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In dit verslag beschrijven wi j de activiteiten die in 2019 we rden
uitgevoerd bi j Buurtblinke rs. Ook bespreken we de behaalde resultaten
in het jaar 2019. Aan de hand daarvan, en uit opgedane inzichten stellen
we doelen voor het jaar 2020.
De activiteiten die Buurtblinkers uitvoert zi jn het geven van bijles, het
maken van een wijkkrant en het geven van talentenworkshops.
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BIJLES
Een van de belangrijkste activiteiten van Buurtblinkers is de wekelijkse bijles. Bij
Buurtblinkers krijgen kinderen uit de wijken Lombok en Nieuw-Engeland in Utrecht-West
tussen 8 en 16 jaar iedere week een uur bijles. De kinderen komen veelal uit gezinnen
met een migratieachtergrond. Hun ouders beschikken vaak niet over de financiële
middelen om dure huiswerkinstituten in te schakelen. De bijlessen worden gegeven door
vrijwilligers waarvan een groot deel ook uit deze buurt komt. We huren drie middagen
per week een ruimte in de wijk Lombok, die we speciaal voor Buurtblinkers hebben mogen
inrichten. Het doel van de bijles en huiswerkbegeleiding is dat de kinderen een niveau
bereiken dat aansluit bij hun intelligentie en vermogen. Daarnaast werken we aan het
ontwikkelen van talenten, vergroten van zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van de
kinderen. In 2019 kregen 37 kinderen bijles bij Buurtblinkers.

Wat doen we tijdens bijles?
We beginnen met een intakegesprek waarbij
de nieuwe leerling, een ouder en een
coördinator aanwezig zijn. In dit gesprek
maken we kennis met de leerling en
proberen we vast te stellen waar die hulp
bij nodig heeft. Ieder kind is verschillend en
ieder kind leert op een andere manier. Bij
Buurtblinkers vinden we het belangrijk om
de leerling te zien en er samen achter te
komen wat die nodig heeft om verder te
komen. Tijdens de eerste bijles wordt in het
persoonlijke schrift van de leerling
opgeschreven wat de doelen zijn waar in de
bijles aan gewerkt zal worden. De
begeleider stelt samen met de leerling een
plan op om deze doelen te behalen.
Begeleiders polsen regelmatig hoe
‘hun’ kinderen de bijlessen vinden. Aan het
eind van het schooljaar in juni 2019 was er
tijdens de bijles een speciaal feedbackmoment. Begeleider en kind gaven elkaar tips en
tops. Voor zowel de begeleider als het kind was het leuk en zinnig om erbij stil te staan
wat er de afgelopen tijd was geleerd en of ze op de goede weg zaten. De meeste
begeleiders gingen in het volgende schooljaar door met dezelfde kinderen en konden zich
met deze feedback goed voorbereiden voor het nieuwe jaar.
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Taal
De meeste kinderen die bij Buurtblinkers komen hebben een taalachterstand. Veel van
hen komen uit gezinnen waar Nederlands niet de voertaal is. Vaak kunnen hun ouders
vanwege de taalbarrière niet de hulp bieden bij het huiswerk die ze graag zouden willen
bieden. Bij Buurtblinkers is taalonderwijs daarom een van de belangrijkste activiteiten.
Lezen speelt in de taalontwikkeling een hele grote rol. Er wordt dan ook veel samen
gelezen bij Buurtblinkers. In 2019 hebben we onze bibliotheek aan huis weer goed
aangevuld. We kochten boeken voor verschillende niveaus, Engelstalige boeken,
informatieve boeken, en nieuwe delen van series die bij Buurtblinkers populair zijn. Ook
kochten we enkele actuele informatieve boeken. In totaal hebben we in 2019 25 nieuwe
boeken aangeschaft.
Vaak lezen begeleider en kind tijdens de bijles om de beurt een bladzijde uit een
boek voor. Hier worden oefeningen aan gekoppeld. De begeleider stelt bijvoorbeeld
begrijpend lezen vragen en we
zoeken moeilijke woorden op. De
kinderen nemen de boeken mee naar
huis om te lezen en brengen ze terug
als ze uit zijn. Wanneer het boek uit
is wordt het in de bijles besproken en
helpen we de leerling woorden te
geven aan diens mening. Het voeren
van dit nagesprek draagt bij aan het
begrijpend lezen.
Woordenschat is een apart
onderdeel, dat deels tijdens het
lezen behandeld wordt. De betekenis
van onbekende woorden wordt
uitgebreid behandeld. Ook werken
we
met
verschillende
woordenschatspelletjes die zijn
afgestemd op het jaargroepniveau
van de leerling.

