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Gezinnen versterken

Bur

Gezin
JAARVERSLAG 2020

Voorwoord
Gerrit Wim van Veelen
Sinds de oprichting van Bureau Bousa op 3 juni 2013 is dit
alweer het zevende jaarverslag van de stichting. Jaar na jaar
hebben Wieneke en Touria onverdroten hun energie en
toewijding gestoken in de hulp aan kwetsbare kinderen.
De Raad van Toezicht is onder de indruk van de inspanningen
die zij samen met hun collega’s en vrijwilligers hebben
verricht om de kinderen en hun ouders te blijven onder
steunen in het coronajaar 2020. Alle betrokkenen hebben
zich met hart en ziel ingezet om deze gezinnen óók tijdens
de pandemie te helpen daar waar het nodig was.
De verhalen in dit jaarverslag geven een goed beeld van
het bereik van de stichting, zowel binnen de projecten
als daarbuiten. De geïnterviewden vertellen over het effect
dat de hulp van Bureau Bousa heeft gehad op hun leven
- niet alleen bij de gezinnen maar ook op de vrijwilligers,
voor wie de kennismaking met mensen uit een andere
cultuur verrijkend is. We bedanken iedereen die dit werk
mogelijk heeft gemaakt, financieel of op een andere wijze.
Ik wil met name Janet de Vos bedanken, die belangeloos
de gesprekken voor dit jaarverslag heeft gevoerd en de
teksten heeft geschreven.
Gerrit Wim van Veelen,
voorzitter van de Raad van Toezicht
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Interview

Wieneke & Touria
‘Nooit eerder was ons bestaansrecht zo
zichtbaar en tegelijkertijd zo onzeker’
2020 was een bewogen jaar voor Bureau Bousa
Terwijl heel Nederland in maart 2020 stilviel door de
coronacrisis, hadden Touria Drif en Wieneke Icke het
drukker dan ooit. Toen de scholen sloten, besloten zij
direct pro-actief te helpen. Hoe belangrijk hun werk
is, werd tijdens deze crisis zichtbaarder dan ooit. Al
moesten ze tegelijkertijd vrezen voor hun voortbestaan.
,,De coronacrisis bewijst ons bestaansrecht”, vertellen
de twee. ,,Toen de scholen sloten, hebben we nood
opvang, leerlingenvervoer en laptops geregeld zodat
school, maar ook de VoorleesExpress en de OKÉ-klas
digitaal verder konden gaan. Ook bezorgden we lees
stimuleringspakketten bij gezinnen thuis en regelden we
vrijwilligers die konden helpen bij het thuisonderwijs. De
relatie die wij de afgelopen jaren met de gezinnen hebben
opgebouwd en onze kennis van de
thuissituatie bleek van belangrijke
meerwaarde”, vertelt Wieneke. Ze
vervolgt: ,,Door corona werden
ongelijke kansen nog meer
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zichtbaar. Hoe red je je met thuisonderwijs als de
middelen en vaardigheden ontbreken. We zijn daarom
met iedereen gaan praten en hebben bijvoorbeeld scholen
geattendeerd op waar hulp nodig is. Via de Rotary hebben
we laptops gekregen om uit te delen en de OKÉ-klas
mocht open blijven als noodopvang.” Ook Touria werd in
deze periode platgebeld. ,,De telefoon ging van ‘s ochtends
7.00 tot ‘s avonds laat. Ook was er grote angst voor corona.
We boden hulp, maar we luisterden ook en gaven advies.”
Vertrouwen
Acht jaar geleden richtten zij samen Bureau Bousa op.
Touria: ,,Ik zag in mijn omgeving kinderen die thuis weinig
ondersteuning kregen, terwijl dat zo belangrijk is om meer
uit kinderen te halen. Daarnaast deed ik vrijwilligerswerk
en had een huiswerkklas. Tijdens een gesprek met
Wieneke ontdekten we onze gezamenlijke passie. Ik had
het netwerk, Wieneke de spirit, ervaring en diploma’s.”
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Wieneke vult aan: ,,Mijn droom was altijd om een brug
te zijn tussen groepen en die met elkaar te verbinden.
Als klein meisje dacht ik daarvoor naar Afrika te moeten,
maar ik blijk het allemaal in Bodegraven-Reeuwijk te kunnen
doen. De afgelopen acht jaar zijn omgevlogen en we
hebben steeds nieuwe groepen kunnen helpen en
kinderen laten groeien.” Touria vult aan: ,,Ons sterke punt
is dat wij het vertrouwen van gezinnen kunnen winnen.
Het is anders als wij binnenkomen dan iemand van de
gemeente, Jeugdzorg of het Sociaal Team. We begrijpen
hen en stellen ons ook kwetsbaar op. Zo ontstaat er een
- soms jarenlange - relatie en wij zien waar hulp nodig is.”

