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Jaarverslag 2018
Stichting Super-Actief

2018: een jaar om met trots op terug te kijken!

Super-Actief
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Inleiding

U leest het jaarverslag van stichting Super-Actief van 2018. Een bijzonder jaar voor ons 

met twee nieuwe bestuursleden, twee personen in dienst, een extra opdracht in onder 

aanneming van welzijnsorganisatie DOCK en onze twee geweldige projecten die onze 

corebusiness zijn: Het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk en Wijksteun. 

Het Kinderkamp Kralingen-Crooswijk voor 

kinderen van 6-12 jaar (einde basisschool) 

was weer geweldig. 46 Kinderen hebben 

genoten in Summercamp Heino, honder-

den foto’s werden gedeeld in de groepsapp. 

Een belangrijk bewijs dat het kamp geslaagd 

was. We hebben voor het kinderkamp een 

apart jaarverslag dat gestuurd is aan de 

fondsen. 

Methodiek Wijksteun heeft een ongekende 

groei doorgemaakt waar wij geweldig trots 

op zijn. De methodiek is doorontwikkeld en 

uitgevoerd in de praktijk. 

We ontvangen geen subsidie van de ge-

meente, alleen van fondsen, maar we heb-

ben op onze financiën voor onze projecten 

aangevuld door tussenschoolse opvang 

voor de Openbare basisschool De Esch uit 

te voeren, en we hebben een aantal mooie 

bewonersinitiatieven mogen begeleiden.  

We mogen ook nog eens jaarlijks rekenen 

op een aantal bewoners die de kinderen 

een fijn kamp gunnen met een financiële 

bijdrage, zij adopteren een kind dat anders 

niet op kamp kan omdat de ouders de  

financiën hiervoor niet kunnen missen, of 

doneren een bijdrage.  

We zijn werkelijk een organisatie waar veel 

kleine bijdragen een geheel maken. 

In 2018 hebben we extra steun gekregen 

van diverse fondsen voor het kinderkamp 

(8). Voor Wijksteun waren dat bijdragen van 

het Oranjefonds en het St. Laurens fonds. 

Onze grote dank gaat uit naar ieder die ons 

steunt. Met geld, middelen en/of met raad 

en daad, want wij mochten ook rekenen op 

de hulp van 61 vrijwilligers. Hoe mooi kan 

het zijn!

Ons motto is dat wij welzijn mogelijk maken 

daar waar het anders eindigt. Dat dreigde 

ook voor G-bowling club De Kegelaars. 

Vanaf augustus 2018 maken zij deel uit van 

onze stichting en staan wij hen met raad en 

daad bij. We hopen dat zij ook heel lang hun 

mooie werk mogen blijven uitvoeren. 

Naar onze mening is De Esch weer een 

stukje mooier geworden om er te leven, 

wan samen maken wel welzijn mogelijk in 

Rotterdam. Wij zijn Super-Actief Rotterdam.

Super-Actief
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Kinderkamp 2018

In de week van 16 tot en met 20 juli was het jaarlijks kinderkamp voor geheel Kralingen-

Crooswijk. We vertrokken met 45 kinderen, maar een kind is ziek geworden en hij moest 

daardoor naar huis. Zijn broertje wilde daardoor ook niet blijven, dus het kamp is met  

43 kinderen verder gegaan.

Zowel de groep kinderen als de leiding  

bestaat uit een dwarsdoorsnede van de  

bewoners in Kralingen-Crooswijk. Kinderen 

van 13 verschillende culturen en leiding van 

t4 verschillende culturen.

De leiding bestaat uit hoofdbegeleiders en 

assistent begeleiders. De assistenten zijn 

mensen die nog aan het leren zijn. Leren 

in die zin dat ze bijvoorbeeld altijd als kind 

meegegaan zijn op kamp en nu doorgroei-

en naar begeleider kinderkamp. Maar ook 

begeleiders die niet geheel zelfstandig kun-

nen werken omdat zij te maken hebben met 

een kleine beperking.

In combinatie met sterke vrijwilligers is het 

toch een sterk team. De coördinatie is uit-

gevoerd door een professional van Stichting 

DOCK en een ondersteunend coördinator 

uit de wijk De Esch.

De kinderen hebben echt genoten. Er zijn 

ruim 350 foto’s gemaakt de stroom foto’s in 

de Whatsapp groep hield niet op. En alle-

maal lachende kinderen en leiding.

Dit jaar is er gebruik gemaakt van Summer-

camp Heino. Een bijzonder kampterrein 

met meerdere groepen die tegelijk aan- 

wezig waren. Verblijf was gebaseerd op het 

all inclusive systeem van hotels. Met een 

eigen zwembad, bioscoop, disco, kamp-

vuurkuil enzovoort. Met dieren om van te 

genieten, en een heuse pizzaoven. Daar is 

dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. 

