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Beste lezer,

Het was een roerig jaar, waar we met veel voldoening op terug kijken. De eerste lockdown
vanwege het Corona-virus kwam half maart als een onaangename verrassing. De eerste
plannen voor het Vakantiebos waren gemaakt, de kookclubs liepen als een trein en allerlei
cursussen, workshops en projecten waren ver vooruit gepland en klaar voor uitvoering. Toen
kwam alles tot stilstand.
Echter toonde het team zich van haar beste kant. Binnen een dag na de eerste
persconferentie lag er een plan om ons in te zetten voor de mensen die het nodig hebben.
En dat hadden ze: ruim 300 maaltijden werden gekookt en bezorgd, ouderen belden voor
boodschappen en wekenlang lieten we een blindengeleidehond uit. Een enkele jongere die
het mentaal moeilijk had met het thuis zitten, vingen we op door hen in te zetten als
vrijwilliger. Dit alles volgens de richtlijnen; we hielden afstand, werkten in shifts, met
handschoenen en droegen mondkapjes. Oh, en behalve dragen, ontwierpen we ze ook. We
verkochten een kleine 200 mondkapjes.

De zomer bracht goed nieuws: langzaamaan konden we starten met buiten koken, buiten
spelen en buiten sporten. Voor alle leerlingen van de Mariaschool verzorgden we vijf weken
lang overblijf op school, om zo de leerkrachten te ontlasten. Gelukkig kon ook het
Vakantiebos doorgaan. En ter compensatie van de gemiste meivakantie verrasten we de
doelgroep met een extra vakantieweek in juli: Verrassingsbos.
In augustus vond het Vakantiebos plaats, uiteraard in aangepaste vorm. Geen excursie, maar
elke week een feestdag op het terrein. En geen kamp voor de tieners maar wel de
mogelijkheid zich in te zetten als ‘junior-leiding’: iets dat erg goed uitpakte en op het
moment van schrijven nog steeds gebeurt.

Het nieuwe schooljaar begon als gewoonlijk. De kinderen van het asielzoekerscentrum
kwamen weer spelen, er werd gesport en we verzorgden dagelijks de overblijf voor 80
kinderen van groep 1 tot en met 8. We organiseerden activiteiten in de herfstvakantie en
vierden het Sinterklaasfeest groots als altijd.
Op de valreep overviel 2020 ons met een tweede lockdown. Niet fijn, want dit vergde
opnieuw veel improvisatie en flexibiliteit van het team, de ouders, kinderen en
samenwerkingspartners. Echter lukte het ook dit keer hier een positieve wending aan te
geven.

Terugkijkend op 2020 was het een jaar vol verrassingen, die niet altijd even welkom waren.
Het was een kunst om aandacht te verdelen over de vrijwilligers, de doelgroep en elkaar.
Met een positieve instelling kom je ver maar de rekeningen betaal je niet met een goed
humeur. Dit bracht spanning en dilemma’s met zich mee. In dit jaarbericht licht ik enkele
hoogtepunten en verbeterpunten toe. Verder breng ik een beknopt overzicht van de
deelnemersaantallen, waaruit blijkt dat het sluiten van het jeugdcentrum dan wel het
annuleren van activiteiten tot gevolg had maar geen negatief effect had op het totale aantal
kinderen dat we blij hebben kunnen maken. En dat voelt goed!

Marlies Cuppen
Leidinggevende
Don Bosco Rijswijk
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Hoogtepunten

Samenwerkingen
In 2020 was het weliswaar lastig te netwerken, door het ontbreken van fysieke bijeenkomsten maar
zijn we er toch in geslaagd een aantal bestaande en nieuwe relaties op te bouwen en te verdiepen.
In de zomer- en herfstvakantie hebben kinderen van Flowin Den Haag mee gedaan aan de
activiteiten. Zij begeleiden kinderen en jongeren met verschillende (gedrags)problemen. Het blijkt
dat onze doelen en doelgroep overeenkomen en hieruit is een prettige samenwerking ontstaan.
Vrijwilligerscentrum Rijswijk is in 2020 omgedoopt tot Rijswijk Doet en voelt als een frisse wind door
vrijwilligersland. Het team is proactief en informeert regelmatig over nieuwe vacatures en
initiatieven.

Via het project Kids4Society hebben we leuke, korte samenwerkingen geïnitieerd met het Knaaghof
Rijswijk, het Knagertje Den Haag, stichting Vorm, het Akkertje, Cardia, het Haga ziekenhuis en politie
Rijswijk.

Om de tussenschoolse opvang in goede banen te leiden was, met de continu veranderende
maatregelen van de overheid, goed contact met de Mariaschool cruciaal. Met name in de periode
mei en juni kwam deze goede relatie sterk naar voren, toen wij vijf weken lang de overblijf voor de
gehele school verzorgden.
Daarnaast is veelvuldig contact met KEI Rijswijk en werken wij aan een netwerk in Laak, met behulp
van Stadsdeel Laak.

Junioren
In de eerste maanden van de uitbraak van het Covid-19 virus bleek al gauw dat tieners de boot
misten; zij mochten niet sporten, niet op kamp, niet samen zijn zonder onderlinge afstand en dit leek
ons geen goede basis voor een tienergroep in het Vakantiebos. Een vervelend besluit, want we
hebben een vaste groep tieners die vaak al jaren deelnemen en zich erg thuis voelen bij Don Bosco.
Vrijwilligers kwamen met een idee: de tieners aanbieden zich als ‘junior-leiding’ in te zetten en zo
hun steentje bij te dragen aan het project én toch te kunnen genieten van de sfeer. Oftewel:
begeleiders op de groepen maar dan boventallig en zonder verantwoordelijkheden. Dit bleek een
schot in de roos: negen tieners meldden zich aan om te helpen. Het is ons buitengewoon goed
bevallen; ze deden het beter als verwacht en genoten van hun betrokkenheid bij het project.

