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Voorwoord

Het jaarverslag over 2016 is alweer het derde openbare jaarverslag van stichting Weeshuis
der Doopsgezinden. Het verslag gaat in op de organisatorische, inhoudelijke en financiële
ontwikkelingen in het afgelopen jaar en beoogt zo op transparante wijze informatie te
verstrekken aan al onze relaties en belangstellenden.
In 2016 liepen de twee voornaamste thema’s van het jaar daarvoor door: het vormgeven
van onze samenwerkingen op de langere termijn én het oog hebben voor de actualiteit
die zich voordoet. Aan het laatste gaf het Weeshuis in 2016 opnieuw vorm door bij te
dragen aan enkele organisaties die noodhulp geven aan kinderen in crisissituaties
in het buitenland. De oorlogssituatie in Syrië en de daarmee samenhangende
vluchtelingenproblematiek waren in 2016 onverminderd ernstig. Ook deden zich zware
overstromingen voor in Bangladesh, een land waar het Weeshuis al langer bij betrokken
is. Omdat kinderen in dergelijke situaties bijzonder kwetsbaar zijn, heeft ons bestuur
gezocht naar partijen die op dit vlak effectief en snel konden optreden. Naast deze steun
ten behoeve van kinderen in het buitenland heeft het Weeshuis ook dichter bij huis
gekeken: in Haarlem werd de pilot-aanstelling van een coördinator voor vluchtelingen mede
gefinancierd. Een toelichting vindt u verderop in dit jaarverslag.
De meerjarige samenwerkingen die het Weeshuis op haar eigen initiatief is aangegaan,
ontwikkelden zich in 2016 goed en het was zeer leerzaam en nuttig om op deze meer
intensieve wijze betrokken te kunnen zijn bij een aantal mooie en waardevolle projecten in
binnen- en buitenland. Deze werkwijze ervaren wij als een meerwaarde omdat deze kansen
biedt, zowel voor de partijen die de projecten uitvoeren, als voor het Weeshuis zelf.
Bestuurlijk hebben in 2016 twee belangrijke veranderingen plaatsgevonden.
- Doordat mw. Reinders Folmer uit het bestuur trad, werd zij het eerste lid van de Raad
van Toezicht, die daarmee in werking trad. Onder 1.2 wordt de Raad van Toezicht nader
toegelicht.
- Ook de stichting Middelhout stelde een Raad van Toezicht in. Het Weeshuis was in 1996
één van de twee oprichters van Middelhout. Zie 1.2 voor meer informatie over de relatie
tussen het Weeshuis en Middelhout.
Met oog voor zowel de geschiedenis als voor de toekomst hebben wij het afgelopen jaar
getracht steun te geven aan partijen die de situatie van jeugdigen die het moeilijk hebben
concreet verbeteren. Ik hoop dat u na lezing van dit jaarverslag een goede indruk hebt van
hoe wij dit in 2016 hebben gedaan.
namens het bestuur,

Hendrik Blanksma,
voorzitter.
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1 Inhoudelijk jaarverslag over de ontwikkelingen
in de afgelopen periode
1.1 De historie van het fonds
Het Weeshuis der Doopsgezinden is een
vermogensfonds: een organisatie met een
eigen vermogen dat door de oprichters
van het oorspronkelijke weeshuis in 1634
is gestart. In die tijd besloot het Haarlems
echtpaar Nicolaes Billaerts en Tanneken
van Pilcken een kinderhuis te stichten
voor doopsgezinde wezen. In de eeuwen
daarna fungeerde het huis als een thuis
voor vele kinderen, tot het in 1962 werd
gesloten omdat met de ontwikkeling van
de sociale voorzieningen van overheidswege, de kerkelijke zorg voor wezen niet
langer nodig was. Na de sluiting van het
daadwerkelijke weeshuis, bleef het door
de opeenvolgende besturen opgebouwde
vermogen bestaan. De regenten van
het weeshuis besloten om dit blijvend in
te zetten voor jeugdigen en jongeren op
een wijze die zo goed mogelijk past bij
de geschiedenis van de organisatie. De
opbrengsten van het vermogen worden
daarom besteed aan projecten en initiatieven ten behoeve van jeugd en jongeren
in achterstandsituaties.
In 1978 verkreeg het Weeshuis der
Doopsgezinden de bestuurlijke rechtsvorm van een stichting en werden de
statuten vastgesteld. Met ingang van 1
januari 2008 (de ingangsdatum van de
ANBI-regeling) is de stichting door de
belastingdienst aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling: ANBI. Organisaties met deze status dragen in hun
doelstelling en activiteiten bij aan het
algemeen nut. ANBI’s voldoen aan criteria
die door de belastingdienst zijn opgesteld
(bijvoorbeeld: de organisatie zet zich
voor minstens 90% in voor het algemeen
belang, heeft geen winstoogmerk, de
beloning voor bestuurders is beperkt). De
stichting is lid van de FIN: de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland. Daarnaast werkt het Weeshuis op