We hebben de bus mogen gebruiken van 

de Vrijwilligerswinkel Rotterdam voor het 

vervoer van de materialen - ook een mooie 

vorm van samenwerking. En ook bijzonder 

te melden is dat we van de organisatie Thuis 

op Straat een bijdrage hebben gekregen om 

10 kinderen mee te kunnen nemen die de 

eigen bijdragen echt niet kunnen betalen. 

We hebben er echter voor gekozen om van 

het geld meer kinderen en ouders te helpen. 

Op twee kinderen na heeft iedere ouder 15 

euro inschrijfgeld betaald per kind, omdat 

wij vinden dat ouders er ook iets voor over 

kunnen hebben. Voor twee andere kinde-

ren hebben we een regeling getroffen in de 

vorm van wederkerigheid. Wij zoeken altijd 

naar oplossingen zodat ieder kind mee kan 

ongeacht de omstandigheden waarin zij 

leven, en we activeren ouders en kinderen 

Bestuur en personeel

Het bestuur bestond in 2018 uit drie bestuursleden. 

De heer D. Beems is vanaf de oprichting 

penningmeester, mevrouw H. van Veen-

Grootveld en de heer N. van den Oever die 

beide zijn toegetreden in januari 2018.

Per 15 januari zijn de twee oprichters van 

de stichting, Anita Kornman en Clara van 

Vliet van Laar in dienst genomen voor de 

duur van het project Wijksteun, zodat zij de  

methodiek Wijksteun kunnen ontwikkelen, 

experimenteren en uitvoeren. Zij werken 

ieder 12 uur per week. 

Op 1 januari zijn er 15 vrijwilligers betrokken 

bij Wijksteun en 15 bij het Kinderkamp. Op 

31 december zijn er 37 vrijwilligers betrok-

ken bij Wijksteun, 15 bij het kinderkamp,  

6 bij de tussenschoolse opvang en 3 voor 

de specifieke opdrachten die wij uitvoeren 

als onderaannemer voor welzijnsorganisa-

tie DOCK. 

Voor de tussen schoolse opvang is een vak-

kracht op huurbasis actief gedurende 6-8 

uur per week.
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Wijksteun

Wijksteun is de methodiek die wij ontwikkelen om op een kleinschalige werkwijze het 

netwerk van mensen die alleen zijn of eenzaam zijn te vergroten. 

Ons projectplan voor dit project wat eerder 

kleinschalig werd uitgevoerd op basis van 

vrijwillige inzet hebben wij ingestuurd voor 

het programma SamenOuder van het Oran-

jefonds. En tot onze grote blijdschap zijn wij 

een van de 25 organisaties die dit program-

ma met steun van het Oranjefonds mogen 

ontwikkelen. Met ingang van 1 januari 2018 

hebben wij financiële ondersteuning gekre-

gen en leren en ontwikkelen wij samen met 

de andere 24 partijen. 

Met de steun van het Oranjefonds is be-

sloten om de 2 oprichters van de stichting 

ieder 12 uur betaald in dienst te nemen. Zij 

dragen zorg voor de doorontwikkeling en 

het uitvoeren van de methodiek Wijksteun.

Eveneens met ondersteuning (deel) is de 

coaching van het bedrijf ActiveAge, de heer 

Kees Penninkx aangenomen. Naast coa-

chen gaat hij ons helpen om de methodiek 

te beschrijven. Met zijn steun en op basis 

van onze ervaringen hopen wij in 2020 

onze methodiek te presenteren.

VAN HUISBEZOEK NAAR ONDERSTEUNING 

IN DE WIJK

Begin 2018 zijn we gestart met het bezoe-

ken van ouderen van 75 jaar en ouder. We 

hebben de mensen een aankondiging ge-

stuurd en hen uitgenodigd om te reageren. 

Ieder mag weigeren, accepteren en een 

afspraak maken maar we hebben hen juist 

extra uitgenodigd om ons te leren kennen, 

om bij ons langs te komen. 

Wij willen graag alle ouderen in De Esch 

leren kennen. Wanneer wij mensen ken-

nen en zij ons, wordt het bieden van onder-

steuning en het vragen ernaar makkelijker. 

Door ons actief op te stellen willen wij de 

organisatie zijn waar ouderen altijd terecht 

kunnen. Met kleine korte ondersteuning en 

bij eenzaamheid. Levensgebeurtenissen 

als een partner verliezen of ziek worden 

kan het leven van de ene op de andere dag 

veranderen en het netwerk kleiner maken. 

