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Beste lezer,

Dit is het laatste jaarbericht dat ik schrijf als directeur-bestuurder van Bureau Bousa. Op 1 september 
2022 draag ik het stokje over aan mijn opvolger. Ik kijk trots en dankbaar terug op een geweldig avontuur. 
Samen met mijn medeoprichter Touria heb ik onze droom waar gemaakt. Onze droom om van betekenis 
te kunnen zijn voor kwetsbare kinderen in onze gemeente. In het voorjaar van 2012 raakten we met 
elkaar in gesprek en is het balletje gaan rollen. Nu, tien jaar later, is Bureau Bousa stevig geworteld in de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Van startup naar solide onderneming. Inmiddels spin in het web op het 
gebied van kansengelijkheid, kwetsbare gezinnen en ad hoc uitdagingen zoals opvang voor Oekraïense 
kinderen. De fase van pionieren en opbouwen is voorbij. Nu komt de tijd voor consolideren en uitbouwen. 
Daarbij past een nieuwe bestuurder die met frisse energie het roer overneemt en de stichting de volgende 
fase in loodst.

Elk jaar helpen we ongeveer 100 kinderen, verdeeld over alle woonkernen van onze gemeente. Dat kunnen 
we alleen dankzij onze geweldige vrijwilligers en stagiairs. Zij zetten zich week in, week uit in om kinderen 
te ondersteunen als voorlezer, als begeleider in de OKÉ-klas en als mentor van brugklassers. Met 
liefdevolle aandacht helpen ze kinderen én hun ouders een stapje verder. De afgelopen periode is 
extra duidelijk geworden hoeveel kinderen er zijn die hulp nodig hebben. Het onderwerp kansengelijkheid  
is volop in het nieuws omdat de coronacrisis ongelijke kansen nog meer zichtbaar heeft gemaakt. Ik ben 
trots dat wij kunnen bijdragen aan het vergroten van kansen voor kinderen in onze gemeente. 

Het jaar 2021 werd opnieuw gekenmerkt door de beperkingen die de coronacrisis oplegde. Onze projecten 
lagen deels stil omdat het niet verstandig was om vrijwilligers bij gezinnen thuis te laten komen. 
Desondanks wisten we veel kinderen te bereiken.
    • Aantal voorgelezen kinderen: 31
    • Aantal leerlingen in de OKÉ-klas: 40
    • Aantal leerlingen met een mentor: 23
    •  Aantal kinderen uit Oekraïne in de opvangklas tijdens de meivakantie: 12

Veel aspecten van dit werk geven mij vreugde en stemmen me dankbaar. 
Kinderen die stralend vertellen hoe leuk ze het bij ons vinden. Ouders die 
samen met hun kind naar de bibliotheek gaan en daarmee hun wereld 
vergroten. Leerkrachten die een kind mondiger zien worden in de groep. 
Mentoren die hun leerling een niveau krijgen op de middelbare school.  
De samenwerking met onze vrijwilligers. Het contact met alle organisaties 
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waarmee ik heb samengewerkt. En het vertrouwen dat we van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
krijgen in de vorm van de subsidie die ons in staat stelt om dit werk te doen. Het is een voorrecht om 
te weten dat ik heb kunnen bijdragen aan betere kansen voor kinderen.

Het kleine vonkje dat tussen Touria en mij over sprong is een groot vuur geworden dat tien jaar later 
vele harten verwarmt en nog steeds nieuwe mensen aansteekt. Daarom laat ik Bureau Bousa in 
vertrouwen los. Ik dank iedereen met wie ik heb gewerkt en wens jullie alle succes voor de toekomst!

Met vriendelijke groet,

Wieneke Icke
Directeur-bestuurder Bureau Bousa

Nawoord van de voorzitter: 
Binnenkort nemen we afscheid van Wieneke Icke 

als directeur-bestuurder van Bureau Bousa. Zoals ze 

zegt: een vonk ontsprong en er ontstond een 

laaiend onuitblusbaar vuur. Wieneke wil andere, 

nieuwe wegen gaan inslaan, een besluit dat wij met 

spijt maar vol respect hebben moeten accepteren.
We zijn haar ontzettend dankbaar voor het vele en 

onvermoeibare werk dat ze gedaan heeft. Steeds 

beschikbaar, steeds nieuwe ideeën en uitdagingen 

oppakkend. Al haar gesprekken en gesprekjes, het 

bemoedigen en ondersteunen, het zoeken, vinden en 

binden van de vrijwilligers, het vele werk om steeds 

maar weer financiën te vinden.
En ze deed het niet voor zichzelf maar voor de 

kinderen. Die ontstaken de vonk bij haar. Honderden 

zijn de afgelopen jaren mede door haar niet 

aflatende inzet weer een stukje verder geholpen. 

Achterstanden zijn omgezet in voorsprongen.De Raad van Toezicht is op zoek gegaan naar een 

nieuwe directeur-bestuurder. Binnenkort hopen we 

daarover meer mededelingen te kunnen doen.Wieneke gaat weg, Bureau Bousa blijft bestaan. Het 

zal niet meer zijn zoals toen, maar de inzet en het 

werk blijft onveranderd. Voor de kinderen, door de 

inzet van onze medewerkers en de vele vrijwilligers 

en stagiaires.

Gerrit Wim van Veelen, voorzitter Raad van Toezicht

  

Dit jaarverslag is zonder kosten voor ons opgemaakt  

door Communication Partners. 


