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In dit verslag beschrijven wij de activiteiten die in 2020 werden 

uitgevoerd bij Buurtblinkers.  
 

De activiteiten die Buurtblinkers uitvoert zijn het geven van bijles, het 

maken van een wijkkrant en het organiseren van talentenworkshops. 
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TERUGBLIK 2020 
 

2020 is voor iedereen anders verlopen dan normaal. Zo ook voor Buurtblinkers. Door de 

coronamaatregelen en de lockdowns hebben wij onze hoofdactiviteiten (bijles geven, 

buurtkrant maken en talentenworkshops organiseren) dit jaar anders uitgevoerd dan 

vorige jaren. 

In de eerste 2,5 maand van 2020 hebben we nog bijles gegeven zoals we dat gewend 

waren. Omdat het contact met de kinderen bij het ingaan van de eerste lockdown in 

maart vrij abrupt werd verbroken, hebben coördinatoren en vrijwilligers er toen veel 

energie in gestoken om snel weer met alle kinderen in contact te komen. Uiteindelijk is 

dat voor alle kinderen gelukt. 

Tijdens de lockdownperiodes hebben we geprobeerd de lessen zo goed mogelijk digitaal 

voort te zetten. Tijdens de eerste lockdown (van begin maart tot juni) was dit nog niet 

altijd mogelijk omdat de 

voorwaarden, zoals een laptop voor de 

kinderen, niet altijd aanwezig waren. 

Toch hebben we toen al veel kinderen 

digitaal kunnen begeleiden. Tijdens de 

tweede lockdown (vanaf midden 

december) hebben alle kinderen die 

dat wilden, digitaal bijles gekregen 

van hun eigen begeleider. Dat gold 

voor iets meer dan de helft van de 

kinderen. De coördinator heeft de 

vrijwilligers geïnstrueerd hoe ze het best 

een goede digitale les kunnen geven.  

Ook met de kinderen die geen online begeleiding wilden, hebben we contact 

onderhouden door ze regelmatig te bellen. Eén van de vrijwilligers gaf zelfs aan dat het 

wekelijks telefonisch contact dat hij had met het kind dat hij begeleidt, had gezorgd 

voor een sterkere vertrouwensband. Ondanks de crisis was er toch mooi contact en dat 

versterkte het vertrouwen. 

  

Alle kinderen hebben in de kerstvakantie thuis een bezoekje gehad van de coördinator 

of hun begeleider. De kinderen kregen toen een kaart en een mooi boek dat aansluit bij 

Nog vóór de lockdown 
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hun niveau en interesse. Ook de vrijwilligers zijn verblijd met een bezoekje en 

kerstcadeautje. 

Het is voor onze doelgroep enorm belangrijk dat zij blijven lezen. Vandaar dat wij onze 

minibibliotheek, 2 kasten vol met mooie populaire kinderboeken, ook in deze periode 

open hebben gesteld voor de kinderen. Kinderen konden op afspraak boeken komen 

lenen. 

Kinderen uit groep 8 die daar behoefte aan hadden, hebben begeleiding gehad bij het 

oefenen voor de CITO. 

 

De vaste coördinator van Buurtblinkers heeft in de eerste helft van 2020 

zwangerschapsverlof opgenomen. We zijn erin geslaagd om daarvoor twee goede 

vervangers te vinden. Ook in de rest van het jaar werd een klein deel van de taken 

vervuld door een tweede coördinator. 

BIJLESSEN BUURTBLINKERS IN 2020 
 

Ook in 2020 is de belangrijkste activiteit van Buurtblinkers geweest om bijlessen te 

organiseren voor kinderen in de wijken Lombok en Nieuw-Engeland. Kinderen kregen 

een uur per week bijles bij een vaste vrijwilliger, ofwel fysiek ofwel online.  

