
   

 

Terugblik 2021  
  
We mogen met dankbaarheid terugkijken op het jaar 2021, het jaar waarin het Credohuis 
Parkstad operationeel werd en waarin we al een aantal jongeren mochten verwelkomen 
en helpen in de ontwikkeling van hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid. Het 
daadwerkelijk kunnen starten met onze missie in de volle wetenschap dat de nood hoog 
is, en op sommige fronten nog gestegen is door de uitdagingen rondom de Corona 
pandemie, is iets waar we trots en blij over zijn. Wel heeft de wereldwijde Corona 
pandemie er ook voor gezorgd dat de levering van bouwmaterialen onder druk kwam te 
staan waardoor de verbouwing van het Credo Opvanghuis en het Credo Buurthuis 
vertraging heeft opgelopen. Op het moment van schrijven wordt nog hard gewerkt aan 
de oplevering van de Credo Buurthuis faciliteiten en zal ook nog het een en ander gedaan 
moeten worden aan de afwerking van het Credo Opvanghuis. Dit letterlijk verbouwen 
'met de winkel open' heeft zo zijn uitdagingen gekend, maar op geen enkele wijze heeft 
dit een negatieve impact gehad op het opstarten van de Credo organisatie en de opvang 
en begeleiding van de eerste jongeren. Op 5 november 2021 mochten we onze eerste 
bewoner verwelkomen en eind november zaten we al 'vol'. Onze volledige capaciteit van 
6 opvangplekken wordt bereikt zodra de nachtwacht voorziening gereed is (gepland 
begin maart 2022). Zowel in het aannemen van het jongeren begeleidings-team als bij het 
vinden van de benodigde vrijwilligers voor de nacht- en weekend diensten zijn we rijkelijk 
en 'just-in-time' voorzien. Het feit dat onze medewerkers in de beginmaanden nauw 
betrokken waren bij de verbouw- en inrichtings-werkzaamheden heeft positief 
bijgedragen aan de teamvorming en de ontspannen en liefdevolle sfeer, die uitgaande 
van de vele positieve reacties van talloze bezoekers en ouders merkbaar en onlosmakelijk 
verbonden zijn met de Credo aanpak en identiteit.  
  
Ook naar de directe omgeving en de wijk zijn er vele initiatieven ontplooid om de komst 
van een Credo opvanghuis een zachte landing te geven en voor te bereiden. Zo hebben 
we in juli op zeven dagdelen meer dan 130 wijkbewoners een eerste rondleiding mogen 
geven in de transformatie van een voor hen bekend pand naar een totaal andere 
bestemming. Met de komst van de eerste bewoners is het ook zaak om vanaf het begin al 
te werken aan het opzetten van de juiste interne organisatie (administratief en 
procesmatig) die voldoet aan het door de Credo organisatie gestelde kwaliteitsniveau. 
Ook hier is in 2021 al zo'n grote stap voorwaarts gezet dat certificering van die 
organisatorische inrichting sneller dan verwacht zal kunnen plaatsvinden.  
  
Zoals eerder beschreven is het Credo Buurthuis nog niet geopend/klaar. Toch vindt er nu 
reeds iedere maand het veiligheidsoverleg van WonenZuid plaats, heeft het 
wijkpreventieteam er al diverse vergaderingen gehad en lopen buurtbewoners af en toe 
binnen wanneer er gewerkt wordt. We kunnen zeker stellen dat dit de acceptatie van het 
Credo huis Parkstad in de wijk ten goede komt en dat het nu al een behoefte invult 
waarbij de wijk volledig inspraak heeft. 
  



 

Al met al zijn we trots op wat er in 2021 allemaal tot stand is gekomen maar zijn we vooral 
trots dat onze eerste jongeren het Credohuis Parkstad al echt zijn gaan zien als hun 
persoonlijke huis. Een huis waar ze zich veilig en geaccepteerd voelen om van daaruit te 
werken aan hun identiteit, bekwaamheid en zelfstandigheid om zo tot bloei te komen en 
de wereld te verrijken met hun unieke maar oh zo waardevolle persoonlijkheid. 
 

Als laatste willen we niet onvermeld laten, dat dit prachtige initiatief, niet tot stand had 
kunnen komen zonder de vele grote en kleine bijdragen van talloze ondernemers en 
particulieren. Het stichtingsbestuur is jullie allemaal bijzonder erkentelijk en dankbaar! 
Ook danken we de overheid en fondsen die dit met financiële ondersteuning mogelijk 
maken.  Gemeente Heerlen, Gemeente Kerkrade, Oranjefonds, Kansfonds, Stichting 
Kerkrade Gezond, ZonMW, Provincie Limburg, Stichting Rosas Donamus. 

 

 

 
 


