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INLEIDING
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2020,
het laatste jaar van het projectplan ‘Een leerrijke
speelplek’ 2018-2020.
Bij-1 organiseert activiteiten voor kinderen en ouders
vanuit een eigen locatie in Spoorwijk. De
hoofdactiviteiten van Bij-1 bestaan uit de Ouder- en
kindochtenden en de Kinderclubs. We merken dat dit
nog steeds activiteiten zijn waar ouders en kinderen
graag aan mee doen.
Wat een bizar en bijzonder jaar. Een pandemie treft
de wereld en ook in Bij-1 zien we daar heel duidelijk de gevolgen van. Het jaar begint goed, met
gezellige drukbezochte activiteiten. Al begin maart merken we dat ouders minder komen in verband
met angst voor Corona.
Tijdens de intelligente lockdown vanaf 12 maart moesten we helaas noodgedwongen onze deuren
sluiten en onze activiteiten stilleggen. Dat viel ons erg zwaar, want júist in deze tijd hadden de
kinderen en ouders ons hard nodig! Tijdens de sluiting hebben we zoveel mogelijk contact gehouden
met de gezinnen via social media en op straat.
Zodra het in juni 2020 weer mogelijk was om buiten bij elkaar te komen, hebben wij onze activiteiten
naar de speeltuin om de hoek verplaatst. Daar draaiden we drie kinderclubs en twee ouder- en
kindochtenden per week. Deze activiteiten liepen goed en trokken zelfs nieuwe ouders en kinderen,
omdat we buiten en dus extra zichtbaar waren. In de zomervakantie hebben we tevens familie
zomervakantie activiteiten aangeboden.
Gelukkig mochten we in september 2020 ook weer binnen starten. Uiteraard op de veilige 1,5 meter
afstand (volwassenen) en na aanschaf van een speciaal luchtfilter. We draaiden van september tot en
met december één ouder- en kindochtend per week in plaats van drie, omdat we minder vrijwilligers
hadden (bij klachten dienden zij thuis te blijven en sommige vrijwilligers waren ook bang te komen)
Gelukkig konden we die periode wel nog steeds drie Kinderclubs per week draaien, waarvan één
extra lange op woensdagmiddag. De activiteiten liepen in die periode over het algemeen goed.
We zijn blij dat we veel onze vaste bezoekers gedurende de gehele coronaperiode niet uit het oog
zijn verloren, het – naar omstandigheden – goed met hen gaat en we hen vanaf juni weer konden
verblijden met leuke activiteiten. Gelukkig hebben we geen ernstige coronagevallen meegemaakt
onder de vaste bezoekers en de vrijwilligers.
Tegelijkertijd hebben we ook nieuwe ouders en kinderen betrokken bij Bij-1, met name voor de
buiten- en zomeractiviteiten. Hiervoor hebben we vooral flyers en mond-tot-mond ingezet, maar het
hielp natuurlijk ook dat ouders en kinderen ons letterlijk buiten zagen. Op deze manier hebben we
onze bezoekersgroep afgelopen jaar verder uitgebreid.
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DE ACTIVITEITEN VAN BIJ-1 in 2020
Ouder- en kindochtenden
Bij-1 ligt in Spoorwijk waar mensen met een laag inkomen nog enigszins een
goedkopere huurwoning kunnen vinden. Vaak zijn de nieuwe bewoners de
taal nog niet machtig waardoor contact leggen moeilijk is. Juist een plek als
Bij-1, omdat het laagdrempelig is en je er met je kind fijn kan komen spelen,
maakt dat je je als (jonge) ouder met kleine kinderen snel op je gemak voelt.
Bovendien is het gratis, je kunt er met je vragen terecht en leert zo de wijk en
de buurt beter kennen. Als je de Nederlandse taal nog niet goed spreekt, is
Bij-1 meteen de plaats om dit te oefenen.
Tijdens deze ochtenden (normaal gesproken drie keer per week) creëren de vrijwilligers van Bij-1 een
leerrijke omgeving, waar kinderen van 0-4 jaar kunnen spelen en ontdekken, binnen of buiten in de
tuin. De activiteiten zijn, geïnspireerd op de Reggio Emilia visie, gericht op ontdekken en
experimenteren. Kinderen kunnen in een veilige omgeving, vrij ontdekken en experimenteren en zich
hierdoor ontwikkelen. Ouders krijgen hierdoor tegelijkertijd wat ruimte, hoeven niet constant scherp
te zijn en te corrigeren.

