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1. INLEIDING
We hebben met Buurtblinkers een bijzonder jaar achter de rug. Door de
coronamaatregelen waren er regelmatig vrijwilligers of kinderen afwezig bij de
activiteiten. Toch hebben we het contact met de kinderen goed weten te onderhouden.
We hebben onze activiteiten zelfs uitgebreid. In 2021 is onze groep vaste vrijwilligers
gegroeid naar 20. Gemiddeld kwamen wekelijks 50 kinderen bij Buurtblinkers.
Ondanks de maatregelen hebben we nog steeds een zeer actief en betrokken team van
vrijwilligers. Met z’n allen blijven we focussen op het aanbieden van een fijne plek voor
de kinderen waar zij gezien en gesteund worden.
Met steun van Books4life zijn we in het najaar gestart met het voorlezen aan jonge
kinderen vanaf 4 jaar, zodat we de taalontwikkeling van kinderen nog eerder kunnen
stimuleren. We hebben samen met veel vrijwilligers een ruimte samen opgeknapt en
mooi ingericht. Nu is het elke woensdagmiddag een gezellige, uitnodigende plek voor
kinderen om weg te dromen bij en te praten over de prachtigste prentenboeken.
We zijn intensiever samen gaan werken met Buurtteam West. Een substantieel deel van
de kinderen bij Buurtblinkers komt nu via het Buurtteam bij ons. Hierdoor bereiken we
steeds meer die kinderen die erg veel baat
hebben bij persoonlijke aandacht en
begeleiding. De kinderen die door allerlei
omstandigheden minder kansen hebben in
onze maatschappij. Dat is de doelgroep
waarvoor we zijn opgericht.
Onze jaarlijkse eindpresentatie voor de
ouders kon door de maatregelen helaas
wederom niet doorgaan. Gelukkig konden
we wel een gezellige laatste spelmiddag
met kinderen en vrijwilligers organiseren.
De wijkkrant blijft een heel mooi middel
om kinderen een stem te geven in hun

Spelmiddag

wijk. En een prachtige manier om op een
betekenisvolle en uitdagende manier met taal en communicatie bezig te zijn. Ze zijn
met enthousiasme de straat opgegaan en hebben de leukste artikelen gemaakt. De krant
wordt tegenwoordig ook grotendeels door de kinderen zelf verspreid onder 6000
huishoudens. Hun eerste bijbaantje.
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In Coronatijd bood onze krant ook het nodige gevoel van verbinding in de wijk en een
vrolijk geluid in wat sombere tijden. Die verbinding in de buurt versterken is een andere
belangrijke missie van Buurtblinkers.

2. GEPLANDE ACTIVITEITEN
De Buurtblinkers had voor 2021 de volgende activiteiten gepland:
A. Geven van individuele begeleiding aan kinderen met (taal)achterstanden
B. Uitbrengen van 3 wijkkranten
C. Het geven van 2 talentworkshops
In de loop van het jaar is daar nog de volgende activiteit bijgekomen:
D. Voorlezen aan jonge kinderen

A. Geven van individuele bijlessen aan kinderen met (taal)achterstanden
Deze activiteit is sterk beïnvloed door de coronamaatregelen. Buurtblinkers volgt
daarbij het beleid van scholen en is veelvuldig in contact geweest met het RIVM, om te
overleggen. Toen scholen werden gesloten, ging ook Buurtblinkers over op online
contact met de kinderen.
Daarom hebben de vrijwilligers in
de maanden januari en februari
2021 digitaal contact onderhouden
met de kinderen. We hebben de
kinderen regelmatig gebeld om te
vragen hoe het met ze ging toen ze
niet meer naar school konden en
online les kregen. Ouders gaven aan
dit erg te waarderen. We
stimuleerden de kinderen vooral om
te blijven lezen. Ze konden boeken
blijven lenen bij Buurtblinkers. De

Bijles begeleiding

kinderen kregen ook digitaal bijles
als ze dat wilden. Vooral de wat
oudere kinderen die op de middelbare school zitten maakten daarvan gebruik.
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Vanaf maart mochten we weer op locatie bijles geven. Nagenoeg alle kinderen die we
begeleiden zijn toen ook weer
wekelijks op hun vaste uur naar
Buurtblinkers gekomen.
In het nieuwe schooljaar zijn we in
september weer gestart op locatie
totdat we de laatste weken van
december toch weer moesten
overschakelen op online bijles
geven. We hebben in 2021 veel
tijd gestoken in de didactiek en
mogelijkheden van taalonderwijs
voor onze doelgroep. De

Vrijwilligersvergadering

vrijwilligers zijn in kleinere en
grotere groepen bezig geweest met dit onderwerp. We hebben gemerkt dat het
vrijwilligers goede handvatten biedt om de kinderen op een uitdagende manier verder
te helpen met de Nederlandse taal. Ook zien we veel eigen initiatief en goede ideeën
bij onze vrijwilligers. Dit zorgt weer voor de juiste kruisbestuiving en een dynamische
leeromgeving voor de vrijwilligers.

