
Een erf 

waar iedereen 

ertoe doet

Een goed voorbeeld van samenleven in de toekomst



 ‘Als je samen reist  
kom je verder’

We leven in een wereld waar alles op z’n kop lijkt te staan, iedereen 
het druk heeft, de trein maar altijd door raast en verhalen nooit 
stoppen….

Oase van rust
Het 8ste Werk wil in deze wereld een oase van rust zijn met tijd en oog voor 
elkaar. Samen met alle mensen die hier komen of wonen bouwen wij ons 
erf uit tot een plek waar je rust kunt vinden en anderen kunt ontmoeten.

Wij staan voor ‘noaberschap’
Vroeger was het ‘noaberschap’ vanzelfsprekend; omzien naar en zorgen 
voor elkaar.
Wij zijn ervan overtuigd dat we met ‘noaberschap’ voor een belangrijk 
deel kunnen voorkomen dat problemen te groot worden en mensen dure 
zorgindicaties nodig hebben. Het 8ste Werk is dus geen zorgboerderij,  
wij zijn er voor iedereen!

Met Het 8ste Werk gaan wij terug naar het ‘noaberschap’ in de Kamper 
samenleving. 
Dat doen wij vanuit vier belangrijke basisprincipes:

✓ Iedereen doet ertoe
✓ Leven vanuit rust   
✓ Zorg dragen voor de natuur
✓ Leven vanuit het genoeg

Nieuwsgierig?
Kom gerust langs om zelf te ervaren wat Het 8ste Werk is. 
    Elke zondag lunch tussen 12.00 en 14.00 uur, voor iedereen  

toegankelijk
    Elke maandag klusdag tussen 9.30 uur tot 15.30 uur, voor iedereen 

toegankelijk
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p ‘Zowel de tafel als  
het erf delen met  
de Kamper burgers’

Soms droom je van een groter huis zodat je zelf een feestje kan 
geven
Soms droom je van meer geld zodat je je vrienden kan uitnodigen
Soms droom je om meer vrienden of familie te hebben waarmee  
je je verbonden voelt
Soms droom je dat je het niet alleen hoeft te doen

Bij een boerderij en een erf hoort het noaberschap; Omzien naar en 
zorgen voor elkaar. Een gezamenlijke maaltijd verbindt daarin het meest. 
In de tijd dat het laagdrempelige eetinitiatief eeTze ontstond leerden 
wij dat gezellig samenzijn belangrijker was dan het eten zelf. Uit dat 
samenzijn ontstonden namelijk onderlinge contacten, afspraken en 
andere initiatieven. Ieder mens wil graag geven. En iedereen kan leren om 
te ontvangen.    

Behalve de maaltijd en de tafel delen wij bij Het 8ste Werk ook het erf. De 
Kamper burger mag dat erf gebruiken. Zo bouwen we met elkaar aan een 
beweging waarin samendoen meer waarde krijgt dan iets alleen doen. Of 
zoals een Afrikaans spreekwoord het mooi zegt: ‘If you want to go fast, 
go alone. If you want to go far, go together.’ Als je snel wilt gaan, ga dan 
alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen op weg.

Voor wie?
✓ Voor mensen die graag het erf, de tuin of de tafel willen gebruiken
✓  Voor mensen die meer ruimte nodig hebben om hun talenten te 

ontwikkelen
✓  Voor mensen die willen ontdekken wat het betekent om samen op 

pad te gaan
✓ Voor mensen die ervoor kiezen om Kampen samen mooier te maken



Iedereen kan de  
“reddende engel’’ zijn
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Soms heb je een helpende hand nodig om een drempel over te gaan. 
Om uit je situatie te komen. Inclusief leven gebeurt niet vanzelf. 
Iemand leren kennen, over grenzen durven denken, hulp aanbieden 
en in verbinding staan. Daar is moed voor nodig en dat is wat wij 
willen bieden. Wij geloven in een samenleving waarin iedereen een 
plek heeft en erbij hoort.

