen. En wij zijn positief dat dit voor 2022 gaat 
lukken. De uitdaging gaat straks liggen bij 2023. 
Wat is het bijzonder dat, dankzij de steun van onze 
donateurs, wij onze stichting zo kunnen neerzetten. 
We maken graag een diepe buiging voor hen.
Besturen is ook vooruitkijken. Wij zouden graag 
Kairos verder uitbouwen zodat we alle 
mogelijkheden en kwaliteiten nog beter kunnen gaan 
benutten. En voor wat verder weg, dat ook jonge 
vrouwen een veilige plek bij ons gaan vinden. Of we 
dit alleen kunnen, onderzoeken we op dit moment.
Wat we in ieder geval weten is dat Kairos er na een 
jaar staat en een onmisbaar onderdeel is geworden 
van de zorgketen op Goeree-Overflakkee

Raad van Bestuur: Nel, Elles en Swier
Raad van Toezicht: Anneke, Ellen en Arjan

HOLLE BOLLE DAG ACTIE VOOR 

STICHTING KAIROS
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Zaterdag 20 augustus 2022, ‘s morgens vroeg gingen we met een 
aantal van onze gasten gezamenlijk naar Port Zélande. 
Via de Lionsclub bood Marco van Dolphin Events ons een RIB tocht op 
de Grevelingen aan. Vol verwachting arriveerden we in de jachthaven, 
want op hoge snelheid de Grevelingen oversteken over dat leek ons 
wel wat. En die verwachting werd meer dan waar gemaakt.  
Op de kade werd we door Marco kort gebrieft en trokken we onze 
zwemvesten aan. 

Veiligheid boven alles uiteraard. Langzaam voeren we de haven uit, 
eenmaal buitengaats werd de gashendel volledig open gedraaid. 
Wat een power, wat een kracht en wat een snelheid. Op deze hoge 
snelheid ben je zo een eind weg en weet je niet meer exact waar je 
bent. Maar Marco gaf ons een wijze les: Wanneer je niet meer weet 
waar je bent, stop de boot, kijk om je heen en stel jezelf de vraag: 
“Waar ben ik, waar wil ik naartoe en wat heb ik nodig om daar te 
komen?” 
Niet alleen op het water weten we soms niet exact meer waar we zijn 
maar dit kan soms ook in het dagelijks leven op ons pad komen. 
De gasten hebben geleerd om knopen te leggen en kaart te lezen. 
En namen de wijze raad van Marco mee: Ben je verdwaald. 
Even stil staan, rust bewaren, goed om je heen kijken en opnieuw je 
koers bepalen! 

Henk (begeleider bij Kairos)

DE KOERS BEPALEN
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Even voorstellen

Ik ben Stijntje en werk sinds kort bij Stichting Kairos. Ik ben geboren en 
getogen op Goeree Overflakkee. Ik heb jaren in Rotterdam gewerkt 
tot ik kinderen kreeg en de files van en naar Rotterdam steeds langer 
werden. Ik vond toen een baan als ambulant begeleider op Goeree 
Overflakkee en heb het eiland zo weer van een andere kant leren 
kennen.

Rond maart dit jaar werd ik gebeld, of ik wilde komen praten bij 
stichting Kairos. Ik had wel van de stichting gehoord en kende een 
aantal medewerkers. Ik was nieuwsgierig en stiekem ook wel blijverrast 
dat ze aan mij dachten.

Tijdens het bezoek en eerste gesprek ging mijn hart al gauw sneller 
kloppen, wat een supergoed project! Ik was direct enthousiast over de 
durf van het team om dit van de grond te tillen en over de enorme 
impact die het project heeft op de gasten die ze opvangen. Van de 
straat, en daarmee eindelijk tijd, rust en mogelijkheden om een stabiel 
leven op te bouwen.

Ondanks mijn jaren ambulant werk in de zorg op Goeree Overflakkee, 
ik was wel enigszins bekend met de maatschappelijke problematiek, 
ben ik toch ontzettend onaangenaam verrast door het hoge
aantal dak- en thuislozen in onze omgeving. Daar is in het dagelijks le-
ven toch weinig van te zien, die uitspraak hoor ik heel vaak als ik vertel 
wat voor werk ik doe. En dat klopt, als je niet heel goed kijkt zie je ze 
niet, daar zorgen ze wel voor. Maar ze zijn er, en ze zijn er meer dan 
wij kunnen opvangen. Vaak zijn het jonge mensen, die bijna altijd al 
problemen hebben waardoor ze dakloos raken en er vervolgens door 
het dakloos zijn een heel leger aan problemen bij krijgen waarvan de 
meestemensen geen idee hebben.

Het is mijn werk om deze mensen zo goed mogelijk bij te staan in zo’n 
moeilijke periode in hun leven. Om ze te helpen stapje voor stapje weer 
meer grip te ontwikkelen op hun bestaan en weer nieuwe doelen te 
stellen in hun leven. En dat voelt goed. Ik ben heel blij met mijn nieuwe 
baan. Het is avontuurlijk, nooit saai en uitdagend werk. Elke keer weer 
trek ik, soms moe maar altijd voldaan, de deur achter me dicht.
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Dankbaar dat onze donateurs en de fondsen zorgen dat we een jaar open 
zijn. Voor de langere termijn is structurele financiering door gemeente en 
zorgfinanciers nodig. Met hen zijn we in gesprek over hoe dit kan en waar 
belemmerende regels aan de kant gezet kunnen worden. Geen gemakkelijk 
traject. Met de lokale politieke steun vertrouwen we op een goede afloop.

Wilt u doneren en ons financieel ondersteunen? Wij zijn een ANBI-stichting!

Steunt u ons voor een langere tijd met hetzelfde periodieke bedrag, dan 
kunnen wij ons beter inzetten voor verschillende projecten binnen Stichting 
Kairos. Ook kan dit voor u belastingvoordeel opleveren. Stichting Kairos 
heeft namelijk de ANBI status. (Algemeen Nut Beogende Instelling). U vindt 
onze vermelding in het ANBI-register op deze plek:
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Samen zetten we ons in voor goede zorg voor kwetsbare jongvolwassenen 
op Goeree Overflakkee. Schenkt u ons vijf jaar lang een vast bedrag? 
Dan noemen we dit een periodieke gift. Een periodieke gift kunt u volledig 
aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Particulieren kunnen 
giften aan een ANBI instelling aftrekken in hun aangifte inkomstenbelasting.

Wilt u meer weten over periodieke giften of over uw belastingvoordeel? 
Neem dan contact op met ons of kijk bij de belastingdienst.
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ZO KORT ALS

ZO LANG ALS

MOGELIJK

NODIG

Adres:
Voorstraat 14,
3247 CE Dirksland

Telefoon: 0619603176 
Email: info@stichtingkairos.nl

KvK: 82972370
RSIN-nummer: 862675972

Bankrekening nummer: 

NL95 RBRB 8835 2538 96

Totaal aantal verblijfs trajecten 

Aantal doorgestroomd naar andere zorg/kliniek

Aantal hulpaanvragen van instanties en particulieren

Aantal briefadreshouders waar wekelijks contact mee is

Aantal nachten dat time-out bed bezet was

Aantal buiten de deur contacten met kwetsbare jongvolwassenen

Aantal ambulante hulpverlenings trajecten (wekelijks huisbezoek)

Aantal externe interventiegesprekken

CIJFERS VAN HET AFGELOPEN JAAR. 
JAAR 1 KAIROS.
(SEPTEMBER 2021 T/M SEPTEMBER 2022)
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