Lockdown
De lockdown een hoogtepunt? Gek genoeg wel. De dag nadat premier Rutte de lockdown
aankondigde, stak het team de koppen bij elkaar. Al snel was duidelijk dat wij wilden treden in de
voetsporen van de grondlegger van ons werk: Don Bosco. In no-time werd een maaltijdbezorg-
systeem opgezet en de aankondiging op Facebook werd ruim 20.000 keer bekeken! Uiteindelijk
bezorgden wij ruim 300 maaltijden aan voornamelijk ouderen, die de deur niet uit konden. Daarnaast
kregen wij verzoeken voor boodschappen, honden uitlaten, fietsbanden plakken en verstuurden we
honderden kaartjes aan bejaardentehuizen en andere eenzame bekenden. Toen de al bekende
mondkapjes werden ingevoerd zijn we gestart met het fabriceren en verkopen ervan. Aan inspiratie
geen gebrek!

Bijzonder is dat twee ouders ons benaderden om hun tiener te betrekken bij ons werk. Deze tieners
konden niet omgaan met de veranderde omstandigheden en voelden zich eenzaam. Door te helpen
met koken en kaarten schrijven hebben we hen een zinvolle dagbesteding gegeven en hielpen zij ons.

Daarnaast moet genoemd worden dat het team in beide lockdowns een enorme berg werk in en om
het gebouw hebben verzet: de tuin is opgeknapt, de zolder opgeruimd en er is een grote
schoonmaak gedaan. Het voelde fijn in deze uitdagende tijd te werken met mensen die graag iets
wilden bijdragen aan de samenleving en ons jeugdcentrum. We kijken er op terug als een tijd waarin
we hechter werden ondanks de afstand en vooral dichtbij de echte Don Bosco-spirit kwamen.
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Deelnemersaantallen

Uit onderstaande gegevens blijkt dat het aantal dagen dat het centrum gesloten was door de
maatregelen (ongeveer 15% van het jaar) een relatief kleine invloed had op de bezoekersaantallen
van de activiteiten die door konden gaan. Bij de overblijf komt dit voornamelijk doordat wij in mei en
juni gedurende vijf weken alle leerlingen van de Mariaschool voorzagen van opvang. Normaliter doen
wij dit voor een deel van de leerlingen van de Mariaschool. Voor de kookclub, het
vluchtelingenproject, de Ontdekkers (waarin wij samenwerken met Haaglanden Beweegt) en Sport
Fit is getracht zoveel mogelijk activiteiten naar buiten te verplaatsen.

Waar nodig werkten we met kleine groepen. Zo kon worden voorkomen dat nog meer activiteiten
geannuleerd moesten worden. Tijdens de vakanties deden minder unieke kinderen mee maar nam
het gemiddelde aantal dagen dat zij deelnamen toe. Dit is te wijden aan de keuze om in de zomer
alleen met weekkaarten te werken.

Activiteit Overblijf Instuif Kinderfeestjes Ontdekkers Vakantiebossen

2020 11030 358 180 348 2640

2019 12325 346 40 384 3017

Activiteit Sport Fit Kookclub Evenementen Ontmoeten & Beleven met
vluchtelingen

2020 380 541 176 470

2019 517 695 796 655
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Kansen voor 2021

Verhuur
De incidentele verhuur lag in 2020 zo goed als stil. Bijeenkomsten waren slechts rond de zomer in
kleine vorm mogelijk maar het grootste deel van het jaar verboden wegens Corona. Dit heeft grote
impact op onze financiën. Dankzij de goedlopende jeugdwerk projecten, enkele giften en de NOW-
regeling hebben wij het jaar goed weten af te sluiten. Echter is de grote wens dat in 2021 weer
kleinschalige evenementen kunnen plaatsvinden. Graag zouden we meer inzetten op vergaderingen
en lezingen, zodat we de lokalen op meerdere dagdelen benutten en meer connecties met lokale
bedrijven en organisaties opbouwen.

Tweede Thuis
Met het nieuwe project ‘Tweede Thuis’ starten wij een compleet nieuwe activiteit met een –voor
ons- nieuwe doelgroep. Voor eenzame ouderen, kinderen met minder kansen en jongeren bieden wij
verschillende recreatieve momenten. We spelen hiermee in op ontwikkelingen in de wijken om ons
heen en blijven tegelijk dicht bij de kern van ons bestaan: het op een laagdrempelige manier helpen
van hen die het nodig hebben.

Jongeren
Onze ervaring met de junior-leiding, tezamen met de gevolgen van de lockdown voor jongeren én de
kans om te starten met Tweede Thuis motiveren ons op het jongerenwerk weer op te pakken. Na
een aantal jaar waarin mankracht voor deze afdeling miste en de focus op jeugdwerk lag, willen wij
ons jongerenwerk weer intensiveren. Op het moment van schrijven maken wij hierin een vliegende
start: dankzij een warme samenwerking met Haaglanden Beweegt spelen wij een belangrijke rol in
‘Expeditie Rijswijk’, een groot aanbod aan gratis workshops voor tieners. Dit brengt een toestroom
van bekende en nieuwe tieners teweeg, die wij de komende periode beter gaan leren kennen en
hopelijk iets kunnen bieden waarvan zij op korte en lange termijn profijt hebben.