regelmatige basis samen met andere
vermogensfondsen in kennisuitwisseling en gezamenlijke betrokkenheid bij
projecten.
1.2 Samenstelling bestuur, aantal vergaderingen en nevenfuncties
De bestuurssamenstelling was in 2016
als volgt:
- H.J. Blanksma, voorzitter
- Mw J.M. Reinders Folmer- Hamelink,
		 secretaris (van 01/01/2016 tot en met
		 28/09/2016) *
- E.H. Huisman, penningmeester
- Mw L.C.M. Blomjous-Maillette de Buy
		 Wenniger, lid
- Mw S.J. Lantinga, lid
- P.N. van Sprang, lid (en secretaris
		 na het vertrek van Mw. J.M. Reinders
		 Folmer-Hamelink)
* Mevrouw Reinders Folmer-Hamelink
nam in de bestuursvergadering van 28
september afscheid als bestuurslid en
werd vanaf dat moment lid van de Raad
van Toezicht van het Weeshuis der Doopsgezinden. De heer van Sprang volgde
haar als secretaris op.
In de komende tijd zal een tweede en
derde lid van de Raad van Toezicht
worden benoemd. De functie van de Raad
van Toezicht is, dat zij toestemming moet
geven, voordat het bestuur bepaalde
besluiten kan nemen, namelijk de goedkeuring van de financiële jaarrekening,
de benoeming van een bestuurslid of een
wijziging van de statuten. Daarmee wordt
de bestuurlijke soliditeit op lange termijn
zekerder gesteld.
Ook de stichting Middelhout stelde in
2016 een Raad van Toezicht in. Het
Weeshuis was in 1996 één van de twee
oprichters van Middelhout. Nu is het
Weeshuis één van de drie participanten
van de stichting ‘Haarlemse Vrienden’,
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die de leden van de Raad van Toezicht
van Middelhout benoemt. Deze raad van
Toezicht heeft onder meer de bevoegdheid om bestuursleden van de stichting
Middelhout te benoemen.
In de loop van het jaar 2016 werd tevens
gesproken over de werving van een nieuw
bestuurslid voor het Weeshuis, in opvolging van mevrouw Reinders Folmer-Hamelink. Naar verwachting zal begin 2017 een
opvolger benoemd kunnen worden.
In 2016 heeft het Weeshuis der Doopsgezinden 7 bestuursvergaderingen
gehouden. Een lijst van nevenfuncties van
de bestuursleden wordt jaarlijks geactualiseerd en ter beschikking gesteld aan de
bestuursleden om onderling te toetsen of
er geen sprake is van ongewenste belangenverstrengeling.
1.3 Ontwikkelingen met betrekking tot de
samenstelling van de staf en huisvesting
De samenstelling van de staf van het
Weeshuis der Doopsgezinden is in het
jaar 2016 ongewijzigd geweest:
- Mw J.C.M. Le Fèvre-Opdam:
uitvoerende taken
- Mw J.E. Schouten: adviestaken
De staf is in april 2016 verhuisd naar een
nieuwe kantoorlocatie: het Office Hotel
aan de Fonteinlaan in Haarlem. Dit omdat
de oude kantoorlocatie gesloten en
gesloopt ging worden.
De bestuursvergaderingen vonden in
de meeste gevallen plaats in de Theekoepel van het Weeshuis te Haarlem. De
bestuursleden verrichten hun verdere
bestuurstaken niet vanuit een vaste
locatie, zij werkten veelal vanuit de eigen
woning of kantoor.

