Samen
veranderen
Onze koers 2022-2025
Al bijna 400 jaar versterkt Sint Laurensfonds de stad Rotterdam. Wij zijn er
voor mensen die in hun leven niet alle kansen krijgen, omdat ze te weinig
geld hebben. We willen hen helpen bij de problemen die zij hebben. Als fonds
vinden we het ook belangrijk dat deze mensen in contact komen met anderen.
Zodat zij er niet alleen voor staan. Daarom werken we samen met partners
die de wijken én bewoners goed kennen. Zij zorgen ervoor dat Rotterdammers
bij wie het niet goed gaat, kunnen terugvallen op mensen in hun buurt.

Waar wij voor staan
Vanuit onze katholieke oorsprong vinden wij drie dingen belangrijk:

1	Wij zien altijd eerst
de mens

2	Wij helpen waar
geen helper is

3	Wij willen lange tijd
blijven helpen

We gaan altijd uit van de mens.
En niet van regels. We vragen
onze partners om de mensen
die zij helpen te zien zoals zij zijn.
En van daaruit te kijken hoe
zij hen kunnen helpen.

We bestaan al lang en hebben
Rotterdam goed in beeld. Wij weten
waar gaten vallen in de hulp en zorg.
We zien ook betrokken organisaties
die daarop inspelen. Zij kennen de
mensen die tussen wal en schip vallen
en bieden passende hulp. Wij steunen
juist die organisaties. En we laten
beslissers in de stad zien waar de
gaten vallen, zodat zij voor een
oplossing voor langere tijd kunnen
zorgen.

In de bijna 400 jaar van ons bestaan
hebben we de stad kunnen helpen.
Dat willen we nog vele jaren blijven
doen. Als fonds hebben we zelf
bezittingen waarover wij rente
of andere gelden ontvangen.
Die gelden zetten wij in om
projecten, waar wij achter staan,
te steunen. Wij werken daarbij
onafhankelijk, dus zonder invloed
van iemand anders.

Voor wie wij er zijn
Wij zijn er voor Rotterdammers met een lage sociaaleconomische status (SES). Het gaat hier om mensen die een
laag inkomen hebben, in combinatie met weinig opleiding
of een klein sociaal netwerk. We richten ons hierbij op
kinderen, jongeren en ouderen. Als zij steun nodig hebben,
dan bieden wij deze via organisaties die deze Rotterdammers
goed kennen. Wij zijn daarbij niet alleen financier, maar geven
ook graag advies om projecten of goede ideeën verder
te helpen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om mensen
in de stad aan elkaar te verbinden. Want samen kun je
zoveel meer dan alleen.

We geven ideeën die de situatie
van Rotterdammers echt veranderen,
graag een kans.

Hoe wij werken
Wij willen met onze partners graag verlichten, verbinden
en veranderen. We leggen dat hieronder uit.

Verlichten
Sommige mensen zijn in nood. Zij
kunnen door te weinig geld niet of
nauwelijks rondkomen. Wij snappen
dat je als je het zwaar hebt, steeds
zorgen hebt. Daarom willen we eerst
de situatie verlichten, dus minder
zwaar maken. Als je een tijdje geen
geldzorgen hebt of niet meer alleen
bent, geeft het je ruimte om weer te
kunnen nadenken. Het haalt stress
weg en geeft plezier om eindelijk iets
te kunnen doen wat je graag wilt.
Dat is belangrijk. Het geeft je ook
ruimte om na te denken over welke
hulp je eigenlijk nog meer nodig hebt.
Zodat je de situatie waarin je zit, kunt
veranderen. Wij vinden het belangrijk
dat de partners met wie wij werken,
goed kijken naar waar die extra hulp
zit. En daarover in gesprek gaan met
degenen die zij helpen. Dan wordt je
dagelijks leven niet alleen voor de korte
termijn verlicht. Maar word je ook
geholpen om je situatie voor langere
tijd te veranderen.

Verbinden
Als je de goede mensen om je heen
hebt, kun je veel meer aan. Daarom
leggen wij de nadruk op verbinden, dus
mensen met elkaar in contact brengen.
Wij vragen onze partners activiteiten
te organiseren en zo mensen samen
te brengen. Het helpt weer breder te
kijken. Zij voelen dat er meer mensen
in dezelfde situatie zitten. En dat
anderen achter hen staan. Ook kunnen
zij zo verder geholpen worden.
Zelf willen we ook verbinden. Wij
kennen heel veel organisaties in de
stad en weten waar hun kracht ligt.
We brengen deze organisaties graag
in contact met elkaar. Zo kunnen zij
ideeën delen en mensen naar elkaar
doorsturen. Ook organiseren we
bijeenkomsten waar zij van elkaar
kunnen leren. Bijvoorbeeld over
hoe je kinderen ondersteunt die in
een gezin wonen met te weinig geld.
Of over hoe je eenzaamheid onder
ouderen tegengaat.

Veranderen
Soms kun je zaken het beste aanpakken,
door het echt anders te doen. Dat geldt
zeker als je de situatie van mensen die
weinig kansen hebben (een lage SES)
wilt veranderen. Of als je dit soort
situaties wilt voorkomen. Vaak zijn daar
goede ideeën voor, maar ontbreekt tijd,
geld, kennis of netwerk. Wij vinden het
belangrijk dat die vernieuwende ideeën
toch een kans krijgen. Want juist daarmee kunnen we systemen aanpassen.
Dat doen we door deze op de agenda
te zetten van diverse organisaties,
zoals de gemeente. En ook doen wij
dat door advies uit te brengen en door
initiatieven financieel te steunen.

Meer informatie?
Neem telefonisch contact
op of bezoek onze website!
www.sintlaurensfonds.nl

