Jeugdvakantieweek Speeltuin Soesterkwartier 2018
In de week van 14-18 augustus werd de jeugdvakantieweek georganiseerd. Het weer zat niet altijd
mee, het regende veel, maar de kinderen en hun ouders hebben het toch heel goed gehad.
Hoe zijn de doelen zoals beschreven behaald?
 Gratis vakantie voor arme kinderen --> In de bijlage zijn 4 verslagen van de website
soesterkwartier.info bijgevoegd.
 Sociaal isolement --> We zien dat kinderen soms wat afstandelijk zijn tegenover andere
kinderen. Bij de vakantieweek is goede begeleiding. Dat helpt om kinderen zelf stappen te
zetten om dingen te ondernemen. Ze leren om contact te maken met andere kinderen. We
zien dat door dat ze ook zonder hun ouders naar de speeltuin komen.
 Organiseren en uitvoeren van een vakantieweek --> Dat is goed gelukt. In de 4 verslagen van
de website is dat terug te lezen.
Hoe zijn de resultaten zoals beschreven behaald heeft?
 Kansarme kinderen krijgen een week plezier --> De speeltuin staat midden in de Bloemen en
bomenbuurt, waar veel kinderen wonen die het thuis niet zo goed hebben. Veel van die
kinderen komen vaak naar de speeltuin.
 Een dagtrip --> We zijn op 17 juli met de bus naar de Julianatoren gegaan. Een groot feest
voor de kinderen en het is allemaal goed gegaan.
 Samenbrengen culturen --> Behalve kinderen van Nederlandse komaf, hebben we ook veel
kinderen van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse komaf. Niet alleen de kinderen komen
bij elkaar. Ook de ouders ontmoeten elkaar. Die komen vaak ook mee, en gaan picknicken.
Zo leren ze elkaar kennen. Het is niet alleen een jeugdvakantieweek, maar ook een
ontmoetingsweek voor kinderen en hun ouders.
hoeveel unieke deelnemers hebben deelgenomen?
 Julianatoren: 55 kinderen gingen mee, en 11 begeleiders.
 Rest: Als we alle kinderen van alle dagen bij elkaar optellen, dan komen we over de 400
kinderen. Veel kinderen komen meerdere dagen, dus hoeveel unieke deelnemers het waren,
kunnen we niet met zekerheid zeggen. Ongeveer de helft.
Uit welke verschillende culturen komen de deelnemers?
 Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse en Nederlandse cultuur.
Hoeveel vrijwilligers zijn erbij betrokken?
 In totaal zijn er 25 vrijwilligers bij betrokken, die allerlei taken uitvoeren.
Eventuele andere resultaten die uit uw activiteit zijn voortgekomen.
 Dat er ook ouders zo betrokken zijn bij deze week. Zij gaan, terwijl de kinderen bezig
gehouden worden, met elkaar picknicken en leggen contacten. De onderlinge sfeer is heel
goed.
Bijlage: 4 dagverslagen van de website Soesterkwartier.info