1.4 Over de doelstelling en doelgroep
De statutaire doelstelling van Stichting
het Weeshuis der Doopsgezinden luidt:
Het zonder winstoogmerk stimuleren van
jeugd- en jongerenwerk in de regio Kennemerland, elders in Nederland en daarbuiten, waarbij het gaat om activiteiten op
uiteenlopende gebieden ten behoeve van
jeugd en jongeren in achterstandsituaties
(vastgesteld: 8 mei 2014).
De stichting draagt bij aan projecten
binnen Nederland (circa 2/3 van het
jaarlijks donatiebudget) en buiten Nederland (circa 1/3 van het donatiebudget).
Bijdragen worden verstrekt aan vele
soorten projecten, waarbij een voorname
vraag altijd is in hoeverre er sprake is van
een achterstandsituatie.
1.5 Beleidsontwikkelingen 2016 en korte
vooruitblik naar 2017
- Buitenland
Sinds 2015 werkt het Weeshuis ten
aanzien van haar bestedingen ten
behoeve van het buitenland met enkele
partijen in een strategisch partnerschap.
Dit zijn meerjarige projecten met partners
die door het Weeshuis zelf zijn benaderd
en waarbij meerdere voordelen worden
ervaren. Het bestuur van de stichting
krijgt op deze wijze meer inzicht in en
kennis over een specifiek onderwerp/
gebied en krijgt zo ook zicht op de langere
termijn resultaten van haar bestedingen.
Voor de partnerorganisatie is een meerjarige betrokkenheid zowel inhoudelijk als
financieel stimulerend en kan een kritische inhoudelijke betrokkenheid vanuit
een financier een meerwaarde hebben.
Het Weeshuis werkt op deze wijze samen
met SOS Kinderdorpen voor hun kinderdorp in Tsjaad en met VSO Nederland ten
behoeve van een onderwijsproject in Ethiopië. Deze projecten hebben zich in 2016
goed ontwikkeld en zullen ook in 2017
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door blijven lopen. Naast deze grotere
meerjarige projecten, zal een deel van het
buitenlandbudget echter altijd beschikbaar blijven voor incidentele aanvragen
en initiatieven in een losser verband.
Het Weeshuisbestuur kijkt daarbij altijd
kritisch naar de vraag hoe de doelgroep
zelf betrokken wordt, hoe de initiatiefnemer zicht houdt op het project en welke
toekomstvisie wordt gehanteerd op (financiële) zelfredzaamheid van de doelgroep.
- Binnenland
Binnen Nederland werkt het Weeshuis op
een vergelijkbare wijze: een deel van het
budget wordt besteed binnen strategische
samenwerkingen die op initiatief van het
Weeshuis zelf worden aangegaan. Een
ander deel is beschikbaar voor aanvragen
die wij ontvangen in een losser verband.
Leidend blijft altijd de vraag in hoeverre
er sprake is van een achterstandsituatie
in de projectopzet waarvoor wordt aangevraagd.
Een strategische partner waar het
Weeshuis de afgelopen jaren mee heeft
samengewerkt, is het UAF: stichting voor
vluchtelingstudenten. Het MBO-fonds
binnen deze organisatie heeft de afgelopen jaren vorm gekregen, mede met
steun van het Weeshuis. De succesvolle
meerjarige pilotfase van dit project is in
2016 tot een afronding gekomen en in
2017 wordt bezien hoe dit verder kan
worden ontwikkeld.
Daarnaast heeft het Weeshuis in 2016
verder onderzocht welke thema’s en
mogelijke partners er bij ons fonds
passen. Dit zal in 2017 leiden tot het
aangaan van nieuwe strategische samenwerkingen.
- Noodhulp naar aanleiding van
		 crisissituaties
Ook al beschouwt het Weeshuis zichzelf
niet in eerste instantie als een noodhulpfonds, toch werd ook in 2016 op