‘Iedereen heeft in het leven zo nu en dan een reddende of beschermengel 
nodig’ zegt Ruud. Hij zat jarenlang in huis zonder de moed te vinden om 
naar buiten te gaan. Alleen voor boodschappen en als het echt moest. 
Ruud bleef samen met zijn zoon verscholen achter de voordeur. Vader en 
zoon kwamen niet verder dan de tuin. De leefwereld van Ruud was erg 
klein, de zorg voor zijn zoon erg groot. Geen extra’s geen hulp…dan is het 
leven erg alleen. Toen Ruud op een goed moment de moed bijeenraapte 
om naar een bijeenkomst over armoede te gaan kwam hij schuchter over 
de drempel en voelde zich erg opgelaten. Zijn reddende engel was een 
vrouw die zei: ‘Help jij mij even in de keuken?’ Daar ontstond een relatie. 
Die relatie groeide uit tot een netwerk en dat groeide weer uit tot het 
oppakken van activiteiten. Het heeft het leven van Ruud veranderd. 

Voor wie?
✓  Voor mensen die zichzelf niet als wezenlijk onderdeel van de 

samenleving zien
✓  Voor mensen die geloven dat zelfredzaamheid niet voor iedereen is 

weggelegd
✓  Voor mensen die de uitgestoken hand willen pakken en mensen die 

de uitgestoken hand voor iemand anders willen zijn



 ‘Wij vermenigvuldigen  
door in rust te delen’

w
ij

 s
ta

a
n

 v
o

o
r

n
o

a
be

r
sc

h
a

p

Soms heb je tijd nodig om te zoeken, zonder dat anderen direct met 
antwoorden komen
Soms heb tijd nodig om de ander weer te leren vertrouwen
Soms heb je gewoon zin om te komen en je handen uit de mouwen te 
steken

Herman heeft er bewust voor gekozen om op zijn 62e met vervroegd 
pensioen te gaan. Daarna wilde hij een actieve bijdrage leveren aan 
sociaal maatschappelijke doelen. De wekelijkse klusdag bij Het 8ste Werk 
is een van zijn bijdragen geworden. ‘Ik mag hier zijn wie ik ben en met 
mijn inzet een bijdrage leveren aan een mooier erf. Ik zie wat geven en 
delen met mezelf en anderen doet. Ik ontvang er ook veel voor terug.’

Samen met Andries en vele anderen is Herman een van de klussers van 
Het 8ste Werk. Zij geven hun tijd en energie, maar genieten vooral om met 
elkaar te bouwen aan een mooiere samenleving waarin iedereen tot rust 
kan komen en er mag zijn. Zonder agenda, gewoon zoals je bent.

Voor wie?
✓  Voor mensen die, op welke manier dan ook, in rust willen bijdragen



‘Vroeger was het mijn doel  
om rijk te worden, nu wil ik 
bijdragen aan een zorgzame 
en betere wereld’
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‘Als je mij vroeger had gevraagd waar ik van droomde zou ik zeggen rijk 
worden’ vertelt Romano. Hij is inmiddels heel wat jaren verder en heeft 
veel levenswijsheid opgedaan. Het leven brengt niet altijd wat je hoopt 
of droomt. Romano: ‘Nu word ik er gelukkig van dat ik bij mag dragen 
aan een zorgzame en duurzame wereld. Ik hoef geen hulp meer van 
professionals omdat ik een omgeving heb gevonden waarin mensen voor 
elkaar zorgen en er voor elkaar zijn. Dit is hoe ik wil leven en dit is wat ik 
aan mijn kinderen wil doorgeven.’

Een nieuwe omgeving kan aanzetten tot omdenken. Tot een nieuw 
netwerk, tot nieuwe inspiratiebronnen. Naast zorg voor elkaar wil Het 
8ste Werk ook zorgdragen voor de schepping, voor het milieu. Daarom 
bouwen we ons groene erf zoveel mogelijk met recyclebare materialen en 
zorg voor de natuur. 

Voor wie?
✓  Voor mensen die bij kunnen dragen aan een duurzame, groenere 

wereld
✓  Voor mensen die met kennis, ervaring of materialen bij willen 

dragen aan de bouw van ons groene erf 
✓  Voor mensen die hun kennis en ervaring willen delen voor een 

groene omgeving, van het delen van stekjes tot het meebouwen aan 
de moestuin 



‘Gerda zocht en kocht  
om uit te delen, altijd  
met iemand in gedachten’
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‘Koop en verzamel niet meer dan je zelf nodig hebt. Al het andere 
kun je een 2de, 3de of 4de leven gunnen en doorgeven aan een ander.’ 