Geen enkel kind is afgehaakt tijdens 

de lockdowns en bijna alle kinderen 

wilden in schooljaar 2020/2021 weer 

doorgaan bij Buurtblinkers. Er werden 

weer nieuwe kinderen aangemeld via 

scholen en het wijkteam.  

 

Gelukkig zijn ook nagenoeg alle 

vrijwilligers gebleven, wat natuurlijk 

heel goed is voor de vertrouwensband 

tussen vrijwilliger en kind.  

 

Maar we wilden groeien, om zo meer kinderen te helpen. In 2019 begeleidden we 35 

kinderen en ons doel voor 2020 was om 40 kinderen bijles te kunnen geven. Dat doel 

hebben we bereikt. We hebben nieuwe vrijwilligers geworven, zelfs tijdens de 

lockdown, en daardoor zijn bij Buurtblinkers momenteel 20 vrijwilligers actief. We 
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konden dus in 2020 weer kinderen van de wachtlijst plaatsen en wij verwachten dat wij 

in 2021 verder groeien naar het begeleiden van 45 kinderen.  

 

Dat is ook wel nodig, want we merkten bij een aantal kinderen door de sluiting van de 

scholen helaas toch een verslechtering van de taalbeheersing. We zijn nu, begin maart 

2021, net gestart met de fysieke bijlessen om de achterstanden in te halen. Van de 40 

kinderen die we in 2020 bijles gaven, zit iets meer dan de helft op de basisschool. De 

coördinator hield contact met de scholen om te horen waar extra aandacht nodig was. 

Met deze kinderen lazen we vooral, deden oefeningen voor taalontwikkelingen en we 

besteedden aandacht aan rekenen.  

Veel kinderen zitten al bij Buurtblinkers sinds onze start in 2017. We hebben deze 

kinderen begeleid toen ze op de basisschool zaten en nu ze op de middelbare school 

zitten begeleiden we ze nog steeds. We zijn trots dat een aantal kinderen in 2020 een 

schooladvies kreeg voor HAVO en VWO. Eén kind is zelfs op het Gymnasium gestart. Ook 

bij deze kinderen merken we dat het helpt om een uur individuele aandacht te besteden 

aan de manier van werken op school. Thuis is die begeleiding vaak niet voorhanden. 

Daarnaast helpen we bij specifieke vakken waar leerlingen problemen mee hebben.  

In vorige jaren besteedden we veel aandacht aan bijscholing van vrijwilligers op het 

gebied van leermethodes voor rekenen en taal. Door de coronamaatregelen was dat in 

2020 moeilijk te organiseren. Zeker voor de nieuwe vrijwilligers zullen we dit gaan 

inhalen in 2021.  

De eindpresentatie die we anders altijd aan het eind van het schooljaar organiseren, 

ging in 2020 wegens corona-maatregelen niet door. 
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WIJKKRANT DE BUURTBLINKER IN 2020 
 

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. 

Kinderen gaan voor elke krant de wijk 

in om onderzoek te doen, mensen te 

interviewen, opiniepeilingen te doen 

en foto’s te maken. In de krant is 

altijd ruimte voor mopjes, strips, 

woordzoekers en weetjes. Op deze 

manier kunnen kinderen van alle 

leeftijden een bijdrage leveren.  

Ondanks de coronamaatregelen 

hebben we toch mooie kranten kunnen 

maken en verspreiden. We maakten er in 2020 zelfs drie!  

Omdat we merken hoeveel zelfvertrouwen kinderen krijgen door het maken van een 

krant, willen we ook het komende schooljaar weer drie kranten maken. 

De kranten hebben een oplage van 6.000 

exemplaren. De kinderen hebben de kranten weer 

zelf rondgebracht in de wijk, waar zij een kleine 

vergoeding voor kregen. Op deze manier zijn de 

kinderen betrokken en verantwoordelijk voor het 

hele proces.  