ons eigen initiatief aan enkele partijen
steun gegeven voor noodhulp. Vanzelfsprekend betrof dit specifiek kinderen die
door noodsituaties getroffen werden. Het
Weeshuis zocht hiervoor naar partijen
met het juiste netwerk en expertise om
het verschil te kunnen maken. Er werd
een bijdrage verstrekt voor de hulp na
de zware overstromingen in Bangladesh (augustus) en aan partijen die zich
inzetten voor vluchtelingkinderen in het
gebied rond de Middellandse Zee en in
Damascus (september).
- Coördinator vluchtelingen in Haarlem
Sinds de komst van de grote stroom
vluchtelingen (waaronder kinderen) naar
Nederland in 2015, zijn er overal vele initiatieven ontstaan om hen te ondersteunen
en begeleiden in hun nieuwe situatie. Zo
ook in Haarlem. Omdat er zoveel tegelijk
gebeurde, ontstond in 2016 in de kring
van kerken en vrijwilligers de behoefte
een coördinator aan te stellen die het
geheel kon overzien, alles in goede banen
kon leiden en de juiste verbindingen kon
leggen. In eerste instantie is deze tijdelijke functie als pilot opgezet en organisatorisch ondergebracht bij Stem in de Stad.
Het Weeshuis heeft, samen met enkele
andere fondsen, de functie financieel
mogelijk gemaakt. In 2017 zal verder
worden bezien of en hoe deze pilot een
vervolg zal krijgen.
- Communicatie: huisstijl, website
		 en software
De nieuwe huisstijl die werd ontwikkeld
(logo + lettertype) vormt de basis voor de
nieuwe website. Met het eerste ontwerp
daarvan is in 2016 begonnen. Naar
verwachting wordt de nieuwe site medio
2017 gelanceerd en hebben wij dan de
beschikking over een gebruiksvriendelijker systeem. Naast het bieden van
informatie over bijvoorbeeld aanvragen
en de geschiedenis van het Weeshuis,
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dient de site vanzelfsprekend als manier
om verantwoording af te leggen over de
financiële en inhoudelijke ontwikkelingen
binnen onze organisatie. Daarnaast is
in 2016 gewerkt aan de testfase van de
nieuwe aanvraagsoftware die met ingang
van januari 2017 in gebruik zal worden
genomen. Het betreft een systeem
waarbij aanvragers een eigen account
aanmaken waarin zij ook in staat zullen
zijn hun eigen aanvragen overzichtelijk
bij te houden en makkelijk kunnen zien
waarover bijvoorbeeld nog een rapportage
moet worden ingediend.

- Samenwerking
Het Weeshuis zoekt graag de samenwerking op met andere partijen. In 2016
werd bijvoorbeeld met andere vermogensfondsen samengewerkt in diverse
fondsen- overleggen, vergaderingen (o.a.
van de FIN: de vereniging van Fondsen
in Nederland) en themabijeenkomsten
en nam het Weeshuis op uitnodiging
ook deel aan het programma jeugd van
Stichting Het R.C. Maagdenhuis. Het is
plezierig en nuttig om op deze manier
kennis en ervaring met elkaar te delen.
Het is de intentie om deze vormen van
samenwerking te behouden en waar
mogelijk verder uit te bouwen.

2 Financieel jaarverslag: verkorte staat van baten en lasten

Over het jaar 2016 wordt een financiële
jaarrekening opgesteld en beoordeeld
door RSM Niehe Lancée Kooij
Accountants te Haarlem. In dit openbaar
jaarverslag is een verkorte staat van
baten en lasten opgenomen.
In 2016 bedroeg het totaal van
de baten € 1.751.628
Het totaalbedrag van
de lasten was € 2.314.890
Het tekort van € 563.262 is
ten laste gebracht van het eigen
vermogen.

