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Missie Bij-1 

Bij-1 is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen en ouders in armoede. Het is de missie 

van Bij-1 om bezoekers positieve aandacht te geven van persoonlijk betrokken vrijwilligers. Doel is 

dat er een veilige en liefdevolle plek ontstaat waar kinderen zich met plezier en middels creativiteit 

kunnen ontwikkelen. Ouders vinden in Bij-1 een luisterend oor, morele steun, praktisch advies en 

een sociaal netwerk. Op die manier wil Bij-1 zowel kinderen als ouders de kans geven om te 

ontdekken dat zij waardevol zijn, talenten hebben en mogen werken aan mooie toekomstdromen.   

 

Overzicht activiteiten in Bij-1 

Nieuw in de aanpak voor 2018-2020 is dat Bij-1 de activiteiten aanpast op recente inzichten rond de 

hersenontwikkeling van kinderen. Onderzoek heeft aangetoond dat o.a. gezonde voeding en 

creativiteit de hersenontwikkeling stimuleren. Bij-1 werkt graag en zoveel mogelijk met creatieve 

materialen zoals bij onze activiteiten te lezen is. Daarnaast zijn we steeds op zoek naar nieuwe 

uitdagingen op dit gebied in samenwerking met kunstenaars uit de regio. 

 
Ouder-kind ochtend 

Drie ochtenden per week staan de deuren van Bij-1 open voor ouders en hun jonge 

kind (tot vier jaar). Deze ochtenden dienen meerdere doelen. Ouders vinden hier de 

ruimte om de zorg voor hun kind even te delen met de vrijwilligers, ouders 

ontdekken hoe ze met hun kind kunnen spelen en ouders vinden elkaar en krijgen zo 

de mogelijkheid om hun sociale netwerk uit te breiden. 

De kinderen spelen zelf, met hun ouder, een vrijwilliger van Bij-1, of met elkaar. Er 

worden verschillende activiteiten aangeboden geïnspireerd op de theorie van 

Reggio Emilia, gericht op experimenteren, ervaren en ontdekken. Iedere week is er 

een plek waar sensorisch materiaal wordt aangeboden, kinetisch zand bijvoorbeeld, er worden 

creatieve activiteiten aangeboden, in de breedste zin van het woord, samen liedjes zingen, fruit eten, 

buiten spelen in onze tuin.  

Voor specialistische hulp verwijzen de vrijwilligers en coördinatoren van Bij-1 ouders door naar 

andere organisaties in de wijk. Bij-1 heeft een goed overzicht van de sociale kaart in Den Haag en 

onderhoudt contacten met deze organisaties. Waar nodig en mogelijk speelt Bij-1 een bemiddelende 

rol. Denk bijvoorbeeld aan een doorverwijzing naar de Raad en Daad balie of de Voedselbank. Tijdens 

de koffieochtenden wordt vers fruit en groente aangeboden, voor zowel ouder als kind.  

Cijfers Ouder- en kind ochtenden 

Aantal activiteiten 115 

Aantal bezoeken ouders 578 

Aantal bezoeken kinderen 652  

Gemiddeld aantal ouders 6 

Gemiddeld aantal kinderen 6 

 

De opzet van de ouder-kind ochtend is veranderd ten opzichte van vorig jaar, dit is in ons 

halfjaarverslag van 2019 te lezen in. We hebben ruimere openingstijden waardoor er een inloop-

ochtend is ontstaan. Dat houdt in dat ouders gedurende maandag-woensdag-en donderdagochtend 
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tussen 8.30 uur en 12.00 uur binnenlopen en weer naar huis gaan. Daardoor registreren we niet 

meer met naam en toenaam wie er komt. We tellen alleen het aantal ouders en kinderen dat Bij-1 op 

die desbetreffende ochtend bezoekt. Soms komen er drie ouders, soms komen er 11 ouders en 

kinderen.  

Bovenstaande tabel wordt dus op een nieuwe manier ingevuld. We tellen niet meer het aantal 

unieke bezoekers maar het totale aantal bezoekers tijdens de activiteiten.  

Er werkt een vaste vrijwilliger per ochtend, samen met een stagiaire of een andere vrijwilliger. 

