
Beleidsplan Kleurfabriek Nijmegen 2023 

Inleiding 
In dit beleidsplan geven we aan wat de doelstelling van Kleurfabriek Nijmegen is en hoe we die 
willen realiseren, wat we afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat onze plannen voor het ko-
mend jaar (2023) zijn.


Doelstelling/visie 
De Stichting Kleurfabriek is een vrijwilligersorganisatie die sinds 2015 activiteiten organiseert voor 
kinderen en jongeren op het asielzoekerscentrum in Nijmegen. 
Op het AZC in Nijmegen wonen ongeveer 100 kinderen en jongeren tussen de 3 en 16 jaar. Elk 
gezin beschikt slechts over één kamer en moet de douche, w.c. en keuken delen met andere ge-
zinnen op de gang. Binnen is er dus erg weinig speelruimte voor de kinderen en ook buiten zijn er 
weinig voorzieningen. De kinderen dragen veel verantwoordelijkheid, voor jongere broertjes en 
zusjes, en tolken vaak voor hun ouders. De asielprocedures duren nog steeds erg lang en dat le-
vert voor de ouders veel stress op, die ook zijn weerslag heeft op de kinderen. 
Kinderen hebben vaak in het land van herkomst en op de vlucht naar Nederland traumatische er-
varingen opgedaan. 


Stichting De Kleurfabriek wil een veilige en vertrouwde omgeving creëren, waar de kinderen weer 
kind kunnen zijn en zich kunnen ontspannen. We willen een soort huiskamer bieden waar de kin-
deren en jongeren hun creatieve talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, samen spelletjes 
kunnen spelen, met elkaar kunnen praten, chillen, dansen, sporten, muziek luisteren, etc. Wij pro-
beren een veilige en inspirerende plek te zijn voor de kinderen en jongeren die er op dit moment 
op het AZC in Nijmegen verblijven. 


We stimuleren samenwerking en bieden mogelijkheden om hun talenten ontdekken en ontplooien. 
Daarnaast willen we een plek zijn waar de kinderen en jongeren hun verhaal kunnen delen met 
elkaar en met de leiding.


Strategie 

Op het terrein van het AZC hebben wij van het COA drie ruimtes ter beschikking gekregen. Een 
speelruimte voor peuters en kleuters, een ruimte waar we kunnen schilderen en knutselen en een 
ruimte waar spelletjes gedaan kunnen worden. Daarnaast bieden we soms vaklessen aan voor 
kleine groepen, zoals boksen en dansen. Ieder kind en jongere is welkom. 


In de vakanties en met name in de zomervakantie zijn er extra activiteiten waaronder het zomer-
kamp. Een keer per jaar gaan we een dag uit met alle gezinnen, bijvoorbeeld naar de Efteling of 
Toverland.


De situatie in 2022 

In januari was De Kleurfabriek een paar weken gesloten vanwege corona. Wel konden de kinderen 
in de kerstvakantie een paar keer een knutselpakket ophalen aan het loket. 

Daarna konden de gewone activiteiten gelukkig weer van start gaan: spelletjesavond op dinsdag 
voor 6- 12 jaar, speellokaal op woensdag- en vrijdagmiddag voor 3-5 jaar, creatieve activiteiten op 
woensdag- en vrijdagmiddag voor 6-12 jaar, vrouwenavond op donderdag. Voor de jongeren was 
er tot de zomervakantie op woensdagavond een activiteit, waarbij eenmaal per 14 dagen muziek 
werd gemaakt. Na de zomervakantie is er een nieuwe activiteit opgestart op donderdagmiddag 
voor jongeren van 11-14 jaar.


Zomervakantie 

In de zomervakantie hadden we een mooi zomervakantie-programma. Een aantal vaste activitei-
ten ging elke week gewoon door: spelletjesavond op dinsdag voor de kinderen, speelmiddag op 
woensdag voor de allerkleinsten, Rots- en watertraining voor de kinderen op zondagmiddag.