BELEIDSTERREIN

Doopsgezind
Gevangenenzorg
Gezondheidszorg
Kinderrechten
Noodhulp
Onderwijs
Pleegzorg
Taalontwikkeling
Vluchtelingen
Voorzieningen
Wezenzorg
TOTAAL

AANTAL
TOEKENNINGEN

Het totaalbedrag dat in 2016 is
uitgegeven aan donaties is € 1.994.537
In onderstaande tabellen worden deze
naar beleidsterrein en binnen-/buitenland
uitgesplitst.
In 2016 werden in totaal 153 aanvragen
afgewezen.
Kijkende naar de afgelopen vijf jaar,
dan is een toenemend totaal aantal
aanvragen waarneembaar en een
geleidelijk afnemend percentage
gehonoreerde aanvragen.

TOEGEKEND
BEDRAG
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1
55
2
3
44
9
5
5
97
14
241

€ 159.097
€ 25.000
€ 426.474
€ 25.000
€ 60.000
€ 460.197
€ 54.172
€ 35.874
€ 53.000
€ 561.949
€ 133.792
€ 1.994.537

PERCENTAGE VAN TOTALE
BESTEDING

8%
1%
21 %
1%
3%
23 %
3%
2%
3%
28 %
7%
100 %

Tabel 1: toekenningen per beleidsterrein

AANTAL
TOEKENNINGEN

Binnen Nederland
Buiten Nederland
TOTAAL

TOEGEKEND
BEDRAG

€ 1.187.054
€ 807.483
€1.994.537

Tabel 2: toekenningen naar binnen-/buitenland
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PERCENTAGE TOEKENNING VAN
TOTALE BESTEDING

60 %
40 %
100 %

3 Voorbeeldprojecten 2016

Het voert te ver om alle projecten die wij ondersteunden in 2016 voor het voetlicht te
brengen in het jaarverslag. Er is voor gekozen om een gevarieerde keuze aan projecten (in
doelgroep, plaats, duur etc.) te laten zien zodat de lezer een indruk kan krijgen van ons
werk. Het gaat om projecten die door het Weeshuis financieel zijn gesteund en die in 2016
zijn opgestart, uitgevoerd of afgerond.

1 Villa Pinedo: “Niet jouw taak”:
(online) hulp voor kinderen die te maken hebben met een vechtscheiding.
Met het project “Niet jouw taak” wil
Villa Pinedo kinderen steunen van
wie de ouders in een (vecht)scheiding
verwikkeld zijn. Het meerjarige project
beoogt met een multimediale aanpak
deze kinderen te bereiken en te
ondersteunen op een manier die bij ze
past. De website wordt hiertoe nog beter
afgestemd op de doelgroep en ook de

andere communicatiemiddelen worden
geoptimaliseerd (voorbeelden: video’s,
jongerenforum, app, online buddy’s). In
2016 is een goede start gemaakt: sinds
de nieuwe communicatievormen zijn
gestart, hebben zich in 4 maanden tijd al
165 kinderen aangemeld die graag een
buddy wilden krijgen.

ÉÉN VAN DE BUDDY’S

Door het buddy-project heb ik geleerd dat mijn negatieve ervaring met de scheiding van mijn ouders niet
alleen maar negatief hoeft te zijn, want ik kan er andere kinderen mee helpen door ze een luisterend oor te
bieden of advies te geven vanuit mijn eigen situatie.
EEN STIEFMOEDER

Mijn bonusdochter Lisa heeft sinds kort een buddy en daar zijn wij echt ontzettend blij mee. Wij merken
dat Lisa lekkerder in haar vel zit doordat ze weet dat ze haar verhaal kwijt kan bij iemand die ze niet
kent maar die wel echt naar haar luistert. Top!

