In De Gift City in Zwolle bieden we mensen, die om welke reden dan ook wat achterstand
hebben opgelopen in de maatschappij, weer een mogelijkheid om “op krachten te komen”.
Uitgangspunt is altijd dat gezocht wordt naar ieders specifieke talenten en vervolgens naar
een passende ervaringsplek.
Dat gebeurt binnen 1 van de 5 onderdelen van De Gift City. Maar sedert 2017 ook steeds
vaker buiten De Gift City.
Door het grote netwerk van de initiatiefnemers omarmen steeds meer ondernemers,
instanties, onderwijsinstellingen en veelal gepensioneerde vrijwilligers de missie en visie van
De Gift City.
Daarnaast zijn er vrijwilligers met een reguliere baan als vrijwilliger actief om De Gift City die
mooie, stabiele en veilige plek te laten zijn!
Uniek in Zwolle en Nederland!
In 2017 waren er wekelijks gemiddeld 135 vrijwilligers actief, die gemiddeld 16 uur per week
vrijwilligerswerk verrichten in:
 Het City Café
 De Keuken
 De Twinkel Winkel
 Het Talentenbureau
 De Meubelloods
Deze groep wordt begeleid door een groep van vaste vrijwilligers.
Om alles in goede banen te leiden heeft het Oranje fonds aan De Gift City voor 2 jaar een
subsidie toegekend waarmee 4 medewerkers een parttimebaan hebben gekregen.
Deze subsidie eindigt medio 2018.
De Gift City heeft een ANBI-erkenning en is verder volledig afhankelijk van giften en steun
vanuit het bedrijfsleven.
In 2017 zijn er ruim 30 city-werkers uitgestroomd naar een betaalde functie.
De Gift City ontvangt geen subsidies (of PGB’s) van het werk-fit of naar werk toe leidden.
De Gift City werkt intensief samen met:
 Stichting EEGA
 Gemeente Zwolle
 UWV
 Bedrijfsleven uit de regio Zwolle
 Stichting Present
 De maatschappelijke organisaties regio Zwolle
 De sociale wijkteams
 PEC Zwolle United
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen vergoeding.
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze website: www.degiftcity.nl
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