Leeuwin
Bureau Bousa richt zich vooral op preventie. Toen de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk juist op dat vlak wilde
bezuinigen, sloeg de angst bij Wieneke en Touria om het
hart. ,,De moed zakte in onze schoenen. We konden alleen
maar denken: ‘Dit mag niet, dit kan niet’ Wieneke is als een
leeuwin gaan vechten voor onze stichting. Ik ben heel
dankbaar dat zij haar klauwen erin heeft gezet. Haar inspraak
bij de gemeente kwam recht uit haar hart.”, vertelt Touria.
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Wieneke vult aan: ,,Gelukkig worden we gesteund door
de gemeenteraad. We proberen altijd met hen in gesprek
en in beeld te blijven. Juist door de coronatijd zagen we
dat onze stichting zo nodig en van betekenis is.
Uiteindelijk hebben we toch ons gevraagde budget
gekregen: een prachtige beloning voor ons werk en
inspanning. Al blijft het lastig dat we ieder jaar subsidie
moeten aanvragen en het ieder jaar spannend is of we
die krijgen. Die energie die dat kost, kunnen we niet in
onze gezinnen steken en het is lastig een toekomstvisie
op te stellen.”

Oude situatie
Voor de toekomst hebben Wieneke en Touria volop
plannen. Ze willen bijvoorbeeld nauwer gaan samen
werken met bedrijven, om te zien of zij als sponsor
willen fungeren. ,,Maar we hopen eerst vooral terug
te gaan naar de oude situatie waarin voorlezers niet
digitaal, maar fysiek kunnen voorlezen en we bijvoorbeeld
themabijeenkomsten kunnen houden voor ouders uit
de OKÉ-klas. En ik zie dat er nog steeds bepaalde
groepen in onze gemeente slecht bereikt worden. Daar
heb ik nog wel ideeën over”, vertelt Wieneke.
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,,Het ondersteunen van ouders en kinderen blijft
onze drijfveer. Als ouders meer zelfvertrouwen hebben
en positieve aandacht aan hun kinderen geven, is dat zo
waardevol. Een kind leert ongeveer 80 procent thuis.
Ik wil ouders daar bewust van maken en hen laten
zien dat het belangrijk is om in hen te investeren,
gewoon door betrokken te zijn, een spelletje te doen of
een boekje te lezen. En als je hulp nodig hebt, vraag het”,
besluit Touria.
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Interview

Joke Pater
Joke Pater-Griffioen, directeur
Da Costaschool Bodegraven
‘Bureau Bousa is absoluut van toegevoegde
waarde en laat kinderen tot bloei komen’
Als directeur van de Da Costaschool in Bodegraven en
voorheen van de Prins Willem-Alexanderschool in
Waarder, heeft Joke Pater-Griffioen regelmatig te
maken met Bureau Bousa. Ze vertelt graag wat Bousa
voor haar en haar leerlingen betekent en waarom ze
deze organisatie een warm hart toedraagt.
,,Bureau Bousa is absoluut van toegevoegde waarde”, vertelt
Joke Pater-Griffioen. Dat merkte ze zelf toen ze in maart
2020 startte als directeur op de Da Costaschool en kort
daarna de scholen sloten en thuisonderwijs de norm werd.
,,Wieneke van Bureau Bousa benaderde me direct met de
vraag of wij leerlingen hadden die een computer nodig
hadden. Ook koppelde zij vrijwilligers aan leerlingen die
één-op-één aandacht nodig hadden met hun huiswerk.
Dat was heel fijn. In de tweede lockdown was er al meer
geregeld, maar ook toen kon Wieneke helpen met extra
computers. Bureau Bousa is een soort kenniscentrum
waar je altijd terecht kunt.”
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Ook buiten corona is Bureau Bousa van groot belang
voor Joke en haar leerlingen. ,,Een aantal bovenbouw
leerlingen gaat naar de OKÉ-klas van Bureau Bousa en
voor een aantal onderbouwleerlingen is er extra
begeleiding door de VoorleesExpress. Op mijn vorige
school in Waarder had ik goede ervaringen met het
project School’s cool.” Ze vervolgt: ,,Wat me daar het
meest is bijgebleven is een meisje dat kort in Nederland
woonde met dyslexie. Door de begeleiding en extra
aandacht van de vrijwilligers van School’s cool kon zij
na groep acht naar de havo. Ook mooi was het voorbeeld
van een jongen die dankzij zijn mentor met meer zelf
vertrouwen en praktische hulp zoals schriften, een
agenda en tips om vrienden te maken beter kon starten
op de middelbare school.”
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Gedeelde passie
Joke werkt graag samen met Bureau Bousa en herkent de
passie waarmee zij zich inzetten. ,,We gaan allebei verder
dan waar we verantwoordelijk voor zijn, omdat we
kinderen het beste gunnen. We geloven in mogelijkheden
en hebben een pro-actieve houding. Als school zie je soms
dat een kind meer nodig heeft, maar kun je dat niet altijd
bieden. Bureau Bousa springt in dat gat.”
Ze hoopt dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk geld
blijft vrijmaken voor preventieve projecten, zoals die van
Bureau Bousa. ,,Het lastige is dat preventie niet
meetbaar is. Je kunt niet zeggen ‘als iemand deze
ondersteuning niet gehad, was het een probleemjongere
geworden. Ik geloof echt dat preventie werkt en zich dat
uiteindelijk uitbetaalt.”