16 nieuwe buddy’s leren elkaar tijdens een trainingsdag bij Villa Pinedo beter kennen dmv ‘speed daten’

8

2 Gevangenenzorg Nederland: ondersteuning van jong volwassen hulpvragers
tijdens en na detentie
Gevangenenzorg Nederland heeft in
2014 het programma “jong-volwassen
hulpvragers” opgezet. Het was in
eerste instantie een pilot (waaraan het
Weeshuis ook bijdroeg), maar deze bleek
zo succesvol dat het is doorontwikkeld
tot een regulier programma binnen het
aanbod van Gevangenenzorg. Ook in
2016 steunde het Weeshuis dit doel. Het
programma is gericht op de specifieke
behoeften en vraagstukken van de

jongere doelgroep binnen de populatie
van gedetineerden. Daarnaast richt het
zich op de achterblijvende jonge familie/
het gezin van de jong gedetineerde. Een
onderdeel van het programma is de
inzet van een vrijwillige bezoeker. Dit is
zowel mogelijk voor de gedetineerde als
voor “de achterblijvers”. De vrijwilligers
worden opgeleid voordat zij worden
ingezet en worden blijvend begeleid
vanuit GZN.

In juni 2012 veranderde het leven van Rachel (24) compleet. Haar man Wesley (25) werd gearresteerd.
Wesley zit vast voor een overval op een supermarkt. Rachel stond er ineens alleen voor. Ook voor de opvoeding
van Joan, haar kleine meid van 5 jaar. Al snel klopte ze aan bij Gevangenenzorg Nederland. “Ik had
natuurlijk wel hulp, maar ik wilde mensen die mij echt begrijpen en een luisterend oor bieden. Iemand die mij
niet veroordeelt om wat Wesley heeft gedaan”, aldus Rachel. De bezoeken van vrijwilliger Susan betekenen
veel voor Rachel. “ik leef echt naar haar bezoeken toe, dat ik m’n verhaal weer kwijt kan. We praten over
de opvoeding van Joan, over dingen die ik moeilijk vind, over Wesley z’n weekendverlof. En ik heb ook wel
interesse in de dingen die Susan doet, dat vind ik ook leuk om te horen.”
Vrijwilliger Susan zegt: “Ik vind het belangrijk dat mensen beseffen dat partners of familie van iemand die
een delict pleegt, er ongevraagd bij betrokken worden. Die mensen eromheen lijden minstens zo erg. Roddelen in
de supermarkt, dat kunnen mensen, maar wie kijkt echt naar ze om? Wie luistert? Hier zie je dat ook: het
is niet alleen Rachel, maar ook Joan, en Rachel’s ouders en Wesley’s ouders, die lijden ook. Daarom moeten we
ook naar hen omzien.”

Moeder met kind
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3 St. Bretels: ondersteuning van jonge gezinnen waarvan
een ouder overlijdt/overleden is
Stichting Bretels zet zich in voor jonge
gezinnen die een of beide ouders gaan
verliezen of hebben verloren. De stichting
is een initiatief van drie zussen die hun
moeder al jong verloren toen zij 46
jaar oud was. De levenslessen van hun
moeder vormen de basis voor Bretels:
uitgaan van het positieve, je schouders
eronder zetten als het even tegen zit,
je hart volgen, vechten waar je voor
staat, zelfstandig zijn, het maximale uit
het leven halen en bovenal het leven
liefhebben. Met het oprichten van de
stichting hopen de zussen een houvast
te kunnen zijn voor jonge gezinnen die in

dezelfde situatie zitten. Gezinnen kunnen
zichzelf aanmelden maar kunnen ook
door vrienden, familie of hulpverleners
aangemeld worden. Tijdens een intake
onderzoeken de initiatiefnemers samen
met daarvoor opgeleide vrijwilligers wat
de stichting voor hen kan betekenen.
Dit leidt tot een plan op maat dat
in samenwerking met organisaties,
bedrijven en vrijwilligers uitgevoerd
wordt. Daarnaast organiseert Bretels ook
plenaire bijeenkomsten. Zo is er Bretels
Bijeen voor volwassenen en Bretels
Bondgenoten voor kinderen en jongeren.