Rekenen
Ook aan rekenen wordt bij Buurtblinkers veel aandacht besteed. We hanteren een lijst
van leerdoelen. Begeleiders kunnen in de leerlijnen zien welke doelen in een
respectievelijk leerjaar behaald moeten worden. Kinderen die een achterstand hebben
met rekenen, hebben vaak nog moeite met rekenonderwerpen die eerder behandeld zijn.
Als een leerling een voorheen behandeld onderdeel nog niet onder de knie heeft wordt
dit eerst uitgelegd en herhaald.
Voor rekenen hebben wij veel materiaal om mee te oefenen. We maken gebruik
van boekjes, spellen en online oefenmateriaal. Uit onderzoek blijkt dat kinderen vaak
beter leren wanneer ze bewegen bij het leren. Zeker met jongere kinderen combineren
we het rekenen vaak bewegingsspelen. Een voorbeeld hiervan is het oefenen van de tafels
combineren met de bal overspelen.

Middelbare scholieren
Ook middelbare scholieren krijgen bijles bij Buurtblinkers. Zij krijgen veelal hulp bij hun
huiswerk en het voorbereiden van toetsen. De kinderen weten vaak zelf met welke vakken
ze moeite hebben en komen met specifieke hulpvragen. We koppelen middelbare
scholieren aan vrijwilligers die kennis hebben over het vak waar de leerling moeite mee
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heeft. Veel van onze vrijwilligers die met middelbare scholieren werken hebben een
onderwijsbevoegdheid.
Daarnaast leren we de middelbare scholieren om hun eigen manier van leren te
ontwikkelen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces. We merken dat de
scholieren vaak moeite hebben met het maken van een planning. Hier begeleiden we de
kinderen intensief bij. Veel scholieren hebben een veelal digitale leeromgeving. Hun
huiswerk moeten ze online opzoeken en ook hun agenda is digitaal. Niet voor ieder kind
is dit overzichtelijk. In 2019 hebben we daarom papieren agenda’s aangeschaft waar
kinderen samen met begeleiders hun huiswerk en toetsen in kunnen plannen.
Naast boeken hebben we veel andere materialen
voor verschillende leeftijden en niveaus om te
oefenen. In 2019 is nieuw materiaal aangeschaft:
Voor groep 7 en 8 hebben we veel oefenboekjes
van Cito aangeschaft, zodat gericht voor de
Citotoetsen geoefend kan worden. Ook hebben we
geïnvesteerd in nog meer begrijpend lezenboekjes
en rekenspellen.
Tevens hebben we dit jaar een abonnement op de
online leeromgeving Squla aangeschaft. Hier kunnen
de begeleiders en kinderen op een speelse manier
online vakken oefenen. Deze spelletjes zijn gelinkt
aan de leerdoelen per jaar, waardoor ze
automatisch aansluiten op het niveau van de
leerling. De vakken van de basisschool tot en met de
eerste klas vmbo en havo kunnen hier geoefend
worden.

