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Voor onze stichting was 2016 een goed jaar.  
Dankzij de inzet van bijna 60 vrijwilligers en de donaties 
en subsidies die we ontvingen konden we meer dan 
100 kinderen helpen met een steuntje in de rug.  
De kinderen die aan onze projecten meedoen beginnen 
hun schoolloopbaan vanuit een achterstand.  
Hun taalontwikkeling en/of sociaal-emotionele 
ontwikkeling loopt achter in vergelijking met andere 
kinderen. De ouders zijn vaak vluchteling,  
migrant of laaggeletterd. Of er is stress in het gezin 
door bijvoorbeeld geldgebrek of echtscheiding,  
waardoor er geen rust en aandacht is voor de kinderen. 

Met onze projecten willen we bijdragen aan gelijke 
kansen voor deze kinderen die door omstandigheden 
thuis weinig ondersteund worden. We weten dat 
positieve aandacht en een beetje hulp bij bepaalde 
vaardigheden kinderen kan laten groeien.  
We vinden het belangrijk dat elk kind een goede 
startblokpositie krijgt om zich te ontwikkelen en 
zelfvertrouwen te krijgen. We willen ouders laten zien 
wat zij zelf kunnen doen om hun kind een goede basis 
te geven. Daar zetten we ons met hart en ziel voor in, 
omdat wij geloven in deze kinderen. 

Hoogtepunten in 2016

Een hoogtepunt in 2016 was de première van  
onze promotiefilm die we konden laten maken dankzij 
een speciale toekenning van stichting Kinderpostzegels. 
De film is gedraaid door een filmploeg die dat kosteloos 
voor ons wilde doen: Tim Griffioen, Symen Hoogesteeger 
en Christiaan Rebel van Candela Film. Het resultaat is 
prachtig en laat goed zien hoe we werken en waar we 
voor staan. Met de film waren we op 19 mei project van 
de dag op de website van stichting Kinderpostzegels. 

Nóg een film: de locatie Bodegraven-Reeuwijk van de 
VoorleesExpress speelde de hoofdrol in een filmpje 
dat is gemaakt in het kader van 10 jaar landelijke 
VoorleesExpress. We waren daarvoor gevraagd omdat 
we een goed voorbeeld zijn van hoe je lokaal een sterk 
netwerk opbouwt.  
Projectleider Wieneke Icke is gefilmd terwijl ze overlegt 
met partners van het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
Kwadraad en de Bibliotheek de Groene Venen. 

Op 3 maart vond in het Evertshuis de Lions KennisQuiz 
plaats. Een hele serie bedrijven en organisaties uit onze 
gemeente deed mee tijdens een super gezellige avond 
met een diner en een quiz. De opbrengst van de avond 
was vijfduizend euro en werd aan ons gedoneerd. 

Opnames voor onze promotiefilm  
met dank aan Stichting Kinderpostzegels en Candela Film

Filmpje 10 jaar landelijke VoorleesExpress

Lions Kennisquiz in het Evertshuis



Fotografe Sonja van den Brink benaderde ons voor 
een bijzonder project: Help Portrait. Fotografen maken 
portretten van mensen die zelf niet in staat zijn een 
fotosessie te betalen. 
In verschillende landen doen ze dat bijvoorbeeld in 
vluchtelingenkampen en bij daklozen. Wij mochten twee 
gezinnen uitnodigen die het financieel zwaar hebben.  
Zij werden mooi gemaakt door Imelda Langerak-Nauta 
van Beauty Royale en op de foto gezet door Sonja van 
den Brink-Bombeke van Fotografie Zonhuizen.  
Het resultaat was een serie prachtige portretten in een 
mooie lijst die de gezinnen cadeau kregen.

Wieneke Icke was op 24 december te gast in de 
radioshow Bas en Breakfast bij RTV Bodegraven.  
Ze werd geïnterviewd door gastheer Bastiaan Meijer. 
Aan de hand van een serie ludieke vragen kon ze 
vertellen over het werk van Bureau Bousa.

In december zijn onze statuten aangepast aan een 
nieuwe organisatiestructuur. Ons bestuur is Raad van 
Toezicht geworden. Coördinator Wieneke Icke is nu 
directeur-bestuurder. Samen met mede-oprichter 
Touria Drif zal zij de komende jaren Bureau Bousa 
verder verduurzamen.

Radioshow Bas en Breakfast RTV Bodegraven

Voorzitter Lou Brouwer tekent de statutenwijziging 
voor de Raad van Toezicht

Sonja van den Brink-Bombeke - Fotografie Zonhuizen

Imelda Langerak-Nauta - Beauty Royale



Lokale ondernemers en organisaties: 
onmisbare partners

Ons werk wordt niet alleen gesteund door donaties van 
fondsen en gemeente. Ook lokale ondernemers helpen 
ons op verschillende manieren. In dit jaarverslag willen 
we ze graag in het zonnetje zetten.