JULIA, 11 JAAR, VERLOOR IN 2015 HAAR MOEDER

“Je vergeet even dat je ermee moet leven omdat je met Bondgenoten bent die hetzelfde meemaken als jij.”
THIJS, 7 JAAR, VERLOOR IN 2016 ZIJN MOEDER

“Pap, ik heb voor het eerst niet langer het gevoel dat ik alleen ben”, zei Thijs tegen zijn vader toen ze naar
huis liepen na Bretels Bondgenoten.

De kinderen en jongeren maken tijdens Bretels Bondgenoten met een échte rapper hun eigen rapteksten.
Daarna worden de raps geoefend en in sommige gevallen gepresenteerd aan de ouders.
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4 Studenten voor Samenleving: Vooruit
Bij VoorUit zetten studenten van de
Vrije Universiteit en de Universiteit van
Amsterdam zich 10 uur per week in
voor de wijk waar ze wonen, in ruil voor
woonruimte. Ze werken in negen wijken
in Amsterdam West, Nieuw-West en
Noord. Het project beoogt laagdrempelige
ontmoetingen in de wijk te organiseren. In

samenwerking met bewoners en partners
in de buurt organiseren ze activiteiten die
de sociale cohesie in de wijk versterken.
De woningen worden om niet door de
betrokken woningbouwcorporaties
beschikbaar gesteld. Het gaat vaak om
woningen met een tijdelijke verhuur-status
in sloop- en renovatiegebieden.

EEN MOEDER VAN EEN CONTACTGEZIN

“Mijn kinderen en ik vinden het leuk dat er iemand van VoorUit elke week bij ons langs komt. Af en
toe doen de kinderen mee met activiteiten in ’t Reimertje. Ze worden er heel blij van. Het is leuk voor de
kinderen en ik word er ook blij van. Mijn kinderen zijn slechthorend en doordat er iemand van Vooruit
elke week komt, leren ze beter te praten. Wij vinden vrijdag een leuke dag, omdat dan een Vooruiter langs
komt bij ons.”
GEBIEDSBEHEERDER VAN EEN BETROKKEN WONINGCORPORATIE

“Ik ben erg enthousiast over het werk van VoorUit. Hun activiteiten in de Bakemabuurt in Geuzenveld
dragen bij aan ons gezamenlijke doel: buurten creëren waar je kunt groeien. Fantastisch om te zien hoe
bijvoorbeeld kinderen wordt geleerd wat zwaartekracht is en dat er samen met de kinderen natuurkundige
proefjes worden gedaan. Veel respect en waardering ook voor de VoorUit-studenten die zich inzetten om
bewoners zich meer geborgen en veilig te laten voelen in hun eigen buurt.”
DIRECTRICE VAN EEN BETROKKEN BASISSCHOOL

“Dit schooljaar werken wij wederom met veel
plezier samen met de studenten van VoorUit.
De studenten verzorgen twee keer per week
de huiswerkbegeleiding voor onze leerlingen,
begeleiden de redactie van leerlingen bij het
maken van de kindernieuwsbrief en geven een
workshop aan de leerlingen op onze atelierdagen.
De studenten van VoorUit zijn betrokken,
verantwoordelijk en enthousiast!

VoorUit studenten Toon en Quinten
begeleiden buurtkinderen tijdens de
kookclub in Slotermeer-Oost. De kookclub helpt kinderen om te koken en te
leren over gezonde voeding. Er wordt
gekookt voor de ouders die aan het
einde van de activiteit aansluiten. Er
wordt gezamenlijk gegeten.
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5 Abrazos: hulp voor kinderen met autisme in Peru
Stichting Abrazos beoogt de situatie
van kinderen met autisme en hun
gezin in Peru te verbeteren. Dit door
overdracht van kennis en ervaring
zodat men autisme kan herkennen. Er
wordt begeleiding opgezet en passende
ondersteuning geboden. Abrazos
richt zich daarbij op de kinderen
zelf, op hun ouders en familie, op
onderwijzend personeel, artsen en
andere hulpverleners. Verbindingen
worden gelegd met de universiteit

in Cusco en met maatschappelijke
en overheidsinstanties om de
behandelmethodiek verdere bekendheid
te geven.
Uiteindelijk is de inzet er op gericht dat
kinderen/jongeren met autisme zodanig
begeleid worden dat zij een reële kans
krijgen om zich te ontwikkelen en hun
plek binnen het maatschappelijk leven
kunnen innemen. Het Weeshuis droeg in
2016 bij aan het activiteitenprogramma
van Abrazos.