Brug van ellende naar hoop
Joke zet zich daarom ook samen met Bureau Bousa en de
bibliotheek in voor de bestrijding van laaggeletterdheid.
,,Geletterdheid is de brug van ellende naar hoop, zo zei
Kofi Annan ooit al. We richten ons nu nog veel op NT2,
maar mijn wens is ook te kijken naar NT1: onder deze
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vaak onzichtbare groep waar ook gêne een rol speelt, is
ook veel behoefte. Daarnaast zet ik me met onder meer
de gemeente, Bureau Bousa en IKC Schatrijk in voor de
wijk. Als de maatregelen het toestaan willen we bijvoorbeeld
een VoorleesExpress op school starten, waar behalve
voorlezen ook ontmoeting centraal staan. Ik geloof dat
als ouders elkaar ontmoeten er wederzijds begrip
ontstaat. Daarnaast hecht ik veel waarde aan ouder
betrokkenheid en vind ik het belangrijk ouders in hun kracht
te zetten.”
Ze spreekt vol lof over Bureau Bousa en hoopt op een
lange samenwerking. ,,Bureau Bousa laat kinderen tot
bloei en ontwikkeling komen. Zonder hun steun zouden
deze kinderen het vele malen moeilijker hebben.”
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VoorleesExpress


Nelleke & Reka

Als vrijwilligster van de VoorleesExpress las
Nelleke Verweij voor bij Reka Chatterjee
‘Daniel leerde van het voorlezen en ik leerde mee’
Reka Chatterjee kwam toen haar zoontje Daniel drie
was in contact met de VoorleesExpress. Bureau Bousa
koppelde Nelleke Verweij aan het gezin en twintig keer
kwam Nelleke bij Reka en Daniël thuis om voor te lezen.
Nu, drie jaar later, blikken ze terug op die waardevolle
en leerzame periode.
,,Mijn man is Indiaas en spreekt Engels met ons zoontje
en ik spreek Hongaars met hem. Wij spreken geen
Nederlands thuis. De peuterspeelzaal vertelde over de
VoorleesExpress en ik vond het direct een heel goed
idee”, vertelt Reka die in het dagelijks leven werkt als
docent Engels op onder meer de Volksuniversiteit.
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Kort daarna kwam Nelleke bij Reka en Daniel thuis om
voor te lezen. ,,Daniel vond het echt fijn als Nelleke kwam.
Het voelde voor hem alsof hij er een extra oma bij
had. Nelleke was ook heel betrokken en maakte het
voorlezen echt leuk”

