Jaarverslag 2018/2019
Missie, visie en beleid
Stichting Co-Dame is in 2018 opgericht te Woudenberg. De activiteiten van Co-Dame zijn het
begeleiden van jonge (aanstaande) moeders die ervoor gekozen hebben hun kindje een kans in het
leven te geven, maar niet weten hoe ze dit voor elkaar moeten krijgen. Wij helpen hen om in de
toekomst zelfstandig voor zichzelf en hun kindje te zorgen. De moeder voelt zich waardevol en
geliefd, waardoor ze haar kindje met liefde kan omringen. Ze heeft haar eigenwaarde (her)ontdekt
doordat ze zelf voor haar kindje kan zorgen, haar opleiding af kan maken en zich financieel weet te
redden. Daar waar ze nog tegen vragen aan zal lopen, kan ze in haar, mede bij Co-Dame
opgebouwde, netwerk de juiste antwoorden en/of hulp vinden, ook na het verblijf bij Co-Dame. Onze
missie voor het kind is dat het zich geliefd en geborgen voelt en zich zo kan hechten waardoor de
kans op een goede sociaal-emotionele ontwikkeling vergroot wordt.
Stichting Co-Dame heeft de ANBI-status en heeft als fiscaal nummer 858998713

Activiteiten en gerealiseerde prestaties
In 2019 hebben wij, in samenwerking met Siriz, 4 jonge vrouwen samen met hun kindjes een
zelfstandige plek kunnen bieden in een huis waar zij samen met andere jonge moeders konden
optrekken. Er was altijd een professional waarbij zij terecht konden. Hierbij valt te denken aan: hulp
om financiën weer op orde te krijgen, hulp bij de opvoeding, het opbouwen van een netwerk, het
vinden of afmaken van een opleiding, het verbeteren van de relatie met de vader van het kindje, of
andere zaken. We maakten een plan met iedere cliënte waarin we bespraken waar haar krachten
liggen en hoe de zaken aangepakt moeten worden die voor haar belangrijk zijn.
We hebben de samenwerking met Siriz opgezocht omdat zij de expertise hebben om zorg aan
moeder en kind te bieden, voor en na de bevalling wanneer zij in een sociaal kwetsbare situatie
zitten.

Bedrijfsvoering
2x per week hebben wij een overleg met de maatschappelijk werkers van Siriz om de voortgang van
de begeleiding van de cliënten te volgen. Doelen en knelpunten worden dan besproken. Met de
bewoners hebben wij 1x per week een bewonersoverleg waarin zij de mogelijkheid hebben aan te
geven waar de knelpunten zitten in het gezamenlijk wonen in een huis.
Verder hebben de drie bestuursleden hun eigen taak voortkomende uit de functie welke ze
bekleden. Het mag voor zich spreken dat de inspanningen welke het bestuur levert zonder enige
beloning zijn.

Toekomst
We willen de activiteiten, zoals we die sinds 2018 uitvoeren, nog zeker de komende jaren blijven
doen. Deels door giften. Gemeente Woudenberg heeft echter aangegeven dat de bestemming voor
het pand Stationsweg gewijzigd dient te worden. Hiervoor is een wijziging tot maatschappelijke
bestemming aangevraagd. Deze is op het moment van dit schrijven nog in behandeling.

