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Ook in 2015 is Bureau Bousa een vitale en financieel 
gezonde stichting gebleken. We raken steeds meer 
ingebed in het sociale domein van onze gemeente. 
De samenwerking met andere organisaties is hecht 
en vruchtbaar. We kregen veel erkenning voor de 
OKÉ-klas doordat we genomineerd waren voor de 
vrijwilligersprijs 2015. Ook al wonnen we niet, het was 
een groot compliment.

We konden in 2015 weer veel nieuwe vrijwilligers 
begroeten: 12 voorlezers (totaal nu 32), één 
voorleescoördinator en zes nieuwe begeleiders voor de 
OKÉ-klas. In totaal voeren we onze projecten uit met 
ongeveer 60 vrijwilligers. We bereiken daarmee ruim 
100 kinderen per jaar. Dat zijn aantallen waar we trots 
op zijn! 

Met de OKÉ-klas zijn we op excursie geweest naar 
het Science Center in Delft. Ook waren er gastlessen 
over gezond eten, Bank voor de Klas, het maken 
van een krant en hebben de kinderen samen een 
filmpje gemaakt. Vrijwilligers van de Rabobank Rijn 
en Veenstromen zijn tijdens NLdoet met de leerlingen 
op bedrijfsbezoek geweest bij ondernemers in de 
gemeente. De begeleiders  van de klas kregen een extra 
training ‘leren leren’. 

De voorlezers van de VoorleesExpress kregen naast 
hun basistraining een gastles van een logopediste over 
het aanleren van de juiste uitspraak, een introductie 
van het Centrum voor Jeugd en Gezin over diverse 
vormen van opvoedondersteuning en een workshop 
ouderbetrokkenheid. Drie keer per voorleesseizoen 
komen ze samen voor intervisiebijeenkomsten onder 
leiding van hun coördinator. 

Maar liefst twaalf nieuwe voorlezers 

voor de VoorleesExpress.

"De VoorleesExpress is een hele mooie 
organisatie vind ik, om met name 

kinderen met een taalachterstand te 
leren hoe belangrijk lezen is, hoe leuk 
lezen kan zijn en wat je allemaal kunt 

doen als je goed leert lezen."
 

- Marlies, voorlezer.

"Thuis is het vaak te druk om rustig te 
kunnen werken. In de OKÉ-klas kan ik 
mijn huiswerk beter maken. Ik merk 
dat mijn cijfers omhoog schieten!"

 
- Sara, leerling.

"Er is een hele goede sfeer in de  
OKÉ-klas. De kinderen zijn enthousiast 

en ook heel bereidwillig.  
Ze geven toch hun vrije middag op 

om zich extra voor school in te zetten. 
Het is een mooie mix van serieus, 

ontspannen en betrokken."
 

- Roelof, begeleider OKÉ-klas.



Het begint met Waarom

Wij werken vanuit een echt gevoelde betrokkenheid. 
Onze hulp is bedoeld voor kinderen uit kwetsbare 
gezinnen. Die ideële doelstelling is wat ons werk zo 
waardevol maakt. Het zijn kinderen die niet dezelfde 
kansen krijgen als veel andere kinderen. Zij moeten 
extra hun best doen om een achterstand weg te 
werken. Als we die kinderen kunnen helpen, profiteren 
ze de rest van hun leven van dat steuntje in de rug.  
Dat is waarom we het doen. 

Bij de VoorleesExpress helpen we kinderen niet alleen 
bij het vergroten van hun taalvaardigheid. We leren 
ze ook het plezier van (voor-)lezen en de waardevolle 
bijdrage die ouders daar aan kunnen leveren. De 
leerlingen in de OKÉ-klas zijn slim, geïnteresseerd, 
willen verder komen in het leven, net als elk kind. 
Maar hun ouders kunnen thuis niet de hulp bieden 
die ze nodig hebben bij opdrachten van school. Door 
de ondersteuning in de OKÉ-klas krijgen ze een extra 
steuntje waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en 
het beter doen op school en in de maatschappij. OKÉ 
betekent ouder-kind-educatie. Ook de ouders worden 
betrokken en krijgen handvatten om hun kind te helpen. 

Zó versterken de VoorleesExpress en de OKÉ-klas het hele 
gezin waardoor de kansen van kinderen vergroot worden.