Kinderclubs
Drie middagen per week organiseert Bij-1 Kinderclubs voor kinderen
van 4 tot en met 10 jaar. Het is een plek waar kinderen kunnen
experimenteren, bewegen, spelen, muziek maken en fantaseren. De
Kinderclubs zijn populair. Ruim voordat de deuren open gaan, staan
de kinderen buiten al te popelen om binnen te komen. Zij zitten
vaak vol met verhalen van school en thuis en zijn telkens weer
benieuwd wat er in Bij-1 op hen te wachten staat. De grote tafel
wordt vooraf altijd klaargezet voor kunstzinnige activiteiten met
wisselende materialen om mee te werken. Klei, gips, verf, glitters, lijmpistolen, piepschuim, van alles
om uit te proberen. In de andere ruimtes kun je samen schooltje spelen, boeken lezen, in de
ballenbak springen, met een programma op de computer tekenles volgen, in de tuin spelen, sporten,
timmeren, net waar je zin in hebt. Koken of bakken wordt ook regelmatig gedaan. Ook is er altijd
fruit, nootjes, tosti en drinken. Een fijne middag voor een kind om naar toe te gaan.

Lekker buiten spelen
Bij-1 verkeert in de gelukkige omstandigheid dat we naast de ruimtes
in het pand ook een tuin hebben. Het is fijn om zowel in de ochtend
als in de middag daar gebruik van te maken. Er wordt gespeeld in de
tuin en met water gespeeld. Ook is er een kleine strook waar de
moestuin in wordt onderhouden en je de bijen ziet vliegen. We
hebben in 2020 een trampoline aangeschaft om ook buitenspelen bij
Bij-1 beter te faciliteren.
Op 2 minuten loopafstand is een prachtige buitenspeeltuin
gerealiseerd voor alle wijkbewoners. Bij-1 gaat daar geregeld naar toe
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met de kinderen waarbij we dan fruit, drinken, picknickkleden en speelmateriaal meenemen en zo
gezellig buiten kunnen spelen.

Nieuw: Familie zomervakantie activiteiten
Omdat de meeste kinderen dit jaar niet op vakantie gingen en we nog een
budget hadden voor een uitje/festival, dat nu niet gebruikt werd, hebben we
het initiatief genomen om familie zomervakantie activiteiten te organiseren.
Drie woensdagochtenden, twee in het park om de hoek en één in de buurttuin
‘De hof van heden’, boden we allerlei workshops aan voor ouders en kinderen.
Eén dag samen met Circaso organiseerden we circusactiviteiten. Daarnaast
huurden we een personal trainer in voor sportlessen, gaven skateboardles,
gingen muziek maken met ukeleles en boden ook veel natuuractiviteiten aan, zoals diertjes uit de
sloot ontdekken, stenen ketsen op het water en geurzakjes maken met kruiden uit de natuur. Ook
hebben de kinderen fijn gespeeld met water en superbellen gemaakt.
Samen met de STEK, locatie de Oase ontvingen we Circus Flying Seagull. Ruim 25 kinderen en een
handjevol ouders genoten van een super interactieve voorstelling. Ze zorgden er echt voor dat de
kinderen zich gezien voelden en ze met een lach weg gingen.
Het totale aantal bezoekers van deze familie zomervakantie activiteiten bestond uit 85 ouders en 110
kinderen, sommige kinderen kwamen 1x sommige kinderen alle drie de keren.

INZET VAN VRIJWILLIGERS, KUNSTENAARS EN SAMENWERKINGSPARTNERS
Inzet van vrijwilligers
Elke activiteit in en om Bij-1 kan niet bestaan zonder de trouwe ondersteuning van een
vaste groep vrijwilligers. In de ochtenden staan zij klaar om de ouders en kinderen te
ontvangen. Zij geven hen een warm gevoel van welkom, maken het gezellig en leggen
contact met de ouders. Daarmee bouw je een band op, waardoor je advies kan geven
of informatie kunt uitwisselen. In de middag als de kinderen naar de club komen, zijn er
weer andere vrijwilligers die met de kinderen ontwikkelingsgericht aan het werk gaan
en hen ondersteunen en aanmoedigen in wat ze zelf willen. Ze praten met en luisteren
naar de kinderen, zorgen voor fruit, tosti’s en wat te drinken en creëren een
ontspannen en aandachtige sfeer.

Inzet van kunstenaars
Bij-1 werkt graag samen met professionele kunstenaars, omdat kunst
aantoonbaar goed is voor je ontwikkeling. Het doet iets in je hersenen,
omdat je op een andere manier leert kijken naar waar je mee bezig bent
en iets nieuws in jezelf aanboort. Zo hebben we een beeldend
kunstenaar uitgenodigd voor een workshop tijdens een Kinderclub en
helpen sinds september een muzikant en muziekdocent tijdens de
Kinderclub. Ook hebben we een vrijwilliger met een
kunstenaarsachtergrond, die buitenactiviteiten heeft begeleid tijdens de
intelligente lockdown, zoals werken met klei uit de grond in Spoorwijk en
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het maken van muziekinstrumenten van restafval. Door de pandemie hebben we minder
kunstenaars ingezet dan dat we van plan waren.

