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1. Inleiding 

Serve the City Maastricht is een vrijwilligersorganisatie die zich belangeloos inzet voor de stad 
Maastricht, door op een praktische manier dienstbaar te zijn voor de mensen in nood. Hierbij 
werken we samen met lokale organisaties, en maken we verbindingen tussen mensen die 
elkaar in het dagelijks leven niet snel zouden treffen. 

In dit document leest u meer over deze wereldwijde vrijwilligersbeweging, over Serve the City 
Maastricht en hoe vrijwilligers een betekenisvol verschil maken in onze stad. De projectdagen 
die we afgelopen een en half jaar hebben gerealiseerd, worden zorgvuldig besproken. Zo 
heeft u een goede kijk op de inhoud, de doelgroep, de samenwerking met organisaties en 
de vooropgestelde doelstellingen. 
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2. Wereldwijde vrijwilligersbeweging 

Serve the City is een wereldwijde vrijwilligersbeweging die op een praktische manier liefdevol 
dienstbaar wil zijn voor mensen in nood. Wij werken samen met lokale organisaties die 
mensen in nood helpen en verzorgen betekenisvolle kansen voor vrijwilligers om betrokken te 
raken in hun eigen stad. Serve the city organiseert maatschappelijke projecten waar 
vrijwilligers een zinvol verschil kunnen maken in hun omgeving. Serve the City wil aan mensen 
laten zien dat je met een klein gebaar een grote impact maakt voor je medemens. 

In 2005 is Serve the City opgezet in Brussel. Inmiddels vindbaar in verschillende steden over 
heel de wereld, waaronder ook Maastricht.  In het voorjaar van 2015 is Serve the City 
Maastricht opgezet. Een jaar later zijn we een stichting geworden en sinds september horen 
we bij de NGO Serve the City. 

3. Serve the City Maastricht 

3.1.Een hart voor Maastricht 

Serve the City Maastricht wil op een praktische manier liefdevol dienstbaar zijn voor de 
mensen in nood in onze stad Maastricht. Zo organiseren wij projectdagen die inspelen op de 
noden van onze stad Maastricht: armoede, eenzaamheid, buurtopbouw, sociale integratie. 
Hierbij werken wij samen met bewoners, vrijwilligers en organisaties van Maastricht die zich 
belangeloos inzetten voor mensen in nood. 

3.2.Vrijwilligers zetten zich belangeloos in 

Serve the City Maastricht wil communities vormen en versterken door mensen uit 
verschillende achtergronden bijeen te brengen. Tijdens de projectdagen ontstaan er 
verbindingen tussen mensen die elkaar in het dagelijks leven niet snel zouden treffen. Ze 
trekken samen met elkaar op en leren van elkaars leefwereld. Serve the City Maastricht 
mensen prikkelen tijdens zo'n projectdag, prikkelen om opzoek te gaan naar je eigen 
talenten en deze betekenisvol in te zetten voor de mensen in Maastricht. Sámen de handen 
uit de mouwen, met vrijwilligers, met organisaties, met elkaar. 

Verschillende types van vrijwilligers helpen mee met onze stichting: 

- vrijwilligers die eenmalig een commitment geven en zich aanmelden voor een 
projectdag 

- vrijwilligers die zich meermaals aanmelden voor een projectdag 

- vrijwilligers die zich maandelijks aanmelden voor een projectdag 

- vrijwilligers die structureel komen en deeltaken voor een projectdag op zich nemen    

- vrijwilligers die projectleiders zijn en een project volledig zelfstandig met een team 
vrijwilligers leiden en coördineren.  
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- vrijwilligers met project-ideeën die we samen uitwerken tot een projectdag 

Wij merken op dat door deze laagdrempelige, flexibele manier van vrijwilligerswerving, 
vrijwilligers de vrijheid ervaren om zelf de keuze te maken welk commitment zij willen geven, 
en op welke manier zij betrokken willen zijn met Serve the City Maastricht. We merken op dat 
door deze aanpak bewoners met diverse achtergronden, op een ‘eenvoudige’ manier een 
steentje willen en kunnen bij te dragen. We merken op dat iedereen graag maatschappelijk 
betrokken willen zijn in hun stad. 