6

WAAR KOMEN BUURTBLINKERS VANDAAN?
In 2019 werden nieuwe Buurtblinkers aangemeld via drie basisscholen in Utrecht West: De
Brug, de Parkschool en de Catharijnepoort. Sommige kinderen werden door hun ouders
aangemeld, of hoorden van de stichting van klasgenoten en vriendjes. In 2019 werden ook
veel kinderen aangemeld via Buurtteam West. We letten bij de selectie op leeftijd,
urgentie van de begeleiding, motivatie, adres (Utrecht West), of het kind niet al ergens
anders bijles krijgt, en de plek op de wachtlijst.
In 2019 werden veel nieuwe kinderen via het Buurtteam bij Buurtblinkers
aangemeld. Het Buurtteam West biedt vanuit de gemeente (opvoed)ondersteuning aan
kwetsbare gezinnen. De kinderen die via het buurtteam bij Buurtblinkers bij ons terecht
komen hebben veel baat bij langdurig persoonlijke contact met hun begeleider. Bij het
afwegen of we een kind dat wordt aangemeld via het Buurtteam bij de Buurtblinkers
wordt geplaatst, bekijken we steeds of er een vrijwilliger is die de soms heftige
problematiek aankan. Onze vrijwilligers zijn immers vaak wel geschoold, maar hebben
meestal geen professionele achtergrond bij het begeleiden van moeilijk gedrag.
Samen met het buurtteam en vervolgens in een intakegesprek wordt dan ook
bekeken of we verwachten dat we bij Buurtblinkers de juiste begeleiding kunnen bieden.
Daarna koppelen we de kinderen aan een vrijwilliger. De vrijwilligers worden door de
coördinator op weg geholpen om deze kinderen te begeleiden. We hebben een aantal van
deze kinderen het afgelopen jaar enorm zien opbloeien.
Via het buurtteam werden in 2019 tevens
kinderen aangemeld met een vluchtachtergrond.
We helpen deze kinderen met het leren van de
Nederlandse taal als tweede taal. We weten dat
uit onderzoek is gebleken dat leren van een taal
sterk wordt bevorderd als dat in een veilige
omgeving gebeurt, liefst in een spelvorm en met
mogelijkheid tot bewegen. De werkwijze van
Buurtblinkers sluit hier goed bij aan, omdat wij
investeren in de veilige sfeer binnen een
langdurige relatie tussen vrijwilliger en kind.
Bij Buurtblinkers is veel ruimte voor spelend
leren. We merken dat het bij het leren van een
tweede taal ontzettend belangrijk dat kinderen
plezier krijgen in het lezen. Daardoor neemt de
woordenschat toe. We letten er bij het lezen
vooral op dat het kind weet wat de betekenis is
van wat het kind leest. De kwaliteit van de
aangeboden taal is hierbij van belang. Die moet
inhoudelijk interessant zijn en aansluiten op het
ontwikkelingsniveau van het kind. Voor sommige kinderen is het belangrijk dat ze plaatjes
bij de tekst zien. We zoeken daarom de boeken en (taal)spellen samen met de kinderen
uit, zodat kinderen gemotiveerd blijven om te blijven lezen en oefenen.
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WIJKKRANT DE BUURTBLINKER
De wijkkrant is een project dat goed inhaakt op de bijlessen die de kinderen bij
Buurtblinkers volgen. In de wijkkrant laten kinderen van Buurtblinkers hun stem horen in
artikelen die zij over de wijk schrijven. Met het maken van de krant kunnen ze hun
opgedane vaardigheden verder ontwikkelen en toepassen.
Journalisten uit de buurt hebben de kinderen workshops gegeven over
interviewtechnieken en het schrijven van artikelen. Daardoor wisten de kinderen welke
vragen ze moesten stellen om te weten te komen waar zij nieuwsgierig naar waren. Ze
hebben geleerd wat open en gesloten vragen zijn en hoe ze moeten doorvragen. Deze
technieken werden opnieuw besproken toen we aan een nieuw artikel begonnen.
In 2019 hebben we voor iedere krant twee redactievergaderingen gehouden. Vanuit de
nieuwsgierigheid van de kinderen zijn onderwerpen voor nieuwe artikelen bedacht.
Kinderen gingen vervolgens de wijk in om onderzoek te doen, mensen te
interviewen, opiniepeilingen te doen en foto’s te maken. Er was ook weer ook ruimte voor
mopjes, strips, woordzoekers en weetjes. Op deze manier konden kinderen van alle
leeftijden een bijdrage leveren. De kinderen interviewden in 2019 bijvoorbeeld
buurtbewoner Annet Schaap, schrijver van het bij Buurtblinkers veel gelezen boek
‘Lampje’. Een mooi voorbeeld van hoe de wijkkrant verbonden wordt aan de bijlessen en
hoe het bezig zijn met taal gaat leven door het maken van de Wijkkrant.
In 2019 maakten we twee wijkkranten met elk een oplage van 6000 exemplaren.
Dit jaar hebben de kinderen zelf de kranten rondgebracht in de wijk, waar zij een kleine