Samenwerking in de wijk
Bij-1 is een relatief kleine stichting die voornamelijk draait op de inzet van enthousiaste vrijwilligers,
maar met een grote impact op lokaal niveau. Het is voor ons altijd een uitdaging de financiën voor
een nieuwe periode weer rond te krijgen. Om die reden en om te zorgen voor schaalvergroting in de
wijk, hebben wij het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met STEK, locatie de Oase over een
mogelijke fusie. De gesprekken waren hoopgevend en een fusie stond gepland in 2021, maar helaas
heeft STEK tijdens de coronaperiode aangegeven de Oase per december 2020 te sluiten, waardoor
de fusie niet door kan gaan.
Bij-1 moet daarom opnieuw kijken hoe we kunnen zorgen voor continuïteit van onze activiteiten voor
de kinderen en ouders in Spoorwijk. Bovendien valt nu ook de kinderkunstacademie van STEK in de
wijk weg, waardoor ons bestaan van nóg groter belang is in deze kwetsbare wijk.
In 2020 hebben we met Natuur en tuinieren voor kinderen verschillende natuurgerichte activiteiten
aangeboden voor kinderen in Spoorwijk. We hebben met Stichting Schets samenwerking verkend
voor 2021. Ook met Laaktheater en Muziekcentrum 1001Nachten zijn gesprekken geweest over een
mogelijke samenwerking in 2021.

PROFESSIONALISERING STICHTING BIJ-1
Met behulp van een extra financiële ondersteuning van het Kansfonds, werd
Bij-1 ondersteund door de Sesamacademie om te onderzoeken of ons aanbod
aan ouders en kinderen is wat zij nodig hebben en of er mogelijkheden in de
wijk liggen voor meer samenwerking. Naar aanleiding van hun advies hebben
we ingezet op een verdere professionalisering van stichting Bij-1; we hebben
een nieuw bestuur aangetrokken en zetten nu zzp’ers in om verschillende
expertisegebieden ‘in huis te halen’. Bovendien verwachten we in 2021 een
CRM aan te schaffen om ook onze doelgroepen beter in kaart te krijgen en te
kunnen bedienen.

BEHAALDE RESULTATEN
In ons projectplan hebben we vastgesteld hoeveel mensen uit elke
categorie we wilden bereiken. Hieronder is dit in een overzicht
weergegeven. De cijfers geven het aantal unieke mensen voor wie we iets
wilden betekenen.

Kinderen
Ouders
Vrijwilligers

Realisatie Realisatie
2017
2018
220
168
64
49
23
21

Realisatie
2019
190
75
29

Doel
2020
180
75
32

Realisatie
2020
150
55
29
5

Behaalde resultaten, uitgesplitst naar activiteiten
Ouder- en kindochtenden
Aantal ouder- en kindochtenden
Aantal bezoeken ouders
Aantal bezoeken kinderen
Gemiddeld aantal ouders
Gemiddeld aantal kinderen

44
169
222
4á5
5

Helaas mochten we tussen 15 maart en 12 mei, tussen 5 en 19 november en vanaf 16 december
geen ouder- en kind ochtenden aanbieden in verband met de coronamaatregelen. Het aantal ouderen kindochtenden ligt daardoor vanzelfsprekend lager dan we gewend zijn. Zodra het weer mocht,
zijn we weer gestart met het aanbieden van de ouder- en kindochtenden. Omdat we ook te maken
hadden met vrijwilligers die klachten hadden of in quarantaine moesten, konden we echter maar 2 in
plaats van 3 ochtenden per week aanbieden.

Kinderclubs
Aantal Kinderclubs
Aantal bezoekers kinderen
Gemiddeld aantal kinderen

97
894 (niet unieke bezoekers
dit zijn de totalen)
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De Kinderclub blijft een populaire club waar de kinderen uit de wijk graag naar toe
komen. Drie keer per week is de club actief. In totaal dus 97 Kinderclubs in 2020
met een gemiddelde van 9 kinderen per club. Er zijn minstens drie volwassenen
aanwezig om de Kinderclub te begeleiden.

Familie zomervakantie activiteiten
Totale bezoekende ouders
Totaal bezoekende kinderen

85
110

Al met al kijken we dankbaar en tevreden terug op 2020 dat we ondanks de pandemie nog veel
konden betekenen voor de ouders en kinderen.
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