MultiCopy Bodegraven helpt ons al drie jaar met het 
opmaken van ons digitale jaarverslag. Dat doen ze 
geheel belangeloos. Accountmanager Martijn Francken 
is onze vaste contactpersoon. Samen met zijn collega’s 
is hij altijd bereid mee te denken over de vormgeving.  
MultiCopy Bodegraven geeft op deze manier invulling 
aan het streven naar Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen. We zijn ze erg dankbaar voor deze vorm 
van sponsoring.

Onze OKÉ-klas heeft zijn locatie in de Pax Christischool 
Bodegraven. Vanaf de eerste pilot in 2014 heeft deze 
school zich achter dit project geschaard.  
Aanvankelijk was het directeur Saskia van den Akker die 
meteen enthousiast was over onze ideeën.  
Haar opvolger, Chanine Noura, heeft ons ook welkom 
geheten in de school. Het lokaal dat we gebruiken is de 
ruimte die Junis Kinderopvang huurt voor de naschoolse 
opvang. Clustermanagers Daniëlle Baas en opvolger Roos 
Blaauwhof delen het lokaal gastvrij met ons.  
Zonder hun steun kunnen wij geen OKÉ-klas draaien.

The Read Shop Express Karssen is als lokale boekhandel 
een gewaardeerde relatie. Op verschillende manieren 
helpen ze ons. Zo doneerden zij agenda’s voor  
de leerlingen van de OKÉ-klas en konden we met 
korting de boeken kopen die de deelnemers aan de 
workshop Vertelkussen cadeau kregen. We zijn blij dat 
Helmi en Michiel Karssen opnieuw een boekwinkel 
hebben geopend in Bodegraven!

Bij Expert Bodegraven kregen we korting op de usb sticks 
die we aanschaffen. Zo konden we de gezinnen waar 
we onze promotiefilm hebben opgenomen een stick 
met daarop de film cadeau doen.

Chanine Noura - directeur Pax Christischool Bodegraven

Helmi en Michiel Karssen - The Read Shop Express Karssen



Fotografie Zonhuizen is het bedrijf van Sonja van den Brink. 
Zij is begonnen als voorlezer bij de VoorleesExpress 
in het allereerste seizoen. Alle kinderen die mee doen 
met dit project krijgen bij de afsluiting een ingelijste 
foto van zichzelf met de voorlezer cadeau.  
Deze foto’s worden nu al drie jaar tegen kostprijs 
bewerkt en afgedrukt door Sonja. 

Jurgen en Mariska de Vries zijn de eigenaren van  
het Kookstation, de Zoete Inval en sinds kort ook van 
de Munt. Zij staan altijd open voor de vraag iets extra’s 
te doen voor de kinderen en vrijwilligers van onze 
projecten. Zo hebben ze een koffie ochtend voor alle 
voorlezers van de VoorleesExpress gesponsord.  
En met de OKÉ-klas hebben we een geweldige 
workshop en maaltijd kunnen organiseren in het 
Kookstation voor een vriendelijke prijs. 

Sonja van den Brink-Bombeke - Fotografie Zonhuizen

Mariska de Vries - Het Kookstation en de Zoete Inval

Bijdrage van Tweede Hans - Innerwheel Bodegraven

Jan en Henriëtte Stolwijk - Nova bioscoop in Bodegraven

We konden onze promotiefilm in een echte bioscoop  
in première laten gaan: de Nova bioscoop in Bodegraven. 
Dankzij de gastvrije ontvangst van Jan en Henriëtte 
Stolwijk hebben we met alle betrokkenen een 
geweldige middag gehad. Het echtpaar Stolwijk heeft 
belangeloos hun prachtige ruimte ter beschikking 
gesteld en zorgde bovendien voor nog wat aanvullende 
filmpjes om onze gasten te vermaken. 

In de Brugstraat heeft serviceclub Innerwheel Bodegraven 
een winkel waar ze tweedehands spullen verkopen.  
De opbrengst is bestemd voor goede doelen.  
Onze VoorleesExpress ontving van de dames van  
Inner Wheel een bijdrage in 2016. 



Onze projecten 
 
VoorleesExpress 
Met ons project de VoorleesExpress bereikten we in 
2016 40 gezinnen en ongeveer 60 kinderen in alle 
woonkernen van onze gemeente. 
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een 
taalachterstand extra aandacht krijgen. De kinderen zijn 
tussen de 2 en 8 jaar oud. Een half jaar lang komt er 
een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. 
Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en 
leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.  
We voeren dit project uit in nauwe samenwerking  
met de Bibliotheek de Groene Venen.

