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Voorwoord van de voorzitter

Met trots presenteer ik het eerste
jaarverslag van Villa TrösT, dat de periode bestrijkt van september 2020
tot en met december 2021. Vanuit het
gedachtengoed van een compassionate community is dit project gestart
met direct veel aandacht vanuit de
gemeenschap. Dat is duidelijk een
bekrachtiging van onze visie: het belang van luisteren, kunst en rituelen
bij rouw & verlies.
Ondanks dat we vier keer hebben
moeten sluiten vanwege de corona
maatregelen, zijn alle doelen vanuit
het projectplan behaald en hebben
we het (verlengde) eerste boekjaar
positief kunnen afsluiten.
Wij zien vol optimisme uit naar 2022,
waarin we de samenwerking met de
Essenhof begraafplaats verder willen
uitbouwen met onder andere mooie
collectieve rituelen.

Ook zal in 2022 het onderzoek naar
rouw & verlies een extra impuls krijgen. Het nieuw opgestarte lectoraat
Transitie, Rouw & Verlies bij HBO
Drechtsteden gaat een kenniskring
starten waarin onderzoekers naar dit
onderwerp elkaar versterken in het
opbouwen van kennis.
Tenslotte gaan we in 2022 meer outreachend werken, doordat er een
maatjes project zal starten, om mensen in de rouw thuis op te zoeken, of
met hen te wandelen of bellen.
Met dank aan allen die op vrijwillige
basis dit mogelijk maakten,
Prof. dr. Anne Goossensen
Voorzitter van het bestuur Stichting
TrösT Drechtsteden
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Doelen, subsidie & activiteiten

De doelen van Stichting TrösT Drechtsteden zijn (conform statuten): Het
bieden van een ontmoetingsplaats
voor mensen, die verlies door de dood
meemaken. Wij willen een plek bieden, waar sterfelijkheid, dood en rouw
aandacht krijgen. (De stichting beoogt niet het maken van winst.)
De activiteiten van TrösT Drechtsteden worden uitgevoerd door vrijwilligers. De vrijwilligers bieden ontmoetingen in de inloopruimte bij te dragen aan: aandacht voor ieders verhaal, troost bieden, kennis en inzicht
verdiepen, inspireren en kracht geven
om het leven weer op te pakken.

Missie & Visie
Onze strategie is ten eerste dat we
een plek willen organiseren, letterlijk
tussen het leven en dood (op de grens
van een begraafplaats) waar ruimte is
voor verdriet, pijn of eenzaamheid,
door verlies. We willen een warme omarming bieden door aandacht geven,
een welkom om ‘te zijn’ met wat is. De

essentie van die strategie betreft een
geloof in de kracht van compassievol
luisteren; dat is de kern.
Dit compassievol luisteren, zo menen
we, biedt een mens de kracht om
weer óp te staan. Juist door aandacht
te geven aan het gebrokene, aan dat
wat nog niet geheeld is, kan eenzaamheid verminderen. En moed om
door te gaan. Niet door het verlorene
te ontkennen, maar door de relatie ermee te transformeren.
Vervolgens zetten we qua strategie in
op de kracht die in buurten en wijken
aanwezig is, het mobiliseren van
‘community resilience’: gewone mensen voor mensen. In tegenstelling tot
professionele deskundigheid die we
nadrukkelijk buiten de deur houden.
Geen diagnoses, geen behandelingen.
Wij werken met getrainde vrijwilligers
en ervaringsdeskundigen.
Wij zijn het jongere zusje van Stichting TrösT Utrecht.
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Activiteiten
De Stichting TrösT Drechtsteden beoogde tussen september 2020 en medio
2023 de volgende activiteiten:
Activiteiten - laag
Laag A

Instellen van inloopplek (bij een begraafplaats) waar
mensen laagdrempelig binnen kunnen lopen voor koffie
& luisterend oor

2020 instellen en
continueren in 2021
en 2022

Laag B

Opstarten van groepsactiviteiten door vrijwilligers voor
mensen in de rouw (lotgenoten, wandelen, kunstzinnig,
lezen, etc.) Aandacht voor rituele spelvormen en
herdenkingen op bijzondere data

2020 instellen en
continueren in 2021
en 2022

Laag C

Compassionate Neighbours project Compassionate
neighbours gaan bij mensen thuis & in de wijk langs,
outreachend.

Jaar 2022 & 2023

Subsidies
Kort overzicht:
Fondsen

Inrichten Inrichten
huis
theetuin

Werven,
Inloop
Workshops
trainen & (koffie, thee & rituelen
begeleiden
luisterend
vrĳwilligers
oor)

Gemeente
Dordrecht
& Oranje
Fonds
Vaillaint
Fonds

Monuta

Dela
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10 zondag
middag
concerten

PR

Het hoofdproject is gefinancierd door
de Gemeente Dordrecht en Het Oranje Fonds.

Monuta heeft een cheque uitgereikt
voor de inrichting van de theetuin in
de boomgaard.

Hier ging het om inrichten van het
huis; werven, trainen en begeleiden
van de vrijwilligers; opzetten inloop
functie; opzetten kunst workshops;
opzetten rituelen.

