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Bericht van Lou Brouwer, voorzitter van het bestuur.
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Bureau Bousa
over het eerste boekjaar van haar bestaan. Een enerverende periode waarin veel aandacht ging naar het
opstarten van eerst de VoorleesExpress en daarna de
OKÉ-klas. Deze twee projecten blijken te voorzien in een
grote behoefte. Inmiddels heeft Bureau Bousa zich een
vaste plek verworven in het welzijnslandschap in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
Bureau Bousa werkt met de uitgangspunten van Welzijn
Nieuwe Stijl. Het stelt de eigen kracht en het oplossend
vermogen van de kinderen en hun omgeving centraal.
Bureau Bousa geeft “slechts” het steuntje in de rug,
zoals het aanreiken van hulpmiddelen, het aanleren van
vaardigheden en talentontwikkeling, zodat de kinderen
en daarbij hun ouders zich op eigen kracht verder kunnen ontwikkelen. De dienstverlening van Bureau Bousa
is vooral aanvullend; waar mogelijk wordt toegeleid toe
naar (reguliere) activiteiten en organisaties.
Eind 2014 heeft onze eerste voorzitter Els Knoope het
stokje overgedragen. Wij danken haar zeer hartelijk
voor haar inzet en betrokkenheid.
De mooie resultaten van Bureau Bousa hadden we niet
kunnen behalen zonder onze vrijwilligers. Hun inzet,
betrokkenheid en passie voor kinderen verdienen een
groot compliment. Daarnaast werken we nauw samen
met individuen en instellingen binnen de gemeenschap
zelf, met de gemeente en met onze netwerkpartners.
Het is prachtig om te zien dat zoveel bevlogen mensen
meewerken aan een beter perspectief voor kinderen!

Hoe het begon
Een mijlpaal: het eerste jaarverslag van onze stichting
Bureau Bousa! Toen wij, Touria Drif en Wieneke Icke,
in het voorjaar van 2012 in gesprek raakten over ons
verlangen steun voor kinderen in kwetsbare gezinnen
te realiseren, konden we niet bevroeden waar dit toe
zou leiden. Wel was van meet af aan duidelijk dat we
het serieus en professioneel wilden aanpakken. Door
gehoor te geven aan een impuls die we beiden voelden,
kwam er een enorme hoeveelheid energie los die ons
heeft gebracht waar we nu zijn. Wat begon als een burgerinitiatief van twee bevlogen moeders is inmiddels
een gevestigde naam in het sociale domein van onze
gemeente. Samen met 60 vrijwilligers helpen we ongeveer 100 kinderen per jaar door ze met de VoorleesExpress en de OKÉ-klas een steuntje in de rug te geven op
het gebied van taal, onderwijs en zelfvertrouwen. We
zien ze groeien en bloeien, we zien ze stappen zetten
en zichzelf versterken. Dat geeft ons energie om door te
gaan met dit geweldige werk.

Ons doel is verwoord in onze missie: “Kinderen en
gezinnen versterken om ze betere kansen en meer perspectief te bieden, daar staat Bureau Bousa voor. Op
onze manier: betrokken, betrouwbaar en dichtbij. Wij
helpen gezinnen in Bodegraven-Reeuwijk waar de opvoeders migrant, vluchteling, laag opgeleid en/of laaggeletterd zijn, en die niet of nauwelijks bereikt worden
door reguliere organisaties. Ons lukt dit wel omdat we
nauwe banden hebben met de gemeenschap en weten
hoe we vertrouwen moeten geven en krijgen. Onze
sociale projecten voeren we uit met hulp van betrokken
vrijwilligers en in samenwerking met reguliere instellingen voor welzijn, opvoeding en onderwijs.”
Wat ons onderscheidt van andere organisaties is dat we
heel laagdrempelig en toegankelijk zijn. De gezinnen
vertrouwen ons omdat we naar ze toekomen en vanuit
een positie van gelijkwaardigheid met ze praten. We
laten zien dat we ons samen willen inzetten voor hun
kinderen. Niet met een opgeheven vinger maar vanuit
ons geloof in hun eigen kracht en betrokkenheid. Ook
onze vrijwilligers selecteren we op een open en respectvolle houding naar iedereen, ongeacht afkomst of
sociale status.
Met elkaar werken we aan een toekomst waarin alle
gezinnen in Bodegraven-Reeuwijk die extra steun nodig
hebben, ook daadwerkelijk bereikt worden. Zodat ook
de kinderen uit deze gezinnen krijgen wat alle ouders
voor hun kind wensen: een goede start in het leven.