Tijdens de lockdownperiodes konden we gelukkig 

nog wel naar buiten om onderzoek te doen en 

interviews af te nemen. Zo hebben kinderen 

onderzoek gedaan naar ‘pandemiepuppy’s’, een 

groep mensen geïnterviewd die de hele winter 

lang in het kanaal van Lombok zwemt en hebben we een ijsdikte-onderzoek gedaan.  

  

6000 kranten wachten op verspreiding 

Reporters aan het werk voor de krant 
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We merken dat de kinderen het heel fijn vonden om even uit de sleur van thuiszitten te 

breken en met heel andere dingen bezig te zijn. 

 

Wij hebben in 2020 een mooie reactie op onze krant gekregen van een oudere 

buurtbewoonster die ook een kinderboek gaat uitbrengen dit jaar. De kinderen mogen 

haar nu interviewen over haar ervaringen in de wijk en haar nieuwe kinderboek. Dit was 

(een deel van) haar reactie: 

Dag team van Buurtblinker, 

Wat een geweldige 7e editie van Buurtblinker. Ik heb genoten van het interview en van 

alle de foto’s. Alle oude beelden herkende ik. Ik miste bij de Lood- en Zinkfabriek de 

molen! Ik genoot helemaal van de foto’s in de rubriek: Lombok vroeger en nu. 

Ik ben geboren in Utrecht in 1943. En ik woon nog steeds in mijn geboortestraat: 

de Abel Tasmanstraat. Indertijd viel de Abel Tasmanstraat niet in de wijk Lombok. 

De Abel Tasmanstraat was geplaveid met zo geheten ‘kinderkopjes’. Deze flinke keien 

werden ook wel ‘poepeklinkers’ genoemd. De wielen van de lubrokarren hadden ijzeren 

slijtstrippen op de rand. Wij werden gewekt door het ‘geratel op de keien’.Het is het 

geluid uit mijn jeugd, waar ook de bekende cabaretier Wim Sonneveld over zong in het 

mooie lied: Het dorp. 

Wat leuk dat al de herinneringen en de geluiden van die tijd weer even terug kwamen. 

Hartelijk bedankt daarvoor! 

IJsdikte-onderzoek 
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TALENTWORKSHOPS 
Tijdens de talentworkshops krijgen de kinderen de kans om talenten te ontwikkelen. 

Hoewel een deel van onze workshops niet door kon gaan vanwege corona, hebben we in 

het najaar gelukkig nog een paar workshops kunnen geven. 

Zo hebben 2 journalisten een workshop ‘Onderzoeksjournalistiek’ gegeven aan de 

reporters van de wijkkrant. De kinderen leerden hoe je vanuit je eigen nieuwsgierigheid 

tot de mooiste interviews en artikelen komt. 

Ook zijn ze op ‘Tekentour’ geweest. Een tekenaar heeft een groep kinderen 

meegenomen de wijk in. Bij interessante gebouwen kregen kinderen tekentips om de 

gebouwen op een prachtige manier op papier te krijgen. Zo hebben de kinderen Molen 

de Ster getekend. 

 

Kinderen krijgen tekenles bij Molen de Ster 
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SAMENWERKING 
 

Buurblinkers heeft zich medio 2020 aangesloten bij het nieuw opgerichte Taalnetwerk 

Utrecht. Dit netwerk omvat alle organisaties in Utrecht die zich bezighouden met het 

verbeteren van het taalniveau van kwetsbare groepen, zodat ouders, kinderen, scholen 

én potentiële vrijwilligers snel kunnen zien wat er aangeboden wordt op dit gebied. 

 

De aansluiting bij Taalnetwerk Utrecht betekent ook dat we aansluiten bij het 

gedachtegoed van het samenwerkingsverband 'Vreedzame wijk'. Dit 

samenwerkingsverband (onderdeel van de Vreedzame school) leert kinderen in de buurt 

om 'vreedzaam' met elkaar om te gaan. Het is een initiatief dat door verschillende 

organisaties in de buurt wordt ondersteund, zodat kinderen steeds op dezelfde manier 

horen hoe ze met elkaar om kunnen gaan.  

