Interview van juf Jikke met Natascha Huiszoon, ambassadeur van
Quiet Groningen
Quiet Groningen is één van onze goede doelen dit schooljaar.
Wat is Quiet? Quiet is een stichting die zich inzet voor de verlichting
van (stille) armoede. We verzachten armoede en bieden mensen een
kans zichzelf te versterken. We bieden mensen in armoede, onze
members, regelmatig een gratis dienst, product of verwennerij. Dat
gaat via een innovatief digitaal deelplatform, dat ervoor zorgt dat de
aanbiedingen efficiënt en eerlijk verdeeld worden. Bij Quiet
Groningen zijn bijna 400 members (huishoudens) ingeschreven, waarvan het grootste deel ook cliënt
van de Voedselbank is. Daarnaast hebben we zo’n 180 sponsoren: bedrijven die hun producten of
diensten om niet aanbieden. We gaan uit van drie pijlers: vertellen, verzachten, versterken.
Vertellen
We maken lawaai voor stille armoede! Op alle mogelijke manieren vertellen we open en eerlijk over
armoede en de mensen die erin leven. Er is veel stille armoede: het is vaak niet zichtbaar dat
mensen hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen, of kinderen zonder ontbijt de deur uit
moeten. Of dat er geen maandverband in huis is. Armoede is veel meer dan geen geld hebben. Dag
in dag uit zorgen en stress, het verlies van eigenwaarde; het is allesomvattend. Als je kijkt naar
kinderarmoede in Nederland: ongeveer 1 op de 12 leeft in armoede, in Groningen zelfs nog meer.
Dingen die voor onze kinderen normaal zijn, hebben of kunnen zij vaak niet. Ze kunnen niet
zorgeloos opgroeien, altijd en overal is het besef dat er thuis niet genoeg geld is.
Verzachten
Quiet is een ‘marktplaats zonder geld’, een afgeschermde online omgeving waar members een gratis
product of dienst aangeboden kunnen krijgen. Een etentje of knipbeurt, een nieuwe fiets,
bioscoopbonnen of tickets voor een voorstelling of concert. Een voorbeeld: Kaap Hoorn, trouwe
sponsor van het eerste uur, geeft elke maand een lunch of diner naar keuze inclusief drankjes voor 6
personen. Elke keer weer krijgen we hartverwarmende reacties van members die hiervan gebruik
mochten maken. Een greep uit onze sponsoren: Martiniplaza, Ugly Duck, Salon HIPP, KorreWiekt,
Elanderhûs/Scandinavisch Dorp, WEEVA, Forum, Eurosonic/Noorderslag, Pathé, Grand Café
Zuiderdiep, DOT, Kartracing & Bowling Groningen, Beekse Bergen, Noorderzon, Bjoeks, Vera,
Kinepolis, Het Pakhuis, Bakkerij Haafs, Huisman Coiffures, Buurman&Buurman, De Uurwerker,
Brasserie De Kastanjehoeve, Mennoo’s Kookerij, Kringloop+, Van der Valk Hoogkerk.
Versterken
We geven members de ruimte om hun talenten te ontdekken of te herontdekken en we bieden ook
houvast om een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken. Normaal gesproken is er
wekelijks een gezellige inloopochtend met koffie en wat lekkers. Quiet Groningen is een echte
community geworden met mensen die elkaar kennen en niet meer in een isolement leven. Als dan
een member zich aanbiedt om vrijwilliger van Quiet te worden, is dat prachtig. Empowerment in de
meest pure zin van het woord.
Hoe ben jij erbij verzeild geraakt? Ik had altijd al het gevoel om iets zinvols op maatschappelijk vlak
te doen, maar ik ondernam nooit echt actie. In 2016 hoorde ik dat Quiet in Groningen zou komen en

ben ik op zoek gegaan naar de persoon die dat zou regelen. Dat was Marjan Moesker, toen nog
sociaal raadsvrouw in Delfzijl. Ik heb Marjan geholpen om Quiet Community Groningen op te
richten. Sindsdien zit Quiet in mijn hart en ben ik er ambassadeur.
Wat gaan jullie met het opgehaalde geld doen? We willen het geld van obs Ter Borch graag
besteden aan kinderen in armoede: van kinderen, voor kinderen. Wat precies, dat weten we nog
niet, maar uiteraard laten we het jullie weten!
Kunnen wij nog meer doen, naast het inzamelen van geld? Jazeker! We zijn altijd op zoek naar
sponsoren die een product, dienst of verwennerij wil geven. Ook witgoed, laptops, speelgoed,
kleding, schoenen en cadeaubonnen zijn heel erg welkom. Dus heb je een onderneming en wil je eenmalig of regelmatig - wat leuks weggeven? Of ken je iemand die dat vast wel zou willen doen?
Laat het ons weten, we gaan graag in gesprek. Wat producten betreft: we zijn nadrukkelijk geen
kringloopwinkel, dus we nemen geen tweedehands spullen in. Je doet ons een groot plezier door dit
naar onze sponsor Kringloop+ in Vinkhuizen te brengen. Dan komt het indirect bij onze members
terecht, want elke week mogen daar 10 members voor 15 euro aan spulletjes uitzoeken. En er is nog
iets. ;-) Quiet Groningen is dit jaar het goede doel van de Menzis 4 Mijl! Om members in beweging te
krijgen (of te houden), gaan we samen de 4 Mijl lopen. Onze sponsor Decathlon Groningen heeft
speciaal voor Quiet een programma samengesteld, met onder andere looptrainingen en nieuwe
hardloopschoenen voor elke member. Geweldig! In juni gaan we beginnen, om straks in oktober als
‘team Quiet’ aan de start te staan. Elke member die de finish haalt, willen we belonen met een echt
mooi cadeau. Wat weten we nog niet, en ook de bekostiging is nog niet rond, dus als er ouders zijn
die hierin iets kunnen betekenen: we horen het graag!
Wat wil je nog meer vertellen? Vanwege corona is er momenteel maar een beperkt aanbod voor
members. Om members toch af en toe een geluksmomentje te kunnen bezorgen, hebben we nu ook
geld nodig. Donaties potten we niet op, maar worden direct besteed. Ons wensenlijstje is lang. ;-) Zo
had laatst iemand 5.000 euro gedoneerd; daar hebben we onmiddellijk matrassen voor gekocht. Een
flink aantal members hád niet eens een matras en sliep op de bank. Mensen die geld willen doneren
zijn van harte welkom om mee te denken over de besteding ervan. Ook kun je zelf een actie
beginnen, via https://www.geef.nl/nl/doel/quiet-groningen/over-ons. Verder wil ik graag een filmtip
geven, een absolute must see: I, Daniel Blake. Ik zag dat hij nu ook beschikbaar is op Pathé Thuis. Tot
slot: wij vinden het geweldig dat jullie ons helpen met jullie actie. Ik heb één tekening gezien, die van
Finn Bloem; prachtig! Een waar kunstwerk, ik heb wenskaarten bij hem besteld. Ik ben heel
benieuwd naar alle tekeningen en ik hoop dat jullie veel geld binnenhalen voor jullie schoolplein, de
Dierenambulance en Quiet. Hartelijk dank!
Jikke Emmelkamp

Filmtip: https://www.youtube.com/watch?v=2Dt-VYlVchc

