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1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis/herkomst van jullie naam? 

 J&S staat voor jongeren en senioren, de twee groepen die wij met elkaar willen verbinden d.m.v. 

verschillende projecten te organiseren in de wijk De Gorzen te Schiedam. 

  

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

Wij bouwen aan een gezondere wijk ter bevordering van de zelfredzaamheid van wijkbewoners. 

Daarbij staan kwalitatieve verbindingen tussen mensen centraal. De activiteiten worden voor alle 

wijkbewoners georganiseerd. De activiteiten worden zodanig georganiseerd dat er een 

wisselwerking ontstaat tussen jongeren en senioren. Voorbeelden van activiteiten zijn: de junior 

master chef, waarbij junioren gaan koken onder begeleiding van een professionele kok voor 

senioren, wandelgroep, samen eten.  

 

3. Waar zijn jullie goed in? 

- Bevorderen van de leefbaarheid en zelfredzaamheid onder zowel de jongeren als senioren; 

- Creëren van een wisselwerking tussen jong en oud en verkleinen van afstand tussen hen; 

- Bewustwording en begrip voor beide doelgroepen; 

- Ontdekken van talenten; 

- Verbeteren van het zelfbeeld; 

- Normen en waarden en respect hoog houden tussen de wijkbewoners. 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie activiteiten/dienstverlening aanvullen of 

versterken? 

Het meewerken in projecten welke door Stichting J&S Projecten worden georganiseerd. 

Het aanmelden van bewoners jong en oud waar wij iets voor kunnen betekenen. 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen voor Schiedammers? 

Door regelmatig contact te hebben en te houden met de wijkbewoners. We maken met iedereen 

een praatje om verbeterpunten of suggesties te achterhalen, maar ook om te achterhalen waar de 

behoefte is om nieuwe projecten te kunnen starten in samenwerking met de bewoners. Bewoners 

starten ook zelf projecten die zij hebben bedacht en vervolgens in samenwerking met J&S 

realiseren.  

 

6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  

Met kleinschalige projecten ongeveer 40-50 mensen en met grotere projecten ongeveer 200 

wijkbewoners.  

 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de activiteiten organiseren? 

Door middel van persoonlijk contact. Wij benaderen mensen uit de wijk persoonlijk en gaan met 
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hen in gesprek. Mond op mond reclame, social media en tv/krant/radio geven hier een bijdrage 

aan.  

 


