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CONCLUSIE
Het eerste jaar van ons nieuwe project ‘De armoede voorbij’ ligt inmiddels achter ons. In aantallen komen
er meer ouders en kinderen dan we verwacht hadden, daar zijn we erg dankbaar voor. Er is een aantal
nieuwe activiteiten van start gegaan. De huiswerkbegeleiding is veel groter van opzet geworden dan
gedacht. Het is bijzonder dat de kinderen zelf heel enthousiast zijn over de huiswerkbegeleiding. Met de
Ouder- en Kindlunch hebben we een pilot gedraaid, die goed bevallen is.
Met de Ouder Inspiratie Bijeenkomsten en de huisbezoeken zijn we nog niet gestart. Het ontbijt bij de
inloop voor ouders hebben we geprobeerd te starten, maar hier bleek onvoldoende animo voor te zijn.
De kinderclub wordt goed bezocht en de kinderen zijn erg enthousiast over de nieuwe activiteiten die we
aanbieden (wat te maken heeft met onze Reggio Emilia methode, waarbij we meer de creativiteit van het
kind stimuleren).
We zetten ondertussen als organisatie grote stappen vooruit en merken dat we groeiende zijn in allerlei
opzichten. Er zijn vrijwilligers die meer verantwoordelijkheid krijgen en graag meedenken. We kunnen
meer activiteiten aanbieden en we zijn meer dagen in de week open. Als coördinatoren merken we dat
ons werk verandert en dat we hier weer een nieuwe balans in moeten zoeken. Ook werken we nog meer
samen met andere organisaties in de wijk, wat een positief effect op de wijk heeft.

Doelstelling
In ons projectplan hebben we vastgesteld hoeveel kinderen, ouders en vrijwilligers we willen bereiken.
Hieronder is dit weergegeven. De cijfers geven het aantal mensen aan waar we iets voor willen gaan
betekenen. De realisatie is het werkelijk aantal bereikte mensen. Zichtbaar wordt dat we in 2015 meer
mensen bereikt hebben dan verwacht. We zijn sneller gegroeid in het aantal activiteiten dat we
aanbieden dan verwacht. Ook is de animo voor huiswerkbegeleiding veel groter dan onze inschatting was.

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

Doel
2017
160
100
35

Aantal bereikte kinderen
70
0-4 jaar
115
4-12 jaar Kinderclub, Talentenclub
16
10-12 jaar Meidenclub
74
8-11 jaar Huiswerkbegeleiding
Aantal activiteiten in de week
2014
Inloop voor ouders
2
Kinderclub
3
Talentenclub
0.5
Meidenclub
2
Huiswerkbegeleiding
Ouder- en Kindlunch
Totaal
7.5

De armoede voorbij

2015
3
3
2
2
3
1
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Jaarverslag 2015

Stichting Bij-1

2

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 driejarige
project ‘De armoede voorbij’ gestart. In de periode 2011-2014 liep het project: ‘Een duurzame
toekomst’.
Met Bij-1 willen we ouders een plek bieden waar ze 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 willen we een veilige en liefdevolle plek bieden waar ze kunnen spelen en
waar ze zich verder kunnen ontwikkelen. We focussen ons op ouders en kinderen die leven in
armoede. We proberen onze activiteiten voor hen 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. Beter beschikbaar (inloop programma)
2. Praktische vaardigheden aanleren
3. Contact verdiepen
4. Samen eten
5. Stimuleren van creativiteit

Ons dagje uit bij de boerderij was een groot succes.
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ACTIVITEITEN

Plan B

Moeder- en Kindcentrum Bij-1 biedt verschillende activiteiten aan. Hieronder kunt u per activiteit ons
bereik en onze voortgang zien. In de tabellen staat soms > 4x, dit zijn het aantal bezoekers die meer dan
vier keer zijn geweest in dat jaar.

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

Totaal
126
130
73

Kinderclub
106
110
10
68

Talentenclub
20
20
5
5

Tijdens de kinderclub werken we veel met de Reggio Emilia methode om de creativiteit van het kind te
stimuleren. Hier zijn de kinderen erg enthousiast over. De kinderclub is gegroeid van twee naar drie keer
per week en is voor kinderen van 4-10 jaar. Tijdens de talentenclub werken we met kleinere groepen
kinderen en zijn we meer gericht op het speels aanleren van vaardigheden. De talentenclub is twee keer
per week voor kinderen van 10-12 jaar (op dit moment zijn er alleen jongens, maar stoere meiden zijn ook
van harte welkom). We willen ook d.m.v. huisbezoeken investeren in de kinderen en hun ouders. Hiervoor
zijn we momenteel een plan van aanpak aan het maken.