Bibliotheek De Groene Venen is samen met Bureau 
Bousa uitvoerder van de VoorleesExpress en verzorgt 
de training en begeleiding van de vrijwilligers.  
De voorlezers worden door de jeugdmedewerker 
geadviseerd bij hun boekenkeuze. Wanneer het gezin 
samen met de voorlezer op bezoek komt in de 
bibliotheek krijgen ze een rondleiding en uitleg, 
zodat ze in het vervolg zelf de juiste boeken voor 
hun kind(eren) kunnen uitzoeken. De kinderen die 
mee doen met de VoorleesExpress krijgen ook een 
lidmaatschap van de bibliotheek cadeau.

Met de donatie van de Lionsclub Bodegraven konden 
we dit jaar een workshop Voorlezen met gebaren door 
Wapperkids organiseren. Het is een leuke aanvulling 
geworden op de basistraining interactief voorlezen die 
we met de bibliotheek geven. Voor een deel van de 
voorlezers was er daarna de workshop Vertelkussen die 
ook door Wapperkids werd gegeven.  
Samen met hun voorleesgezin keken ze naar een 
voorstelling met gebaren en hebben ze aansluitend 
een eigen vertelkussen geknutseld. Met aanvullende 
sponsoring van de Read Shop Express Karssen kregen alle 
kinderen ook een mooi boek voor op hun kussen cadeau.

In het voorjaar was er de workshop Cultureel Sensitief 
Werken door Nathalie Sie, voormalig coördinator CJG 
in Bodegraven-Reeuwijk. Voor het eerst niet alleen 
voor de voorlezers maar ook voor de begeleiders van 
de OKÉ-klas. Een leuke mix die we vaker zullen maken. 
Voor onze vrijwilligers is achtergrondinformatie over 
andere culturen erg waardevol. 

Coördinatoren Marieke, Els en Anja - VoorleesExpress 2016

Workshop Voorlezen met gebaren door Wapperkids

Voorleessessie Kinderboekenweek - Read Shop Express Karssen

Tijdens de Kinderboekenweek heeft een aantal 
voorlezers in de Read Shop een voorleessessie 
gehouden met het boek Boer Boris gaat naar oma. 
Iedereen kon komen luisteren en kijken naar de 
vertelkast van dit verhaal die door de bibliotheek  
ter beschikking was gesteld.



Onze projecten 
 
OKÉ-klas 
In onze OKÉ-klas, wat staat voor ouder-kind-educatie, 
komen ongeveer 30 kinderen per schooljaar.  
Dit is een klas in Bodegraven waar kinderen uit groep 
6, 7 of 8 na schooltijd komen om geholpen te worden 
met het maken van huiswerk en het voorbereiden van 
spreekbeurten en boekbesprekingen.  
We leren ze te leren, dus de hulp is niet alleen inhoudelijk 
maar richt zich ook (en vooral) op vaardigheden als 
plannen, organiseren, informatie zoeken, presenteren, 
etc. De kinderen oefenen ook met begrijpend lezen en 
we helpen ze met het vergroten van hun woordenschat. 
We dragen bij aan hun algemene ontwikkeling, sociale 
weerbaarheid en verbreding van hun horizon.  
Dat doen we door gastlessen te organiseren, 
aanvullende workshops en educatieve excursies naar 
musea en andere plekken waar deze kinderen vaak niet 
komen met hun ouders. 

In het kader van schoolkeuze oriëntatie en 
toekomstperspectief was de OKÉ-klas welkom  
bij Mohammed en Saïd van Sportcentrum Rebo te 
Bodegraven om een gastles bij te wonen.  
Samen met de kinderen en vrijwilligers hebben we een 
spannende middag meegemaakt. Mohammed vertelde 
eerst iets over zijn achtergrond verhaal en hoe hij zijn 
eigen carrière heeft ontwikkeld na hard werken en 
vertrouwen . Vol verwondering zaten de kinderen te 
luisteren naar zijn verhaal. Mohammed moedigde de 
kinderen aan door hen te inspireren met zijn woorden 
en vooral ook te wijzen op eigen kracht en geloven in 
jezelf. Kinderen mochten meekijken en als verrassing 
bood Mohammed de kinderen een gratis les aan. 

Citrix Systems is een groot internationaal software 
bedrijf. Wereldwijd organiseren ze al jaren een  
'Global Day of Impact team volunteering campaign'. 
De Nederlandse afdeling koos in 2016 onze OKÉ-klas 
als goed doel voor die dag. Ze doneerden een bedrag 
waarmee we met de kinderen en begeleiders een 
prachtige excursie konden organiseren.  
Medewerkers van Citrix gingen zelf ook mee als begeleider. 
Er was een excursie met Natuurmonumenten en een 
middag poldersport waar samenwerken en doorzetten 
belangrijk waren. 