Verrijking
Ook Nelleke beleefde veel plezier aan de voorlees
momenten. ,,Daniel stond mij vaak bij de deur al op te
wachten en liet trots zijn speeltjes zien. Hij stond ook
echt open voor het voorlezen.” Nelleke werd een paar
jaar geleden voorlezer nadat ze een artikel erover las
in de krant. Daniel was het vierde gezin waar ze kwam.
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Door corona ligt het voorlezen nu even stil, maar zodra
het weer kan, pakt Nelleke het weer op. ,,Sommigen zijn
in coronatijd door blijven lezen via Zoom. De
VoorleesExpress heeft echt zijn best gedaan met tips,
zoals liedjes om de aandacht van kinderen, vast te
houden, maar voor mij is het voorlezen via een scherm
niks. Ik hou ervan om naar mensen toe te gaan en
lekker met de kindjes te lezen. Daarnaast vind ik het
heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en anderen
dan je familie en de buren te spreken. Daardoor krijg je
een ander licht op dingen. Het verrijkt je”

Nijntje
Ook aan het voorlezen zelf beleeft Nelleke veel plezier.
,,Voorlezen is zo leuk. Het leukste vind ik als een kind
vraagt naar een boekje dat ik eerder heb voorgelezen.
Dan weet je dat dat boekje indruk heeft gemaakt. Ik kom
twintig keer voorlezen, na tien keer gaan we naar de bieb
in de hoop dat ouders dat blijven doen als ik niet meer
kom. In de bieb is een kast met boeken waarop een
sticker van de VoorleesExpress staat. Die boeken neem
ik vaak mee. Zelf ben ik ook gek op Nijntje, Rupsje
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Nooitgenoeg en Daniel en ik lazen graag We gaan op
berenjacht. Ook doe ik graag een spelletje met de
kinderen en we drinken wat met elkaar. Na afloop
mail ik een verslagje naar Bureau Bousa.”
Voorlezers van de VoorleesExpress komen twintig keer
bij het voorleesgezin thuis. Meestal zijn dat peuters.
Reka: ,,De laatste keer hebben we met mijn man erbij
geluncht. Daniel vond het heel jammer dat het voorbij
was. De voorleesfoto die we in de bieb hebben gemaakt,
hebben bewaard.” Af en toe spreekt Nelleke de gezinnen
nog waar ze heeft voorgelezen. Nelleke: ,,We hebben
een praatje op het dorp. Af en toe sturen we nog een
appje, bijvoorbeeld toen mijn kleindochter werd geboren.
Het is ook heel leuk om de kinderen groot te zien worden.”

Dankbaar
De VoorleesExpress zorgt voor veel mooie momenten.
Heeft Daniel er wat van geleerd? ,,Jazeker”, antwoord
Reka resoluut. ,,Wij lezen veel voor, maar niet in het
Nederlands. Voor ons is de uitspraak in het Nederlands
niet altijd makkelijk. Het was goed om die van Nelleke te
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horen. Zelf leerde ik ook mee. Het helpt om juist op
jonge leeftijd al met de taal bezig te zijn. Dat heeft
Daniël echt geholpen. Taal is zo belangrijk. De uitspraak
en woordenschat kan ik niet doorgeven. We zijn
daarom heel dankbaar dat mensen dit in hun vrije tijd
doen. We waarderen Nelleke en de mensen die dit
mogelijk maken heel erg.”

17

Interview
Hala & Wieneke
De Syrische Hala Alabed Alhamad vond met
een beetje hulp van Bureau Bousa een stageplek
Mijn droom is apotheker worden en mensen te
helpen’
Apotheker worden, dat is Hala Alabed Alhamads grote
droom. Hala vluchtte vijf jaar geleden uit Syrië en woont
nu in Bodegraven waar ze hard aan haar toekomst
werkt. Ze spreekt fantastisch Nederlands en doet het
goed op school, alleen het vinden van een stageplek
was - zeker in coronatijd - lastig. Met de hulp van
Bureau Bousa vond ze een mooie stageplek en is haar
droom een stapje dichterbij gekomen.
,,Ik volg de mbo-opleiding apothekersassistent niveau 4
in Utrecht en voor mijn opleiding had ik stageplek voor
nodig”, vertelt Hala. ,,Ik ben eerst zelf op zoek gegaan
en heb meer dan tien apotheken benaderd voor een stage.
Toen dat niet lukte, heb ik Wieneke gebeld. Voor mijn
vorige opleiding, mbo verzorgende niveau 2, heeft Wieneke
geholpen met het vinden van een stageplek en is ze mee
geweest naar een sollicitatiegesprek. Nu heeft ze weer een
plek voor mij gevonden, daar ben ik heel dankbaar voor.”
Wieneke vult aan: ,,Veel stages worden via via geregeld,
maar als je geen of een klein netwerk hebt, is dat lastig.
18

Ik ken het gezin van Hala en wilde haar graag helpen.
Dat had ik een keer eerder ook gedaan voor een oudvrijwilliger. Eerst heb ik een oproep op LinkedIn gezet en
daarna een achterneef gebeld. Hij heeft een apotheek in
Leiden en kende iemand in Gouda. Daar mocht Hala
op gesprek komen.”

