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Beste lezer, 
 
 

Opnieuw een jaar vol uitdagingen, waar we vol goede moed voor zijn gegaan. Na de eerste fase van 
de pandemie in 2020, bleken wij in 2021 behendiger in het zonder veel moeite aanpassen aan de 
steeds veranderende maatregelen. Daarin stelden we ons continu dezelfde vraag: wat zou Don Bosco 
doen? 
 
Januari begon met een lockdown: alle scholen waren gesloten. Wij verzorgden de tussenschoolse 
opvang van ouders met een cruciaal beroep. Ouders van zowel kinderen als tieners zaten met de 
handen in het haar, want sport, hobby’s en andere vrijetijdsbesteding mocht niet doorgaan. Maar 
wat bleek? Georganiseerde jeugdactiviteiten in de buitenlucht mochten wél plaatsvinden. Een nieuw 
idee was geboren: in Don Bosco’s achtertuin. Zonder financiering besloten wij ons hart te volgen en 
de kinderen -die het op dat moment allemaal nodig hadden- een sport&spel-programma op ons plein 
te bieden. Er werd geknutseld en gespeeld, soms met de sneeuw tot onze knieën. We warmden op 
met thee en chocomelk in de tent en bewogen zo veel mogelijk om maar warm te blijven. Dit deden 
we 11 weken lang.  
 
In dezelfde periode ontstond Expeditie Rijswijk: eenzelfde concept voor jongeren, maar dan met 
financiering van de gemeente Rijswijk en met coördinatie van Haaglanden Beweegt. In workshop-
vorm konden tieners van 12 tot en met 17 jaar terecht voor tal van leuke activiteiten. Dit gaf een 
mooie kickstart voor ons eigen jongerenwerk, dat in mei zou aanvangen binnen het Tweede Thuis-
project.  
 
Vanaf mei ging de wereld langzaam een beetje open, en ook op Don Bosco scheen de zon. De 
vakanties, de overblijf, de instuif en het sporten ging weer door. Het koken verplaatste van de tent 
naar de keuken en we grepen meerdere kansen aan om extra jongerenactiviteiten te organiseren.  
 
In juli kwam een einde aan een tijdperk: het project voor kinderen van het asielzoekerscentrum 
kwam tot een einde. Met een kleurrijke graffiti als permanent aandenken namen wij afscheid van de 
doelgroep waarmee wij 5 jaar mooie herinneringen hebben gemaakt.  
 
Het Vakantiebos was het gebruikelijke spektakel van water, dansende kinderen, kleurrijke 
vrijwilligers en blije ouders. Dit tijdloze concept kan in elke vorm plaatsvinden en trekt zich niets aan 
van een virus.  
 
Vanaf september kropen de regels het land weer in en was het aan het team om de rug recht te 
houden en creatieve oplossingen te bedenken: wat mag er doorgaan en hoe kan dit veilig? Op het 
moment van schrijven is het weer afwachten wat de toekomst gaat brengen. Maar één ding staat als 
een paal boven water: team Don Bosco heeft de inspiratie en de kracht om- de focus te houden op 
de missie van het centrum. Het bieden van een plek aan kwetsbare jeugd, waar zij kunnen 
ontmoeten, ontspannen, leren en beleven. En daar brengt geen pandemie verandering in. 
 
Marlies Cuppen  
Leidinggevende 
Don Bosco Rijswijk 
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Hoogtepunten 
 
 

In Don Bosco’s Achtertuin 
Het jaar begon met een lockdown: scholen waren gesloten, sporten was niet mogelijk en binnen 
activiteiten waren niet toegestaan. Het team toonde zich wederom initiatiefrijk en dacht in 
mogelijkheden in plaats van beperkingen. En zo startten we ‘in Don Bosco’s Achtertuin’. Spelen, 
sporten, knutselen, naaien, rennen en thee drinken, allemaal op en om het plein achter het 
jeugdcentrum. Met een tent en twee heaters probeerden we de huiskamersfeer te creëren waar Don 
Bosco bekend om staat, en waar de kinderen juist nu behoefte aan hadden. Dat blijkt alleen al uit de 
260 bezoeken die plaatsvonden in de paar weken dat het project draaide. Ouders waren enorm 
dankbaar dat hun kind een plek had om stoom af te blazen, vriendjes te maken en te spelen. 
Daarvoor hadden we zeker een paar koude voeten en handen over. Genoemd moet worden dat dit 
gehele project op eigen kracht is gedaan; er bleek geen financiering mogelijk, maar de drive om in 
barre tijden iets te betekenen voor de jeugd was groter dan de nood om de kosten te dekken. 
 