Hiervan hebben we tafels en stoelen
gekocht voor de tuin en het erf, waar
bezoekers kunnen plaatsnemen voor
de thee.

Vanwege de coronapandemie hebben
we 4 maanden langer gedaan over de
activiteiten van het eerste projectjaar,
dat loopt nu van september 2020 tot
en met december 2021.
Het Vaillant Fonds heeft een bijdrage
gegeven voor de inrichting van het
huis en de PR kosten.

Dela heeft een subsidie gegeven voor
het organiseren van 10 klassieke concerten met studenten van het conservatorium met een high tea na. Deze
subsidie loopt door in 2022.
Er zijn in 2021 zes concerten georganiseerd, qua planning t.o.v. het project
vertraagd door de coronapandemie.
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Activiteitenverslag in
chronologische volgorde
Opstartfase
Wij kregen de sleutel van het huis per
september 2020. In Dordrecht hebben
we een oude directeurswoning op de
begraafplaats Essenhof te Dordrecht
ingericht met een theetuin, koffiekamer en bibliotheek. Binnen een week
was de locatie open en toegankelijk.
Op 1 september kregen we de sleutel
en op 5 september hadden we een
openingssymposium in de buitenlucht met wethouder Peter Heijkoop,
een lezing van Marinus van den Berg
en rituele spelvormen met kunstenaar Ida van der Lee.

Vanaf 6 september 2020 zijn we begonnen met de volgende activiteiten:
•

inloopruimte realiseren voor mensen in de rouw, 2 uur per dag geopend, 5 dagen per week bij de
start, medio 2021 teruggebracht
naar 4 dagen per week;

•

groepsactiviteiten uitgevoerd:
workshops, wandelingen;

•

rituele spelvormen & herdenkingsactiviteiten.

Wij behandelen de ontwikkeling van
deze activiteiten en de impact van de
coronamaatregelen hierop in de
gevolgtijdelijkheid van de maanden.
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Eerste sluiting - 5 tot 18 november 2020
Vanwege de COVID-19 maatregelen
hebben we de inloop tijdelijk moeten
sluiten om ongewenste besmettingen
te voorkomen.
Hierdoor hebben we diverse geplande
activiteiten af moeten zeggen: zoals
de Allerzielen Alom herdenkingsbijeenkomst op 2 november 2020 (collectief ritueel), diverse schrijfgroep
bijeenkomsten, stiltemomenten,
wandelmomenten.

vrijwilligers ook een belangrijk zingevende activiteit betreft.

Tweede sluiting - 15 december 2020 tot 19 januari 2021
In deze periode hebben wij telefonische ondersteuning geboden aan
mensen in de rouw en wij hebben ook
een-op-een wandelingen gemaakt. Op
enig moment kwam het signaal door
van vrijwilligers dat de combinatie
van rouw & isolatie door coronamaatregelen maakte dat sommige van
onze bezoekers/doelgroep suïcidale
gedachten kregen.
Daarna hebben we contact opgenomen met de Gemeente en kwamen er
afspraken voor beperkte openstelling
vanaf begin april. In deze periode hebben we gemerkt dat ons project voor

Mede door de COVID-19 maatregelen
en de lockdown zijn zij geïsoleerd en
soms eenzaam geraakt. Het vrijwilligerswerk bood hen een zinvolle dagbesteding, de mogelijkheid om bij te
dragen aan de maatschappij en leedvermindering van anderen en daarmee een tevreden gevoel.
Voorzichtige (her)opening begin
maart 2021. In deze periode hebben
wij ondersteuning geboden aan onze
doelgroep met wandelingen en door
telefonische ondersteuning te bieden.
Verdere (her)opening vanaf begin
april 2021 voor contacten op afspraak.
In deze periode konden gasten zich
aanmelden voor een afspraak aan
huis. Er waren maximaal 6 mensen
tegelijk in huis, inclusief vrijwilligers
en er was altijd een staflid aanwezig
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(vereiste Gemeente). Hierdoor hebben
wij onze inzet van betaalde krachten
moeten herzien (vaker ingepland),
waardoor die kostenpost meer is uitgeput.

Opening 28 april tot medio
december 2021
Vanaf april 2021 zijn wij weer gewoon
open, met extra uren in de middagen
voor inloop. De Theetuin is bemand op
dinsdag-, woensdag-, donderdag-,
vrijdag- en zondagmiddag.
Wij hebben tussen begin april en medio december 2021 de volgende workshops (meerdere malen) aangeboden
in de ochtenden:
•

Schilderen;

•

Brief schrijven aan overleden persoon;

•

Gedicht schrijven over gevoelens
van verlies;

•

Kunst & rouw;