Recepten en bestellingen
Hala is nu twee dagen per week in de Goudse apotheek
te vinden, de andere drie dagen heeft ze les. ,,Als
eerstejaars ruim ik bestellingen op, verwerk ik recepten,
beantwoord ik de telefoon, vul ik de kluis, scan ik recepten
in, werk ik aan mijn opdracht en ik heb een paar keer
met een assistent achter de balie gestaan. Het is heel leuk
en ik krijg goede begeleiding.”
Ze vervolgt: ,,Ook op school gaat het goed: ik heb
allemaal voldoendes en ik heb al gehoord dat ik over ben
naar de tweede. De coronatijd maakte het wel lastiger, van
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de 29 studenten zijn er nog maar 15 over. Gelukkig steunen
mijn ouders me met woorden en als ik een examen hebt,
zeggen ze ‘ga jij maar studeren’ en hoef ik verder niks te
doen. Normaal gesproken help ik mijn ouders en drie
broertjes en zusje veel, bijvoorbeeld met de taal,
schoolwerk of naar het dokter of ziekenhuis gaan.”
Wieneke vult aan: ,,Hala’s ouders steunen haar met liefde
en aandacht, dat is heel belangrijk.” Het Syrische gezin
kwam via VoorleesExpress in contact met Bureau Bousa.
Vrijwilligster Corrie heeft voorgelezen bij Hala’s jongste
broertje en zusje en hoewel het voorleestraject is afgelopen,
hebben Corrie en de familie een vriendschap ontwikkeld.
Samenwerking met bedrijven
Wieneke hoopt in de toekomst meer jongeren als Hala aan
een stageplek te kunnen helpen.
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,,De volgende stap die ik met Bureau Bousa wil zetten
is een nauwere samenwerking aangaan met grote
bedrijven in Bodegraven-Reeuwijk. Die hebben vaak
mbo-ers nodig. Hoe mooi zou het zijn als zij ons
financieel zouden steunen en wij stagiairs kunnen
leveren.” Zelf is Bureau Bousa sinds vorig jaar ook
officieel mbo-leerbedrijf en begeleiden zij scholieren
die stagelopen in de OKÉ-klas. ,,In coronatijd en met
een buitenlandse achternaam is het moeilijk om een
stageplek te vinden. Bij ons kunnen ze terecht. Het
mooie is bovendien dat de stagiaires een rolmodel
zijn voor de leerlingen van onze OKÉ-klas. Zij zien wat
je kunt bereiken”, vertelt Wieneke.
Als oudste van het gezin hoopt ook Hala een
voorbeeld te zijn voor haar broertjes van 18, 16 en 10
en haar zusje van 8. Aan ambitie ontbreekt het haar
niet. Ze werkt stap voor stap aan haar droom om
apotheker te worden en wil na het mbo, naar het hbo
en misschien nog verder studeren. ,,Mijn tante had in
Syrië een apotheek en daar ontstond mijn droom.”
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Door de oorlog in Syrië moesten Hala en haar familie vijf
jaar geleden vluchten en kwamen zij in Nederland
terecht. Ze heeft een moeilijke tijd achter de rug en is
blij dat ze nu veilig kan leven. ,,Ik probeer niet veel terug
te kijken, maar kijk naar de toekomst. Als apotheker of
apothekersassistent hoop ik straks anderen te helpen,
mensen beter te maken.
Daarom is dit mijn droom.”
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 Interview School’s cool

