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Schilderswijk Moeders helpen de 1500e bewoner van de Schilderswijk 
  
Deze week gaat bij De Mussen de vlag uit! 
De Schilderswijk Moeders hebben een nieuwe mijlpaal bereikt: deze maand is de 1500e 
cliënt bereikt en geholpen.  
Om aan de toenemende hulpvragen van de bewoners van de Schilderswijk te voldoen zijn er 
inmiddels 6 nieuwe Schilderswijk Moeders aangenomen. Zij zijn de afgelopen weken 
intensief getraind en ontvangen 18 juli hun certificaat. 
Door deze nieuwe aanwas zijn er nu 23 getrainde Schilderswijk Moeders met 10 
verschillende etnische achtergronden. 
Met huisbezoeken en op spreekuren ondersteunen zij gezinnen met kleine en grote 
problemen. Zo helpen ze bij het invullen van formulieren en activeren zij andere moeders 
naar activiteiten in de wijk. Maar zij geven ook opvoedingsondersteuning, begeleiding bij 
financiële problemen en raad en advies bij huiselijk geweld.   
De moeders komen achter voordeuren bij gezinnen, waar reguliere hulpverlening niet altijd 
toegang tot heeft. Indien noodzakelijk wordt er hulpverlening ingeschakeld.  
De Schilderswijk Moeders werken dan ook nauw samen met andere instellingen zoals het 
CJG, Parnassia, JIT, de politie en de WMO.  
 
De vrouwen die de Schilderswijk Moeders bereiken leven vaak in isolement. Zij bereiken hen 
in hun eigen wijk, in hun eigen taal op straat, in de wachtkamer bij de dokter of op het 
schoolplein. Maar ook steeds meer instellingen verwijzen hun cliënten naar de Schilderswijk 
Moeders voor aanvullende hulp.  
 
Het werk van de moeders heeft resultaat: 80% van de vrouwen die de zij bereiken, gaat door 
hun begeleiding meer participeren in de samenleving. Zij gaan cursussen of een opleiding 
volgen, vrijwilligerswerk doen of zij gaan aan het werk.  
 
De Moeders hebben de afgelopen jaren veel prijzen gewonnen en waardering gekregen. 
De methodiek is ook wetenschappelijk onderzocht door het Kennisinstituut Integratie & 
Samenleving. Conclusie van de onderzoekers was dat ‘de Schilderswijk Moeders met hun 
inzet een positieve maatschappelijke meerwaarde leveren, waarbij de kosten meer dan 
worden gecompenseerd door de baten.’ 
 
Het project is een samenwerking tussen Buurtcentrum De Mussen, Stichting Moeder en 
Dochter en Stichting Multi Culturele Vrouwen Schilderswijk. 
  
 
Voor meer informatie neem contact op met: 
Marie-Hélène Valk of Wil Vos  
Projectcoördinatoren Schilderswijk Moeders 
06-86844256 / 06-51887390 
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