SOCIAAL JAARVERSLAG
2020

1. Inleiding
Op 13 april is stichting JAN opgericht, al zijn we al meer dan 10 jaar werkzaam met de jeugd/ in de
wijk. JAN staat voor Ja Als Norm, bedoeld zoals in Yes, we can. Geef jeugd mee dat ambities
waargemaakt kunnen worden. Laat ze hun eigen successen behalen en leren voor de toekomst. Je
bent niet de omgeving waarin je opgroeit. Door het ontdekken en ontwikkelen van je talenten/
vaardigheden en mogelijkheden weet je waar je goed in bent en kun je keuzes maken. Het
ontdekken en ontwikkelen wordt ondersteund door de inzet van rolmodellen en de coaching van de
begeleiders.
Doelstelling stichting JAN.
De focus ligt op de jeugd van 4 tot 23 jaar uit Schiebroek Zuid. Zij leven in een zogenaamde
achterstandswijk waar kansen niet vanzelfsprekend zijn. Door het bevorderen van sociale inclusie
maken we jeugd kansrijker. Wij willen de kinderen stimuleren om te vertrouwen op eigen kracht en
talent. We ondersteunen hen in het omzetten van hun ambitie en talent naar acties/ activiteiten.
Door successen te behalen krijgen ze zelfvertrouwen en worden zelfredzame ondernemende
burgers. De methodes die we inzetten om dit doel te bereiken zijn de talentbenadering
(talentontwikkeling), niet formeel leren en de inzet van rolmodellen.

2. De praktijk.
Meidenavonden.
Op maandagavond organiseren we een meidenavond. De meiden bedenken zelf een programma en
voeren dit ook uit. Het doel achter het zelf organiseren is meiden laten ervaren dat ze succes kunnen
behalen en dat ze iets goed kunnen. Deze avond wordt begeleid door assistent-vrijwilligers, meiden
die op het voortgezet onderwijs zitten. Zij zijn rolmodellen voor de jongere meiden die staan te
springen om ook assistent-vrijwilliger te worden. Bij stichting JAN bedenkt de jeugd de activiteiten
zelf én voeren deze ook zelf uit. We werken met mini-assistenten (6 - 8 jaar), junior-assistenten (9 11 jaar), senior-assistenten (12-13 jaar), assistent - vrijwilligers (14 - 18 jaar) en vrijwilligers ( 18 +).
Eerst het verrichten van hand- en spandiensten tot aan het begeleiden van groepjes kinderen op
woensdagmiddag. Hier worden diverse activiteiten verzonnen en door de jeugd uitgevoerd. Op de
meidenavond worden activiteiten gedaan zoals koken van kapsalon, red velvet cupcakes, t-shirts
pimpen, regenboogkaarsen maken, zelf parfum maken. Ieder jaar organiseren de meiden Devi’s
kerstgourmet. Deze activiteiten konden worden gedaan dankzij het Elise Mathilde Fonds en het
Laurensfonds.
De activiteiten doen we met mooie materialen zodat de meiden trots zijn op wat ze gemaakt hebben
zoals de kussenslopen die ze zelf gemaakt en gepimpt hebben. Naast deze activiteiten houden we
aandacht voor het bevorderen van zelfvertrouwen. We benoemen regelmatig wat ze goed doen/
kunnen. Dit doen we door complimenten te geven tijdens de activiteit maar ook tijdens
nagesprekken te benoemen wat we hebben gezien. Een voorbeeld: op de woensdagmiddag komt
een meisje met moeilijk hanteerbaar gedrag. De assistenten hadden hier veel moeite mee. Een van
de assistenten is aan het begin van de middag met haar een spel gaan doen. Hierdoor kreeg het
meisje in het begin individuele aandacht en deed ze de rest van de middag zonder problemen mee.
Wekelijks bezoeken 15 tot 23 meiden de meidenavond.
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Woensdagmiddag.
De woensdagmiddag is een open inloop voor kinderen vanaf 4 jaar. De jongste is 4 jaar, de oudste 16
jaar. Ook hier bedenken de kinderen de activiteiten en voeren deze uit zoals de altijd populaire
bingo, pizza bakken, strijkkralen, kaarsen maken, eierkoeken versieren. Er komen tussen de 40 en 60
kinderen per week. We hebben samen met de kinderen met witte tegeltjes een kunstwerk aan de
muur gemaakt. De kinderen versierden deze tegels en deze zijn bevestigd aan de muur.
Corona-activiteiten.
In maart moesten we stoppen met alle groepsactiviteiten. We zijn met een groepje van 3 meiden
(vanwege het afstand houden niet meer dan 3) op woensdagmiddag gaan klussen. Tafels schuren en
beitsen, boren om een kapstok op te hangen, de kast schilderen, een plaat timmeren op een kast en
daar een schoolbord van maken etc.