 
Tweede Thuis project 
Het Tweede Thuis-project is een nieuw initiatief dat dichter bij onze missie ligt dan elk ander project: 
een plek bieden aan kansarme jeugd. Binnen dit project bedienen we drie doelgroepen: kinderen, 
jongeren en eenzame ouderen. De groep jongeren is groot: zo’n 40 verschillende tieners komen 
regelmatig naar de activiteiten, die vooral ’s avonds plaatsvinden. Bij de kinderen gaat het om een 
kleinere groep met meer kwalitatieve momenten. Elke maandagmiddag komt een vast groepje, 
toevalligerwijs voornamelijk jongens, die al spelend aan hun persoonlijke doelen werken. Omdat het 
een select groepje is, waarvan de kinderen in bijna alle gevallen zijn doorverwezen door 
professionals, bereiken wij precies de kinderen die de hulp het hardste nodig hebben. Het 
ervaringscafé is bedoeld voor volwassenen die te kampen hebben met eenzaamheid of een 
hulpvraag. Momenteel zijn we zoekende hoe we deze groep kunnen bereiken en motiveren, maar we 
kunnen al terug kijken op een leuke kerstbrunch, een ochtend herfststukjes maken en een reeks 
gezellige koffieochtenden met een klein groepje dames.  
 
Uitbreiding team 
Om alle mooie projecten en activiteiten om goed niveau te blijven uitvoeren, was uitbreiding van het 
team een aangename noodzaak. Met een parttime administratief assistent jeugdwerk en een 
parttime weekendbeheerder kunnen alle taken beter worden verdeeld en kan de kwaliteit van de 
organisatie gewaarborgd blijven. 
 
Ook ons internationale werk kreeg een impuls. Na een periode van evaluatie en reflectie besloten wij 
de draad weer op te pakken en jongeren uit Europa de kans te geven voor langere tijd deel uit te 
maken van de organisatie. In het kader van European Solidarity Corps en met financiering vanuit het 
Nederlands Jeugd Instituut is het mogelijk dat vier Italiaanse en Spaanse jongvolwassenen 8 à 10 
maanden ervaring opdoen in het werken met jeugd. We besteden veel zorg en aandacht aan deze 
groep, zodat deze ervaring zowel voor hen als voor ons een verrijking is.   
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Corona hulp 
Net als in het begin van de pandemie hebben wij geprobeerd onze bijdrage te leveren aan de 
maatschappij, juist nu het zo hard nodig is. Met de kinderen van Kids 4 Society hebben we 
verschillende acties ondernomen om mensen een hart onder de riem te steken. We brachten 
bonbons naar de medewerkers van de intensive care in het ziekenhuis, deelden 200 tulpen uit aan 
bezoekers van de Rijswijkse markt en in december verrasten we 14 huishoudens met een diner aan 
huis. Alles met een glansrol voor de kinderen: ze kookten, hielpen met boodschappen en bezorgen, 
en waren bovenal zo ontwapenend dat alle betrokkenen wel een glimlach op hun gezicht moesten 
krijgen.  
 
De organisatie 
Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen de organisatie. In totaal werken 58 vrijwilligers bij Don Bosco 
Rijswijk. In 2021 kwamen 19 nieuwe vrijwilligers dit team versterken. Ook de vaste medewerkers 
kregen versterking: met een weekendbeheerder en een administratief assistent welzijn staat het 
aantal medewerkers op 7 (gelijk aan 5FTE). Tot slot heeft de stichting een eigen groep ambassadeurs, 
genaamd ‘Vrienden van Don Bosco’. Met een jaarlijkse bijdrage steunen zij ons jeugdwerk. Wij 
bedanken hen daarvoor met nieuwsbrieven, foto’s en een kopje koffie op het centrum.  
 
