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Hoe u aan de doelen zoals beschreven in uw aanvraag bijgedragen heeft.
Doel 1; Het bieden van een gezonde buitenactiviteit voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 jaar waarbij
het leren bouwen, fantaseren en leren samenwerken spelenderwijs wordt gestimuleerd. Deze activiteit is
bedoeld voor alle kinderen in de wijk het Soesterkwartier.
In de laatste week van de zomervakantie 20 t/m 24 augustus 2018 heeft de 14e editie van de
huttenbouwweek plaatsgevonden in speeltuin Rivierenwijk in het Soesterkwartier. Iedere dag heeft een
wisselende groep kinderen hard gewerkt aan het bouwen van hutten op basis van pallets en resthout. Bij het
bouwen is hun fantasie geprikkeld en gestimuleerd. Ook zijn de kinderen uitgedaagd om met elkaar samen
te werken bij het bouwen van een hut. Een groep enthousiaste begeleiders stimuleerden de kinderen om
eerst een plan te maken (wat voor soort hut willen we bouwen, hoe groot en hoog moet hij worden, etc.).
Ook hebben ze de kinderen laten nadenken over de constructie van de bouw van hun hut. De kinderen die
hebben deelgenomen aan de huttenbouwweek vormden een goede afspiegeling van de wijk (uit alle delen
van de wijk, van verschillende scholen, verschillende sociale kringen). Aan het einde van een dag
huttenbouwen werd er met elkaar gespeeld in de hutten en vormden de kinderen een hechte groep, ondanks
verschil in achtergrond.
Doel 2; Verbinding in de wijk onder de volwassenen bevorderen.
Ook dit jaar was er weer een grote groep enthousiaste vrijwilligers / ouders actief tijdens de
huttenbouwweek. Tijdens de week hebben zij groepjes kinderen begeleid, ze ruimden dagelijks het terrein
op, ze droegen zorg voor de veiligheid (EHBO), ze waren verantwoordelijk voor de coördinatie van de dag,
etc. Gedurende de week boden zich spontaan ouders aan om te helpen. De week werd afgesloten met een
hapje en een drankje om deze vrijwilligers / ouders (samen met hun kinderen) te bedanken voor hun inzet.
Deze afsluitende borrel met ruim 100 mensen was zeer succesvol en heeft gezorgd voor goed onderling
contact .

Hoe u de resultaten zoals beschreven in uw aanvraag behaald heeft.
Om van deze activiteit een succes te maken zijn verschillende acties ondernomen:
- Onze mooie website; www.hutten-bouwen.nl waar de kinderen en ouders zich kunnen inschrijven.
- Promotie en werving van kinderen en vrijwilligers dmv facebook, verslag op de
www.wijkwebsiteSoesterkwartier.info, vermelding op de website indebuurt033, vermelding in de
zomerpretpas en door flyers op te hangen in de wijk en op alle scholen.
- Sponsoren geworven dmv grote bedrijven rondom het Soesterkwartier langs te gaan voor pallets
en resthout; denk aan stagebrothers, gamma, praxis, Pont Meyer, Rova.
- Onze eigen sociale contacten aangeboord, vanuit ouders die je kent uit de wijk of via school etc.
- Alle oud huttenbouw vrijwilligers her benaderen of ze kunnen helpen.
- Aanschrijven leden van scouting Mondriaan en mas stagiaires vanuit Corderius voor hulp

Hoeveel unieke deelnemers hebben deelgenomen/ Hoeveel vrijwilligers er bij uw activiteit betrokken zijn.
In 2018 deden in totaal 179 verschillende kinderen mee. Sommige kinderen kwamen meerdere dagen
bouwen. De inschrijvingen van de kinderen waren als volgt verdeeld over de dagen van de week:
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Er werkten over het geheel genomen ongeveer 110 vrijwilligers mee. Elke dag waren er 2 of 3
dagcoördinatoren, maar ook mensen die spontaan de helpende hand toesteken. We kregen ook steun
van jeugd van Scouting Mondriaan. De vrijwilligers die groepen begeleiden waren als volgt verdeeld
over de dagen van de week:
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De vrijwilligers die willen helpen afbreken waren als volgt verdeeld over de dagen van de week:
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Hoe uw activiteit in de toekomst zonder of met minder subsidie kan doorgaan.
Deze activiteit kan alleen maar mogelijk gemaakt worden door subsidie.
Mochten we verder gaan zonder subsidie dan zullen we inschrijfgeld moeten vragen. Hierdoor sluit je
sommige kinderen uit de wijk uit van deelname. En dat zou zonde zijn en niet aansluiten bij ons doel.

Eventuele andere resultaten die uit uw activiteit zijn voortgekomen.
Het aantal deelnemers aan de huttenbouwweek groeit elk jaar. Wat extra mooi was om te zien dit jaar was
dat er een groot aantal jongere kinderen in de leeftijd 6-8 jaar deel namen.
Zie bijlage voor de grafieken van de jaaroverzichten.