Door in de wijk een netwerk van wijksteun-

vrienden te bouwen en ouderen te kennen 

kunnen we snel hulp inschakelen wanneer 

dat nodig is. Door in 2018 aan 26 mensen 

direct hulp te verlenen weet de wijk dat er 

dichtbij steun te krijgen is. 

om een bijdrage te leveren aan het tot stand 

komen van het kamp. Door bijvoorbeeld  

acties te doen als cupcakes verkopen of  

helpen bij een oudere tegen zakgeld, of 

helpen met een rommelmarkt. Alle kleine  

beetjes maken het geheel mogelijk. 

In de lokale krant de Ster van Kralingen mo-

gen wij gratis adverteren en doen wij verslag 

van de acties en het inzamelen van geld.  

We zijn trots en blij dat we dit kinderkamp 

met de gehele community van Kralingen-

Crooswijk voor elkaar krijgen. 
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Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang is in 2018 voor 

het eerst uitgevoerd op verzoek van de  

directeur van de Openbare Basisschool De 

Esch. Met een vakkracht die gediplomeerd 

is en de ondersteuning van 7 vrijwilligers is 

er tussen de middag met de kinderen ge-

geten en is het buitenspelen begeleid. Dit 

is geheel naar wens van de Basisschool en 

Super-Actief gedaan. Tot aan de zomer van 

2019 wordt dit uitgevoerd. 

Dat is ook gebleken, we hebben 322 men-

sen een aankondiging voor een huisbezoek 

gestuurd en 143 huisbezoeken daadwerke-

lijk uitgevoerd. 44% ouderen van De Esch 

hebben we hierdoor leren kennen.

Naast de huisbezoeken hebben we iedere 

maand een activiteit georganiseerd op de 

‘eenzame’ zondag. Wij hadden eerder van 

de ouderen gehoord dat vooral de zondag 

als lastige dag ervaren wordt. Door de acti-

viteiten op zondag aan te bieden willen wij 

de eenzaamheid doorbreken, de saaie dag 

leuker maken. We ontmoeten op deze wij-

ze weer nieuwe mensen, want we werven 

breed en sommige ouderen die een huisbe-

zoek geweigerd hebben gaan wel mee met 

één of meerdere activiteiten. 

Wij hebben 9 maandelijkse activiteiten ver-

zorgd, waar gemiddeld 35 bezoekers aan 

deel namen.

We hebben 26 ouderen geholpen van 

WMO-aanvraag tot en met het matchen van 

wijksteunvrienden, 7 ouderen zijn ons ver-

volgens gaan helpen als vrijwilliger.

De methode begint zijn vruchten af te wer-

pen, maar we stellen hem steeds bij op 

basis van opgedane ervaring en blijven de 

methode verder ontwikkelen om straks een 

mooie methode te delen in Rotterdam.

RESULTATEN WIJKSTEUN 2018 

Huisbezoeken 322 uitgenodigd 143 bezoeken uitgevoerd

Activiteiten 9 maandelijks 198 bezoekers

Nieuwe bewoners leren 42

kennen door activiteiten 

Weduwen en Weduwnaars 17 meldingen 12 personen zijn

  gedurende 3-6 maanden

  bezocht

Verwijzing Huisartsen, 7 personen die allen

 wijkverpleegkundigen, zijn bezocht

 buren, woonzorgconsulent
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Bewonersinitiatieven en 
Buurtcollectief

In De Esch bruist het van de bewonersinitiatieven en er zijn een aantal kleine stichtingen 

actief. Deze stichtingen en initiatieven hebben zich verenigd in het Buurtcollectief. 

Het Buurtcollectief is een samenwerkings-

verband dat zich inzet om de wijk leefbaar-

der te maken, dat er voldoende sociale on-

dersteuning is en dat de Huiskamer van de 

wijk blijft bestaan. Ook Super-Actief heeft 

zich daarbij aangesloten. Als Buurtcollec-

tief zijn wij onderaannemer geworden van 

welzijnsorganisatie DOCK. Super-Actief is 

daarin de penhouder maar voert het groot-

ste deel van de opdracht ook uit. 

Wijktuin De Esch, partner in het buurtcol-

lectief, voert de deelopdracht weerbaarheid 

van 50 basisschoolkinderen uit in samen-

werking met DOCK. 

De samenwerking met het Buurtcollectief 

en DOCK heeft opgeleverd dat er effectie-

ver gewerkt wordt, dat er geen dubbel werk 

wordt gedaan en dat we een volwaardig  

gesprekspartner zijn voor de gemeente. 

2019

Wij zullen in 2019 ons mooie werk doorontwikkelen en daarmee een belangrijk verschil  

maken voor kinderen die van het kinderkamp genieten en de ouderen die meer gezelligheid 

kunnen gebruiken. 

Anita Kornman

Zakelijk leider/Sociaal werker
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Rijnwaterstraat 23d

3063 HC Rotterdam

info@super-actief.nl

www.super-actief.nl