Elke woensdagmiddag was er, in samenwerking met de sportcoach van de gemeente Nijmegen, 
een sportactiviteit voor de kinderen van 6-12 jaar: tafeltennis, sport en -spelmiddag, bowlen en 
een bezoek aan Jumpsquare. 

Verder werden de Vierdaagselopers op 21 juli door de kinderen ingehaald op de Van ’t Santstraat. 




En er was elke week een uitstapje: op 25 juli brachten we een dag door aan het Waalstrand  in 
Beuningen, georganiseerd door het Dijkmagazijn, op 4 augustus gingen we met twee bussen vol 
met ouders en kinderen naar Toverland, op 11 augustus waren we met 26 kinderen van 8-14 jaar 
in het Afrikamuseum, op 25 augustus gingen we met 20 kinderen en 19 ouders naar Tivoli. Tot slot 
was er in de laatste week van de vakantie van 23-26 augustus zomerkamp op Ameland voor de 
kinderen van 8-14 jaar. Hieraan namen 28 kinderen deel.


Overige activiteiten voor kinderen

- We zijn regelmatig met de kinderen op woensdagmiddag naar speeltuin De Leemkuil geweest 

en in de maanden tussen de zomer- en de herfstvakantie was het bijna iedere vrijdagmiddag 
nog zulk mooi weer dat we met de kinderen naar de Leemkuil konden gaan.


- Op 9 april waren we met de kinderen te gast bij Wereldwijd voor Kinderen. Zij boden ons die 
dag de opbrengst van de Kerstmaatjesactie aan en organiseerden een ochtend met muziek en 
spelletjes en pannenkoeken toe voor onze kinderen.


- Op 26 oktober organiseerden Inner Wheel samen met De Treffers in Groesbeek een dag met 
sport en spel voor de kinderen.


- Op 4 november traden The Flying Seagulls op voor de kinderen op het terrein van het AZC.

- Op 4 december heeft Sinterklaas wederom een bezoek gebracht aan de kinderen die op het 

AZC verblijven.


Vrouwenavond

Dit jaar is de vrouwenavond weer volop aan het draaien. Ook maakte de vrouwengroep een uit-
stapje naar Kinderdijk en Slot Loevestein.


Vrijwilligers

Op dit moment zijn er zo’n 20 vrijwilligers actief, die meestal eenmaal per week een activiteit or-
ganiseren. Gelukkig konden we dit jaar weer ‘live’ vrijwilligersbijeenkomsten organiseren. We had-
den een vrijwilligersborrel in het begin van het jaar en in september een bijeenkomst over de ver-
bouwing.


Twee vrijwilligers namen samen met vrijwilligers van 6 andere organisaties deel aan een cursus 
fondsenwerving georganiseerd door de Vrijwilligerscentrale en de Cellenbroeders.

Ook nemen twee mensen deel aan het project Verschilmakers van het Huis van Compassie.


Per december gaat Stella Kaspers haar taken als vrijwillig coördinator neerleggen. We zoeken 
nieuwe vrijwilligers die haar taken over willen nemen.


Verbouwing

Gebouw F, waar de Kleurfabriek gehuisvest is, wordt vanaf november 2022 tot april 2023 ver-
bouwd. Dit bracht voor alle vrijwilligers een hoop extra werk en organisatie met zich mee, omdat 
al onze materialen verhuisd moesten worden naar de opslag of naar de tijdelijke ruimte in gebouw 
A. Ook waren er een paar weken waarin we geen ruimte op het AZC hadden en ruimte daarbuiten 
moesten zoeken om onze activiteiten toch voort te kunnen zetten.


Website

Dit jaar is de website van de Kleurfabriek vernieuwd.


Plannen voor 2023 

Het komend jaar willen we de activiteiten die we nu hebben voor kinderen, jongeren en vrouwen 
consolideren en eventueel nieuwe activiteiten met bv muziek, dans en zang opzetten. We gaan 
hiervoor vrijwilligers werven.

We willen opnieuw zomervakantie-activiteiten organiseren, waaronder een zomerkamp en een uit-
stapje naar een pretpark met kinderen en hun ouders. Ook komt er een Sinterklaasviering rond 5 
december. 