Anneke & Shukria
Anneke Vlek is een van de mentoren van
School’s cool, zij hielp de zoons van Shukria
‘Dat het goed gaat met een kind is voor mij het
belangrijkst’
De overgang van groep 8 naar de brugklas is voor
kinderen een grote stap. Met het project School’s cool
begeleidt Bureau Bousa achttien kinderen die hier wat
extra hulp bij kunnen gebruiken. Anneke Vlek (71) is
een van de vijftien mentoren van dit project. Zij hielp
de zoons van de Somalische Shukria Ibriham (37).
,,Zonder Anneke was het veel moeilijker.”
Anneke werkte jarenlang als remedial teacher in het
voortgezet onderwijs en had haar eigen studiecentrum
in Alphen aan den Rijn. Toen daarmee stopte, kwam ze
toevallig in gesprek met Touria over Bureau Bousa. Ze
besloot zich aan te melden als vrijwilliger en werd
gekoppeld aan Shukria’s zoon Mohamed en later aan
Aden. Zij waren via de VoorleesExpress en OKÉ-klas al
bekend met Bureau Bousa en konden wat extra hulp
gebruiken bij deze nieuwe fase.
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Normaal gesproken komt een mentor een keer per week
bij een (aanstaande) brugklasser thuis, dat loopt van eind
groep 8 tot een paar maanden in de tweede klas. Als
een soort coach helpt de mentor de brugklasser met
praktische zaken, planning en huiswerk. Anneke deed
meer dan dat.

Steun
,,We zijn eerst samen scholen gaan kiezen”, vertelt
Shukria. ,,Dat was heel fijn, ik wist niets van middelbare
scholen en ben daar zelf niet naartoe geweest. Later
ging Anneke ook mee naar de ouderavonden en
gesprekken op school. Ook stuurde school alle mails
naar Anneke en belde zij met waar ik op moest letten.”
Mohamed en Aden hebben een roerige tijd achter de
rug. Mohamed begon op het Groene Hart Lyceum en
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kwam via het Leerpark terecht op zijn huidige school,
het Rijnstroom College in Alphen. Ook Aden zit nu op
het speciaal onderwijs, na een woelige tijd op het
Leerpark en een speciaal begeleidingstraject in Gouda en
dat ook nog in coronatijd. Tijdens dit proces was Anneke
voor Shukria en haar zoons van grote toegevoegde
waarde en steun. ,,Mohamed heb ik eerst onder meer
geholpen met het plannen van huiswerk en met de stof.
Daarna heb ik vooral veel geregeld, dat was ook zo bij
Aden. Ik voerde veel gesprekken met school en regelde
bijvoorbeeld via Wieneke dat hij een laptop kreeg tijdens
de lockdown.”

FC Utrecht
Tussen Anneke en het gezin van Shukria isin de afgelopen
jaren een warme band ontstaan. Ze nam hen bijvoorbeeld
ook mee op uitjes. ,,Mohamed houdt erg van geschiedenis.
Met hem ben ik naar het Museum van Oudheden in Leiden
en het Nationaal Militair Museum in Soesterberg geweest.
Aden wilde liever naar de film, ook dat was heel leuk.
Ook is mijn man met ze naar een wedstrijd van FC Utrecht
geweest.” Shukria: ,,Dat vergeten ze nooit meer.
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Van Anneke hebben we ook een fiets gekregen en een
hoofddoek uit Laos en ze helpt met het inkorten van
mijn jurken. We zijn haar heel dankbaar. Anneke is als
familie. Mijn kinderen hebben geen oma hier. Anneke
voelt als hun oma.”
Ook voor Anneke is het contact heel mooi. ,,Ik heb altijd
veel gereisd en vind het heel verrijkend om nieuwe
culturen te leren kennen. Je hebt andere gesprekken en
komt in andere gezinssituaties en het contact met
Bureau Bousa en de andere mentoren is heel prettig.” Ze
vervolgt: ,,Shukria is een heel slimme en betrokken vrouw.
Ze is ontzettend lief en ik bewonder haar om wat ze
bereikt heeft. Ze klaagt nooit.” Shukria vertelt: ,,Ik kwam
hier tien jaar geleden als analfabeet, nu heb ik mijn
inburgeringscursus gehaald en mijn diploma gehaald.
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Ik wilde per sé werken en werk nu als de kinderen naar
school zijn in de schoonmaak. Ook voor mijn zoons wil
ik een mooie toekomst.” Ze is dankbaar voor de hulp die
Anneke en Bureau Bousa daarbij bieden. ,,Zonder Anneke
was het veel moeilijker en had ik het niet gered. Ik ben
trots op wat Anneke allemaal heeft geregeld. Mijn jongste
zoon, Abdullahi van negen hoopt nu al Anneke straks ook
zijn mentor wordt.”