B. Uitbrengen van 3 wijkkranten
We hebben in 2021 samen met de kinderen drie wijkkranten uitgebracht in een oplage
van 6000 exemplaren en die verspreid in de wijk.
Voor de kinderen was het
heel leuk dat we door
het Initiatievenfonds van
de Gemeente Utrecht
zijn gevraagd voor een
fotosessie van onze
redacteuren. Om als
voorbeeld van een
goedlopend wijkproject
op posters door de stad
te stralen. Het was erg

De reporters van de Buurtblinkers wijkkrant
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motiverend voor de kinderen om zo in het zonnetje te worden gezet. En het was ook
zeer terecht. Deze kinderen bulken van enthousiasme en doorzettingsvermogen!
We hebben voor het maken van de artikelen veel contact gehad met mensen uit de wijk.
De kinderen hebben mensen geïnterviewd over de lockdown, we hebben een
fotoreportage gemaakt van Lombokse honden en hun baasjes, er is contact geweest met
een buurvrouw die schrijfster bleek te zijn,
we hebben recensies geschreven over een
paar restaurants in de wijk, we gingen op
verkenning bij een nieuw voedselbos in de
wijk, we zijn voor dag en dauw opgestaan om
een groep ochtendzwemmens in het kanaal
het hemd van het lijf te vragen. Het hemd
dat ze overigens al niet meer aan hadden. En
zo waren er nog tal van leuke, frisse
onderwerpen waar de jonge reporters hun

Reporters aan het werk met een fotoreportage

tanden in gezet hebben.

C. Organiseren van talentenworkshops
Door de corona-maatregelen moesten de geplande talentenworkshops helaas worden
verplaatst naar 2022. We gaan de workshops in het nieuwe jaar koppelen aan excursies
voor de krant of aan de andere projecten binnen Buurtblinkers.

D. Voorleesmiddagen voor jonge kinderen
Door een startsubsidie van Books4life konden we in 2021 beginnen met een project om
ervoor te zorgen dat kinderen al op jongere
leeftijd worden gestimuleerd met hun
taalontwikkeling. We hebben een ruimte
helemaal geschilderd, nieuwe meubels
gekocht, materialen aangeschaft en zijn
kinderen gaan werven voor de
voorleesmiddagen. Het is een gezellige en
uitnodigende ruimte geworden.
We hebben een groep kinderen van 4-6 jaar
en een groep van 6-8 jaar. Kinderen komen
met hun ouders luisteren naar de mooiste

We nemen de cheque van Books4life in ontvangst
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prentenboeken. De vrijwilligers die voorlezen, hebben workshops gevolgd op het gebied
van interactief voorlezen aan kinderen met een meertalige achtergrond. Ook lenen de
kinderen bij ons
prentenboeken om thuis
samen met hun ouders te
lezen. Na het luisteren en
kijken, krijgen de kinderen
een creatieve opdracht om
dat wat ze gehoord en
gezien te verwerken. Met als
resultaat vaak prachtige

Voorleesmiddag

(groeps) tekeningen.
We vinden de pilot geslaagd en willen dit
project zeker opnemen in ons vaste aanbod
van activiteiten bij Buurtblinkers.

