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Het bijzondere van de Gift City is dat deze Stichting wordt gevormd door mensen uit alle lagen 
van de bevolking. Zo kunnen mensen, of ze nu sterk, zwak, rijk of arm zijn, samen de Gift City tot 
een plek maken waar je mag zijn zoals je bent. Elke vrijwilliger is uniek en kan hier zijn eigen 
talenten en kwaliteiten (her)vinden en inzetten. 

Bruggen bouwen 
Mensen die zich aanmelden bij de Gift City hebben vaak een tegenslag gehad in het leven. Hierbij 
kun je denken aan het verliezen van een baan, gezondheidsproblematiek of andere 
privéomstandigheden die ervoor kunnen zorgen dat iemand flink uit balans raakt. De stap naar een 
betaalde baan voelt voor hen soms als een snelstromende rivier die ze over moeten steken. Het 
concept van de Gift City is dat deze mensen hier de brug mogen vinden om weer mee te draaien 
in de maatschappij en nieuwe sociale contacten kunnen opdoen. Ze mogen bij de Gift City in hun 
eigen tempo zoeken naar waar hun grenzen liggen en waar hun kracht ligt. 

Het is mooi om te zien dat mensen zichzelf hervinden en waar mogelijk stappen durven zetten 
richting een (betaalde) baan, waar ze zich gezien voelen en op hun plek zijn.  

 

De Gift City heeft in haar 3e bestaansjaar opnieuw prachtige resultaten geboekt. Vanaf de start 
zijn de initiatiefnemers met de ondernemers begonnen. Zij hebben ons geholpen de Gift City te 
maken tot wat het nu is. In 2018 hebben wekelijks ruim 150 vrijwilligers gemiddeld 16 uur 
gewerkt in de Gift City. Daarnaast hebben 26 city-werkers in 2018 een duurzame, betaalde baan 
gevonden. Een prachtig resultaat, en we zijn dankbaar en verwonderd wat er binnen de Gift City 
in korte tijd is gerealiseerd. Samen met de gemeente Zwolle, het UWV, de ondernemers in Zwolle 
e.o., de maatschappelijke organisaties en de vele vrijwilligers is de Gift City een niet meer weg te 
denken stichting in het veranderende speelveld in Zwolle. Een organisatie waar het hart van de 
mens centraal staat en de organisatie complementair wil zijn aan alle mooie initiatieven die er in 
Zwolle en omgeving zijn.  

De Gift City is afhankelijk van giften en donaties. In 2018 is er vanuit en op verzoek van de 
gemeente Zwolle een “right to challenge” ondersteuning toegekend voor 3 jaar. De Gift City heeft 
geen inkomsten uit PGB geleden of prestatiecontracten voor werk fit maken of naar werk leiden. 
In de bijgevoegde jaarstukken treft U de financiële rapportage van de Stichting aan. Er waren 
gemiddeld in 2018 3 betaalde medewerkers actief binnen de Gift City. De vele vrijwilligers 
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  

Tevens ontvangen de bestuursleden voor haar werkzaamheden geen vergoeding. We hopen dat de 
rapportage voldoende duidelijkheid biedt. Mocht dit desondanks niet zo zijn, dan vernemen wij 
dat graag van U. 

 

Met Zwolse groet,      Mr. R. Broeksema, voorzitter 
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