Samen met anderen groeien
Onze stichting is opgericht op 3 juni 2013. Daar heeft
onze founding partner, Stichting Kinderpostzegels
Nederland, een grote rol in gespeeld. Vanaf het prille
begin hebben zij met ons meegedacht, ons advies gegeven en ons financieel gesteund. Dat heeft geholpen
bij het opbouwen van onze organisatie, ons netwerk
en onze geloofwaardigheid. Het resultaat is dat we inmiddels samenwerken met alle relevante organisaties
in onze gemeente: Centrum voor Jeugd en Gezin/JGZ,
het Sociaal Team, de Bibliotheek De Groene Venen, het
Evertshuis, gemeente Bodegraven-Reeuwijk, stichting
SAM, de basisscholen, peuterspeelzalen, logopedisten,
kindertherapeuten, Junis Kinderopvang, Vluchtelingenwerk, de Sportvrouw, het Rode Kruis. Onze eigen
projecten zijn natuurlijk de VoorleesExpress en de OKÉklas. Daarnaast nemen we deel aan overleggroepen bij
de gemeente over onderwijskansenbeleid, ouderbetrokkenheid en startblokongelijkheid. In verschillende
samenwerkingen hebben we tevens gerealiseerd:
•

voorlichtingsbijeenkomst over
communiceren met kinderen

•

voorlichtingsbijeenkomst over
spelen met kinderen

•

gastles voor taalcoaches door een logopediste

•

de VoorleesParade: voorlezen in
de open lucht op zomeravonden

•

trainingen voor vrijwilligers over omgaan met
de Meldcode, cultureel sensitief werken en
opvoedondersteuning

•

individuele taalmaatjes voor
anderstalige vrouwen

•

laagdrempelige aerobicsles voor
multiculturele vrouwen

Een veilig kader
Omdat wij werken met kinderen hebben we verschillende manieren om hun veiligheid te waarborgen:
•

met elke vrijwilliger wordt vooraf een
intakegesprek gevoerd

•

voor elke vrijwilliger wordt een
Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd

•

met intervisiegesprekken houden we
de vinger aan de pols

•

voor onze projecten zijn
gedragsregels opgesteld

•

ons handelen wordt getoetst door een
bestuur van betrokken professionals

De VoorleesExpress: kinderen thuis
versterken in taal
Met de VoorleesExpress helpen we kinderen tussen
twee en acht jaar met een taalachterstand. De kinderen
worden bij ons aangemeld door de peuterspeelzaal, de
school, het consultatiebureau, de logopedist of vluchtelingenwerk. Bureau Bousa zorgt voor voorlezers die
in samenwerking met de Bibliotheek de Groene Venen
worden getraind in interactief voorlezen. Vervolgens
komt de voorlezer 20 weken lang één uur per week bij
het gezin thuis.
Op verschillende manieren stimuleert de voorlezer de
taalontwikkeling: met interactief voorlezen, praatplaten
en zoekboeken, taalspelletjes, digitale prentenboeken,
ervarend leren (bijvoorbeeld bezoek aan kinderboerderij), liedjes, knutselen. De ouders worden zoveel als
mogelijk betrokken bij het voorlezen, zodat ze het na 20
weken zelf kunnen overnemen. Ze leren het belang van
rijke taaluitwisseling met je kind(eren) door te zien hoe
de voorlezer dat doet. Ook stimuleert de voorlezer het
contact tussen ouders en school en helpt de ouders die
zelf hun Nederlandse taal willen verbeteren door ze te
koppelen aan een taalklas of een taalmaatje.
Met de voorlezer komt er ook een paar ogen achter
de voordeur bij. Doordat de voorlezer vertrouwen opbouwt met de ouders kan een gesprek op gang komen
over dingen waar ouders tegenaan lopen of die de
voorlezer signaleert. Op die manier hebben we al veel
ouders kunnen doorverwijzen naar bijvoorbeeld opvoedondersteuning door het CJG.
Wieneke Icke is projectleider van de VoorleesExpress.
In 2013 en 2014 is er bij 49 gezinnen voorgelezen met
hulp van 35 vrijwilligers. Kinderboekenschrijfster Vivian
den Hollander is speciale supporter van de VoorleesExpress Bodegraven-Reeuwijk.