We wilden ook contact houden met de thuiszitters. Daarvoor is een tikkie actie gestart om de
kinderen een pakket te geven met knutselmateriaal, een boek etc. Naast deze tikkie actie is er een
aanvraag gedaan bij Opzoomer Mee ( Wat lief actie). Dit hebben we, samen met de 3 meiden, bij 50
kinderen langs gebracht. Zo konden we zelf horen hoe het met hen ging. Op 1 juni mochten de
basisschoolkinderen weer naar school, de tieners nog niet. Met een schenking van de Haëlla Stichting
(corona geld vanuit diverse fondsen), konden we deze tieners ook een pakket geven met
bijvoorbeeld handlettering of een oefenbal met touw om individueel te trainen. Door deze pakketten
en door social media konden we het contact tot juni onderhouden. We zijn, in overleg met het
ministerie van VWS, op 1 juni weer open gegaan. Daarmee konden we de tieners een plek bieden
waar ze anderen kunnen ontmoeten en waar ze konden ontspannen. De activiteiten voor de
volwassenen zoals taallessen en de vrouwenochtend zijn ook in juni gestart en in december weer
gestopt. De kinderactiviteiten zijn altijd doorgegaan.
Vakantie-activiteiten.
Deze zijn ook bedacht door de kinderen maar het gaat dan meer om uitstapjes en grotere
buitenactiviteiten of speciale activiteiten.
Vanwege de corona maatregelen wilden we in de zomervakantie niet reizen met groepen. Daarom is
besloten om vooral de activiteiten in de wijk te organiseren met 1 uitstapje naar Adventure City met
een gehuurd busje. Er is een zwembad gehuurd, we hebben lasergame gespeeld in het park, IPS
battle arena, een klimladder, back to school bingo etc. Omdat veel ouders bang waren om op
vakantie te gaan, bleven ook veel kinderen in de wijk. We hebben hen, dankzij het Laurensfonds, een
leuk programma kunnen bieden.
We vinden het belangrijk dat kinderen die niet op vakantie gaan/ kunnen gaan na de vakantie een
verhaal hebben in de klas (sociale inclusie).
We werken vooral vanuit participatie, het is tenslotte hun vakantie, de kinderen hebben ideeën
aangedragen voor activiteiten en ze hebben geholpen bij het organiseren daarvan.
Sinterklaas.
Dankzij de bijdrage van het Laurensfonds heeft Stichting JAN op woensdag 2 december 2020 een
mooi Sinterklaasfeest kunnen organiseren voor en door kinderen uit Schiebroek-Zuid. Op woensdag
18 november hebben 81 kinderen een verlanglijst gemaakt. Voor ieder kind een bedrag van 20 euro
zodat ze een mooi cadeau op hun lijstje konden zetten! Zo konden we voor ieder kind persoonlijk
een cadeau kopen, iets kopen wat ze zelf echt graag wilden hebben. Een mooi cadeau waar ze lang
van kunnen genieten.
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Op de dag zelf waren er 71 kinderen aanwezig, de andere 10 hebben later hun cadeau gekregen.
Door de bijdrage van het Sint Laurensfonds, de eigen bijdrage van stichting JAN en een Tikkie-actie
vanuit Schiebroek Noord voor kinderen van Schiebroek Zuid hebben we extra cadeaus kunnen
kopen. De tieners hebben de activiteiten zoals het sinterklaas dobbelspel met kleine prijsjes begeleid.
Vanwege de corona maatregelen moesten we dit keer ouders vragen om buiten te blijven bij het
brengen en halen van de kinderen en hebben zij dit keer geen actieve rol gespeeld. Het wordt ieder
jaar weer drukker dus er is een enorme behoefte aan deze activiteit. We zien nieuwe gezinnen van
met name statushouders instromen. De kinderen van deze gezinnen weten ons snel te vinden. De
ouders met dezelfde afkomst die al in de wijk wonen en de basisschool verwijzen kinderen naar onze
stichting. Ook vragen ouders steeds vaker of we meer dagen open kunnen en vragen ouders
ondersteuning bij andere zaken zoals werk zoeken, artsen bellen. En dan natuurlijk de cadeautjes !
Ieder kind mocht om de beurt een cadeau pakken en aan het desbetreffende kind geven.
Wat hebben we veel lachende gezichten gezien toen het inpakpapier eindelijk open gescheurd mocht
worden. Wat waren de kinderen blij met hun cadeaus !!. Een cadeau dat ze zelf hadden uitgezocht,
iets dat ze heel graag wilden hebben zoals een Tie dye studio, Barbie fashionista, Kleiset dino’s,
Washimals Fantasiewezens. De oudere meiden en jongens vroegen wat anders dan speelgoed. De
meiden wilden graag fluffy dekens, een hoodie, kleding en haarproducten en de oudere jongens een
headset. Het kost veel tijd en logistiek een puzzel om voor ieder kind een eigen cadeau te kopen.