Subsidies en bijdragen 
Zonder bijdragen van fondsen en gemeenten zou ons werk niet bestaan. In 2021 hebben we meer 
aandacht besteed aan het onderhouden van het bestaand contact met fondsen en het uitbreiden 
naar meer verschillende fondsen. Daarnaast is de prettige relatie met zowel de gemeente Rijswijk als 
Den Haag versterkt door meerdere contactmomenten op locatie en online. We hopen deze lijn in 
2022 voort te kunnen zetten.  
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Deelnemersaantallen 
 
 

In onderstaand overzicht is te lezen dat de deelnames aan de activiteiten licht zijn gestegen. Dit is 
niet gek, gezien het feit dat we in 2021 minder weken gesloten bleven dan in 2020. Een opvallende 
stijging is die van de woensdaginstuif. Dit zou te verklaren zijn door de groeiende behoefte aan 
laagdrempelige activiteiten. Het simpele concept van buiten zijn, samen spelen en gewoon spelletjes 
doen en knutselen is in tijden van online les en veel thuis zitten bijzonder genoeg.  

Het hoge aantal deelnames van jongeren is iets waar wij trots op zijn: na jaren van een minimaal 
aantal activiteiten voor deze doelgroep vinden wij het geweldig dat in een jaar tijd maar liefst 445 
keer is deelgenomen aan een jongerenactiviteit.  

 

 

Bij alle activiteiten is de verhouding tussen kinderen uit Den Haag en Rijswijk nagenoeg gelijk. Een 
kleine 10% van de deelnemers aan de kleine en grote vakanties komt van buiten deze steden. Voor 
andere activiteiten, die altijd korter duren, is dit percentage lager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit Overblijf Instuif Sport Fit Ontdekkers Vakanties 

2021 10.086 510 413 396 2.729 

2020 11.030 358 380 348 2.640 

Activiteit Jongeren  Achtertuin  Kids 4 Society 

2021 445 260 102 
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Kansen voor 2022 

 

Nieuwe projecten 
Waar een project stopt, komt ruimte voor iets nieuws. Het is fijn te kunnen vermelden dat dankzij de 
bijdragen van verschillende fondsen in 2022 twee nieuwe projecten van start zullen gaan. Met 
‘Grenzeloos Beperkt’ gaan wij de uitdaging aan met een compleet nieuwe doelgroep te werken: 
(jong)volwassenen met een beperking.  Daarnaast zal onze aandacht uit gaan naar ‘Rondje Taal’: een 
project waarin zowel kinderen als volwassenen op de Don Bosco-manier aan de slag gaan om hun 
taalvaardigheid te verbeteren.  

Netwerken 
Een goed voornemen voor 2022 is het investeren van meer tijd en moeite in netwerken. Door de 
steeds veranderende restricties worden veel netwerkmomenten geannuleerd, juist nu wij zoveel te 
bieden en te vragen hebben aan de partners. We hopen de komende periode meer kansen te krijgen 
om aan te haken bij bijeenkomsten in zowel Rijswijk als Den Haag, maar zullen ook zelf initiatief 
nemen om partners te betrekken bij nieuwe en bestaande projecten. Ook kijken wij actief waar en 
hoe wij de samenwerking met de gemeente Rijswijk en Den Haag kunnen intensiveren. 

Het veld in 
We zijn zoekende naar manieren om de nieuwe doelgroepen te bereiken. Zowel ouderen als tieners 
zijn lastig te bereiken én te motiveren. In 2021 hebben we al geëxperimenteerd met het letterlijk ‘de 
straat op gaan’. Met koffie en flyers naar het centrum om ouderen te ontmoeten, of met een 
opvallend jasje aan naar het winkelcentrum om jongeren te treffen. We hebben gemerkt dat deze 
ouderwetse benadering werkt. Daarom willen we in 2022 meer van dit soort momenten creëren.  

Werken met kansarme kinderen en jongeren 
Door het verdiepen en hopelijk verlengen van het Tweede Thuis project kunnen wij een nog 
duurzamere relatie met onze kinderen en jongeren opbouwen. We willen nog meer inzetten op het 
bereiken van de jeugd die het iets moeilijker heeft. De pandemie maakt deze problemen niet alleen 
groter, maar ook zichtbaarder. Voor hen die het zwaar hebben willen wij ons sterk maken. Don Bosco 
moet de plek zijn waar zij zich veilig voelen, waar wij zichzelf kunnen zijn, leeftijdsgenootjes leren 
kennen en een luisterend oor vinden. In 2021 hebben wij een goede start gemaakt met het tot leven 
brengen van de oorspronkelijke gedachte achter het Don Bosco werk, en 2022 gaat ons de tijd en 
ruimte geven dit uit te bouwen. We streven er naar de plek te worden die Don Bosco zelf, 200 jaar 
geleden in Turijn, in gedachten had.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 