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

Totaal
46
16
6
14

Meidenclub 1
22
5
4
5

Meidenclub 2
24
11
7
10

Er draaien dit seizoen twee meidenclubs in Bij-1 met enthousiaste vrijwilligers. Om de week hebben de
meiden een clubavond met creativiteit, gesprek en spel. De leeftijd van de meiden is 10-12 jaar. Ze
genieten van het kletsen en houden er erg van om creatief bezig te zijn. We hadden de mogelijkheid om
een keer een zwembad af te huren, wat de moslim-meiden de kans gaf om een keer te zwemmen. Dit was
een feest voor ze.
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Jaarlijks uitje
In het voorjaar was ons jaarlijks uitje met gezinnen uit Spoorwijk. Dit jaar was er zoveel enthousiasme, dat
we met twee touringcars op stap zijn geweest. In totaal zijn er 24 ouders en 50 kinderen mee geweest. De
gezinnen hebben genoten van een dag naar recreatieboerderij “De Notenhoeve” op het platteland.
Kinderen konden skelteren, spelen in de hooizolder en boerenspelletjes spelen. Vrijwilligers begeleidden
de groepjes kinderen.
Ondertussen gingen de ouders creatief aan de slag met een workshop over hoe je op een goedkope
manier een kinderfeestje kunt organiseren. De ouders ervoeren hoe je op deze manier kinderfeestjes kunt
organiseren met een klein budget.

Ouders aan de slag tijdens de workshop
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OVERIGE ACTIVITEITEN Bij-1

Plan A

Huiswerkbegeleiding
Aantal activiteiten
Aantal unieke kinderen
Gemiddeld aantal kinderen
Aantal kinderen > 4x

Totaal
66
82
11
53

Voor de huiswerkbegeleiding zijn we een
samenwerking gestart met de RK Basisschool Jeroen
en Stichting Mooi. Hierdoor kunnen we twee keer
per week huiswerkbegeleiding bieden in een grotere
ruimte in de school. Dit is tegenover ons eigen pand.
Daarnaast geven we ook in samenwerking met
Basisschool De Spoorzoeker in hun gebouw één keer
per week huiswerkbegeleiding. Een deel van de
kinderen maakt vrijwillig gebruik van de huiswerkbegeleiding en een deel van de kinderen wordt vanuit
school gestimuleerd om hieraan deel te nemen. De kinderen zijn er enthousiast over. Na school kunnen ze
eerst wat eten en drinken, vervolgens maken ze huiswerk en daarna spelen ze een spelletje met elkaar.
De huiswerkbegeleiding wordt in totaal drie keer per week aangeboden voor kinderen van 8 tot 11 jaar.

Ouder Inspiratie Bijeenkomsten
We willen Ouder Inspiratie bijeenkomsten starten om ouders meer te betrekken en te inspireren over
opvoeding. Helaas is dit nog niet van de grond gekomen. We hadden onze handen vol aan de succesvolle
uitbreiding van onze andere activiteiten. We hebben daarop besloten om eerst ons te focussen op de
andere activiteiten en als daar meer routine in is gekomen willen we deze activiteit gaan ontwikkelen.

Ouder- en Kindlunch
In het voorjaar hebben we een pilot gedraaid om te lunchen met ouders en hun kinderen. Dit ging erg
goed. We hebben ouders persoonlijk uitgenodigd en gevraagd om vijf keer bij ons te komen lunchen. Er
was een hoge opkomst en ze waren enthousiast. Regelmatig waren er gesprekjes over gezonde voeding,
gezelligheid aan tafel, etc. Binnenkort gaan we weer starten en willen we dit verder ontwikkelen.

Aantal activiteiten
Aantal unieke ouders
Aantal unieke kinderen
Gemiddeld aantal deelnemers
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Inloop voor ouders
Aantal activiteiten
Aantal unieke ouders
Aantal unieke kinderen
Gemiddeld aantal ouders
Aantal ouders > 4x

Totaal
111
69
75
5
35

De inloop voor ouders heeft afgelopen jaar nieuwe uitgangspunten gekregen. Het is gelukt om de ochtend
als een inloop vorm te geven. Zo maakt het niet uit als ouders later aanschuiven. Er komen ouders met
hun kinderen van 0-4 jaar. We geven ouders de mogelijkheid om hun netwerk in de wijk uit te breiden,
wat we ook zien gebeuren. Daarnaast stimuleren we de ouders om voor te lezen, te knutselen met hun
kind en we eten elke ochtend fruit met elkaar. We hebben met een ontbijt als pilot gedraaid, maar hier
bleek onvoldoende animo voor. De ochtend draait nu goed op drie ochtenden per week, elke ochtend
heeft zijn vaste vrijwilligersteam.
In het najaar hebben we in samenwerking met Buurt- en kerkhuis De Oase een nieuwe activiteit gestart:
Moeder en Kind in Beweging. Hierbij boden we de moeders een sportactiviteit aan, terwijl de kinderen
deels meededen en konden klimmen en dansen. Helaas was het aantal deelnemers niet groot genoeg om
met de activiteit verder te gaan.
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Inkomsten 2015
In onze jaarrekening 2015 vindt u alle details over de inkomsten en uitgaven. Hierbij noemen we de inkomsten:
Kansfonds
Gemeente Den Haag
Fonds 1818
Stichting Rotterdam
Fonds Madurodam
Haëlla Stichting
Donateurs
Totaal
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25.000
16.000
12.000
5.000
5.000
2.500
2.525
68.025
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