"Het mooiste van de VoorleesExpress 
is dat mijn zoon er echt veel van heeft 
opgestoken. En we hebben er ook heel 

veel leuke herinneringen aan over 
gehouden."

 
- Brenda, moeder.

"Het leukste vind ik dat de kinderen 
mij heel veel energie geven. Ik zie 

ze binnenkomen met een glimlach, 
heel speels. Ze leren veel van ons 

maar wij leren ook ontzettend veel 
van hen."

 
- Sihem, begeleider OKÉ-klas.

"Als ik thuis niet kan leren of ergens 
moeite mee heb dan kan ik naar de 

OKÉ-klas. Mijn ouders spreken niet zo 
goed Nederlands. Onze computer doet 
het vaak niet en ik kan thuis ook niet 
printen. Daarom helpen zij me in de 

OKÉ-klas."
 

- Sami, leerling.

"De VoorleesExpress leert lezen 
leuker te maken en gezelliger.  
De voorlezer is heel aardig en 
ze leert me heel veel woordjes 

die ik niet begrijp. Door de 
VoorleesExpress vind ik lezen  

nu heel leuk!"
 

- Yassine, voorgelezen.



Kinderpostzegels

Met hulp van grote en kleine sponsors kunnen we 
onze projecten uitvoeren. Belangrijke financiers zijn de 
gemeente Bodegraven-Reeuwijk, het Oranje Fonds, het 
Kans Fonds en het fonds Weeshuis der Doopsgezinden. 
Kleinere bijdragen mochten we ontvangen van stichting 
BONAZ, de Expositiecommissie van het Evertshuis en de  
Kringloopwinkel De Kring.  

Onze belangrijkste steun kregen we opnieuw van 
Stichting Kinderpostzegels, onze founding partner. Zij 
zijn zeer betrokken geweest bij ons werk. Hun steun 
bestond niet alleen uit een financiële bijdrage maar 
ook uit persoonlijk advies en aanmoediging. Als geen 
ander hebben zij kennis van manieren om kwetsbare 
kinderen te steunen. Ze deelden ruimhartig hun 
ervaring en netwerk met ons. Nu, na drie jaar, is het 
tijd dat we op eigen kracht, deels met andere fondsen, 
verder gaan. Om het afsluiten van deze bijzondere 
samenwerking te markeren kregen we nog een laatste 
bijdrage waarmee we een promotiefilm konden laten 
maken. Daarmee kunnen we gezinnen die nog niet 
goed Nederlands spreken laten zien wat we doen. Ook 
voor subsidiegevers en andere betrokkenen is het een 
mooie aanvulling op het geschreven woord. We zijn 
ontzettend trots op het resultaat. Begin juni 2016, na 
een voorvertoning voor alle betrokkenen, zullen we de 
film met ons netwerk delen.

"Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft 
Bureau Bousa vanaf de oprichting in 2013 

inhoudelijk en financieel ondersteund. Het feit 
dat de initiatiefnemers Touria en Wieneke veel 

ervaring hebben met kwetsbare gezinnen en altijd 
open staan voor feedback en samenwerking met 
andere instellingen, heeft ervoor gezorgd dat wij 
van begin af aan veel vertrouwen hebben gehad 

in hun activiteiten. Nu, twee jaar later kunnen we 
concluderen dat dit vertrouwen meer dan terecht is 
geweest. Hoewel onze financiering eindig is, zullen 

we de ontwikkelingen binnen Bureau Bousa met veel 
belangstelling blijven volgen."

- Ingrid van Veen,  
programmacoördinator 

onderwijs Stichting 
Kinderpostzegels Nederland.



Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
 
Met de komst in 2014 van wethouder Martien 
Kromwijk (o.a. onderwijs, zorg, jeugd en jongeren) 
zijn in onze gemeente de onderwerpen waar wij 
bij betrokken zijn weer stevig op de agenda gezet. 
Samen met haar partners werkt de gemeente aan 
het versterken van het onderwijskansenbeleid, het 
vergroten van ouderbetrokkenheid en het aanpakken 
van startblokongelijkheid. Ook is er ruim aandacht en 
zorg voor vluchtelingen, integratie en, in toenemende 
mate, laaggeletterdheid. 