 

Kinderclub 

Vier keer per week bieden we aan kinderen van 4-10 jaar, in verschillende ruimtes diverse 

activiteiten aan. Bij de keuze voor activiteiten wordt aandachtig gekeken naar de behoeften van onze 

bezoekers.  

Sensorische activiteiten, zoals spelen en ontdekken met : 

- Papier korrels            - Klei  - Zoutdeeg - Kinetisch zand   

Creatieve activiteiten (Door creatief bezig te zijn en te experimenteren krijgt de hersenontwikkeling 

een enorme stimulans1), we werken vanuit de methode van Reggio Emilia  

- Schilderen met allerhande materialen en kwasten. 

- Koken en bakken in de keuken. 

- Lijmen, plakken, slijm maken.  

Een aantal vaste activiteiten, die iedere week geboden worden 

- Vrij spel (keukentje, parkeergarage met auto’s, treinbaan etc) 

- Ballenbak (sensorische activiteit waarbij je ook leert rekening 

te houden met elkaar) 

- Atelier: Schoolborden waarop met krijt, verf of 

whiteboardmarker gewerkt kan worden 

- Gezelschapsspelletjes spelen  

Bij mooi weer spelen we buiten, in onze eigen tuin, waarbij bovenstaande activiteiten ook binnen 

aangeboden worden. Of we gaan naar de grote speeltuin om de hoek waar de kinderen zich kunnen 

uitleven. Hier bieden we gezamenlijk spel aan zoals voetbal en trefbal. 

Daarnaast kunnen kinderen samen of alleen vrij spelen in de speeltuin 

of met het meegenomen speelgoed. We nemen ook  grijpers en 

vuilniszakken mee zodat er zwerfvuil opgeruimd kan worden.   

Kortom, veel afwisseling qua materiaal en activiteiten waardoor de 

hersenen zich spelenderwijs ontwikkelen.  

Toen de moeder van Tamseel (7 jaar) vroeg hoe hij Bij-1 vond zei hij    

‘Bij-1 is mijn droomplek!’ 

 

 
1 M. Mieras, Wat doet kunst met je hersenen?, 2017 
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Kunstenaars 

We hebben sinds mei een vaste kunstenares op donderdag en sinds juli een vaste kunstenares op 

maandag en woensdag. Daarnaast zijn er negen middagen kunst docenten ingehuurd en is er vijftien 

keer een sportles gegeven door een sport instructrice. Ook heeft coördinator Debby een nascholing 

gedaan bij Hogeschool voor de kunsten in Amsterdam waardoor er ook meer kennis is over 

kunstactiviteiten binnen Bij-1. De kinderen genieten van het ruime aanbod van activiteiten. Ze leren 

zoveel verschillende technieken en vaardigeden hierdoor.  

Theater 

Dit jaar zijn we met de kinderen van de kinderclubs twee keer naar een voorstelling van het 

Laaktheater geweest. Het Laaktheater beschikt over een mooie intieme zaal waar je dicht op het 

podium zit en dus alles goed kan zien. De thema’s spreken de kinderen aan. De eerste voorstelling 

ging over hoeveel aandacht je krijgt als je het 7e kind in het gezin bent en betekent dat dan dat 

niemand van je houdt? De tweede voorstelling ging over wat je zelf als kind vindt en wat je vader (en 

moeder) vinden. Waar ligt je eigen ruimte? Het was een groot succes met grappige en leerzame 

momenten. De voorstellingen werden in totaal door 33 kinderen van Bij-1 bezocht. 

Cijfers Kinderclub  

 Totaal jan-jul Totaal sept-dec 

Aantal activiteiten 90 58 

Aantal unieke kinderen 170 114 

Gemiddeld aantal kinderen 10 11 

Aantal kinderen >4x aanwezig 63 
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Overzicht activiteiten met Bij-1 buiten de deur 

Naast onze vaste activiteiten in Bij-1 zijn we graag actief 

aanwezig bij activiteiten voor kinderen en ouders in de wijk. 

Het is een gelegenheid om nieuwe kinderen en ouders 

attent te maken op de activiteiten van Bij-1. Tegelijkertijd 

onderhouden we de contacten met bekende organisaties en 

ontstaat er samenwerking met nieuwe organisaties. 

