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CONCLUSIE
Het driejarige project De armoede voorbij is eind 2017 afgerond. In dit jaarverslag blikken we terug
op 2017 en beschrijven we welke ontdekkingen we hebben gedaan gedurende het driejarig project.
Verhuizing
Het jaar 2017 begon met de verhuizing van Bij-1. Doordat de oude locatie gesloopt gaat worden,
moesten we op zoek naar een nieuwe locatie. We zijn erg blij met de locatie die we gevonden
hebben, vlakbij de oude locatie, maar met meer (speel)ruimte. Kinderen van de Talentenclub en
Kinderclub hebben geholpen met klussen tijdens de clubs. We zijn erg blij met alle vrijwilligers en
flexibele aannemers, waardoor we met weinig middelen konden verhuizen. Op onze nieuwe locatie
zijn we begin april gestart met onze activiteiten.
Activiteiten
De eerste helft van 2017 hebben we veel activiteiten gedraaid. Rond de zomer schreven we ons
nieuwe projectplan voor de periode 2018-2020, waarvoor we het huidige projectplan evalueerden.
We hebben besloten dat we gaan focussen op de activiteiten die goed draaien en waar vraag naar is
en dat we deze activiteiten kwalitatief gaan verbeteren. We hebben gemerkt dat een grote
diversiteit aan activiteiten te veel coördinatie vraagt en ten koste gaat van de kwaliteit. Hierdoor
hebben we in de tweede helft van 2017 al een aantal activiteiten afgebouwd, om te groeien naar ons
nieuwe projectplan.
De Kinderclub loopt bijzonder goed, er is veel vraag naar en kinderen genieten er zichtbaar van.
Diversen
In het najaar van 2017 hebben we minder vrijwilligers en stagiaires geworven dan we hoopten.
Hierdoor is de capaciteit wat beperkter geworden. We werken er hard aan om dit weer op niveau te
krijgen. Door financiële onzekerheid konden we het contract van de derde medewerker eind
december niet verlengen en moesten we helaas afscheid van haar nemen.
De jaarlijkse Buitenspeeldag, die georganiseerd werd in samenwerking met partners uit de wijk, vond
plaats rondom de nieuwe locatie van Bij-1. Hierdoor konden wijkbewoners kennis maken met onze
nieuwe locatie, terwijl de kinderen genoten van schminken, henna, spelletjes en glittertattoos.
Het jaarlijks uitje in mei was een feestje voor de 50 kinderen, ouders en vrijwilligers die mee gingen.
De kinderen werden uitgedaagd op de survivalbaan en hadden dikke pret.

De coördinatoren
Rosalie Vellekoop en
Debby Harting.
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DOELSTELLING EN METHODIEK
Onze missie is: “Bij-1 draagt bij aan het welzijn van ouders en kinderen in Spoorwijk, Den Haag. We
helpen ouders en kinderen ontdekken dat ze waardevol zijn, talenten hebben en mogen werken aan
mooie toekomstdromen.” Om onze missie te verwezenlijken, zijn we in januari 2015 het project ‘De
armoede voorbij’ gestart.
Met Bij-1 willen we ouders een plek bieden waar zij steun vinden en op adem kunnen komen, zodat
ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen. Anders gezegd: we willen de bandbreedte van ouders
vergroten. De kinderen bieden we een veilige en liefdevolle plek waar ze kunnen spelen en waar ze
zich verder ontwikkelen. We focussen ons op ouders en kinderen die leven in armoede. We proberen
voor hen onze activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te maken. Als leidraad voor het maken van
keuzes in onze aanpak gebruiken we het onderzoek van Sendhil Mullainathan en Eldar Shafir uit het
boek “Schaarste”. Zij laten zien dat het denken van mensen volledig in beslag genomen wordt als zij
schaarste beleven.
Vanuit het boek “Schaarste” hebben we vijf speerpunten die we in
onze aanpak integreren:
1.
2.
3.
4.
5.

Beter beschikbaar (inloop programma)
Praktische vaardigheden aanleren
Contact verdiepen
Samen eten
Stimuleren van creativiteit

Doelen
In ons projectplan hebben we vastgesteld hoeveel mensen uit elke categorie we willen bereiken.
Hieronder is dit in een overzicht weergegeven. De cijfers geven het aantal mensen aan waar we iets
voor willen gaan betekenen.

Kinderen
Ouders
Vrijwilligers

Doel
2014
140
50
30

Realisatie
2014
180
75
30

Doel
2015
150
70
30

Realisatie
2015
275
79
32

Doel
2016
155
90
32

Realisatie
2016
300
75
33

Doel
2017
160
100
35

Realisatie
2017
238
74
26
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ACTIVITEITEN
Bij-1 biedt verschillende activiteiten aan. Hieronder kunt u per activiteit ons bereik en onze
voortgang zien. In de tabellen staat soms >4x. Dit is het aantal bezoekers dat meer dan vier keer is
geweest in dat jaar.