Onze projecten sluiten goed aan bij de ambities 
van deze gemeente. Met de VoorleesExpress 
helpen we kinderen met een taalachterstand en 
reiken we hun ouders handvatten aan waarmee 
ze zelf de taalontwikkeling van hun kind kunnen 
stimuleren. Deze vroege interventie helpt mee 
laaggeletterdheid te voorkomen. In de OKÉ-klas 
begeleiden we kinderen bij  het maken van schoolwerk 
en verbreden we hun horizon met gastlessen en 
educatieve excursies. Daarmee krijgen ze een betere 
startpositie op de middelbare school en voorkomen we 
vroegtijdige schooluitval. In al onze projecten speelt 
ouderbetrokkenheid een grote rol.

De kinderen uit de gezinnen die wij begeleiden 
moeten hun talenten ontplooien vanuit een 
achterstandssituatie. Door een steuntje in de rug te 
bieden helpen wij mee hun startblokongelijkheid te 
verkleinen. Dat speelt vooral een rol bij de overgang 
van het peuter- naar het basisonderwijs en bij de 
overgang naar de middelbare school. We willen graag 
onze doorgaande lijn versterken door de kinderen die 
naar het middelbaar onderwijs overstappen aan een 
thuismentor te koppelen volgens de methodiek van 
School’s Cool. In nauw overleg met de gemeente en 
met de Brede School Gouda, die dit project coördineert 
in onze regio, zijn we bezig de introductie van School’s 
Cool voor te bereiden.

"De gemeente Bodegraven-Reeuwijk steunt het 
werk van Bureau Bousa van harte omdat het een 

goede bijdrage levert in het opgroeien van kinderen. 
Kinderen zijn onze toekomst. Sommige kinderen 

hebben bij het opgroeien kans op een achterstand als 
de taal niet goed wordt beheerst. De VoorleesExpress 
van Bureau Bousa is een fantastisch initiatief om hier 
iets aan te doen. En inmiddels ook met de OKÉ-klas  

voor de wat oudere kinderen!"

- Martien Kromwijk,  
wethouder gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk.



Een goed netwerk is onze basis

Bureau Bousa kenmerkt zich door een persoonlijke 
en laagdrempelige aanpak. We zijn goed zichtbaar en 
makkelijk benaderbaar. We streven naar transparante 
communicatie en sturen op een opbrengst die voor 
alle partijen winst oplevert. Dankzij de korte lijnen 
kunnen diverse professionals makkelijk kinderen naar 
ons doorverwijzen. Andersom weten wij de juiste 
organisatie snel te vinden wanneer een gezin meer hulp 
nodig heeft. Onze relaties zijn gebaseerd op vertrouwen 
en wederzijdse betrokkenheid.

Bureau Bousa werkt samen met:  
de Bibliotheek De Groene Venen, het Centrum voor 
Jeugd en Gezin, peuterspeelzalen, basisscholen,  
met name ’t Vogelnest, de Pax Christischool en de 
Willibrord Milandschool, logopedisten, de kring van 
taalcoaches voor vluchtelingen, Junis Kinderopvang,  
het Opvoedbureau, Kwadraad maatschappelijk werk.

"Ik werk graag samen met Bureau 
Bousa: door de korte lijnen die er zijn, 

kunnen kinderen snel geplaatst worden 
bij de VoorleesExpress. 

De vrijwilligers zijn (en blijven) vaak 
persoonlijk betrokken bij de gezinnen, 
waardoor veel kinderen en ouders op 

een goed spoor kunnen worden gezet."
 

- Monique den Hartog, 
logopedist.

"Ik ben blij met de intensieve samenwerking tussen 
Bureau Bousa en de Bibliotheek.  

We onderschrijven jullie missie en bieden met plezier 
ondersteuning op het gebied van inhoudelijk expertise, 

collecties en soms hele praktische zaken. Door de 
samenwerking onder andere voor de VoorleesExpress 

kunnen we samen iets extra's bieden voor de taalzwakke 
kinderen/gezinnen in Bodegraven-Reeuwijk."

- Gillian de Koning,  
directeur de Bibliotheek  

De Groene Venen.