De OKÉ-klas: huiswerkbegeleiding
en véél meer.
De OKÉ-klas staat voor Ouder-Kind-Educatie. Er zijn
twee klassen van elk 12 kinderen die op woensdag- of
vrijdagmiddag worden geholpen door vrijwillige begeleiders. De kinderen zitten in groep 6, 7 of 8 van de
basisschool en kunnen door hun ouders niet worden
geholpen met bijvoorbeeld spreekbeurten, werkstukken en huiswerk. De school meldt deze kinderen aan.
Wij ondersteunen ze bij hun schoolwerk en helpen ze
om te leren leren. Door met aandacht naar de kinderen te luisteren en met hen samen te kijken waar de
knelpunten zitten en de ‘problemen’ aan te pakken,
vergroten we de motivatie om te leren, versterken we
het zelfvertrouwen en geven hen handvatten waar ze,
samen met hun ouders, zelf mee verder kunnen.
Daarnaast organiseren we gastlessen en excursies om
de kinderen een breder perspectief te bieden op hun
ontwikkelingsmogelijkheden en kennis laten maken
met verschillende vakgebieden. Daarbij hebben we samengewerkt met de Rabobank Rijn en Veenstromen en
het Bodegraafs Nieuwsblad. Voor de ondersteuning van
ouders ligt het in de bedoeling om een samenwerking
aan te gaan met het opvoedbureau voor de organisatie
van een Pubertraining.
In januari 2014 zijn we gestart met een pilot voor huiswerkbegeleiding. Daaraan hebben 24 kinderen meegedaan met hulp van 7 vrijwilligers. De pilot liep tot de
zomervakantie. In het schooljaar 2014/2015 deden 24
kinderen mee aan de OKÉ-klas met hulp van 10 vrijwilligers. Touria Drif is projectleider van de OKÉ-klas. Vanaf
november 2014 is Greet Hoogervorst coördinator. De
insteek voor 2015 is om de begeleiding van de kinderen
en hun begeleiders te professionaliseren. Aanscherping
van de contacten met ouders en leerkrachten zorgen dat
we goed kunnen inspelen op knelpunten en hierin kunnen samenwerken. Bij de invullen van de gastlessen voor
het schooljaar 2014/2015 is gekozen voor onderwerpen
die dicht bij de kinderen staan zoals omgaan met geld
en gezonde voeding. Waar mogelijk wordt hierbij ook de
samenwerking gezocht met lokale bedrijven en instellingen waar we een bezoek kunnen brengen.

Financieel overzicht
Bij dit jaarverslag presenteren we ook onze eerste jaarrekening. Ons eerste boekjaar is een lang boekjaar en loopt van juli
2013 tot en met december 2014. Vanaf de volgende jaarrekening over 2015 loopt het boekjaar weer gelijk met een kalenderjaar. De OKÉ-klas volgt de schoolkalender en overlapt daarmee de jaarrekening. We zoeken nog naar een goede manier om
hierover verslag te doen. Voor meer informatie kunt u de volledige jaarrekening bij ons opvragen.

Balans per 31 december 2014
Actief

Passief

			2014
2013						2014
Vlottende activa					
Passiva
Liquide middelen		

2013

19.535 5.215		

Eigen vermogen			

15.817 3.207

						
Totaal activa
19.535 5.215

Kortlopende schulden		
Totaal passiva

3.718 2.008
19.535 5.215

Staat van baten en lasten
			2014		2013
Baten 1			
78.604		
32.585
Directe lasten		
65.994		
29.378
Resultaat		12.610		3.207
Subsidies 2013 + 2014

1.500

1.250 2.399

10.000

St Kinderpostzegels

Oranje Fonds
52.640

20.000

Gemeente BodegravenReeuwijk
Skanfonds
Stichting BONAZ
Rabo Dichtbij Fonds

23.400

Part. donaties en overig

Verdeling baten over projecten:
57.700

28.515

OKÉ-klas

VoorleesExpress
Bousa opbouw

9.157

Uitgaven 2013 + 2014

1 Zie ook de bronnen van inkomsten

Bronnen van inkomsten
Subsidies
Stichting Kinderpostzegels, Oranje Fonds, Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk, Skanfonds, Rabo Dichtbijfonds,
Stichting BONAZ, Kringloopwinkel De Kring.
Particulieren
deelnemersbijdrage , kaascommissie Najaarsmarkt
2014, Expositiecommissie Evertshuis, privé donaties.
Bijdrage aan de uitvoering met korting of gratis:
KUBUS Bodegraven, notaris ter Wal en partners,
Rob Stoekenbroek, Domexce Bodegraven, MultiCopy
Bodegraven, Junis Kinderopvang, Pax Christischool,
Rabobank, Fotografie Zonhuizen, Gielen en
Vleesenbeek, A10plus.
Sponsoring in natura
Bibliotheek de Groene Venen, uitgeverij Gottmer,
koffie- en ijssalon De Zoete Inval.
We willen graag iedereen die ons heeft gesteund, met
grote of met kleinere bedragen, in natura of als vrijwilliger, ontzettend hartelijk bedanken. Zonder jullie hulp
kunnen wij ons werk niet doen!

Colofon
Stichting Bureau Bousa
Krooslaan 22
2411 ZP Bodegraven
06 444 10 976
bureau@bousa.nl
www.bousa.nl
Het digitale ontwerp van dit jaarverslag is een bijdrage
van Martijn Francken, MultiCopy Bodegraven.
Enorm bedankt daarvoor.
Eindredactie: Wieneke Icke
Dit jaarverslag is met grote zorg en aandacht
samengesteld, type- en drukfouten voorbehouden.