Onze vrijwilligerspopulatie is erg divers:  

- internationale studenten 

- Nederlandstalige studentenverenigingen 

- middelbare scholieren van UWC 

- middelbare scholieren die maatschappelijke stage volgen 

- middelbare scholieren van Porta Mosana College 

- gezinnen (vader, moeder, kinderen, grootouders) 

- nieuwkomers, statushouders 

- senioren 

- ‘sjengen’ uit Maastricht 

- bewoners van het kamp 

- hoogopgeleide bewoners 

- lokale kerken 

- (kans)armen 

- bewoners met uitheemse achtergrond 

- bewoners zonder werk of dagbesteding 

Vrijwilligers kunnen zich inschrijven voor een projectdag via onze website. Per e-mail 
ontvangen zij informatie over de projectdag en de nodige instructies. Vrijwilligers maken 
kennis met Serve the City Maastricht via hun vrienden-/ kennissenkring, via de 
studentenvereniging, werk of school, via organisaties of sociale media. 
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3.3.Samenwerking met lokale organisaties 

Serve the City Maastricht werkt samen met lokale organisaties die mensen in nood helpen en 
verzorgen betekenisvolle kansen voor vrijwilligers om betrokken te raken in hun eigen stad. 
Het gaat als volgt in zijn werk. Bij het opzetten van een projectdag, bijvoorbeeld een klusdag 
in Wittevrouwenveld, nemen wij contact op met verscheidene organisaties in die wijk: 
Stichting Trajekt, Kamers met kansen, Credohuis en buurtbewoners. Wij stellen ons idee voor 
en gaan opzoek naar samenwerking. Tezamen met deze organisaties zetten we een 
projectdag op in hun wijk. 

Serve the City Maastricht werkt met verscheidene lokale organisaties samen, zoals:  
- (internationale) studentenverenigingen 
- The InnBetween 
- UWC 
- Porta Mosana College 
- AZC Limmel 
- Credohuis 
- Kamers met kansen 
- The Refugee project Maastricht 
- Koffie inloop La Belletsa 
- Stichting Trajekt 
- Stichting de Gouwe  
- Stichting Stille armen 
- Voedselbank NLM 
- Food Package DRIC 
- TA de Wijzer 
- Facebookgroep “zonder eten naar bed” 
- Kinderboerderij Limmel 
- Sociaal teams (de Heeg, Wittevrouwenveld, Nazareth-Limmel) 
- Lokale kerken 
- Emile Wesleyschool 
- Veilige Buurten Team (handhaving en politie) 

3.4.Mensen in nood helpen 

"Mensen in nood zien en niets doen, dat kan niet. Actie ondernemen, daar gaat het om," 
zegt Carlton Deal, directeur en bezieler van de NGO Serve the City.” Serve the City 
Maastricht reikt via een heleboel vrijwilligers een hand aan mensen die het moeilijk(er) 
hebben in de maatschappij. In asiel- en daklozencentra, achterstandswijken, bij eenzame 
senioren of studenten, bewoners in armoede en andere organisaties doen we de afwas, 
bereiden we een heerlijke maaltijd, maken we muziek of verven we het interieur. Het hangt 
veeleer af van waar de organisatie of persoon nood aan heeft. Dat doen wij een heel jaar 
lang, met maandelijks verschillende activiteiten.  

4. Projecten 

Serve the City Maastricht organiseert twee soorten projectdagen: sociale en praktische 
projectdagen.  

4.1.Sociale projectdagen 
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Community diners  

Serve the City Maastricht organiseert community diners waarbij mensen van verschillende 
achtergronden (senioren, kansarmen, studenten, nieuwkomers of een mix van verschillende 
doelgroepen) worden uitgenodigd voor een heerlijke goedverzorgde maaltijd door 
vrijwilligers. Zij worden door de vrijwilligers verwelkomt, bedient, zij slaan een praatje met 
elkaar en verzorgen een fijne avond dat muzikaal wordt begeleid.  

Het doel van deze community diners is om eenzaamheid en armoede te bestrijden en 
verbindingen leggen tussen de bewoners in Maastricht die elkaar in het dagelijks leven niet 
snel zouden treffen.  