"Wij werken graag samen met Bureau Bousa 
omdat we door onze handen ineen te slaan zoveel 

mogelijk kinderen en hun opvoeders  in de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk kunnen ondersteunen 
in de taal en communicatie. We hebben korte 

communicatielijnen en kunnen snel met elkaar 
schakelen om zo goed mogelijk kinderen en hun 

verzorgers te begeleiden. Kortom Bureau Bousa is een 
aanwinst voor deze gemeente!"

- Daniëlle Baas,  
clustermanager Bodegraven, 

Junis Kinderopvang.

"Het is prachtig om te horen hoe ouders èn 
kinderen de VoorleesExpress beleven. Want dàt is 
het: een positieve beleving waarin, met behoud 
van respect, voorbeeldgedrag aan ouders wordt 

aangereikt door de kinderen vanaf het eerste 
moment al mee te nemen in een verhaal of spel. 

Kinderen zijn enthousiast met de boekjes!"
 

- Ans Baan,  
jeugdverpleegkundige CJG  

Hollands Midden.

"Al twee jaar begeleid ik namens Bureau 
Bousa een jongen die op de middelbare school 

zit. Ik help hem zijn woordenschat uit te 
breiden en zijn taalbegrip te vergroten. Ik leer 
hem vooral nieuwe woorden, uitdrukkingen en 

help hem met spelling en het vervoegen van 
werkwoorden. Met een taalachterstand heb je 
het altijd moeilijk. Kinderen halen dat niet in 

omdat ze thuis de voeding niet krijgen. Door er 
zo mee bezig te zijn leer ik zelf ook bij. Daarom 

doe ik het met heel veel plezier!"

- Rein, vrijwilliger.



Vooruitblik

In 2016 zijn we bezig om verder te bouwen op het stevige 
fundament dat nu gelegd is. We willen proberen om de 
OKÉ-klas uit te breiden met een tweede locatie, zodat we de 
kinderen die nu op de wachtlijst staan ook kunnen helpen. 
Het nog te openen gemeenschapshuis in Bodegraven, het 
Huis van Alles, biedt wellicht een kans daarvoor. 

De hulp die we kinderen bieden in de OKÉ-klas zouden we 
graag doortrekken wanneer ze naar de middelbare school 
gaan. Daarom zijn we bezig om een aansluiting bij School’s 
Cool voor te bereiden. Dit project koppelt thuismentoren 
aan brugklasleerlingen.

Bij de besprekingen rond het thema startblokongelijkheid 
kwam steeds een belangrijk aspect terug: het begint bij 
de ouders. Dat zien wij ook terug in onze projecten. We 
willen de methodiek van de VoorleesExpress daarom 
uitbreiden met het programma Taal voor Thuis van 
Stichting Lezen en Schrijven. De cursus leert ouders 
de taal van hun kinderen meer te stimuleren en meer 
betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun kinderen en 
hun activiteiten op de peuterspeelzaal en school. Hij kan 
thuis worden gegeven, maar ook aan een groepje ouders 
dat bij elkaar komt. 

Het verder versterken van de ouders willen we ook 
rondom de OKÉ-klas vormgeven. In 2015 hebben we al 
een paar pubertrainingen georganiseerd voor moeders. 
In 2016 zijn we met een pilot gestart om op een 
laagdrempelige manier ouders samen te laten komen 
en over verschillende onderwerpen ervaringen uit te 
wisselen. De eerste resultaten zijn zeer bemoedigend.  
We onderzoeken de mogelijkheid om hierin samen met 
het CJG op te trekken. 

Heel bijzonder vonden we dat we in 2015 werden 
uitgenodigd om onszelf te presenteren voor de Lions Club 
Bodegraven. Het resultaat was dat zij onze stichting als goed 
doel hebben gekozen voor een grote fundraise actie. Met 
de opbrengst van die actie kunnen wij in 2016 en 2017 heel 
veel extra activiteiten inkopen en materialen aanschaffen. 
 
Samengevat kun je stellen dat we door zullen gaan om 
juist die gezinnen te bereiken en te helpen die de drempel 
naar andere organisaties als hoog ervaren. Het is onze 
missie om zoveel mogelijk kinderen en hun ouders te 
helpen met de aansluiting op school en de maatschappij. 
Elk kind verdient het om gezien te worden en een steuntje 
in de rug te krijgen!

"Ik zie dat de projecten van Bureau Bousa voor 
de kinderen echt een meerwaarde heeft. De 

kinderen en de vrijwilligers zijn enthousiast. De 
kinderen krijgen belangstelling voor boeken.  