Rust
Dat is zeker iets wat Anneke van plan is. ,,Ik voel me
verantwoordelijk voor dit gezin en hun welzijn. Ik denk
dat ik daaraan bij heb kunnen dragen. Ik heb Aden gerust
kunnen stellen toen hij van school moest wisselen of
wanneer hij bijvoorbeeld in paniek was, omdat niet
duidelijk was wat voor huiswerk hij moest doen. Voor
mij is het belangrijkste dat het goed gaat met een kind.
Soms zit dan in vooruitgang en soms juist in het brengen
van rust. Bij dat laatste heb ik Shukria en haar gezin
kunnen helpen.”
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OKÉ-Klas

Agnes, Aicha & Dunya

‘In de OKÉ-klas ging mijn brein open’
Dunya Dahmani (13) kreeg extra begeleiding in de
OKÉ-klas. Dat leverde niet alleen betere schoolresultaten,
maar ook meer zelfvertrouwen op. Van een leerling die
moeite had met de lesstof, bloeide ze op tot een vrolijke
en behulpzame havo-leerling.
,,Met Dunya ging het in groep 4 en 5 niet zo goed. Ze kon
zich slecht concentreren, durfde geen vragen te stellen en
het was druk in de klas. Ik heb eerst bijles geprobeerd, maar
dat hielp niet echt. Ik heb haar toen aangemeld bij de OKÉklas en daardoor gingen alle deuren open. Dunya begreep
de lesstof en kreeg meer zelfvertrouwen”, vertelt haar
moeder Aicha Dahmani.
Dunya vertelt: ,,In de OKÉ-klas heb je kleine groepjes en
werd lesstof op een leuke manier uitgelegd. Ik had veel
moeite met breuken en begreep de uitleg op school niet,
totdat Agnes het uitlegde. Het leek alsof mijn brein
openging en bij de toetsen haalde ik ineens een 8 of
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een 9. De juf was verrast”, vertelt Dunya. Ook haar Citotoetsen en leesniveau gingen met stappen omhoog.
Inmiddels zit ze in de brugklas van de havo. ,,Het gaat goed.
Ik denk nog vaak ‘oh ja, dat heb ik geleerd in de OKÉ-klas,
maar ook: ‘ik mis de OKÉ-klas en ik mis Agnes’ als iets
lastig is.”

Knop om
Agnes van der Kraan is begonnen als begeleidster van
de OKÉ-klas en is inmiddels coördinator. ,,In de OKÉ-klas
is veel persoonlijke aandacht. We hebben goede
begeleiders: vrijwilligers met veel (levens)ervaring en
stagiairs. Zij geven uitleg, begeleiding en motiveren de
leerlingen. We kijken voor elk kind wat hij of zij nodig heeft:
voor de een is dat stapsgewijs opbouwen, voor de ander
meer uitdaging. Een van mijn doelstellingen is kinderen
laten zien dat je door hard werken ergens kan komen,
maar ook dat als je makkelijk leert, je hard moet werken.
Het mooiste is als bij kinderen de knop omgaat en zij inzien
dat ze het wél kunnen.”
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In Bodegraven zijn twee OKÉ-klassen: één bij IKC Schatrijk
in Noord en in het Huis van Alles aan de Vromade, ook in
Reeuwijk is er één. Dunya ging naar de klas aan de
Vromade, dichtbij haar toenmalige school ‘t Vogelnest.
Elke vrijdagmiddag kreeg ze daar extra begeleiding.
,,We kregen uitleg en bijvoorbeeld hulp bij het maken
van werkstukken, dat was ook fijn voor kinderen die thuis
geen computer of printer hebben. In de pauze dronken en
aten we wat met elkaar en we vierden bijvoorbeeld
Sinterklaas met surprises.”
Ook is er veel aandacht voor lezen. Dunya: ,,Als je een
boek had uitgelezen kreeg je een cadeautje en we
bespraken vaak moeilijke woorden uit boeken. Ik ben
daardoor beter gaan lezen.” Agnes vult aan: ,,Lezen is
zo belangrijk. Het werkt net als met tafels. Door veel
leeskilometers te maken, ga je woorden automatiseren
en begrijp je de tekst beter.”
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Betrokken ouders
OKÉ-klas staat voor Ouder-Kind-Educatie, het is ook
meer dan een ‘huiswerkklas’. Agnes: ,,We vinden de
betrokkenheid van ouders heel belangrijk. We organiseren
daarom activiteiten en gesprekken waarin we bijvoorbeeld
uitleggen hoe het Nederlandse schoolsysteem werkt, hoe
je een middelbare school zoekt en we hebben twee keer
per jaar oudergesprekken.”
Aicha, zelf een betrokken ouder, waardeert dat aan de
OKÉ-klas. ,,Zelf kwam ik uit een groot gezin en heb veel
alleen moeten doen. Het is mooi dat deze begeleiding er is.
Dunya en haar zus die nu gaat, hadden het naar hun zin.
Ze verzonnen nooit smoesjes om niet te gaan.” Dat beeld
herkent Agnes. ,,Absoluut de meeste kinderen gaat met
plezier. Ik denk dat dat komt doordat er zo veel aandacht
is. Onlangs mochten drie kinderen ons een cijfer geven:
we kregen een 9, een 10 en een 100.000.”
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Groeien
Agnes probeert het succes te verklaren. ,,Ik denk dat het
komt door de gerichte aandacht, daar gaan kinderen zo
enorm van groeien. Er is zoveel talent dat niet voldoende
tot bloei komt en het is zo jammer als we dat als samen
leving verliezen. Als ik dan zie dat een meisje door deze
begeleiding in vier maanden tijd een niveau omhoog gaat,
is dat supermooi. Maar ook de vrijwilligers en ikzelf groeien.”
Dunya is heel dankbaar voor de begeleiding in de OKÉklas. ,,Zonder de OKÉ-klas was ik niet zo groot geworden
als ik nu ben en zat ik nu niet op de havo. Ik wil nu zelf
later ook kinderen helpen.” Aicha vult aan: ,,We hadden
dit nooit durven dromen. Ik wil daarom zeggen: ‘Geef een
kind de kans, geef het niet op. Er is vaak zo veel meer uit
een kind te halen’.”
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2020 in beeld
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Om trots op te
zijn in 2020

