
Jaarverslag Stichting Jong & Zwanger over het jaar 2021  

Activiteiten  

Mei 2017 is stichting Jong & Zwanger in het leven geroepen. Het doel is om ondersteuning 
te bieden aan jonge moeders die door een zwangerschap in de problemen zijn geraakt, 
waardoor zelfredzaamheid als ouder en participatie in de samenleving bereikt worden. Voor 
het bieden van deze ondersteuning, in de vorm van opvang, begeleiding en voorlichting, is 
een geschikt pand nodig. Een pand waarin de jonge (aanstaande) moeders tijdelijke opvang 
ontvangen en waarin ook de begeleiding en voorlichting gerealiseerd kan worden.  

Ten tijde van de oprichting van de stichting in mei 2017 was er zicht op een geschikte locatie 
waar mogelijkheid was om woningen voor de jonge moeders bij te bouwen. Helaas is 
voorjaar 2018 gebleken dat, vanwege diverse redenen, de betreffende locatie voor de 
opvang van Jong & Zwanger niet door kon gaan. Dit betekende helaas vertraging van het 
werk van Jong & Zwanger. Vanaf voorjaar/zomer 2018 is de stichting opnieuw een 
onderzoeksfase ingegaan. Een belangrijke vraag was: hoe kunnen we een nieuwe locatie als 
opvangplek voor Jong & Zwanger realiseren?  

De afgelopen jaren is stichting Jong & Zwanger de samenwerking aangegaan met Groeihuis. 
Dit is een aanbieder van ambulante begeleiding en kleinschalige woonvormen voor jongeren 
en jongvolwassenen, waaronder een jonge moeder. Stichting Jong & Zwanger gaat Groeihuis 
helpen als het gaat om de ondersteuning aan jonge moeders. Ook zijn er mogelijkheden 
voor samenwerking tussen Groeihuis en Stichting Jong & Zwanger wat betreft een benodigd 
pand.  

Financiën  

De inkomsten van 2021 hebben betrekking op giften van kerken en particulieren. De 
uitgaven hebben met name betrekking op organisatiekosten. Voor een volledig beeld van de 
financiën van de Stichting, verwijzen we naar het financiële verslag van 2021.  

Verwachtingen  

In het jaar 2022 hoopt de stichting in samenwerking met Groeihuis een nieuwe geschikte 
locatie te kunnen betrekken waar het werk van Jong & Zwanger gerealiseerd kan worden. 
Groeihuis werkt er zorginhoudelijk en financieel naartoe om een pand aan te schaffen en 
begeleiding te kunnen bieden aan jonge moeders. De stichting hoopt dan zo snel mogelijk te 
kunnen starten met het ondersteunen van jonge moeders.   

 