We leren de organisaties uit onze wijk zo op een andere manier nog beter kennen. 

Verder betekent het dat onze vrijwilligers regelmatig mee kunnen doen met workshops 

om zo hun begeleidingsvaardigheden te verbeteren. 

 

We willen lokale ondernemers de mogelijkheid bieden om te adverteren in onze 

wijkkrant. Eind 2020 is de eerste advertentie in onze buurtkrant verkocht. 

We zijn bezig om contacten te leggen met Utrechtse media, zoals het Algemeen 

Dagblad. Het zou geweldig zijn voor de kinderen als er regelmatig een artikel van hen in 

de 'echte krant' verschijnt. 

 

De samenwerking met het Buurtteam uit de wijk is heel positief. We begeleiden 

meerdere kinderen die in 2020 via het Buurtteam zijn aangemeld. We zijn blij dat we op 

die manier toegang hebben tot de meest kwetsbare kinderen en gezinnen in onze wijk. 

Dit zijn de kinderen die de extra begeleiding het meest nodig hebben. 

 

We hebben in 2020 een aanvraag gedaan voor subsidie door de Gemeente Utrecht. We 

mochten een aanvraag indienen onder de nieuwe regeling ‘Vrijwillige inzet voor elkaar’. 

We zijn heel verheugd over het feit dat we die subsidie in 2021 voor het eerst zullen 

ontvangen. Het betekent dat ons werk bij Buurtblinkers ook door de gemeente wordt 

erkend. 
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OVERIGE ACTIVITEITEN  
 

 

Verder zijn we in 2020 bezig geweest op de volgende gebieden: 

 We hebben de ruimte opgeknapt en geschilderd 

 We hebben een mooie kast aangeschaft voor meer kinderboeken.  

 We zijn aan het eind van het jaar gestart met het maken van een gloednieuwe 

website, die in het voorjaar 2021 wordt gelanceerd. 

  

Onze mooie nieuwe boekenkast 
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FINANCIËN 
 

Kosten 

Uiteraard zijn ook de financiën van Buurtblinkers enigszins gewijzigd door de 

coronamaatregelen. 

De grootste post vormen de uitgaven voor de coördinatoren. De coördinatoren hebben 

vooral extra werk gehad door allerlei extra maatregelen die genomen moesten worden 

om online te kunnen werken en om op de hoogte te blijven hoe het met de kinderen 

ging. Door een goede onderlinge taakverdeling, ook met vrijwilligers, is de post 

coördinatie toch binnen begroting gebleven. 

Veel van de overige posten zijn vaste kosten. Zo hebben we toch evenveel huurkosten 

betaald als vorig jaar. 

De begrote post onvoorzien hebben we gebruikt voor de aanschaf van 3 laptops. In deze 

tijden van online begeleiden bleek het nodig om te beschikken over goedwerkende 

apparatuur. 

Omdat we in 2020 drie buurtkranten hebben uitgebracht zijn de drukkosten voor de 

krant hoger dan begroot. Door coronamaatregelen kon de tweede krant niet worden 

uitgebracht op het standaard krantformaat, maar is afgedrukt op A4. Door de hulp van 

vrijwilligers zijn de coördinatiekosten voor de krant relatief beperkt gebleven. 

Inkomsten 

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 en bedrijven. We prijzen ons gelukkig dat de fondsen die 

ons steunen dat ook zijn blijven doen in dit corona-jaar. 
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In 2020 hebben, naast een stil fonds, de volgende fondsen, instellingen en bedrijven het 

werk van de Buurtblinkers ondersteund: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de coronamaatregelen was het moeilijk om de ouderbijdrage te innen. We hebben 

gemeend om in deze omstandigheden niet veel druk op ouders te moeten uitoefenen, 

waardoor de eigen bijdrage wat lager is dan begroot. 