Serve the City family diners  

Eenmaal per maand op vrijdagmiddag worden de vrijwilligers uitgenodigd voor een high 
tea. Serve the City Maastricht bedankt zijn vrijwilligers, moedigt ze aan, vraagt om feedback, 
verzameld ideeën en verstrekt informatie over de volgende projectdagen.  

Porta serves the City  

Twee leerlingen van Porta Mosana, broer Juul (A3G) en zus Puck (TT2D) zijn vrijwilliger bij Serve 
the City Maastricht. Tijdens diverse  projecten zijn zij in contact gekomen met mensen in 
armoede, wat een diepe indruk op hun naliet. Een verlangen ontstond om deze mensen te 
helpen door een afgiftepunt voor voedsel op te zetten in hun eigen school. Juul en Puck zijn 
met hun droom naar het management van Porta Mosana gestapt en hebben samen met 
Serve the City het project opgezet. Leerlingen en docenten worden in het kader van dit 
nieuwe project opgeroepen om eens in de veertien dagen een product mee te nemen naar 
school en in te leveren bij het Porta serves the City afgiftepunt. Dit afgiftepunt is  om de 
andere woensdag in de aula te vinden, tijdens de grote pauze.  
Het doel van Porta serves the City is om de leerlingen, ouders en leerkrachten bewust te laten 
worden van armoede in hun stad Maastricht. Dit project zorgt ervoor dat zij meehelpen met 
de armoedebestrijding en maatschappelijk betrokken zijn voor hun stad. Met dit project 
werken wij samen met Stichting Gouwe Duuske, Voedselbank NLM en Foodpackage team 
DRIC. 
Eenmalige sociale projectdagen 

- Driedaagse naaiworkshop voor nieuwkomers en hun buren, met als doel integratie 
van nieuwkomers in hun nieuwe leefomgeving, buurtopbouw 

- AZC burendag, kinderschmink en informatiestand met als doel kennismaking met 
onze Stichting Serve the City Maastricht. 

- Welkom Hier Maastricht, met informatiestand statushouders laten kennismaken met 
onze Stichting Serve the City Maastricht, netwerken met andere organisaties. 

4.2.Praktische projectdagen 

Klusdagen in (achterstands)wijken 
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Serve the City Maastricht organiseert klusdagen in (achterstands)wijken waarbij we 
organisaties binnen de wijk op een praktische manier helpen, door het doen van allerlei 
klusjes zoals muren verven, poetsen van het gebouw, de tuin onderhouden, een maaltijd 
bereiden, e.d. Tegelijkertijd worden er ook kleine klusjes bij wijkbewoners thuis gedaan zoals 
de afwas, grasmaaien, opruimen, e.d.  

Het doel van deze klusdagen in wijken is om bewoners, vrijwilligers en organisaties met elkaar 
te laten kennismaken, de onderlinge sociale cohesie te versterken in de buurt/wijk, de buurt/
wijk op te bouwen, armoede te bestrijden, een appèl doen op de maatschappelijke 
betrokkenheid van bewoners, vrijwilligers en organisaties, en verbindingen leggen tussen de 
bewoners (studenten, arm-rijk, jong-oud, allochtoon-autochtoon,…) die elkaar in het 
dagelijks leven niet snel zouden treffen. 

Serve Saturday  

Serve the City Maastricht organiseert klusdagen bij bewoners thuis. De vrijwilligers worden in 
groepjes verdeeld, krijgen informatie over de klusjes en nemen desbetreffende materiaal 
mee. Zij brengen een dag of middag door bij de bewoners in Maastricht, en helpen hen met 
velerlei klusjes in en rond huis.  

Deze klusjes worden aangedragen door hulpverleners binnen Sociale Teams, het Veilige 
Buurten Team of door de bewoner zelf. Hulpverleners (opbouwwerk, jongerewerker, 
wijkservicepunten en maatschappelijk werk van Trajekt, Mondriaan, Radar, MEE, de 
wijkverpleegkundige, Levanto, Team Jeugd, WMO,…) van het Sociale Team en Veilige 
Buurten Team kennen de persoonlijke situatie van deze bewoners en spelen in op de 
individuele hulpvragen en noden. Serve the City Maastricht krijgt als feedback dat ‘hun 
cliënten’ door deze praktische klusjes erg geholpen zijn om verdere stappen te zetten in hun 
hulpverleningsproces en persoonlijke groei. 