Kinderen bezig met de verwerkingsopdracht na
het voorlezen

3. DOELGROEP
De doelgroep van Buurtblinkers is de groep kinderen uit de wijken Lombok en NieuwEngeland die door achterstanden in vooral taalontwikkeling niet presteren op het niveau
dat ze eigenlijk aan zouden kunnen.
Door het nauwe contact met scholen in de buurt en met het Buurtteam weten de
kinderen die ondersteuning nodig hebben ons goed te bereiken. Omdat we erin geslaagd
zijn om ook meer vrijwilligers te werven, zijn bijna alle kinderen die begeleiding bij
Buurtblinkers wilden krijgen, ook daadwerkelijk geplaatst.
De kinderen die via het Buurtteam komen, hebben vaak een vluchtverleden of een
kwetsbare thuissituatie.
Door het intensieve contact met onze kinderen tijdens de lockdown-periode, zijn er ook
geen kinderen afgehaakt bij Buurtblinkers.
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We geven inmiddels bijles aan meerdere kinderen die op het Speciaal Onderwijs zitten.
Deze kinderen vragen een iets andere benadering en nauwer contact met ouders en
leerkrachten. Het is mooi om te zien hoe juist ook deze kinderen baat hebben bij een
individuele benadering.
In 2021 kregen 35-40 kinderen individuele begeleiding bij Buurtblinkers. Van die
kinderen zijn zo’n 10 kinderen ook actief voor de wijkkrant.
Daarnaast deden 14 jonge kinderen mee met het voorleesproject. In het voorleesproject
zien we naast de kinderen ook de ouders, die vaak blijven luisteren en kijken hoe hun
kinderen genieten van het voorlezen.

4. ERVARINGEN VAN KINDEREN EN VRIJWILLIGERS
We zien het effect van onze begeleiding vooral in de blijvende betrokkenheid van
kinderen bij Buurtblinkers. Het is voor kinderen niet vanzelfsprekend om zich op te
geven voor huiswerkbegeleiding en voor het maken van een Wijkkrant. Toch zien we dat
kinderen die zich eenmaal hebben aangemeld, jaren blijven komen, ook als ze al naar
de middelbare school gaan. Het aantal kinderen dat deelneemt groeit nog steeds. Ook
doordat kinderen aan vriendjes en vriendinnetjes vertellen hoe gezellig en fijn het is bij
Buurtblinkers.
We hebben navraag gedaan bij verscheidene kinderen. Zij vertelden dat ze vooral veel
meer lezen sinds ze bij Buurtblinkers komen. Ze ervaren de begeleiding als steunend.
Meerdere kinderen waren in een jaar tijd een niveau omhooggegaan bij begrijpend lezen
en rekenen. Zij dachten dat dit kwam door de bijles, maar we weten dit natuurlijk niet
zeker. In 2021 zijn alle kinderen die in het examenjaar van het vmbo zaten, geslaagd.
Van de interne begeleiders op scholen waar we contact mee hebben, kregen we ook
weer nieuwe aanmeldingen.
Het aantal vrijwilligers blijft ook groeien. De vrijwilligers vinden het vaak boeiend,
leerzaam en gezellig om kinderen individueel te begeleiden. De vrijwilligersavonden
worden door de deelnemers beoordeeld als instructief en gezellig. We weten een mix
aan vrijwilligers te werven: studenten, jonge afgestudeerden en gepensioneerde
ouderen. Een groot deel van de vrijwilligers woont in Utrecht-West.
Veel vrijwilligers zijn ook actief voor de krant of hebben geholpen bij het opzetten van
het Voorleesproject.
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5. TIJDSBESTEDING VRIJWILLIGERS
In 2021 gaven 16 vrijwilligers individuele begeleiding aan kinderen. Een vrijwilliger heeft
meestal 2 of 3 kinderen die hij of zij wekelijks ieder een uur lang individueel begeleidt.
Gemiddeld besteedde een vrijwilliger daarmee 2 tot 3 uur per week aan die begeleiding.
Inclusief voorbereidingstijd en extra activiteiten als instructie- en
vrijwilligersbijeenkomsten komt dat gemiddelde op ongeveer 4 uur per week.
Totaal in een gewoon (coronavrij) jaar komt dat uit op 2560 vrijwilliger uren.
Voor het maken van de wijkkrant zijn nog eens 4 vrijwilligers in touw als begeleider van
de kinderredactie. Dit is een
geconcentreerde activiteit van zo’n 6
weken, waaraan de vrijwilligers gemiddeld
5 uur per week besteden. Totaal
vrijwilligersuren per krant: 120. Dus voor 3
kranten 360 uur. Voor het voorleesproject,
dat in de herfst van 2021 begon, zijn 4
vrijwilligers actief. Zij besteden gemiddeld
2 uur per week aan het project. (inclusief
workshops en voorbereiding). Dat zou in
een heel jaar uitkomen op: 320 uur
Het bestuur bestaat uit 3 vrijwilligers, die
samen gemiddeld 1 dag per week besteden
aan administratie, fondsenwerving en
overleg. Totaal per jaar: 416 uren

Een vrijwilliger helpt bij het opknappen van de
voorleesruimte

De coördinatoren besteden bovenop hun betaalde uren, jaarlijks nog zo’n 200 uren
vrijwillig aan Buurtblinkers.

