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Ik mag hen interviewen om zo het 
jaarverslag van 2017 te gaan schrijven. 
Na een eerste kennismaking met Wieneke 
waarin zij met zoveel passie over Bureau 
Bousa vertelt word ik enthousiast. Ik ben dol 
op echte verhalen. En voor echte verhalen 
die inspireren ben ik hier meer dan op het 
juiste adres!

Dames die zich met ziel en zaligheid inzetten 
voor kinderen die het net even wat moeilijker 
hebben. Het aanbieden van handvatten en 
het creëren van mogelijkheden in gezinnen 
die wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Projecten die succesvol zijn en 
die écht het verschil maken. 

Bestuur werd Raad van Toezicht
2017 is het jaar geweest van verandering 
en vernieuwing. Vier jaar geleden gestart 
als stichting met Wieneke als coördinator. 
Het bestuur zit dicht op de uitvoering en 
na vier jaar was de tijd rijp om de stichting 
terug te geven aan de initiatiefnemers. 
Een spannende stap voor Wieneke nu ze 
directeur is maar de zelfstandigheid en het 
vertrouwen voelen goed. Gerrit Wim van 
Veelen is aangesteld als voorzitter. Dat het 
bestuur veel gedaan heeft, wordt meerdere 
malen door de dames aangehaald. Wat is 
Bureau Bousa gegroeid de afgelopen jaren 
en wat zijn ze (terecht) trots!

en licht bewolkte dag 
eind april. Na een week 
met volop zonneschijn 
en hoge temperaturen 
is het vandaag een stuk 
koeler. Toch weet ik dat ik 
deze dag een aangenaam 
gevoel ga krijgen. Ik trek 
de voordeur achter mij 
dicht en ga richting mijn 
afspraak die ik heb staan 
met Wieneke en Touria 
van Bureau Bousa.

“Je wilt verduurzamen.  
In vier jaar is er echt 

wat opgebouwd.”



Tekst: Melanie Kastelein 
Beeld: Sonja van den Brink

Gemeente besloot Bureau Bousa 100% te financieren
Bij de oprichting van Bureau Bousa in 2014 werden zij gesteund door landelijke 
fondsen. ‘’Je wilt verduurzamen. In vier jaar is er echt wat opgebouwd.’’ 
vertelt Wieneke. Duidelijk is dat Bureau Bousa iets toevoegt. Er is behoefte 
aan ondersteuning in een aantal gezinnen in onze samenleving. Gelijke 
kansen voor kinderen, ook wel startblokgelijkheid genoemd. Wethouder 
Martien Kromwijk heeft zich ingezet voor dit thema en is daarmee belangrijk 
geweest voor Bureau Bousa. Na het presenteren van de plannen in de 
commissie Samenleving en de gemeenteraad en na de subsidieaanvragen 
te hebben uitgewerkt op papier, kwam eind 2017 het bericht dat alle drie 
projecten: de VoorleesExpress, de OKÉ klas en School’s cool voor het jaar 
2018 honderd procent gesteund worden door de gemeente. 

Touria begint te stralen en zegt: ‘’Ik vind het ook heel terecht! Ze 
konden er naar mijn idee niet onderuit. Wij komen áchter de voordeur 
van deze gezinnen, verwijzen door en bieden opvoedondersteuning. 
Het is het hele pakket’’. Touria fungeert regelmatig als tolk en gaat de 
gesprek ken echt aan. Ze gaan een stapje verder en dat is gezien. 

“Wij komen áchter de voordeur van deze gezinnen,  
verwijzen door en bieden opvoedondersteuning.  

Het is het hele pakket!”



Pilot tweede locatie  
OKÉ-klas gestart

In 2014 is Bureau Bousa in samenwerking 
met Junis Kinderopvang begonnen met 
twee OKÉ klassen op de Pax Christischool. 
Dit jaar is er een pilot voor een tweede 
locatie gestart op de Goede Herderschool. 
De nieuwste OKÉ klas bestaat uit zeven 
kinderen met daarbij coördinator Mireille 
de Zeeuw en twee begeleiders. Het is een 
fijne locatie in de wijk Broekvelden. Goed te 
bereiken voor de kinderen en hun ouders. 
Leraren zijn wederom enthousiast en de 
Pax Christischool voelt zich gesteund.  
Zij hebben er een ‘partner’ aan de andere 
kant van Bodegraven bij. 

