terWille in beeld

V E RSLAV INGS Z OR G
GE LO O F I N VR I J HEID

Voetbalteam
Terwille
Albert (linksonder): “Ons voetbalteam bestaat uit een goede mix van
(ex-)cliënten en niet-cliënten. Er hangt een positieve sfeer: lekker samen
bewegen, fanatiek zijn en samen een prestatie neerzetten. We spelen mee
in de competitie. Een mooie stap naar een gezond nieuw netwerk!”
> lees meer

Mien Aigen Hoes
Voor daklozen
Samuël (ex-dakloos): “Ik zwierf doelloos rond op straat en zat in een cirkel
waar ik zelf niet uitkwam. Door project Mien Aigen Hoes kreeg ik weer een
huis en werd er naar me geluisterd. Dát is wat iemand van de straat nodig heeft:
een eigen plek en serieus genomen worden!”
> lees meer

Binnen de muren
van de gevangenis
Dianette (hulpverlener): “Voor Terwille ben ik wekelijks in de gevangenis
aanwezig. Ik leg eerst gewoon contact en ben geïnteresseerd in het persoonlijke
leven van de gevangenen. Ik spreek ook Papiaments en kan zo een grote groep
aanspreken in hun eigen taal. Dat verlaagt de drempel naar hulp.”
> Lees meer

Online hulp,
ook anoniem
Johan (pornoverslaving): “Zonder anonimiteit had ik nooit hulp
gezocht. Via de chat had ik contact met een hulpverlener. Hij
veroordeelde me niet, maar hielp mij een patroon te doorbreken.
Precies wat ik nodig had.”
> Lees meer

Uitstapprogramma
prostitutie
Anna (uit de prostitutie gestapt): “Ik was verstrikt geraakt in de wereld van een
seksclub. Met hulp van Terwille kwam ik op hun veilige opvangplek in Frankrijk terecht.
Voor het eerst in mijn leven kwam ik tot rust. Dat er een uitstaptraject bestaat vind ik
heel belangrijk. Bij elke vrouw die er nog in zit denk ik: je verdient toch beter?”
> Lees meer

Weerbaarheid
voor jongeren
Sanne (leerling MBO): “De workshops van Terwille zijn interessant.
Het is belangrijk om stevig in je schoenen te leren staan. Goed dat
ook iemand zijn levensverhaal vertelt. Dan komt het meer tot leven.
Verslaving is dichterbij dan ik dacht.”
> Lees meer

Directie
Erik (directeur): “De naam Terwille staat voor wat we doen. We zijn er voor de ander.
En we geven de hoop niet op. We werken vanuit gelijkwaardigheid en geven cliënten graag
zelf regie. Ontwikkeling en creativiteit staan bij ons hoog in het vaandel. Van bureaucratie
houden we niet. We zoeken mensen op, op de plek waar ze zijn. Of dat nou in de
gevangenis is, op straat of online. Zo houden we de drempel naar onze zorg zo laag mogelijk.”
> Lees meer

BESTUUR

Bestuursleden:
Iety van der Sluis, voorzitter

Cliëntenraad

Rob Bouman, vicevoorzitter
Rik Voortman, penningmeester

Willem: “Ik ben jarenlang verslaafd geweest aan

Harry de Ruiter, secretaris

alcohol. Als ex-cliënt wil ik graag mijn steentje

Leeuwe Oostra, algemeen lid

bijdragen. De cliëntenraad denkt mee met de ontwikkelingen binnen Terwille en geeft de organisatie

> Lees meer

advies. Zo dragen we er aan bij dat er zorg wordt
geboden vanuit de wensen van de cliënt.”
> lees meer

Terwille in CIJFERS
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Aantal interventies via chat/internet: 287
Aantal jongeren via preventie: 3150
Aantal outreachende contacten:

84%

besteding van giften

Besteding(Totaal
van giften
€ 64.785,54)
(Totaal € 64.785,54)

€ 8.653,85
€ 2.776,65
€ 1.671,47
€ 11.873,-

Uitstapprogramma Perspectief+
Preventieprogramma ReLEGS
Locatie Den Helder
Locatie Rijssen
Locatie Enschede

€ 39.810,57

Visie:
Ieder mens is door God
geschapen en bestemd
om vrij te zijn

besteding van subsidies
(Totaal € 347.942)
€ 16.000,-

€ 27.511,-

€,56.970
€ 56.970,-

Opleidingsfonds
Uitstapprogramma Perspectief+

€ 148.891,-

€ 52.888,-

E-Health
Dak- en thuislozenprogramma Terplekke
Antillianenprogramma Drenta!

€ 45.682,-

Housing First - Mien Aigen Hoes

€

€
€ 2.852.597,-

Inkomsten 2014:
Uitgaven 2014:

- € 2.816.391,-

Resultaat 2014:

=

€ 36.206,-

Medewerkers: 70
Vrijwilligers: 75
Aantal FTE’s: 35
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hulpvragen
Alcohol
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Cannabis
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Gokken

32%

Harddrugs
Medicatie/pijnstillers

18%
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Porno/Seks
Overig

Locaties: 6
Kernwaarden: 5
Duidelijk

Groningen

Dienend
Doeltreffend
Deskundig

Den Helder

Dimensionaal

Hoorn
Lelystad
Rijssen

Enschede

+ 2 veilige opvanglocaties in Noord-Nederland en Frankrijk

Hulp bieden aan mensen met een verslaving en

Terwille Verslavingszorg
Postbus 1497
9701 BL Groningen
050-3116226
secretariaat@terwille.nl

aan hun omgeving. Hulp bieden aan mensen die

www.terwille.nl

uit de prostitutie willen stappen of

M @terwille

missie:
die slachtoffer zijn van een loverboy.

C Stichting Terwille