•

Verliesverhalen delen.
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Collectieve rituelen &
samenwerking kunstenaars
Rituelen en herdenkingen
Samenwerking Ida van der Lee
(ritueelkunstenaar).
Vanwege de lockdownperiodes hebben een aantal geplande activiteiten,
waarvoor een grote groep nodig was,
niet plaats kunnen vinden.
Het ging concreet om een gepland
collectief ritueel met kunstenares Ida
van der Lee - Allerzielen Alom - op 2
november 2020. Dat hebben we af
moeten zeggen. Wel heeft zij rituele
opstellingen kunnen verzorgen tijdens ons openingssymposium op 5
september 2020.
We hebben een Kaarsjesactie kunnen
organiseren voor de corona verliezen
op 6 oktober 2020. Hier mocht geen
publiek bij, maar er is wel een helder
filmverslag van gemaakt door RTV
Dordrecht. Ook het Algemeen Dagblad
heeft aandacht aan de actie bij Villa
TrösT besteedt.
Wat ook door heeft kunnen gaan is de
collectieve herdenking van 4 mei
2021. Hier hebben we een Dordtse variant van het Namen & Nummers
project kunnen uitvoeren, met activiteiten op vier zaterdagen in april 2021
en een rituele opstelling & herden-
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kingsbijeenkomst met muziek, zang
een speeches op 4 mei 2021.
Op 30 oktober 2021 heeft het collectieve ritueel Allerzielen Alom wél kunnen plaatsvinden bij Villa TrösT.

van de dialoog tussen Adelheid Roosen en Anne Goossensen over taboes
rondom rouw en sterven. Daar zijn 4
filmpjes uit samengesteld door een
professioneel bureau. In totaal was er
2,5 uur filmmateriaal.

En op 10 december 2021 hebben wij
een Lichtboom (collectief) ritueel uitgevoerd, samen met de Essenhof.

Er is een workshop gegeven met een
deel van dit materiaal op 30 september aan 20 deelnemers van het Hu-

Adelheid Roosen & Female
Economy

manistisch Verbond.
En in 2022 gaan wij door met het delen van deze opnames om gesprekken over sterven en rouw te faciliteren
en taboes ter discussie te stellen.

In de zomer van 2021 hebben wij de
geplande filmpjes kunnen opnemen
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Op 12 oktober 2021 heeft er een themamiddag plaatsgevonden over Levend Verlies bij mensen met Alzheimer en hun naasten, samen met Female Economy, de groep van Adelheid
Roosen. Er waren 10 deelnemers en er
zijn TV opnames gemaakt voor de
nieuwe TV serie van Adelheid, voor
omroep Human: Roosen & Borst.

Klassieke concerten
Vanaf de zomer 2021 hebben er maandelijks klassieke concerten plaatsgevonden op zondagmiddagen.
Die zijn georganiseerd in het Onderwijsmuseum omdat daar de stoelen

op 1,5 meter afstand konden staan.
Het ging om wisselende muzikanten conservatorium studenten - en muziekstijlen.
Na afloop van het concert was er ontmoetingsmoment met een mini high
tea.
Het derde Troostconcert, 12 september bijvoorbeeld werd verzorgd door
de jonge talentvolle (alt)violisten Sofie Booy en Sylven van Sasse van Ysselt.
Lees meer over deze en andere activiteiten van Villa TrösT via de blogs op
onze website www.villatrost.nl
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Bezoekersaantallen
Nadat Villa TrösT weer open mocht na de tweede lockdownperiode, zijn wij
bezoekersaantallen gaan bijhouden. Dit overzicht toont de getallen per maand:
Bezoekers & Vrijwilligers - Villa TrösT
2021

Vrijwilliger/
dienst

Bezoekers/
overige
vrijwilligers

Gasten

Totaal

Maand
April

20

34

98

152

Mei

13

60

54

127

Juni

15

41

53

109

Juli

17

16

2

35

Augustus

21

31

44

96

September

30

36

158

224

Oktober

26

41

92

159

November

25

20

57

102

December

19

29

69

117

186

308

627

1121

Totaal
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Organisatie
Toekomst

Bestuur

In 2022 starten wij ons tweede project jaar. We gaan door met de opgestarte activiteiten en bouwen die uit
met huisbezoeken bij onze doelgroep
en met een maatjesproject. Ook zullen de concerten verdere voortgang
vinden in 2022, lezingen zullen nu
voor het eerst georganiseerd worden.

Het bestuur verzorgt hun bijdragen
zonder bezoldiging en ontvangt wel
vergoeding voor gemaakte onkosten.

We verwachten ook het komende jaar
weer te maken te krijgen met beperkende maatregelen vanwege de coronapandemie.

•

Voorzitter: Prof.dr. Anne Goossensen

•

Penningmeester: Jacko de Raad tot
september 2021 en daarna Bernadette Ernst

•

Secretaris: Maarten de Beus

Betaalde inzet
In 2020 en 2021 zijn er betaalde diensten geleverd op ZZP-basis, door:

Registraties
•

KvK nummer Stichting TrösT
Drechtsteden: 76089754

•

•

Bankrekening nummer: NL07 RBRB
0787 7011 14 (Stichting TrösT
Drechtsteden, Dordrecht)

Tineke Vlot (begeleiding vrijwilligers)

•

Ton de Gier (technische ondersteuning)

•

RSIN nummer: 860503902

•

•

Onze Stichting beschikt over een
ANBI status.

Marjan van Parijs (invoering taakhouders structuur)

•

Corine Jansen (LinkedIn promotiecampagne Villa TrösT)
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