Het doel van deze klusdagen bij bewoners thuis is om bewoners op een praktische manier te 
helpen in hun vaak heftige levenssituatie. Met zorg en aandacht ondersteunen de vrijwilligers 
de bewoner en doen zij sámen de desbetreffende klusjes in en rond het huis. Indien de 
levenssituatie erg heftig is, vragen wij een hulpverlener om mee deel te nemen aan deze 
klusdag, om zo de bewoners op maat te kunnen ondersteunen en ‘vertaling’ te geven aan 
de vrijwilligers. Verder is het doel om op deze manier armoede te bestrijden in de stad. 

Eenmalige praktische projectdagen 

- Vrijgezellenfeest, een klusdag georganiseerd voor een vrijgezellen bij het Credohuis 

- One Day Without Compromise, een dag waarbij studenten van verschillende 
studentenverenigingen een commitment geven om een hele dag dienstbaar te zijn 
voor de stad: de tuin onderhouden bij een bejaardenhuis, klusjes bij bewoners, vuil 
prikken op straat, organisaties ondersteunen met praktische klusjes,… 

- Helpday Emile Wesleyschool, samen met vrijwilligers deze school in een 
achterstandswijk opknappen  

- Buurtdag Limmel Nazareth, op NL.doet samen met UWC, TA de Wijzer, Kinderboerderij 
Limmel en Sociaal Team Nazareth een klusdag organiseren in de buurt Limmel 
Nazareth 
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5. Logboek 

Graag lichten we de sociale en praktische projectdagen beknopt toe in deze rapportage, 
die wij georganiseerd hebben van mei 2015 t/m juni 2017. Op deze manier heeft u een 
goede kijk op de inhoud van onze events, de doelgroep en de vooropgestelde 
doelstellingen. 

5.1.Sociale projectdagen  

WANNEER EVENT WIE SAMENWERKING

04/05/16 “Oonder us”, community 
dinner

50 senioren 
25 vrijwilligers

InnBetween, Koffieinloop La 
Belletsa, lokale kerken

15 t.e.m. 
17/08/16

Driedaagse 
naaiworkshop Limmel, 
nieuwkomers en hun 
buren

17 genodigden 
10 vrijwilligers 

AZC Limmel, buurtbewoners 
Limmel, Trajekt (kunstketel)

24/09/16 Burendag AZC 150 genodigden  
5 vrijwilligers

AZC Limmel, buurtbewoners 
Limmel

09/10/16 Season Kick off STC, 30 vrijwilligers Studentenvereniging Lux ad 
Mosam

18/11/16 STC-family diner, 
community diner 
vrijwilligers

7 vrijwilligers

03/12/16 Cross Cultural 
Celebration Dinner, 
community diner voor 
bewoners uit Maastricht

110 genodigden  
30 vrijwilligers

AZC Limmel, lokale kerken

16/12/16 STC-family diner, 
community diner 
vrijwilligers

16 vrijwilligers

21/12/16 Lancering Porta 
(Mosana) serves the city, 
inzamelen tbv 
voedselbanken 
Maastricht

300 leerlingen, 
docenten en 
ouders 
8 vrijwilligers

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

13/01/17 STC-family diner, 
community diner 
vrijwilligers

8 vrijwilligers

11/01/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers 

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

25/01/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers  

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC
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08/02/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers 

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

10/02/17 STC-family diner, 
community diner 
vrijwilligers

5 vrijwilligers

22/02/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers  

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

08/03/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers  

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

22/03/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers  

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

25/03/17 Cross the line dinner, 
Community diner voor 
bewoners uit Maastricht

60 genodigden 
35 vrijwilligers

‘Zonder eten naar bed’, AZC 
Limmel, Credohuis, lokale kerken

05/04/17 Porta (Mosana) 
serves the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers  