Dertig gezinnen bereikt met de VoorleesExpress.
In de OKÉ-klas 34 kinderen geholpen.
Twintig kinderen kregen steun van een mentor.
In alle projecten 51 vrijwilligers actief.
De OKÉ-klas Reeuwijk geopend.
Met steun van de Rabobank 23 nieuwe Chromebooks
aangeschaft voor de OKÉ-klas.
Geen coronabesmettingen via onze projecten.
Vijftien laptops, drie PlayStations en twee iPads
gedoneerd aan gezinnen.
Met twaalf scholen samengewerkt.
Erkend leerbedrijf voor MBO studenten geworden.
Mentorproject onder eigen beheer gestart.
Voorlezers houden contact met hun voorleesgezinnen en
blijven met digitale middelen taal aanbieden.
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	Voorleesgezinnen krijgen een tasje met boeken, kleurplaten en
spelletjes aan de deur.
OKÉ-klas kinderen zijn verdeeld over de begeleiders die hen
op afstand helpen met het schoolwerk.
Medewerkers OKÉ-klas houden actief contact met ouders en
scholen om de vinger aan de pols te houden en zorgen te bespreken.
Mentoren van School’s cool hebben minstens één keer per week
contact met hun mentorleerling en blijven helpen met schoolwerk.
Alle vrijwilligers zijn geïnstrueerd om door te vragen naar
welbevinden en knelpunten van de gezinnen.
Ouders in alle projecten krijgen berichten van ons over online
mogelijkheden voor educatieve programma’s om hun kinderen
te stimuleren.
Nauw samengewerkt met ouders, scholen, gemeente en
sociaal team om noodopvang en extra hulp en aandacht te
organiseren voor kinderen in de knel.
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Wij zijn in 2020 gesteund door:
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Rabobank Rijn en Veenstromen
Rabobank Hollandse IJssel
De Bibliotheek de Groene Venen
Pax Christischool / IKC Schatrijk
Huis van Alles Bodegraven, Reeuwijk
Streekmuseum Reeuwijk
WiKa Services – William Kasius
Communication Partners – Martijn Francken
Janet de Vos – tekst en redactie
Alle vrijwilligers en ondersteuners
Bedankt allemaal!
Colofon:
Interviews, tekst en beeld: Janet de Vos
Stichting Bureau Bousa
Krooslaan 22
2411 ZP Bodegraven
06 44410976
bureau@bousa.nl
www.bousa.nl
Dit jaarverslag is zonder kosten voor ons opgemaakt
door Communication Partners, een onderneming van
Martijn Francken en Robert de Klijne.
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