Maar onze beloning is altijd een mooi Sinterklaasfeest met veel blije kinderen!
Op basis van participatie hebben de kinderen ideeën aangedragen voor deze Sinterklaasmiddag,
welke activiteit/spellen er gedaan worden. Het eerste onderdeel van de Sint middag was foliebal in 2
groepen. Dit werd begeleid door onze oudere meiden, de assistenten. Een foliebal is een bal van
plastic folie en daar zijn nummers in verstopt. Als je 6 gooit, mag je beginnen met het uitrollen van de
folie. Natuurlijk zijn er wat hindernissen bij het uitrollen zoals een dikke laag plakband. De nummers
staan voor kleine prijzen, in dit geval snoep. Foliebal is inmiddels een klassieker en dit wilden de
kinderen ook graag op deze middag doen.
En dan natuurlijk de cadeautjes !
Ieder kind mocht om de beurt een cadeau pakken en aan het desbetreffende kind geven. Wat
hebben we veel lachende gezichten gezien toen het inpakpapier eindelijk open gescheurd mocht
worden. Wat waren de kinderen blij met hun cadeaus !! Een cadeau dat ze zelf hadden uitgezocht,
iets dat ze heel graag wilden hebben.

3. Bijzondere evenementen.
NL Doet.
Omdat het pand bedoeld is voor de jeugd vinden we ook dat zij zelf de boel kunnen opknappen. In
maart 2020 hebben we via NL Doet een bijdrage gekregen om de verlichting aan te pakken. Oude
lampen weg, nieuwe lampen erin. Vanwege Corona werd deze actie uitgesteld maar uiteindelijk is
het toch gelukt. Via NL doet had zich een vrijwilliger gemeld om ons te helpen maar dit ging vanwege
Corona niet door. We hebben het daarna, samen met een groep meiden, uitgevoerd. De jeugd voelt
zich betrokken bij de ruimte en ze leren ook nog om te klussen. Ze waren heel trots op zichzelf.
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Zwerfboeken.
In 2019 zijn we zwerfboekenstation geworden. We krijgen regelmatig boeken die de jeugd mee kan
nemen. Ze mogen dit boek houden, aan iemand anders doorgeven of terug geven. We willen
hiermee het lezen en daarmee ook de taalontwikkeling, stimuleren. De doelgroep van dit
zwerfboekenstation is breder geworden, namelijk ook ouders die de taal willen leren.
Maaltijden.
Vanwege corona kon een groot evenement met maaltijden in Rotterdam Zuid niet doorgaan. We
hebben 150 maaltijden gekregen om in Schiebroek Zuid uit te delen. We hebben in 2 dagen
bewoners benaderd en een maaltijd uitdeelpunt opgezet. Alle maaltijden zijn naar bewoners in de
wijk gegaan.
Inrichting.
In 2020 hebben we dankzij stichting Boschuysen de laatste hand gelegd aan de inrichting van het
pand en aan aanschaf van buitenspeelgoed, knutselmaterialen en binnenspeelgoed.. De jeugd heeft
beslist over muurdecoratie, een bank en stoeltjes, welke koelkast etc.
4. Project Face 2 Face, Face your future.
In 2018 hebben we van stichting Boschuysen een schenking gekregen voor het project Face to Face,
Face your Future. In dit project houden meiden interviews met rolmodellen en maken zij een
portretfoto van het rolmodel. Dit kunnen artiesten of bekende mensen zijn maar ook je eigen
moeder. In 2018 was het eerste interview met de Zuid-Afrikaanse zangeres Avelyn Twala die
meedeed in de theatertour van The African Mamas. Vooraf doen de meiden research naar hun
rolmodel, worden de vragen met elkaar opgesteld en wordt er geoefend met de camera.
Hier zijn we in 2019 mee doorgegaan. Het plan was om in 2019 een boekpresentatie en expositie te
houden. Dit hebben we uitgesteld. Via de rolmodellen die werden geïnterviewd kregen we meer
aanmeldingen van nieuwe rolmodellen met zeer uiteenlopende beroepen. Een gouden kans om met
o.a. een rechter, een arts en een nieuwslezeres in contact te komen. Het interview met Simone
Weimans van het NOS journaal was bijzonder. Naast het interview kregen we een rondleiding door
de studio’s en kregen we een mooie inkijk achter de schermen in de regiekamer. De meiden mochten
daarna in de studio het journaal voorlezen. Toch best ingewikkeld. Op 15 maart hadden we het
voorlopig laatste interview. Dezelfde dag werd de eerste lockdown aangekondigd en moesten we
noodgedwongen tijdelijk stoppen met de interviews. In oktober 2020 zijn de interviews hervat.