MOEDER VAN EEN ZOON MET AUTISME

“Sinds we bij Abrazos zijn is de sfeer in huis veel gezelliger geworden. De vader van Fernando begrijpt nu
veel beter waarom hij is zoals hij is en daarom maakt hij nu geen vervelende opmerkingen meer. Fernando
voelt zich veel veiliger en rustiger en spreekt nu ook beter uit wat hij moeilijk vindt. En daardoor kan ik
hem beter helpen.”
EEN PSYCHOLOOG DIE SINDS 5 JAAR WERKZAAM
IS VOOR ABRAZOS

Wat ik zo leuk vind aan het werken voor
Abrazos is het feit dat ik één van de weinige
psychologen ben die veel weet van Autisme. In de
regio Cusco zijn er sowieso weinig professionals
die weten wat Autisme is en hoe ze om moeten
gaan met kinderen met Autisme. Door het
gebrek aan kennis krijgen veel kinderen een
verkeerde diagnose en slechte behandeling. Dit
omdat de aangeboden behandelvormen niet goed
aansluiten bij wat deze kinderen nodig hebben.
Ik vind het daarom erg leuk dat ik onderdeel ben
van een team dat zich inzet om deze professionals
te trainen om kinderen met Autisme op een goede
manier te behandelen. Voor mij geeft het veel
voldoening om te weten dat we zo verschil maken
voor een grote groep mensen.”

Om de interactie met Alejandro te verbeteren,
wordt “Floorplay” ingezet; het kind krijgt de regie in
het spel en wordt uitgedaagd om te communiceren,
problemen op te lossen en om creatief te zijn.

12

6 Simavi: More than Brides – India
In India was Simavi, met een bijdrage
van het Weeshuis, actief in een
project om kindhuwelijken tegen te
gaan door de culturele tradities die
dit in stand houden geleidelijk aan te
pakken in samenwerking met de lokale
gemeenschappen zelf. Het project richtte
zich op meerdere pijlers: “empowerment”
van meisjes, verbeteren van de toegang
tot formeel onderwijs, betrekken van de

lokale gemeenschappen, de ontwikkeling
en verbetering van wetgeving en
beleid en de verbeterde toegang tot
gezondheidszorg voor jongeren, met
name de meisjes. Dit alles met het doel
om de zeggenschap van de jongeren
ter vergroten en ze weloverwogen
beslissingen over hun eigen leven te laten
nemen.

SUKANTI

Eén van de deelneemsters aan de bijeenkomsten over kind huwelijken is Sukanti. Zelf trouwde zij
op haar 15e jaar. Ze kreeg zes miskramen, voordat haar dochters gezond ter wereld kwamen. Over
de bijeenkomsten zegt zij “ik heb mijn leven vergooid doordat ik zo vroeg ben getrouwd. Maar mijn
dochters zal ik niet zo jong laten huwen omdat ik nu weet dat dat niet goed voor hun ontwikkeling is. De
informatie die ik heb gekregen in de bijeenkomsten was van grote waarde.”
TUKUNI

Een andere deelneemster is de jonge Tukuni, die op haar 13e werd geacht te trouwen met een man van
38. Door deelname aan de bijeenkomsten kon zij haar verhaal vertellen en konden haar ouders worden
overtuigd het huwelijk niet door te laten gaan. Zij zegt “ik ben erg dankbaar voor de hulp en aanmoediging
die ik ontving waardoor ik genoeg kracht kreeg om mijn stem te laten horen. Doordat de meisjes in mijn
dorp door het project zoveel leren, worden zij beschermd tegen kind huwelijken.”

Onderdeel van het project: meisjes spelen een rollenspel over kindhuwelijken.
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