De teams van onze OKÉ-klas

Excursie en Poldersport middag - met dank aan Citrix Systems



Dankzij de donatie van de Lions in Bodegraven konden 
we voor de leerlingen een workshop in het Kookstation 
organiseren. De kinderen hebben een maaltijd bereid 
voor de vrijwilligers. Door samen met Jurgen de Vries 
en zijn team te koken leerden de kinderen van alles: 
nieuwe woorden, samenwerken, kooktechnieken, 
presenteren, gastheerschap.  
We zagen ze stralen toen ze de verschillende gangen 
kwamen opdienen voor de begeleiders. 

Workshop in het Kookstation met Jurgen de Vries

Rots en Watertraining - Hanneke van Essel (bureau Ster-Ik)

Links: Greet Hoogervorst.  Rechts: Mireille de Zeeuw.

De sociale weerbaarheid van de kinderen is vergroot 
met een Rots en Watertraining die werd gegeven 
door Hanneke van Essel. Zij is met haar bureau Ster-Ik, 
kindertraining en begeleiding, een Bodegraafse trainer 
met wie we vaker samenwerken. Onderwerpen zoals 
sterk staan, vertrouwen, intuïtie en respect voor elkaar 
kwamen aan bod. Naast dat er heel veel gelachen is, 
was de training ook erg leerzaam!

Aan het einde van het schooljaar 2015-2016 namen 
we afscheid van onze gewaardeerde coördinator Greet 
Hoogervorst. Zij heeft twee jaar lang de OKÉ-klas met 
hart en ziel begeleid. Ze heeft veel bijgedragen aan 
het stevige fundament onder dit project waarop we 
nu verder bouwen. In oktober 2016 is haar opvolger 
begonnen: Mireille de Zeeuw. Touria Drif, de inspirator 
van de OKÉ-klas, blijft als projectleider actief betrokken.

Voor de ouders van de OKÉ-klas leerlingen hebben 
we diverse activiteiten georganiseerd. Er waren koffie 
ochtenden waar we op een laagdrempelige manier in 
gesprek gingen over verschillende onderwerpen.  
Aan het einde van het jaar was er samen met de 
kinderen een middag surprises maken voor het 
Sinterklaasfeest op school.



School’s cool 
In september 2016 zijn we gestart met ons derde 
project, School’s cool. De eerste maanden zijn we 
vooral bezig geweest met kwartiermaken.  
In december was er een startmoment met een aantal 
betrokkenen. School’s cool biedt leerlingen in groep 8 
van de basisschool en hun ouders begeleiding bij de 
overstap naar het voortgezet onderwijs.  
Leerlingen, die voor het mentorprogramma in 
aanmerking komen, krijgen een mentor die ongeveer 
anderhalf uur per week bij de leerling thuis helpt met 
het plannen van huiswerk, leervaardigheden en andere 
schoolzaken. De leerling heeft met dit steuntje in de rug 
meer kans op een goede schoolloopbaan.  
De basisscholen dragen de leerlingen voor.  
Het mentoraat start in het voorjaar van groep 8 en 
eindigt in december als de leerling in de 2e klas van het 
voortgezet onderwijs zit. We voeren School’s cool uit 
in opdracht van de Brede School Gouda, die in Gouda  
al tien jaar het Brede School Mentorproject heeft. 

Nawoord van het bestuur

Met trots hebben we u als bestuur van bureau Bousa  
dit jaarverslag 2016 aangeboden. Met dit jaarverslag 
legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten 
in het afgelopen jaar.  
 
Terugkijkend op het afgelopen jaar zijn er wederom 
grote stappen voorwaarts gezet. Wij zijn de oprichters 
Wieneke Icke en Touria Drif zeer erkentelijk voor alle 
inspanningen die zij verrichten om alle activiteiten tot 
een succes te maken!  
 
Ik wil hierbij tevens mijn grote dank uitspreken aan 
mijn mede-bestuursleden, alle coördinatoren, alle 
vrijwilligers en natuurlijk onze begunstigers,  
die het allemaal mede mogelijk maken de activiteiten 
uit te voeren zoals hier eerder in het jaarverslag staan 
vermeld. Dankzij hen bruist bureau Bousa!

Lou Brouwer, voorzitter bestuur Bureau Bousa

Start van het School's cool project

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



Bijdragen aan ons werk: 

Subsidies  
Stichting Kinderpostzegels, Oranje Fonds,  
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Kans Fonds,  
Adessium Foundation, Lions Club Bodegraven, 
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden.

Particulieren 
Deelnemersbijdrage, Inner Wheel.

Bijdrage aan de uitvoering  
met korting of gratis  
KUBUS Bodegraven, Rob Stoekenbroek,  
Domexce Bodegraven, MultiCopy Bodegraven,   
Nova bioscoop, Expert Bodegraven, 
Fotografie Zonhuizen,Het Kookstation,  
de Zoete Inval Bodegraven.

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.