Webapplicatie VoorleesExpress  
is ingevoerd

Er werd dit jaar een webapplicatie Voorlees 
Express gelanceerd.  Een grote stap in 
de automatisering en professionalisering.  
Via een link kunnen de voorlezers inloggen 
in de app en zo gemakkelijk hun ervaringen 
noteren en met emoticons beoordelen.  
In één oogopslag ziet de projectleider in een 
schema het tijdbestek en de vorderingen. 
Een gebruiksvriendelijke tool die tevens 
met de komende privacy wet aan de eisen 
voldoet.

TV Programma:  
Geloof en een hoop Liefde  
met Touria in de hoofdrol

Eind van dit jaar mocht Touria haar 
persoonlijke verhaal en de passie en liefde 
die zij voor Bureau Bousa heeft delen met 
Nederland door haar deelname aan het tv 
programma: Geloof en een hoop Liefde 
van de EO. Naar aanleiding van een tag in 
een Facebookbericht waarin Bureau Bousa 
getipt werd en na lang nadenken van Touria 
zelf, besloot zij er voor te gaan. Een stap 
voor haar… je stelt jezelf kwetsbaar op. 

Ze is een rolmodel voor veel kinderen. 
Hét schoolvoorbeeld van dat als er zoveel 
tegen zit in je leven, en als er mensen in 
je omgeving opstaan die in jou geloven 
je enorm ver kan komen. Dat kansen 
gepakt moeten worden en je altijd iets kan 
bereiken ongeacht je achtergrond, cultuur 
en verleden. Zij heeft dit vertrouwen en 
steuntje mogen ervaren en geeft dit nu 
met alle liefde terug aan kinderen die het 
nu nodig hebben. Mocht je deze uitzending 
niet gezien hebben, het is absoluut een 
aanrader dit alsnog te bekijken!

“Zij heeft dit vertrouwen 
en steuntje mogen ervaren 
en geeft dit nu met alle 
liefde terug aan kinderen 
die het nodig hebben.”



Eerste lichting School’s cool 
mentorkoppels is gestart

School’s cool is het derde lopende project 
van Bureau Bousa. Een landelijke project 
wat zich richt op leerlingen uit groep acht. 
De Brede School Gouda is al bekend met 
dit project en wilde dit graag uitbreiden in de 
regio. Zij hebben Bureau Bousa benaderd 
om ook hier met dit project aan de slag te 
gaan. Leerlingen uit groep acht die op het 
punt staan de nieuwe spannende wereld 
van het voortgezet onderwijs in te gaan, 
worden gesteund door een mentor die 
hen in dit proces begeleid. Ook dit project 
wordt volledig gefinancierd. Er zijn dit jaar 
twaalf kinderen gekoppeld aan hun eigen 
mentor. De mentoren gaan anderhalf jaar 
met hun pupil aan de slag. Wekelijks zien 
zij elkaar, waarbij huiswerk maken, een 
planning opzetten en hoe meld ik mij aan 
voor ‘het een of het ander’ aan bod komen. 
Ook praktische zaken als: het kaften van 
boeken of het uitstippelen van de route 
naar school worden begeleid. De mentoren 
gaan mee naar ouderavonden en fungeren 
vaak als brug tussen school en thuis. 

Door    taalbarrières, zorgwekkende financiële 
situaties of ander gezinsproblematiek is er 
stress in gezinnen. Het is dan fijn dat de 
mentor er echt voor deze brugklasser kan 
zijn. Een verschil tussen vastlopen en slagen! 
Het zelfvertrouwen bij de jongeren stijgt.

Aan het eind van groep acht worden de 
kinderen geselecteerd die hiervoor in 
aanmerking komen. Dit gaat niet alleen 
om de Bodegraafse jeugd, er zijn ook 
aanmeldingen vanuit Reeuwijk, Waarder 
en Nieuwerbrug

De mentoren fungeren 
vaak als brug 

tussen school en thuis.



Hoogtepunt van 2017
Touria vertelt mij dat de erkenning van de 
gemeente door het verstrekken van subsidie 
een heel goed gevoel geeft. Ook het zien dat de 
verhoudingen tussen ouder en kind versterken en 
zij op deze manier dichter naar elkaar toegroeien 
geeft haar een glimlach op haar gezicht. Ik citeer:  
‘’Je krijgt er zoveel voor terug, daar doe je het voor’’.