Kinderclub en Talentenclub
Totaal
Aantal activiteiten
Aantal unieke kinderen
Gemiddeld aantal kinderen
Aantal kinderen > 4x

149
136
-

Jan-Juli
Kinderclub
61
83
11
53

Jan-Juli
Talentenclub
39
24
6
13

Aug-Dec
Kinderclub
49
92
11
55

De Kinderclub blijft een populaire club waar de kinderen uit de wijk graag naar toe komen. De
kinderen genieten veel van knutselen en van spelen.
De kinderen van alle clubs hebben tijdens de verbouwing van onze
nieuwe locatie in groepjes geholpen met klussen. Zo konden ze al
wennen aan het nieuwe Bij-1, zodat ze zich sneller thuis zouden
voelen. Na de verhuizing zijn we gestart met kookactiviteiten
tijdens de clubs, wat de kinderen erg leuk vinden.
We hebben een aantal weken met het thema Recyclen gewerkt.
Kinderen knutselden met restmaterialen en in groepjes hebben
we zwerfafval opgeruimd met grijpers en vuilniszakken. De
kinderen waren erg enthousiast over het afval rapen en worden
zich op deze manier bewuster van zwerfafval.
Het bleek begin 2017 ingewikkelder om de Talentenclubs goed
vorm te geven. Het is niet gelukt om vrijwilligers te vinden die ook
technische vaardigheden hebben. Daardoor waren we beperkter
in wat we aan konden bieden. Er is veel gekookt, wat de jongens
erg leuk vinden. Daarnaast zijn ze ook met creativiteit en spel
bezig geweest. Na de zomer zijn we gestopt met de Talentenclubs
door een gebrek aan vrijwilligers.

4
Jaarverslag 2017

Stichting Bij-1

Meidenclub
Aantal activiteiten
Aantal unieke meiden
Gemiddeld aantal meiden
Aantal meiden > 4x

Totaal
18
14
4
9

De eerste helft van 2017 heeft de Meidenclub gedraaid, daarna hebben we besloten om te stoppen
met de Meidenclub. De Meidenclub komt niet terug in ons nieuwe projectplan en omdat het niet
makkelijk liep op dat moment, hebben we besloten om hem in de zomervakantie te stoppen. De
meiden tot 10 jaar zijn welkom op de Kinderclub.
Er kwam een redelijk vaste groep meiden. De meiden waren nog redelijk jong, de gemiddelde leeftijd
was 9 jaar. De meiden waren nog erg speels. Wat vooral goed werkt zijn clubs die uit verschillende
elementen bestaan, waarin spelen, energie kwijt raken en serieuze onderwerpen elkaar afwisselen.
Wat meiden vooral leuk vinden is koken, knutselen en kletsen.
In één meidengroep ontstond er veel strijd en was het moeilijk om vat te krijgen op de
groepsdynamica. Een aantal meiden zocht flink de grenzen van het toelaatbare op. Dit vroeg heel
wat begeleiding om weer tot een gezellige groep te komen.

Ouder- en Kindlunch
Bij-1 geeft aandacht aan gezond eten tijdens de Kinderclub en de Inloopochtend. Bij-1 heeft
daarnaast pilots gedraaid met het organiseren van lunches voor ouders en kinderen. Gezond eten
werd gewaardeerd en regelmatig namen bezoekers zelf lekkers mee. Het leek een goed idee, maar
bleek te arbeidsintensief en niet voldoende passend bij de kernactiviteiten van Bij-1. Hierdoor is
ervoor gekozen om aan de lunchsessies geen voortgang te geven.

Aantal activiteiten
Aantal unieke ouders
Aantal unieke kinderen
Gemiddeld aantal deelnemers

Totaal
1
3
8
3
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Jaarlijks uitje
Het jaarlijks uitje in mei was een leuke dag survivallen bij 2sur5 in Wateringen. Zij organiseren
survivals voor kinderen en zijn gewend om met kinderen te werken die wat meer aandacht nodig
hebben.
Het was die dag prachtig weer en met een grote dubbeldekker touringcar gingen we met 50
kinderen, een aantal ouders en vrijwilligers op stap. De vrijwilligersgroep bestond uit een
keukenteam en vrijwilligers die de kinderen begeleidden met survivallen.
De kinderen werden naar leeftijd ingedeeld, waardoor ze een eigen survival programma hadden. Zo
schoten ze met pijl en boog, klommen met touwen over het water, leerden vuurtje stoken en hutten
bouwen. De medewerkers van 2sur5 begeleidden alle activiteiten in samenwerking met onze
vrijwilligers. Het keukenteam zorgde voor heerlijk vers fruit in de pauze en voor een smakelijke lunch.
Naast het grote jaarlijks uitje hebben we een uitje georganiseerd in samenwerking met het
Laaktheater. Met 20 kinderen, ouders en vrijwilligers bezochten we een theatervoorstelling in het
Laaktheater. De kinderen genoten van deze culturele activiteit.
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Huiswerkbegeleiding
Aantal activiteiten
Aantal unieke kinderen
Gemiddeld aantal kinderen
Aantal kinderen > 4x

