
 

 

 

 

Betreft; Elk kind verdient een kans  

 Geachte heer, mevrouw,  

Graag stellen wij onze stichting aan u voor. Stichting GEEFJEKINDEENVOORSPRONG houdt zich 

bezig met het bieden van Educatieve Activiteiten aan jongeren. Onze kinderen kunnen alle extra hulp 

gebruiken, die ze kunnen krijgen.  Leren wordt op een leuke en creatieve manier aangeboden. De 

kinderen die aan onze activiteiten meedoen, realiseren zich hierdoor niet eens dat ze aan het leren 

zijn!  

De kosten worden zo laag mogelijk gehouden om zo bereikbaar te zijn voor alle kinderen. Wij hebben 

uw steun nodig om de voortzetting van deze activiteiten te garanderen. Wij nodigen u uit om vriend 

te worden van onze Stichting voor een bedrag van 250,- euro per jaar. Op die manier versterkt u een 

groep kwetsbare kinderen in onze samenleving. Wij houden u op de hoogte van onze activiteiten door 

eenmaal per jaar een ontmoetingsbijeenkomst te organiseren voor de vrienden van de Stichting.  

Stichting Geef Je Kind een Voorsprong bestaat nog maar kort en wil de ANBI-status aanvragen.   

Onze uitvalsbasis is Buurthuis ANANSI  

Daalwijkdreef 11  

1102 RN Amsterdam.  

 

Veel basisschoolkinderen uit Amsterdam Zuidoost komen uit migranten families en kampen met een 

taalachterstand. Onze kinderen vinden vaak onvoldoende rust, plaats en ruimte om na school nog de 

vereiste energie in het schoolwerk te steken. Ondanks veel extra hulp van ouders en docenten blijven 

de resultaten achter bij de verwachtingen. 

Kinderen van migranten hebben meestal meer moeite met de taal, hun ouders hebben vaak minder 

opleiding genoten en spreken het Nederlands veelal slechts in beperkte mate. Allochtone leerlingen 

krijgen te maken met schooluitval en voortijdig schoolverlaten en baat aan extra ondersteuning bij het 

oefenen van hun schoolwerk. Wij bieden hen dat door op een educatief creatieve manier de leerstof 

aan te bieden en vooral te oefenen. 

Omdat we niet in de omgeving van de school werken, krijgt het kind de kans om op een ontspannen 

wijze een andere houding aan te nemen. Ook zijn jongeren niet zo bezig met de Nederlandse taal; 

sterker nog, ze vinden de Nederlandse taal een saai onderwerp. Het heeft nogal een ouderwets imago. 

Ook de manier waarop het vak Nederlands wordt onderwezen kan volgens jongeren veel boeiender. 

Zie onderzoek Nederlandse Taal Unie 2009. U vindt in deze map ook en overzicht van de activiteiten 

die we als stichting uitvoeren.  

Met vriendelijke groet, 

Carla Blom  

Namens Stiching geefjekindeenvoorsprong 

geefjekindeenvoorsprong@gmail.com 

www.geefjekindeenvoorsprong.nl 

NL15INGB0006530469 
06 33100505 (C. Blom) 



  

 

 

Bijles 

Op aanvraag van ouders in de buurt is C. Blom ‘gepensioneerde leerkracht ‘ samen met twee collega’s 

en twee vrijwilligers enthousiast begonnen met het geven van bijles en CITO training op papier en PC.  

Op maat wordt aan de leerling ondersteuning gegeven in vakken zoals rekenen (cijferen en 

redactiesommen), schrijven, spelling, begrijpend lezen en algemene ontwikkeling 

De lessen worden gegeven gedurende 38 weken, eenmaal in de week anderhalf uur. Deelnemers zijn 

20 kinderen van groep 3 - groep 8. 

 

 

 

 

 



 

 

Creatief met taal 

Jongeren zijn zelf zeer creatief met taal (denk aan sms taal) en willen graag op een creatieve manier 

leren. Daarom kunnen creatieve uitingsvormen van taal, zoals muziekteksten, rap, poëzie, maar ook 

workshops, interactieve presentaties en lessen over creatieve uitingsvormen van taal een ‘trigger’ zijn 

om jongeren te interesseren en te laten participeren. Het maken van toneelstukken, gedichten en een 

eigen krant kan bijvoorbeeld een inspirerende methode zijn om de schrijfvaardigheid te vergroten. 

Kinderen zullen zich sterker gaan identificeren met taal, omdat taal op deze wijze hun eigen 

uitingsvorm wordt. Ter ondersteuning van de ‘Creatief met taal’ lessen worden de woordenlijsten 

gebruikt die de scholen ook hanteren om de woordenschat van kinderen te vergroten. Het programma 

behandelt verschillende thema’s, zoals de krant, sport en spel, de boerderij, voedsel, enzovoort. In de 

lessen beginnen we met voorwerk, vervolgens met uitwerken van de thema`s en eindigen met een 

eindpresentatie. 

Kinderen die nog te jong zijn om zelf te schrijven mogen in plaats van een schrijfopdracht, een 

aansluitende tekening maken. 

Gedurende 38 weken wordt een maal per week anderhalf uur hier aan besteed voor 15 deelnemers. 

 

 

 



Theaterdans 

Met de theaterdans willen we de kinderen in beweging laten komen door middel van dans. We 

werken met een verhaallijn waarin we de kinderen door middel van Dans en Theater aan hun 

creativiteit en taalvaardigheid laten werken.  

Met dans willen we de kinderen lichaamsbewustheid meegeven, een stuk cultuur en vele 

componenten die komen kijken bij dans zoals ritmegevoel, coördinatie, samenwerking, enz.  

Door er ook theater in te verwerken zijn de kinderen ook bezig met hun taalvaardigheid. De horizon 

van de kinderen wordt verbreed op dans- en taalgebied en beweging wordt een prettig onderdeel van 

het dagelijks leven. Samenwerking, creativiteit, spelen met taal wordt gestimuleerd. Gedurende 38 

weken wordt een maal per week anderhalf uur hier aan besteed voor 15 deelnemers. 

  



 

GROENE KINDEREN 

In Venserpolder achter het eerder genoemde buurthuis Anansi verandert het terrein in een groen 

landschap door het werk van 15 kinderen die onder leiding van vrijwilligers leren hoe je zaait, de 

zaailingen  uitpoot en hoe in de loop van het jaar de tomaten groeien, de courgettes bloeien en de 

boontjes rijpen. Vrijdags wordt er 1,5 uur gewerkt in de tuin. 

Een vrijwilliger zorgt voor een kleine warme maaltijd liefst van de opbrengst van het landje om te 

laten proeven hoe lekker het is om van het land te eten, en bovenal dat iedereen dat kan.   

  

 

 

 
Het bestuur van De Stichting ‘GeefJeKindEenVoorsprong’: 

Carla Blom, voorzitter 
Jennifer Rommy, penningmeester 
Daury Jansen, secretaris 
 
geefjekindeenvoorsprong@gmail.com 
Mocht u nog vragen hebben of meer willen weten over de sponsormogelijkheden dan verwijzen wij u 
graag naar onze vrijwilliger Cor Visser, die voor ons de sponsorcontacten onderhoudt. 
M 06 14998922 cor@geefjekindeenvoorsprong.nl 
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