Jaarverslag 2020 Stichting Tweestrijd.

Als gevolg van de coronapandemie was er het grootste gedeelte van 2020 geen mogelijkheid om
fysiek contact te leggen met jongeren. Waren er in de eerste 2 maanden nog wel wat beperkte
mogelijkheden, later in het jaar niet meer.
Dat wil niet zeggen dat we hebben stilgezeten. Hieronder treft u de activiteiten aan die wel ontplooid
zijn.
Begin januari ontstond er grote ophef over het Depressiegala, na een uitzending van Nieuwsuur. Ook
andere programma’s, zoals het NOS-journaal, Hart van Nederland en Jinek hebben hier aandacht aan
besteed.
Wij hebben aan tafel (zij het vanaf de “zijlijn”) bij Jinek onze kant van het verhaal mogen toelichten.
De verontwaardiging was groot, maar het heeft ertoe geleid dat wij veel spontane donaties hebben
mogen ontvangen en een aantal waardevolle contacten hebben kunnen leggen.
In februari heeft een aantal vrijwilligers op uitnodiging de cabaretvoorstelling “Ongestoord” van
Marjolein van Kooten bijgewoond. Marjolein heeft zelf ooit een depressie doorgemaakt, is daar
bovenop gekomen en heeft haar ervaringen nu verwerkt in een luchtige cabaretvoorstelling.
In maart werden wij door de Rotary uit Hoorn als goed doel aangewezen voor een speciaal VIParrangement in het kader van de première van de James Bond film “No time to die”. Vanwege de
coronapandemie moest deze première echter uitgesteld worden naar een later tijdstip.
Er werd aandacht besteed aan de week van de vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zou onze stichting
niet in staat zijn om haar werk te doen.
In april hebben twee crewleden een bezoek gebracht aan de Rotary in Hilversum. Zij hebben daar
een presentie gegeven over het werk dat Tweestrijd doet. Dit heeft geresulteerd in een mooie gift
die uiteraard aan de jongeren ten goede komt.
Vergaderingen werden in deze tijd helaas noodgedwongen online gehouden, want het werk moest
wel gewoon doorgaan.
Na de zomer werd het contract voor het gebruik van de ruimtes van Startwijzer in Hoorn weer met
een jaar verlengd. Wij zijn dankbaar voor het aanbod van mevrouw Van Lent waardoor wij de
gelegenheid hebben om met een groep bij elkaar te komen (uiteraard zodra dit weer mogelijk is).
In augustus hebben wij een gesprek gehad met mevrouw Gortzak, docent en zorgcoördinator op het
Tabor College Werenfridus en gemeenteraadslid in de gemeente Hoorn om mogelijkheden te
verkennen om ons werk op een andere manier voort te zetten. Door het vertrek van een aantal
crewleden zijn wij tot de conclusie gekomen dat het geven van gastlessen, zoals wij die de afgelopen
jaren hebben gegeven, in deze vorm niet meer haalbaar is. Er is een aantal mogelijkheden ter tafel
gekomen, die wij verder gaan uitwerken.
In september hebben wij aandacht geschonken aan de “Wereld suïcide preventie dag”.

Ook in september mochten wij onze eerste fysieke cerwvergadering (wel met 1,5 meter afstand),
weer houden. Het was fijn om elkaar weer te zien en wij hebben o.a. een nieuw concept voor de
scholen besproken.
Uit onverwachte hoek mochten wij een grote donatie ontvangen voor het werk van onze stichting.
Wij zijn deze gever, maar ook alle andere gulle gevers gedurende het afgelopen jaar, dankbaar voor
hun ondersteuning die waardering uitspreekt voor het werk dat wij doen.

Zo eindigde een zeer vreemd en onverwacht jaar voor ons toch nog positief. Wij zien ernaar uit om
ons werk, zodra dat weer mogelijk is, onverminderd voort te zetten.

