
 
 

        Amsterdam, 16 november 2020 

 

Beste Partners van het Welkom Team, 

 

 

Voor iedereen zijn het nog steeds bizarre tijden. De meeste van onze partners hebben het nog heel 

moeilijk, sommigen beleven al betere tijden. Ook voor het Welkom Team Amsterdam dat jullie 

steunen is het een raar jaar geworden en gebleven. 

 

Met een aantal van jullie hadden we het afgelopen seizoen contact, maar over het algemeen is het 

erg stil gebleven rond het Welkom Team. Dat begon al met het afgelasten van het feestelijke kick off-

ontbijt in de Bistro van de Beurs van Berlage. Een paar keer hebben we met het Kernteam een start 

voor ons werk op straat voorbereid, zoals in maart, in de zomer en het vroege najaar, maar telkens 

werden we weer ingehaald door de actualiteit. Uiteindelijk zijn we dit jaar helaas niet de straat op 

geweest. De ingeschatte gezondheidsrisico’s in combinatie met de hoge gemiddelde leeftijd van onze 

vrijwilligers waren daar debet aan. 

 

Behoud van onze vrijwilligers 

Dit Coronajaar heeft dan uiteindelijk vooral in het teken gestaan van het vasthouden van de groep 

van ruim 40 vrijwilligers. Om deze betrokken te houden hebben we op 16 juli een geanimeerde 

vergadering gehouden met 25 van hen bij onze partner de Molen van Sloten. Daar merkten we nog 

eens hoe hecht het sociale contact tussen de vrijwilligers onderling is en hoe belangrijk het is om dit 

vast weten te houden. 

 

Daarom zijn we in april ook een frequente nieuwsbrief begonnen met leuke wetenswaardigheden 

over de stad en onze vrijwilligers. Tot onze verrassing hebben zich dit jaar bijna tien nieuwe 

vrijwilligers aangemeld die helaas nog niet aan het werk konden gaan. Slechts enkele hebben zich 

afgemeld. 

 

           
 

Werkbezoek aan CS 

Gelukkig hebben we dit jaar tenminste nog wel een werkbezoek kunnen afleggen aan een van onze 

partners. We bewaren mooie herinneringen aan ons bezoek aan het Centraal Station en de 



Koninklijke Wachtkamer aan het begin van het jaar. Wat kregen we daar op 26 februari een leuke 

rondleiding door ‘Stationschef’ René Wubs! 

  
 

Partnerbijdragen 

Ongeveer tweederde van onze partners heeft in het vroege voorjaar zijn jaarbijdrage nog kunnen 

overmaken, waarvan de laatsten zelfs in Coronatijd. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe 

bijzonder wij dat vinden! Ook hebben we alle begrip voor de situatie dat de overigen hiervoor dit jaar 

geen ruimte zagen. 

 

Omdat er in 2020 erg weinig is uitgegeven, schuift ons budget voor 2020 voor een groot deel door 

naar volgend jaar. We gaan er immers vanuit dat we ergens volgend jaar weer voorzichtig kunnen 

opstarten. Het spreekt voor zich dat jullie bijdrage voor dit jaar, ook voor volgend jaar geldt. 

 

Hoe verder? 

Als Kernteam blijven we de komende maanden op gezette tijden bij elkaar komen om te kijken wat 

we kunnen doen om onze groep vrijwilligers enthousiast te houden en wat er volgend jaar mogelijk 

is, zodat we een en ander tijdig kunnen voorbereiden. 

 

Rest mij jullie tenslotte namens de Stichting Welkom Amsterdam en mijn Kernteam te bedanken 

voor jullie in ons gestelde vertrouwen in dit onwerkelijke jaar en de jaren hiervoor. Ik wens jullie veel 

sterkte toe voor de komende maanden in de hoop op een beter en gezond 2021. 

 

Guido Frankfurther 

Stichting Welkom Amsterdam 

 

 

  
Kernteam: Jolanda, Fred, Guido, Karel, Robbi, Herman, Ton en Loes (2 juli 2020) 
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