Bij Het 8ste Werk streven we ernaar dat iedereen genoeg heeft om van te 
leven. En we stimuleren mensen die vanuit het ‘meer’ mogen leven om te 
delen met anderen. 
Bij Het 8ste Werk delen we liefde, tijd en bezit.

Soms kom je mensen tegen die een rasechte verzamelwoede hebben. 
Niet omdat ze zelf alles willen bezitten maar omdat ze het niet kunnen 
verdragen dat ‘spullen en spulletjes’ niet goed op hun plek komen. Gerda 
hield van verzamelen. Altijd kwam zij met haar fiets met fietstassen 
langs om spulletjes te brengen. Vaak nam ze ook weer wat mee terug. 
Lang hebben wij niet begrepen waarom Gerda dit deed en waarom het zo 
belangrijk voor haar was. Maar Gerda was haar tijd ver vooruit. Zij wist 
wat het was om te leven vanuit het genoeg. Zij wist ook wat het was om te 
leven vanuit het tekort. Gerda gooide daarom nooit iets weg. Toen Gerda 
in het hospice lag en er veel tijd was om haar te laten vertellen leerden 
wij de echte Gerda kennen. ‘Je denkt zeker dat dat rare mens niets heeft 
gelezen en dat ze zomaar iets doet he?’ Maar Gerda had juist veel gelezen 
en veel nagedacht over het leven. Wij mochten van haar leren wat het 
betekent om zuinig te zijn op spullen en de waarde ervan echt te zien.

Voor wie?
✓  Voor mensen die willen geven maar niet altijd weten hoe
✓  Voor mensen die Het 8ste Werk willen gebruiken als proeftuin om 

inspiratie op te doen, elkaar te stimuleren om te consuminderen, te 
recyclen en tijd vrij te maken om te zijn



‘Ik kan pas op adem komen  
als ik een woonplek heb’
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‘En zo sta ik die volgende dag met mijn fiets, toilettas en een foto 
van mijn kinderen buiten in de kou. Het is alles wat ik nog heb en ik 
heb het koud.’ 

Deze korte zin houdt een wereld vol ellende in. Op straat staan, je zag het 
misschien wel aankomen, maar toch… Geen thuis meer te hebben voelt 
als een diepe, diepe afgrond. Je weet niet waar het eindigt en je hebt geen 
energie meer om door te gaan. Deze persoon heeft zijn leven weer op de 
rit en is gelukkig. Vaak zegt hij ‘wat zou een plek als Het 8ste Werk mij 
hebben geholpen in die tijd.’

Mensenlevens laten zich niet plannen. Het kan iedereen gebeuren dat 
alles zomaar ineens anders loopt dan je dacht. Het 8ste Werk wil er zijn 
voor mensen die op straat komen en niet weten waar ze naartoe moeten. 
En voor mensen die hun onveilige thuissituatie willen ontvluchten maar 
nergens naartoe kunnen. 

Veiligheid, verbinding en onderdak is dan belangrijk. Een springplank 
naar betere tijden.

Voor wie?
✓  Voor iedereen die om welke reden dan ook geen thuis meer heeft 

en op zoek is naar tijdelijk onderdak. Het 8ste Werk biedt onderdak 
voor maximaal anderhalf jaar



Nieuwsgierig?
Kom gerust langs om zelf te 
ervaren wat Het 8ste Werk is. 
  Elke zondag lunch tussen 

12.00 uur en 14.00 uur, voor 
iedereen toegankelijk

  Elke maandag klusdag 
tussen 9.30 uur tot 15.30 uur, 
voor iedereen toegankelijk

Op onze website vind je een  
compleet overzicht van alle 
activiteiten. 

Het 8ste Werk
Zwartendijk 8
8265 pd  Kampen
https://het8stewerk.nl/
het8stewerk@gmail.com
06 – 312 73 555
06 – 836 78 786

Ervaar noaberschap in  
een oase van rust
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