vergoeding voor kregen. Op deze manier worden de kinderen bij het hele proces van het
tot stand komen men van de krant betrokken. Tevens was het leerzaam voor de kinderen
om verantwoordelijk te zijn voor het verschijnen van de Buurtblinker op de deurmat van
hun buurtgenoten. De krant is inmiddels goed bekend in de wijk. We krijgen veel positieve
reacties van buurtbewoners. Ook waren een aantal kinderen in 2019 bij de lancering van
de website van West Side Stories, een organisatie die verhalen uit Utrecht West
verzamelt. Ze schreven hier een mooi artikel over.
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TALENTWORKSHOPS
Tijdens de talentworkshops krijgen de kinderen
de kans om talenten te ontwikkelen. We willen
ieder jaar minimaal 2 workshops organiseren om
kinderen ook andere talenten te laten
ontdekken. Ieder jaar organiseren we een
kleine serie workshops waarin kinderen kennis
maken met een creatieve vaardigheid. De
workshops worden altijd gegeven door makers
uit de buurt. Die connectie met de wijk vinden
we belangrijk.
In 2019 gaf onze vrijwilliger Stefanie een
workshop aquarelleren. Kinderen leerden
tijdens deze workshop aquareltechnieken aan,
om vervolgens eigen werk te kunnen maken.
Veel kinderen maken op school af en toe gebruik
van waterverf, maar het werken met
aquarelverf is toch net anders. In de driedelige
lessenserie kregen de kinderen volop ruimte om
te experimenteren, om zo de mooiste werken te maken. Een echte lijst om het eindwerk
heen geeft de kinderen iets om nog jarenlang trots op te zijn.
In 2019 konden we maar één workshopserie organiseren wegens de zwangerschap van de
coördinator. In 2020 willen we daarom extra workshopseries organiseren.
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SOCIALE ONTWIKKELING
De band tussen kind en vrijwilliger is een vertrouwensband. Buurtblinkers besteedt veel
aandacht aan de sociale ontwikkeling van kinderen. We proberen een kind langdurig aan
een vrijwilliger te koppelen zodat er een vertrouwensband kan ontstaan en kinderen zich
vrij voelen om belangrijke keuzes in vertrouwen met hun begeleider te bespreken. We
hebben het aan het begin van de les altijd even over hoe het gaat met de leerling.
Begeleiders kunnen een luisterend oor bieden en het kind ondersteunen waar nodig.
We leren de kinderen positief en kritisch te zijn in sociaal contact, samen te
werken, eigen grenzen aan te geven, voor zichzelf op te komen, zich aan afspraken te
houden en eerlijk te zijn. Wederzijdse feedbackmomenten door het jaar heen zijn een
voorbeeld van hoe we de kinderen leren zich in sociaal contact positief en tegelijk kritisch
op te stellen.
Als kinderen te laat komen of zich niet hebben voorbereid zoals afgesproken,
spreken we kinderen hierop aan. Kinderen die moeite hebben aan te geven wat ze zelf
willen geven we juist extra ruimte om hun eigen keuzes te maken en hierover te
communiceren.
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EINDPRESENTATIE
Tijdens de eindpresentatie geven we alle kinderen een
podium om zichzelf te laten zien aan alle begeleiders,
ouders en belangstellenden uit de buurt. Ook dit jaar
hebben we weer gezien hoe kinderen enorm stralen
tijdens de eindpresentatie. De kinderen mogen zelf kiezen
wat ze willen laten zien en bereiden samen met hun
begeleider een presentatie voor. Vaak is de presentatie
gerelateerd aan iets dat ze tijdens bijles geleerd hebben,
maar dit is niet verplicht. Zo waren er dit jaar
bijvoorbeeld kinderen die over hun favoriete boek
vertelden en een stukje eruit voorlazen. Ook was er een
kind dat een live make-up tutorial liet zien.
Een aantal kinderen vond het dit jaar erg spannend om een presentatie te geven.
De steun en stimulering van hun begeleiders is dan enorm belangrijk. Juist bij deze
kinderen draagt het erg aan hun zelfbewustzijn bij op als ze er toch durven staan en
positieve feedback krijgen.
De eindpresentatie is ook het moment waarop alle kinderen, ouders en vrijwilligers elkaar
ontmoeten en gezellig kunnen kletsen. Tijdens de presentatie worden ouders betrokken
bij de ontwikkeling die kinderen dat jaar hebben doorgemaakt bij Buurtblinkers. Ook is
het voor de kinderen heel waardevol om elkaars presentaties te zien. We merken dat
kinderen zich door de eindpresentatie meer verbonden gaan voelen met de hele stichting.
Het draagt bij aan de cohesie binnen de stichting en de sociale cohesie in de buurt.

