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Hoe blijf je in contact met je 

bezoekers in Corona-tijd? 

Dat doe je door alle deelnemers te 

verdelen onder de medewerkers 

voor een regelmatig bel/app 

moment. Ook de online spelletjes 

die er te vinden zijn, zijn 

populair. Van Skip-bo tot 

Rummycub en van Bridge tot 

Online Bingo. Vooral de Bingo 

was erg geliefd. De wekelijkse 

editie is een groot feest voor 

mensen uit de Stad en 

Hoogezand. 

 



Jaarverslag 2020 
DIG050  

Groningen 
Voortvarend en vol goede zin om er een mooi jaar 

van te maken gingen we van start in 2020. Als 

eerste een nieuwjaarsborrel op zaterdag 4 januari 

met een prachtige speech van de voorzitter van 

MFC de Stroming. De hapjes en drankjes weer 

gemaakt door deelnemers van DIG050.  

Naast alle bestaande activiteiten werd er weer 

stevig nagedacht over nieuwe activiteiten, 

waarvan het koken met mannen nog uitgevoerd 

kon worden voordat de wereld totaal anders werd. 

De 1ste lockdown werd een feit. DIG050 heeft 2 

weken de deuren dicht gehad maar de roep of we 

alsjeblieft weer open konden heeft ons aan het 

denken gezet. Het ‘omdenken’ was kijken naar 

wat wel kan en niet naar wat niet kan. Roosters voor deelname 

werden gemaakt, regels opgesteld, spatschermen gemaakt en 

afstand bewaard. Voor de deelnemers die in de Stroming werken 

werd een groot schoonmaakplan gemaakt. De computercursisten 

kregen een eigen ingang, looproute en zitplaats. Echter de 

helpdeskers kregen het gigantisch druk want de enorme vraag naar 

(leen)laptops en computers voor 

thuislerende kinderen en 

thuiswerkende ouders was 

onvoorzien. Door de actieve 

houding van de voorzitter van 

DIG050, de soepel lopende 

samenwerking met de 

computerbank, gemeente, sociale 

teams en scholen, kon aan de 

meeste vraag worden voldaan. Tot 

op de dag van vandaag is dit nog 

steeds actueel.  

Vanuit het denken van wat wel kan zijn er ‘nieuwe’ 

activiteiten bedacht. De maaltijden werden ‘to go’, de koffie werd een ‘to go’ in 

wegwerpbekers en het zwerfvuilteam kreeg een vastere vorm. Een deelnemer kreeg de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan en hij is daardoor erg gegroeid. Komt op tijd, 

belt achter deelnemers aan etc etc. Mede daardoor is zijn verslaving en depressie hanteerbaar 

De alternatieve 4mijl4you was 

een hele happening in oktober. 

Circa 20 deelnemers en 20 

mensen uit de buurt deden hier 

aan mee. In plaats van een 

startpunt en een eindpunt met 

elkaar in een groep, werd er nu 

2 aan 2 gelopen in de wijk. 

DIG050 had overal 

‘stempelposten’ gemaakt en na 

afloop kon men in de Stroming 

een frisdrankje, mandarijntje en 

een medaille ‘to go’ halen. Dit 

onder muzikale begeleiding van 

een draaiorgel. 

4-mijl 



geworden voor hem. Het is nu alleen jammer dat hij niet verder 

kan. Hij komt niet aanmerking voor diverse projecten zoals een 

basisbaan en dat stelt teleur. 

DIG050 organiseert in 

de zomer allerlei uitjes 

wat dit jaar wel 

ingewikkeld was. De 

stagiaires hebben een 

mooie wandeling 

uitgezet met als 

eindpunt een picknick. 

Dit coronaproof maken 

was een enorme 

uitdaging, maar het is hun gelukt! Zo’n 35 mensen, zowel 

deelnemers als mensen uit de buurt, hadden een leuke middag.  

Elk jaar organiseert DIG050 een ‘kerstmaaltijd’ bij Eten&Co in de stad Groningen. Voor heel 

veel mensen is dit het hoogtepunt van het jaar en wordt er nog lang over nagepraat. Helaas 

was dat dit jaar niet mogelijk en hebben we  ongeveer 100 mensen een tasje met een kersstol, 

kaarsje en een wensje gegeven. De kaarsjes zijn gemaakt door een deelnemer, die 100 stuks 

wel als druk heeft ervaren maar super trots was dat het gelukt was! 

Verder valt nog te melden dat onze participatiebaner 

een vaste baan heeft gekregen bij een bedrijf. En dat 

een vrijwilligster de opleiding SAW gaat beginnen en 

bij DIG050 als stagiaire begint. 

Al met al was het een heel bijzonder jaar met 

onverwachte gespreksonderwerpen. 

Maar hoe fijn is het om van de deelnemers en 

wijkbewoners te horen dat ze zo blij zijn dat ze bij ons 

wel terecht kunnen… Daar doe je het toch voor!  

Jaarverslag Klankbordgroep DIG050 2020 
De Coronacrisis heeft voor iedereen in 2020 een flinke impact gehad. Een heftig jaar, waarin 

eigenlijk alles in het kader van Corona stond en er  maar weinig ruimte leek voor andere 

dingen, maar dankzij de nodige   maatregelen is het toch gelukt om DIG050 zoveel mogelijk 

open te hebben.  Voor velen een opluchting in deze moeilijke periode!                                                                                  

 

Helaas waren er weinig mogelijkheden om als klankbordgroep bijeen te komen, waardoor we 

over het gehele jaar met de klankbordgroep maar enkele bijeenkomsten hebben kunnen 

organiseren. Een zomerprogramma organiseren, zoals we dat normaal gesproken doen , 

was sowieso niet mogelijk. Met de nodige creativiteit is het in samenwerking met MFC de 

Stroming wel gelukt om paar dingen te doen, zoals een fietstocht/picknick en een wandeling 

door de wijk. Ook in 2021 zal Corona niet voorbij zijn, maar door te denken in   

mogelijkheden en niet in beperkingen, zal het, met de nodige creativiteit vast en zeker een 

beter jaar worden.                        