Omdat in het voorjaar er plaats komt voor 75 nieuwe bewoners, waaronder ook gezinnen met 
kinderen, in het F-gebouw moeten we er op rekenen dat er dus ook meer kinderen aan de activi-
teiten van de Kleurfabriek zullen gaan deelnemen vanaf het voorjaar.


Verbouwing




Vanwege een verbouwing van het F-gebouw, waar onze ruimtes zich bevinden, maken we vanaf 
begin 2023 tot eind april gebruik van de leslokalen in het A-gebouw op de momenten dat er geen 
les gegeven wordt. We zijn hier dus wat beperkt in de tijd waarop we gebruik kunnen maken van 
de lokalen en ook de soort activiteiten die we daar kunnen doen. Het COA heeft daarom financi-
eel mogelijkheden geboden om meer activiteiten buiten het AZC te doen in deze periode. We zul-
len dus vaker buiten het AZC activiteiten gaan doen.

Vanaf eind april kunnen we weer terecht in onze eigen ruimtes, maar hebben we minder bergruim-
te dan tot nu toe en moeten we een lokaal delen met andere groepen.


Coördinatie

We zijn op zoek naar oplossingen voor het wegvallen van de coördinator. We hebben eerst ge-
zocht naar een andere vrijwillig coördinator, maar aangezien dit een grote tijdsinvestering vraagt, 
lijkt dit niet te gaan lukken. We zoeken nu meer in de richting van een coördinatiegroep die regel-
matig bij elkaar komt. In de komende maanden zal het zich verder uitkristalliseren hoe dit er uit 
komt te zien.


Organisatie 

Kleurfabriek Nijmegen is een stichting en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder 
nummer 62844849

De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers, van wie één persoon de coördinatie van de activitei-
ten en het contact met COA op zich heeft genomen. Verder zijn er commissies bestaande uit 
meerdere vrijwilligers om b.v. subsidies aan te vragen, de website te onderhouden, zomerkamp of 
vakantie-activiteiten te organiseren.

Een paar keer per jaar worden er bijeenkomsten met de vrijwilligers gehouden om ideeën uit te 
wisselen en elkaar te leren kennen. Als dit niet fysiek mogelijk is, wordt dit online gedaan.

Het bestuur bestaat uit Marco Dooijes, voorzitter; Niek Thomassen, penningmeester en Maria van 
Kan, secretaris. Het bestuur komt minstens viermaal per jaar bijeen. Aan deze vergadering neemt 
de coördinator meestal ook deel. Het bestuur is onbezoldigd.


Mensen kunnen in contact komen met onze organisatie door het contactformulier op onze websi-
te https://kleurfabrieknijmegen.nl , via e-mail infokleurfabrieknijmegen@gmail.com of via de secre-
taris Maria van Kan, Spanjestraat 40, 6663 NP Lent. 


Financiën 

Stichting Kleurfabriek is een organisatie zonder winstoogmerk. Zowel bestuursleden als vrijwilli-
gers ontvangen voor de geleverde werkzaamheden en/of diensten geen vergoeding. Sporadisch 
worden enkel reiskostenvergoedingen uitbetaald. 

De Stichting is volledig afhankelijk van subsidies van instanties en giften van derden. 


De Gemeente Nijmegen heeft voor 2022 een subsidie gegeven van 2500 euro bestemd voor be-
zoek aan speeltuin De Leemkuil, culturele activiteiten en materiaalkosten voor de reguliere activi-
teiten. Daarnaast kregen we donaties van : Stichting Zonnige Jeugd (zomerkamp), Stichting Leer-
geld (zomerkamp), Wereldwijd voor Kinderen, Inner Wheel, Coop-statiegeldactie, Cellenbroeders 
en diverse particulieren. Mede dankzij al deze mensen en organisaties konden we onze activitei-
ten voortzetten en ook nog een heel mooi zomerprogramma neerzetten voor de kinderen en jon-
geren op het AZC.
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