De eindpresentatie 2019
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RESULTAAT
Iedere keer als een kind een schoolrapport krijgt, vragen we dit mee te nemen om het
samen met de begeleider te bespreken. Het rapport vormt de basis voor het opstellen van
nieuwe leerdoelen. Kinderen die bijles krijgen bij Buurtblinkers zijn zelf gemotiveerd een
hoger niveau te halen. Het is motiverend voor hen dat hun begeleider geïnteresseerd is in
hun schoolprestaties en hen stimuleert om vol te houden.
Bij veel van de kinderen zagen we in 2019 een duidelijke verbetering. Een aantal
kinderen die langer bij Buurtblinkers komen, ontwikkelden zich tot echte boekenwurmen,
of ontdekten tijden de bijlessen waar hun interesses liggen en waar ze graag naartoe
zouden werken. Ook uit het contact dat de coördinator met leerkrachten onderhoudt
blijkt dat veel kinderen echt verbeteren in niveau door de bijlessen bij Buurtblinkers.

De bijlesruimte
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COÖRDINATIE EN VRIJWILLIGERS
In 2019 werkten tussen de 15 en 18 vrijwilligers bij Buurtblinkers. Gemiddeld hebben we
35 Kinderen per week geholpen. De werving van nieuwe vrijwilligers loopt via sociale
media, de vrijwilligerscentrale Utrecht en het sociale netwerk van de coördinator en de
vrijwilligers. Na het eerste contact volgt een intakegesprek. Als er een match is tussen de
vrijwilliger en de stichting, en we verwachten dat de vrijwilliger bekwaam is om bijles te
verzorgen, koppelen we de vrijwilliger aan twee of drie kinderen. De vrijwilliger wordt
intensief ingewerkt en begeleid. Zeker in het begin helpt de coördinator met het opstellen
van een plan voor de begeleiding van de kinderen en het opstellen van de doelen. De
coördinator belt een beginnend begeleider regelmatig op om intensieve begeleiding te
bieden.
In 2019 hebben we meer aandacht besteed aan het ontwikkelen van de didactische
vaardigheden van de vrijwilligers. Tijdens vier vrijwilligersvergaderingen heeft de
coördinator een korte presentatie gegeven over verschillende aspecten van de didactiek.
Vervolgens hebben we hier verschillende oefeningen mee gedaan. Zo worden de
vrijwilligers regelmatig ‘bijgeschoold’ om de begeleiding nog beter te maken.
Ook voerde de coördinator in 2019 weer individuele gesprekken met de begeleiders. Deze
gesprekken dragen ook bij aan de didactische vaardigheden van de vrijwilligers. Er wordt
besproken waar begeleiders tijdens de bijles tegenaan lopen. De coördinator draagt
oplossingen aan en legt eventueel contact met de leerkracht om de begeleiding beter af
te stemmen met wat op school gedaan wordt. Na de lessen staat de coördinator open voor
vragen van begeleiders. Naast de vergaderingen organiseerden we in 2019 voor de
vrijwilligers twee informele borrels en een etentje.
In 2019 hebben we de ruimte die we huren nog eens goed opgeknapt. De vloeren en muren
zijn van een vrolijke kleur voorzien.
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CONTACT
Ouders
Eens per kwartaal worden de ouders op de hoogte gebracht van hoe het gaat met de
bijles. Sommige ouders zijn erg betrokken bij de bijles van hun kind. Af en toe kijkt een
ouder een stukje van de bijles mee. We merken dat de betrokkenheid van de ouders goed
werkt als stimulans voor de kinderen en we proberen deze betrokkenheid dan ook aan te
moedigen.