We hebben meegedaan met de Buitenspeeldag in juni 

samen met de scholen en het welzijnswerk. Tijdens het 

jaarlijkse Laakfestival bezochten ruim 100 kinderen de stand 

van Bij-1 om van zout deeg eigen figuren te ontwerpen en 

een houten knikkerbaan te timmeren. Kleurrijk festival is een wijkfeest waar kinderen uit de buurt 

allerlei activiteiten kunnen doen. In de stand van Bij-1 was er gelegenheid om te elastieken, met 

kinetisch zand te spelen, een masker te ontwerpen en een werpspel met ballen te doen.  

  
Jubileum  

In 2019 vierde Bij-1 haar 10-jarig bestaan. Mooi dat dit in deze wijk nog altijd een gewilde en veilige 

plek is voor de kinderen in de buurt en uit de omgeving.  

Veel ouders en nog veel meer kinderen hebben deze dag gevierd samen met de vrijwilligers, de 

fondsen en organisaties die Bij-1 steunen, de medewerkers en het Bestuur. Het was een geweldige 

dag.  Er waren zowel binnen als buiten allerlei mogelijkheden om je te vermaken. Spelletjes, eetbare 
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figuren maken van fruit, kunstwerken schilderen met kurken, boksen, 

stokvangen, schuimblokken zagen en in elkaar schroeven, henna 

verven en handmassage, te veel om op te noemen.  Het jubileum werd 

door 75 kinderen en 32 ouders van Bij-1 bezocht.  

  
Sesam academie 

We zijn een traject aangegaan met de Sesam academie om te 

verkennen hoe we Bij-1 kunnen verduurzamen met betrekking tot 

afhankelijkheid van fondsen. Uitkomst hiervan is dat we verkennen of er een fusie partner is voor Bij-

1. Meer hierover verwachten we in het halfjaar verslag te kunnen schrijven van 2020.  

 

Vrijwilligers 

We zijn ontzettend blij met de inzet van de vele vrijwilligers. Wat nieuw is dat we afgelopen jaar een 

aantal internationale vrijwilligers hadden die (tijdelijk) in Nederland verblijven. Veel kinderen van de 

kinderclub spreken Engels of konden zo hun Engelse taal oefenen. Bij-1 draagt ook bij aan de 

ontwikkeling van de vrijwilligers. Ze leren betrokken omgaan met kinderen, werken volgens de visie 

van Reggio Emilia en leren positief omgaan met ingewikkeld gedrag van 

kinderen. Wat bijzonder is dat een vrijwilliger die in 2020 teruggaat naar India 

van plan is om iets soortgelijks als Bij-1 in India op te zetten. Toen een 

vrijwilliger in 2019 weg ging omdat ze vanuit de bijstaand een (stip)baan had 

gevonden zei ze ‘Bij-1 is thuis, ik heb hier geleerd om liefdevol en geduldig met 

kinderen om te gaan’. We hebben een grote groep vaste  vrijwilligers en 

daarnaast wat verloop aan tijdelijke vrijwilligers en stagiaires. In de zomer 

hebben we afscheid genomen van drie trouwe vrijwilligers. Gelukkig hebben we 

weer nieuwe vrijwilligers gevonden.  

 

Vertrek Thea 

De zakelijk coördinator Thea van Dissel heeft per 1 december 2019 haar contractverlening niet aan 

genomen. Ze werkt dan ook niet meer voor Stichting Bij-1. Op dit moment is er omdat we fusie 

verkennen nog geen nieuwe vacature uitgezet. Voor de uitvoering van de taken die zij vervulde 

maken we nu gebruik van een zzp-er en vrijwilligers.  

 

Doelen 

In ons projectplan hebben we vastgesteld hoeveel mensen uit elke categorie we willen bereiken. 

Hieronder is dit en de realisatie van de afgelopen twee jaar in een overzicht weergegeven. De cijfers 

geven het aantal mensen aan waar we iets voor (willen) betekenen.  

 Doel 2018 Realisatie 2018 Doel 2019 Realisatie 2019 Doel 2020 

Kinderen 170 168 175 190 180 

Ouders 75 49 75 75 75 

Vrijwilligers 30 21 31 29 32 
Zoals u in het bovenstaand verslag heb kunnen lezen kunnen we tevreden en met trots terugkijken 

op de bereikte doelstellingen en bezoekers. 