5. Methode JAN.
We werken vanuit diverse methodes die naadloos in elkaar overgaan. Talenten in de breedte worden
ontdekt dus niet alleen wat kun je goed in sport of in creatieve activiteiten maar hoe goed ben je in
samenwerken of in problemen oplossen. Hier dagen we de kinderen op uit met juist die spellen
waarin je moet samenwerken en uitgaande van wat kinderen willen/leuk vinden. We observeren
gericht en doen op het individu gerichte interventies. Gesprekken, tips en soms wat meer sturend
advies maar ook complimenten geven waardoor kinderen hun grenzen verleggen. We richten ons op
de ontwikkeling van de jeugd in Schiebroek door ze te leren welke vaardigheden/ competenties
nodig zijn voor de toekomst.
In 2021 verdiepen we ons verder in niet formele educatie. Dit betekent dat alle activiteiten die
worden uitgevoerd, doelen hebben. De activiteit is een middel om deze doelen te bereiken. Om
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jeugd te bereiken dienen de activiteiten voor de jeugd aantrekkelijk en leuk te zijn. Vanuit niet
formele educatie leert de jeugd wat hun talenten zijn. We zetten rolmodellen in als voorbeeld voor
de jeugd in wat je kunt bereiken. Zij geven de jeugd wijze lessen mee. Via niet formele educatie
geven we die wijze lessen praktisch vorm. Een voorbeeld. In het project Face2Face werd steeds
gezegd “ Wees jezelf”. Maar hoe doe je dat onder druk van klasgenoten, van familie en vrienden. Bij
de meidenavond gaan we hier verder op in. We werken vooral procesmatig. Wat is het basisniveau
van een jeugdige en hoe kunnen we deze jeugdige zo coachen dat hij/ zij stappen kan zetten richting
een mooie toekomst, ongeacht hun achtergrond.
6. Een doorkijk naar 2021.
Stichting JAN vind participatie van jeugd belangrijk. Participatie in de programmering, in zelf
organiseren maar ook in beleid. In 2021 verdiepen we de training van de jeugd in zelforganisatie.
Niet alleen ideeën aandragen en mede organiseren/ uitvoeren van activiteiten maar zelfstandig
organiseren en zitting nemen in het bestuur en daarmee het beleid vanaf 2022 bepalen.
We leveren een bijdrage in de bestrijding van armoede, zeker voor kinderen, een belemmerende
factor. Dit doen we door op korte termijn veel activiteiten uit te voeren met eten maar ook
maaltijden uitdelen. We krijgen ook vaak kleding en schoenen en deze worden doorgegeven aan
mensen die het nodig hebben. Op lange termijn hebben we projecten die de jeugd weerbaarder
maakt, jeugd meegeeft dat ze niet de omgeving zijn waarin ze opgroeien maar ambitie mogen
hebben. We stimuleren hen om het beste uit zichzelf te halen en laten hen vooral hun kwaliteiten
zien. Op de lange termijn geven we ze wijze lessen, vaardigheden en zelfvertrouwen mee. We
hebben daarnaast ook veel contact met ouders en andere volwassenen in de wijk zoals een bewoner
die al een paar jaar de huiswerkbegeleiding op zondag organiseert of de bewoonster die de
vrouwenochtend begeleidt. In 2021 werken we aan de opzet van een vrouwennetwerk.
7. Tot slot
Door onze locatie aan de Asserweg in Schiebroek, tegenover een school, hebben we een gestage
stroom van kinderen die we al kenden maar ook een groep nieuwe kinderen. Soms omdat ze voorbij
lopen, het van andere kinderen horen maar ook op verwijzing van de school. Er is veel behoefte aan
een veilige plek voor de jeugd. In 2021 gaan we door en hopen we uit te breiden. We worden
ondersteund door een klankbordgroep en een adviseur marketing en communicatie. In 2020 zijn de
eerste gesprekken geweest met de gemeente Rotterdam over wat we doen. We zijn, met andere
partners in de wijk, actief betrokken bij het opstellen van het Buurt Verbeterplan. We hebben o.a.
samengewerkt met de Stephanusschool, met Loes, met Junelisa Asporaat (workshops voor de
meiden), met Studio van Pruissen, Scherf en Verf, de Timmerwerkplaats, Herts sportlokaal. In 2021
hopen we, als de corona maatregelen zijn versoepeld, nog meer te kunnen investeren in verdere
samenwerking in de wijk.
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