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

19/04/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers  

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

21/04/17 Welkom Hier Maastricht 3 vrijwilligers De Gemeente Maastricht

10/05/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers  

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

24/05/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers  

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

27/05/17 Cross the line Dinner, 
community diner voor 
bewoners uit Maastricht

60 genodigden 
? vrijwilligers

‘Zonder eten naar bed’, 
Stichting Stille armen, AZC 
Limmel, Credohuis, Koffieinloop 
La Belletsa

07/06/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers 

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

21/06/17 Porta (Mosana) serves 
the city

1500 leerlingen 
6 vrijwilligers

Porta Mosana College, Stichting 
De Gouwe, Voedselbank NLM, 
Food Package DRIC

24/06/17 Cross the line dinner,  
community diner voor 
bewoners uit Maastricht

60 genodigden 
? vrijwilligers

‘Zonder eten naar bed’, 
Stichting Stille armen, AZC 
Limmel, Credohuis, Koffieinloop 
La Belletsa
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5.2.Praktische projectdagen 

07/07/17 Porta STC klassenfeest 30 genodigden 
? vrijwilligers

De klas die het meest 
gedoneerd heeft wordt 
verwend met een klassenfeest.

WANNEER EVENT WIE SAMENWERKING

06/09/16 Beautify Nazareth, samen 
met buurtbewoners, 
handhaving en politie

17 vrijwilligers Buurtbewoners Nazareth, 
handhaving, politie, Sociaal 
Team Limmel Nazareth

08/10/16 Klusjesdag voor 
vrijgezellenfeest 
Credohuis

15 vrijwilligers Credohuis

05/11/16 Klusjesdag 
Wittevrouwenveld

7 aan-huis-
klusjes 
30 vrijwilligers

Buurtbewoners 
Wittevrouwenveld, Credohuis, 
Kamer met kansen, Sociaal 
Team Wittevrouwenveld, Trajekt, 
UWC, lokale kerken

09/11/16 Klussen bij bewoner 1 aan-huis-klus 
6 vrijwilligers

Sociaal team Wittevrouwenveld

28/11/16 Klussen bij bewoner 1 aan-huis-klus 
4 vrijwilligers

Buurtbewoner

07/01/17 Klussen bij bewoner 1 aan-huis-klus 
4 vrijwilligers

Sociaal team Wittevrouwenveld

10/03/17 NL.doet  
Buurtdag Limmel 
Nazareth

9 aan-huis-
klusjes 
75 vrijwilligers

UWC, TA de Wijzer, 
Kinderboerderij Limmel, Sociaal 
Team Nazareth

18/03/17 One day without 
Compromise

9 aan-huis-
klusjes 
45 vrijwilligers

Studenten, Studentenvereniging 
Lux ad Mosam, DRUM, 
InnBetween, UWC, lokale kerken

15/04/17 Serve Saturday 15 aan-huis-
klusjes, 12 
vrijwilligers

Sociaal Team de Heeg, 
Wittevrouwenveld, Nazareth 
Limmel

06/05/17 Random acts of kindness 3 aan-huis-
klusjes 
5 vrijwilligers

Foodpackage DRIC

20/05/17 Helpday Emile 
Weslyschool

74 vrijwilligers Emile Wesleyschool, 
Studentenvereniging Lux ad 
Mosam, DRUM, lokale kerken

17/06/17 Serve Saturday 20 vrijwilligers Sociaal Team de Heeg, 
Wittevrouwenveld, Nazareth 
Limmel
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6. Dankwoord 

Serve the City Maastricht is ontzettend dankbaar dat Gemeente Maastricht subsidie verleent 
om onze dromen waar te maken en om zo als beginnende organisatie steeds meer te 
groeien. In mei 2016 hebben we toekenning gekregen van de tender-aanvraag voor 
flexibele vrijwilligersactiviteiten ’nieuwe vrijwilligersorganisaties’, ter waarde van 10.000 euro. 
Wij zijn ontzettend dankbaar voor jullie gift en vertrouwen in onze organisatie.  

7. Bronnen 

Video, https://m.youtube.com/watch?v=rgHAKK_GJEQ .  

Facebookpagina “Serve the City Maastricht”  

Website www.stcmaastricht.nl  

Nationele website http://www.servethecity.nl/home 

Internationale website, https://www.servethecity.net 
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