Eén casus in het bijzonder staat Wieneke bij.  
Een jongen in het voortgezet onderwijs loopt helemaal 
vast. De mentor weet niet meer wat te doen en de 
problemen stapelen zich op. Hij komt er achter dat zijn 
leerling eerder in een OKÉ klas heeft gezeten. Contact 
wordt opgenomen met Bureau Bousa en binnen no-
time staat er een team klaar om deze jongen verder 
te begeleiden. Er worden handvatten aangeboden 
en de school gaat met meer achtergrondinformatie 
en gesprekken voor tweehonderd procent voor deze 
leerling. Hij heeft dat steuntje extra nodig en mensen 
die met hem meedenken en begeleiden. Het was een 
omslag en het gaat nu de goede kant op.

Bij de vraag wat de dromen van 2018 zijn vertelt 
Touria mij tevreden dat het goed gaat zoals het nu 
gaat. Wat hebben ze veel bereikt de afgelopen jaren. 
Het niveau en de kwaliteit zijn goed. Het is belangrijk 
om dit te blijven waarborgen. 

Wieneke sluit zich bij Touria aan en denkt voorzichtig 
al aan het vijfjarig bestaan van Bureau Bousa 
volgend jaar. Een prachtige stichting die volop bloeit.  
Dat mag best gevierd worden!

Rode draad en terugkomend in de verhalen is de 
enorme steun en betrokkenheid van alle vrijwilligers de 
zich inzetten voor de stichting. Zij voeren de ideeën en 
idealen uit. ‘’Zonder vrijwilligers geen Bureau Bousa’’ 
zegt Wieneke. Hiermee sluiten we het interview af. 
Het is mooi te luisteren naar deze twee enthousiaste 
dames met een duidelijke visie en de drang voor 
gelijke kansen voor ieder kind.

Met mijn jas over mijn arm geslagen en mijn laptoptas 
in de ander hand stap ik rond het middaguur weer naar 
buiten. Het zonnetje is weer gaan schijnen! Ik had na 
zo’n interessante ochtend met positieve en stralende 
dames dan ook niets anders verwacht!

Woord van de voorzitter 
Wij ontvingen van de directeur-
bestuurder het jaarverslag 2017. 
Kijken we terug op het afgelopen 
jaar, dan zien we een wisseling 
in bestuursvorm en in de Raad 
van Toezicht. Lou Brouwer 
heeft eerst als voorzitter van het 
bestuur en later als voorzitter 
van de Raad van Toezicht veel 
voor Bureau Bousa betekend. 
Wij danken haar voor haar niet 
aflatende inspanningen en 
betrokkenheid. 

Als Raad van Toezicht hebben 
wij kunnen constateren dat de 
oprichters van Bureau Bousa, 
Wieneke Icke (directeur-
bestuurder) en Touria Drif 
(mede oprichter) ook dit jaar 
weer een inspirerende en 
activerende rol hebben gespeeld 
bij alle activiteiten. Als Raad 
van Toezicht zijn wij hen zeer 
erkentelijk voor de geleverde 
inspanningen.

Hoewel ik slechts sinds kort 
als voorzitter van de RvT 
heb mogen functioneren 
heeft mij de betrokkenheid 
en het enthousiasme van de 
coördinatoren en de vrijwilligers 
getroffen. Ik ben blij en het is 
een voorrecht om  van deze 
organisatie deel te mogen 
uitmaken. Ook een hartelijk dank 
aan al degenen die het werk 
van Bureau Bousa financieel 
of materieel mogelijk hebben 
gemaakt.

In 2017 is door iedereen weer 
fantastisch werk geleverd 
ten dienste van al die jonge 
mensen (en de gezinnen) 
die dit hard nodig hebben om 
geen achterstand op te lopen. 

Gerrit Wim van Veelen 
voorzitter Raad van Toezicht 
Bureau Bousa

“Zonder vrijwilligers  
geen Bureau Bousa!”



Ons werk is in 2017 
mogelijk gemaakt door: 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Oranje Fonds

Kans Fonds

Adessium Foundation

De Brede School Gouda

De Bibliotheek de Groene Venen

Pax Christischool 

Goede Herderschool

Junis Kinderopvang

Centrum voor Jeugd en Gezin Bodegraven

Huis van Alles Bodegraven, Reeuwijk

Read Shop Express Karssen

Alle vrijwilligers en ondersteuners

Bedankt allemaal!

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

Colofon
 
Stichting Bureau Bousa 
Krooslaan 22  
2411 ZP Bodegraven 
06 444 10 976 
bureau@bousa.nl 
www.bousa.nl

Foto door Naan Cohen