De ouders leren dat lezen belangrijk is  voor de 
taalontwikkeling. Ze worden gestimuleerd om 

met hun kinderen naar de bibliotheek te gaan en 
indien mogelijk ook samen boekjes te bekijken en 

voor te lezen."
 

- Jeannette van der Waerden, leerkracht.

"In 2015 hebben wij als Lionsclub Bodegraven 
kennis gemaakt met Bureau Bousa. Wij werden 

gegrepen door hun grote betrokkenheid bij 
kinderen met een taalachterstand.Kunnen lezen en 

een goede beheersing van de taal zijn essentieel 
om je weg te vinden in onze samenleving. Niet 

voor elk kind is het vanzelfsprekend, dat je ouders 
je deze vaardigheden kunnen bijbrengen. Het is 
inspirerend om te zien, dat zoveel medewerkers 

en de vrijwilligers met liefde en geduld deze 
kinderen op weg helpen. Daarbij worden de ouders 

niet vergeten, maar zoveel mogelijk betrokken. 
Betrokken ouders zijn immers het best in staat om 
hun kinderen te stimuleren, zelfs als zij onze taal 

maar beperkt beheersen.

Wij hebben besloten om Bousa te steunen door 
middel van een fundraising project.  De opbrengst 

van het project hebben wij met veel plezier 
beschikbaar gesteld. Het enthousiasme van Bousa 

is ook op ons overgeslagen. Zo konden wij een klein 
steentje bijdragen om het perspectief van kinderen 

met een taalachterstand te vergroten."

- Hans Vroomen,  
Lions Club Bodegraven.



Nawoord van het bestuur

Graag hebben we u als bestuur van Bureau Bousa dit 
jaarverslag 2015 aangeboden. Hopelijk heeft u een 
goede indruk gekregen van de activiteiten van Bureau 
Bousa en de plannen voor de toekomst.  
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er in meerdere 
opzichten grote stappen voorwaarts gezet. Wij zijn de 
oprichters Wieneke  Icke en Touria Drif zeer erkentelijk 
voor alle inspanningen die zij verrichten om de 
activiteiten tot een success te maken! En, zoals u hebt 
kunnen lezen, breiden de activiteiten nog altijd uit. 

Ik wil hierbij tevens mijn dank uitspreken aan de 
bestuursleden, coördinatoren, vrijwilligers en natuurlijk 
onze begunstigers, die het allemaal mede mogelijk 
maken de activiteiten uit te voeren zoals hier eerder in 
het jaarverslag staan vermeld.

Lou Brouwer, voorzitter bestuur Bureau Bousa

Van links naar rechts Joost van den Aardweg, Dorien de Bont, Olga Beijeman, Lou Brouwer.

"Bureau Bousa is een hele bijzondere stichting die mij 
zeer na aan het hart ligt. Ik voel me bevoorrecht dat 
ik aan de wieg mocht staan van deze stichting en een 
bescheiden bijdrage heb mogen leveren. Nu enkele 

jaren verder, voel ik ook veel trots. Trots op dit mooie 
initiatief, haar medewerkers en vele vrijwilligers die 
inmiddels met zoveel toewijding en enthousiasme 
een positieve impact hebben op het leven van veel 

kinderen en ouders die hun steun verdienen."

- Els Knoope,  
eerste voorzitter  
van ons bestuur.



Bijdragen aan ons werk: 

Subsidies  
Stichting Kinderpostzegels, Oranje Fonds, Gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk, Kansfonds,  Stichting BONAZ, 
Kringloopwinkel De Kring.  

Particulieren 
Deelnemersbijdrage, Expositiecommissie Evertshuis.

Bijdrage aan de uitvoering  
met korting of gratis  
KUBUS Bodegraven, Rob Stoekenbroek,  
Domexce Bodegraven, MultiCopy Bodegraven,   
Fotografie Zonhuizen.

Sponsoring  in natura 
de Bibliotheek de Groene Venen, uitgeverij Gottmer, 
Junis Kinderopvang Bodegraven, Pax Christischool 
Bodegraven. 
 
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

Dit jaarverslag is zonder kosten voor ons opgemaakt 
door MultiCopy Bodegraven.  
Zij hebben Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
hoog in het vaandel staan.