Totale tijdsbesteding vrijwilligers
Naar schatting is de totale vrijwillige tijdsbesteding in een jaar dus ongeveer 3850 uur.
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6. SAMENWERKING
Buurtblinkers werkt vooral samen met de scholen waar de kinderen op school zitten, de
drie basisscholen in Utrecht West: De Brug, de Parkschool en de Catharijnepoort. De
coördinator heeft minstens 1 keer per maand contact met de intern begeleider of de
leerkrachten van deze scholen. We hebben ook regelmatig contact met de scholen voor
Speciaal Onderwijs waar sommige kinderen op zitten.
Verder is er gemiddeld 2 keer per maand contact met het Buurtteam West over de
kinderen die via dit team bij Buurtblinkers zijn gestart.
Buurtblinkers heeft zich aangesloten bij de initiatieven van ‘Taalnetwerk Utrecht’ en
‘Vreedzame Wijk’
Buurtblinkers heeft sinds 2021 contact met Jeugd en Gezin Utrecht Lombok. Als
kinderen een taalachterstand hebben, kunnen zij door een medewerker van Jeugd en
Gezin worden doorverwezen naar Buurtblinkers.
Voor het Voorleesproject hadden wij contact met Taal doet Meer, de Voorleesexpress en
de Bibliotheek.
Voor de krant hadden we in 2021 weer met verschillende wijkorganisaties en bedrijven
contact. O.a. Theater Lombok, verschillende restaurants, Groen West etc.

7. FINANCIËN
In de begroting 2021 van Stichting Buurtblinkers werd uitgegaan 3 activiteiten:
1. Bijlessen en begeleiding
2. Buurtkrant maken
3. Talentontwikkeling
In de financiële verantwoording zijn voor deze 3 activiteiten dan ook de gerealiseerde
kosten afgezet tegen de begroting . U vindt deze verantwoording in de jaarrekening
onder ‘Project Buurtblinkers’.
De daadwerkelijke uitgaven komen in grote lijnen overeen met de begroting. Door de
corona-maatregelen konden er geen activiteiten voor talentontwikkeling worden
georganiseerd en zijn er dus geen kosten voor deze activiteit geweest. De drukkosten
van de wijkkrant van januari 2022 zijn al geboekt in 2021. Daardoor zijn de kosten van
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de wijkkrant lager dan begroot. De coördinatie-kosten zijn iets hoger dan begroot
vanwege het vele organisatorische werk rond het contact houden met kinderen tijdens
corona-maatregelen en ook voor het aanvragen van een extra projectsubsidie voor het
voorleesproject.
In totaal zien we dat Buurtblinkers voor deze activiteiten gezamenlijk een klein positief
projectresultaat heeft behaald van € 321,In de loop van 2021 is een nieuw voorleesproject gestart dat niet was begroot. Dit
project is daarom apart opgenomen in de financiële verantwoording. De projectsubsidie
voor het voorleesproject is bedoeld als pilot voor het schooljaar 2021-2022 en gaat dus
over de grens van het boekjaar 2021 heen. Er is voor gekozen om alle kosten die in 2021
zijn gemaakt voor dit project ook te boeken in 2021. Het restant van de projectsubsidie
is gereserveerd om de pilot af te maken in het jaar 2022 en opgenomen in de begroting
van 2022.
Verder heeft de Stichting enkele donaties gekregen die niet gebonden waren aan
specifieke projecten. We zijn daar heel blij mee, want in het verleden was de
continuïteitsreserve van de Stichting zó laag, dat we wel eens in liquiditeitsproblemen
kwamen als bijvoorbeeld een donatie pas achteraf werd betaald ná de financiële
verantwoording. Deze donaties zijn daarom toegevoegd aan de continuïteitsreserve van
de Stichting (in de vorm van het eigen vermogen). De Stichting streeft naar een reserve
van minimaal 50% van de begroting om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Met deze
donaties is de reserve nu 32% van de begroting en daarmee nog niet helemaal het
streefpercentage, maar toch beduidend gezonder dan de situatie in eerdere jaren.
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