Externe contacten
Buurtblinkers onderhoudt contacten met diverse organisaties
Ten eerste natuurlijk met basisscholen in de wijken Lombok en Nieuw-Engeland. Eén of
twee keer per maand heeft de coördinator contact met de intern begeleider of de
leerkracht van de school
Verder wordt contact onderhouden met Buurtteam West. Iedere maand heeft de
coördinator contact met de contactpersonen van kinderen die wij begeleiden. In 2019
heeft Buurtblinkers deelgenomen aan ‘Learning Lab Lombok’. Dit is een
samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht en initiatiefnemers in de wijk.
Studenten die het vak ‘Sociaal ondernemerschap’ volgen werken samen met
buurtorganisaties. We hebben samen met de studenten gewerkt aan verbetering van twee
aspecten van de stichting: financiële continuïteit en het vergroten van de
naamsbekendheid.
Om fondsen te werven willen we in 2020 bedrijven interesseren om Buurtblinkers
te gaan steunen. Verder willen we meer advertentie-inkomsten genereren via de
Buurtkrant. Om de bekendheid te vergroten hebben de studenten een aantal workshops
social media voor de kinderen verzorgd. De kinderen hebben geleerd hoe zij een
Instagram-account moeten beheren. Zij verzorgen nu de Instagram van Buurtblinkers. Ook
is er een mooie flyer ontwikkeld om nieuwe begeleiders te werven die op papier en
digitaal verspreid is en op een editie van de wijkkrant verscheen. Via deze flyer hebben
we veel nieuwe vrijwilligers binnengehaald.
Daarnaast is er intensief overleg met andere buurtorganisaties om van elkaar te leren en
elkaar te helpen versterken. Stichting Buurtblinkers werkt samen met:
 Dock Utrecht
 Wijkbureau West
 Social Impact Factory
 De Voorkamer
 Stadsklooster Utrecht
 Perron West
 Buurtteam West
 Buurthuis Rosa
 Vreedzame wijk
Er is ook op landelijk niveau contacten gelegd met:
 Perron 31
 ABN AMRO
Deze contacten moeten leiden tot meer naamsbekendheid en groei van Buurtblinkers en
een gezonde en duurzame financiële situatie.
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FINANCIËN
De inkomsten van Stichting de Buurtblinkers bestaan voor een klein deel uit eigen
bijdragen van ouders en advertentie-inkomsten van de krant. De kosten worden vooral
gedekt door giften van fondsen. We zijn zeer dankbaar voor deze ondersteuning en hopen
ook in de toekomst op bijdragen te kunnen rekenen.
In 2018 hebben de volgende fondsen het werk van de Buurtblinkers ondersteund:
 Kansfonds
 Oranjefonds
 Stichting Kinderzorg Utrecht
 Pasman Stichting
 Elise Mathilde Fonds
 Stichting Mundo Crastino Meliori
De kosten bestaan vooral uit een vergoeding voor het werk van de coördinator, de huur
van het gebouw en de drukkosten van de krant. De coördinator doneert een deel van de
uren die zij werkt in natura. In de afzonderlijke jaarrekening 2019 worden inkomsten en
uitgaven verantwoord. In 2019 heeft de stichting een klein negatief bedrijfsresultaat
behaald. Voor 2020 zijn nieuwe sponsors geworven.
Wij zijn onze sponsors zeer dankbaar dat zij het werk van Buurtblinkers in 2019 mogelijk
maakten:
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DOELEN
Doelen 2019
In 2019 hebben we een aantal doelen geformuleerd:
 Verder ontwikkelen van de didactische vaardigheden van vrijwilligers:



De
vrijwilligers
zijn
in
2019
intensief
ingewerkt.
Tijdens
vier
vrijwilligersvergaderingen hebben we extra aandacht besteed aan didactische
vaardigheden.
Vergroten van het aantal kinderen dat begeleid wordt tot 40 kinderen:
Daarvoor moet het aantal vrijwilligers groeien tot 15 à 17. Het aantal vrijwilligers
is gegroeid tot 15. De meer ervaren vrijwilligers begeleiden drie kinderen. Omdat
de nieuwe vrijwilligers vaak willen starten met 1 of 2 kinderen is het nog niet gelukt
om het aantal kinderen dat wordt begeleid uit te breiden tot 40. Gemiddeld hebben
we in 2019 35 kinderen begeleid.
Intensiveren van bestaande samenwerking met organisaties in Lombok:



Buurtblinkers is intensiever samen gaan werken met Buurtteam West. Er zijn via
het Buurtteam veel kinderen aangemeld.
Uitwerken van een financieel lange-termijnplan voor Buurtblinkers:







In 2019 heeft Buurtblinkers de ANBI-status aangevraagd en verkregen, waardoor
het gemakkelijker is om fondsen te werven. We hebben onderzocht of de gemeente
Utrecht (een deel van) de kosten kan en wil dragen. In gesprekken met de
gemeente Utrecht is gebleken dat de gemeente het werk van Buurtblinkers
waardevol vindt, maar dat in de huidige systematiek van de gemeente er geen
mogelijkheden zijn voor een structurele subsidie. Omdat de gemeente verwacht
dat de structuur van de subsidieregelingen in de loop van 2020 zal wijzigen, zien
we wel mogelijkheden voor ondersteuning door de gemeente vanaf 2021.
Het is gelukt om een bedrijf en enkele fondsen te werven die Buurtblinkers
structureel willen steunen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Die zijn
opgenomen als doelstelling voor 2020
Verder uitbouwen van de workshops voor talentontwikkeling met meer
deelnemende kinderen:
Door de zwangerschap van de coördinator is het niet gelukt om meer workshops te
organiseren in 2019. We willen dit compenseren door in 2020 extra workshops te
organiseren
Vergroten van de zichtbaarheid van onze activiteiten via Facebook en de
website:
In 2019 is een account aangemaakt bij Instagram (deze app heeft de meeste
bekendheid bij onze kinderen). Dit account wordt door kinderen zelf beheerd.
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Doelen 2020
In 2020 willen we huidige werkzaamheden van de stichting voortzetten en vooral
uitbreiden:
 We willen het aantal kinderen dat begeleid wordt verhogen tot 40 kinderen:
Dat willen we bereiken door meer vrijwilligers te werven. Daarnaast verwachten
we dat meer ervaren vrijwilligers meer dan 1 of 2 kinderen kunnen begeleiden.


Vergroting van de betrokkenheid van de ouders bij de stichting:
Dit willen we doen door de ouders één keer per maand op de hoogte te brengen
van de voortgang van de kinderen. Daarnaast willen we ouders betrekken door ze
mee te laten helpen met het organiseren van de eindpresentatie.



Meer nadruk op de sociale ontwikkeling van kinderen:
We willen bevorderen dat door de langdurige 1-op-1 contacten de
vertrouwensrelatie tussen kind en begeleider groeit en de begeleider een
belangrijke rol kan spelen in de keuzes die de kinderen maken. Het belangrijkste
daarvoor is dat begeleiders langdurig blijven verbonden aan de Buurtblinkers. We
koesteren daarom onze vrijwilligers, vooral door het organiseren van
bijeenkomsten, borrels en het regelmatig laten blijken van onze waardering.

Na de eindpresentatie