De verkoop van advertenties voor de krant is in 2020 om voor de hand liggende redenen 

nauwelijks gelukt. 

Uiteindelijk hebben we in 2020 een klein positief saldo gerealiseerd van netto € 2807.  

Daardoor is het eigen vermogen van de Stichting in 2020 gegroeid tot € 4.950. 
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Kosten en inkomsten Buurtblinkers 2020 

  
 

 
 

Kosten 2020 Begroot 

 

Gerealiseerd 

Bijles       

Werkmateriaal 2.000  2.114  

Organisatiekosten, incl accountant, notaris 3.750  2.510  

Huishouden 800  735  

Huur 3.000  2.750  

Vrijwilligers 3.500  2.409  

Begeleiding vrijwilligers en kinderen 16.800  16.127  

Algemene coördinatie 9.800  9.500  

Fondswerving kosten 5.000  5.191  

Onvoorzien (laptops) 1.500  1.096  

  46.150  42.432 

Wijkkrant     

Krant drukkosten 1.500  1.854  

Krant organisatie 500  472  

Projectbegeleiding krant 3.500  3.045  

Onvoorzien 500  0  

  6.000  5.371 

Talentontwikkeling     

Materiaal 200  0  

Docenten Workshops 450  210  

Coördinatie talentontwikkeling 700  200  

  1.350  410 

   
53.500  48.214 

 

Inkomsten 2020 Begroot   Gerealiseerd 

 

Eigen bijdrage     

Advertenties 750  60  

Ouderbijdrage 1.600  1.111  

Gift Verder Accountants 7.000  7.000  

Bijdrage Kansfonds *) 15.000  15.000  

Bijdrage Terberg Foundation 8.000  8.000  

Bijdrage Stil fonds 5.000  5.000  

Bijdrage Stichting True Blue 15.000  15.000  

Bijdrage gemeente Utrecht 1.150  1.150  

   53.500  52.321 

Bruto resultaat 2020   0  4.107 

Voorziening restitutie Kansfonds*)    1.300 

Netto resultaat 2020    2.807 

   
  

*) Het Kansfonds vordert bij een positief resultaat een percentueel deel terug van haar bijdrage 
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SAMENVATTING 

 

In 2020 heeft Buurtblinkers het volgende bereikt: 

 Ondanks de coronamaatregelen hebben vrijwilligers en coördinatoren contact 

weten te houden met alle kinderen die bij Buurtblinkers kwamen; 

 Vrijwel alle kinderen uit het schooljaar 2019/2020 hebben zich ook weer 

opgegeven voor het schooljaar 2020/2021; 

 In 2020 is het aantal vrijwilligers uitgebreid van 16 naar 20; 

 In 2020 is het aantal kinderen dat bij Buurtblinkers bijles krijgt gegroeid van 35 

naar 40; 

 Meteen toen het niet meer mogelijk was om fysiek bij elkaar te komen is 

Buurtblinkers overgestapt op online bijles geven; 

 Om het lezen te stimuleren is de bibliotheek van Buurtblinkers altijd open 

gebleven; 

 Ondanks de corona-maatregelen is Buurtblinkers er in geslaagd om 3 buurtkranten 

uit te brengen; 

 Ondanks de coronamaatregelen is Buurtblinkers erin geslaagd om 2 

talentenworkshops te organiseren; 

 In 2020 is de hele ruimte opnieuw geschilderd en opgeknapt. We hebben nu nog 

meer ruimte voor mooie leesboeken; 

 Buurtblinkers is er in 2020 geslaagd om een bijdrage te verkrijgen van de 

gemeente Utrecht die perspectief biedt op een bijdrage in 2021; 

 Buurtblinkers heeft het financiële jaar af kunnen sluiten met een klein positief 

saldo. 

 