Totaal
28
23
4
15

Tot de zomervakantie gaven we twee keer per week huiswerkbegeleiding na schooltijd aan groep 5,
6, 7 en 8. Dit vond plaats in de ‘ouderkamer’ van basisschool Jeroen. De kinderen kwamen graag,
genoten van een rustig moment waarbij ze aan hun huiswerk kunnen werken en de gezelligheid van
samen brood en fruit eten en wat drinken. Helaas heeft Bij-1 de huiswerkbegeleiding in juli 2017
moeten stoppen, nadat we een aantal groepen hadden gedraaid. Waar we in eerste instantie
startten met het geven van huiswerkbegeleiding, verwachtte de school later bijles. Bij-1 geeft echter
geen bijles, de vrijwilligers zijn daar niet voor opgeleid en het geven van bijles hoort niet tot de
kerntaken van Bij-1.
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Inloop voor ouders
Aantal activiteiten
Aantal unieke ouders
Aantal unieke kinderen
Gemiddeld aantal ouders
Gemiddeld aantal kinderen
Aantal ouders > 4x

Jan-Juli
61
48
57
4
6
16

Aug-Dec
35
25
29
2
3
5

Het eerst half jaar liep de inloop voor ouders goed. Door te flyeren in de wijk en het mede
organiseren van de Buitenspeeldag is er een aantal nieuwe ouders bij de ochtenden gekomen. We
hadden drie vaste vrijwilligers die hun eigen ochtend draaiden samen met stagiaires of andere
vrijwilligers.
Na de zomer zijn we doorgegaan met twee ochtenden in de week, omdat één vrijwilliger was
gestopt. In het najaar is er een hele periode geweest dat er minder ouders kwamen op de
ochtenden. Dit was een teleurstelling voor de vrijwilligers en voor ons. We hebben overal weer
posters opgehangen en flyers neergelegd. Ook hebben we een Pietengym georganiseerd rond
Sinterklaas, om nieuwe ouders te trekken. We hopen in 2018 de ochtenden weer tot bloei te laten
komen.
We bieden ouders op deze ochtenden een plek om even op adem te komen. De kinderen spelen met
elkaar en ouders ontmoeten andere ouders waardoor hun sociale netwerk zich uitbreidt.
Ondertussen wordt er gezongen, geknutseld, fruit gegeten en voorgelezen. De vrijwilliger start deze
activiteiten en stimuleert de ouder om dit vorm te geven met zijn/haar kind(eren). Op die manier
doet de ouder zelf ervaring op met voorlezen en ontdekt welke liedjes zijn/haar kind leuk vindt. We
hopen dat hierdoor de ouders thuis ook regelmatig deze activiteiten vorm gaan geven.
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Ontdekkingen De Armoede Voorbij 2015-2017
Drie jaar lang hebben we met veel enthousiasme gewerkt aan het project ‘De Armoede Voorbij’.
Binnen dit project lagen er uitdagingen om nieuwe activiteiten uit te proberen. Hierdoor hebben we
leren experimenteren, wat ons meer creativiteit en samenwerking in de wijk heeft gebracht. Wel
merkten we dat veel verschillende soorten activiteiten te veel vergden qua coördinatie en dat
hierdoor soms de tijd ontbrak om een activiteit kwalitatief te verbeteren. In ons nieuwe projectplan
‘Een leerrijke speelplek’ zetten we erop in om te focussen op een kleiner aantal hoofdactiviteiten en
de activiteiten te verdiepen.
Activiteiten
De Ouder- en Kind Lunch en de Ouderinspiratie bijeenkomsten zijn niet goed van de grond gekomen.
De Huiswerkbegeleiding heeft 2,5 jaar heel goed gelopen. Veel kinderen hebben genoten van de rust
om hun huiswerk te maken. Het was een mooie aanvulling voor de kinderen in de wijk, maar deze
activiteit is helaas gestopt.
We zijn gestart met de Talentenclub om meer praktische vaardigheden aan te leren aan de kinderen.
Inmiddels hebben we dit ook gedeeltelijk kunnen toepassen in de Kinderclubs. Vooral het koken
vinden de kinderen geweldig, in ons nieuwe pand hebben we hier ook veel meer mogelijkheden
voor.
De Kinderclub is erg populair bij de kinderen, er is veel vraag naar. Een aantal jaar geleden bedachten
we één creatieve activiteit en konden de kinderen verder vrij spelen. Inmiddels is Bij-1 hierin verder
ontwikkeld en bieden we diverse activiteiten tegelijkertijd. Hierdoor zijn de kinderen meer geboeid
en spelen in kleinere groepjes, er is rust op de club en meer uitdaging voor de kinderen.
De Inloop voor Ouders is volgens planning verlopen. Al hadden we in het najaar van 2017 wat minder
aanloop dan verwacht.
Vrijwilligers
We zijn gestart met het bieden van een vrijwilligersvergoeding aan vrijwilligers die een activiteit zelf
leiden. Zij hebben meer verantwoordelijkheden dan andere vrijwilligers. Hierdoor is het ons gelukt
om beter opgeleide vrijwilligers te vinden en oud-stagiaires te behouden.
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