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Inleiding 

Rotterdam Zuid bestaat uit meerdere wijken waar veel jongeren niet 

altijd weten wat ze met hun dag moeten doen. Ze vervelen zich, hangen 

rond en gedragen zich hierdoor niet zoals het hoort, met als gevolg 

overlast en soms ook vandalisme. De problemen die ze hebben worden 

thuis niet opgelost of niet gehoord en er wordt niks gedaan aan de 

verveling. Hierdoor hebben de jongeren ook geen enkele manier om 

zich te uiten en zo ontstaan eveneens gedragsproblemen. Behalve de 

jongeren is er een grote groep ouderen die hinder ondervindt aan de 

jongeren en die eigenlijk niet alleen naar buiten wil of durft. Het gevolg 

hiervan is eenzaamheid voor de ouderen en onbegrip jegens de 

jongeren. Stichting Orenda zoekt deze beide groepen op. De jongeren 

worden uit de dagelijkse sleur gehaald door ze hun eigen talenten te 

laten ontdekken en iets terug te doen voor de samenleving. Ook de 

ouderen worden betrokken door samen met de jongeren iets te 

ondernemen, door met onze vrijwilligers op pad te gaan of mee te doen 

aan activiteiten. 

 

Omdat wij niet alleen maar aan de kant willen blijven staan en zien hoe 

hoog de nood is, hebben wij onze krachten gebundeld en zijn wij 

Stichting Orenda gestart. Inmiddels werken wij hard in Rotterdam 

Charlois/Zuid aan positieve ontwikkelingen. Wij willen de jongeren zelf 

stimuleren en betrekken in het actief meedoen. Dit doen wij door de 

zogeheten vicieuze cirkel te doorbreken en gezonde en leuke 

bezigheden aan te bieden. 

 

Het principe is simpel, wij stellen een grote verscheidenheid aan 

gezonde, leuke én leerzame activiteiten beschikbaar en in ruil daarvoor 

doen de jongeren op hun beurt iets terug voor de wijk. Hierdoor worden 

ze meer betrokken en beloond voor positieve acties. Wat de jongeren 

terugdoen kan variëren van wandelen met ouderen, koken voor 

anderen, de straten opruimen enz.  

 

 

 

 

De activiteiten die aangeboden worden zijn: 

 Sporten: kickboksen & voetbalclinics 

 Workshops: DJ, muziek, dans 

 Knutselen & schilderen 

 Dagjes weg (dagactiviteiten in de buurt/omgeving) 

 Spelletjes & bingo 

 Samen tuinieren, eten & koken 

 Koffie- & praatochtend 

 

 De focus komt zoals gezegd ook te liggen op de ouderen in de wijk, die 

gestimuleerd zullen worden actief deel te nemen aan activiteiten, alleen 

of met jongeren/kinderen. Het doel hiervan is om een brug te slaan 

tussen de leefwerelden en zo het wederzijdse begrip en de leefbaarheid 

te verbeteren. Stichting Orenda ziet de ouderen als personen waar je 

veel van kunt leren. Dit kan allemaal tijdens wandelingen, creatief bezig 

zijn en tijdens de ‘samen tuinieren, koken en eten’ projecten. Hierdoor 

ontstaat bewustwording en kunnen de jongeren zo meer inzicht in 

anderen krijgen. Ook als de jongeren een keer niet op komen dagen, 

gaat Orenda een stap verder om te kijken wat we kunnen betekenen. 

Hierbij worden de ouders eveneens betrokken om te kijken hoe we de 

jongeren kunnen helpen, zowel voor als achter de voordeur. 

 

Als wij geen actie ondernemen, hebben de jongeren die nu in de wijk 

problemen veroorzaken geen andere opties om te veranderen en zich 

te richten op meer positieve ontwikkeling. In dat geval zullen zij op de 

huidige wijze doorgaan met alle gevolgen van dien. Deze gevolgen 

hebben niet alleen betrekking op de jongeren zelf, maar ook op hun 

directe omgeving en de wijk met alle bewoners. Wij zetten ons in om 

de jongeren en ouderen zowel fysiek als mentaal verder te helpen 

door meer sociale interactie te faciliteren, fysieke uitdagingen aan te 

bieden in de vorm van sport en beweging, samen gezond eten te 

maken voor een gezonde leefstijl en gezamenlijk de samenleving 

positiever te maken. 

 

 



 

  

 
 
 
 
 

MISSIE 

 

Jongeren/kinderen en hun gezin te 

stimuleren hun kracht te 

(her)vinden om moeilijke situaties 

het hoofd te bieden. 

En om ouderen aan te moedigen 

sociale relaties aan te gaan of te 

versterken door een brug te slaan 

tussen deze twee leefwerelden. 
 

 
 
 
 
 

AMBITIE 

 

Een gevoel van saamhorigheid en 

wederzijds begrip te bevorderen. 

Sociaal isolement doorbreken van 

zowel ouderen als gezinnen. 

Stichting Orenda betrekt de 

jongeren en hun gezinnen erbij om 

actief mee te doen om deze 

zogeheten vicieuze cirkel te 

doorbreken door goede 

bezigheden en hulp aan te bieden. 
 

 
 
 
 
 

VISIE 

 

Stichting Orenda wil graag helpen 

de leefbaarheid in de wijk 

verbeteren. 

Stichting Orenda zet zich daarom 

in voor het welzijn van ieder 

persoon, ongeacht afkomst, 

achtergrond en religie. 

 

Stichting Orenda is ontstaan vanuit het idee om in Rotterdam Charlois/Zuid mee te helpen bouwen aan 

een positieve samenleving in de wijk. 



 

  

 

 

 

Het Bestuur 
Het bestuur van Orenda bestaat uit: 

 Voorzitter: E. Simson 

 Secretaris: I. Begina 

 Penningmeester: R. Hooghart 

 

De stichting heeft een stabiel en betrokken bestuur. Dit heeft er toe 

geleid dat wij als stichting ook een ANBI status hebben verkregen. 

Behalve het bestuur hebben we 6 vaste vrijwilligers en 5 ouders die 

ons ondersteunen in het contact en begeleiding van de doelgroep. 

  

De website en sociale kanalen zijn opgezet en kunnen al ingezet 

worden als centrale contact- en informatiepunten. Ook zijn de 

eerste fondsenwervende activiteiten in gang gezet, het plan dat hier 

voor u ligt is hier het resultaat van. 

 

Orenda is persoonlijk en vernieuwend 
Er zijn wel initiatieven om de bewoners tot steun te zijn, maar 

sommige bewoners hebben nog een duwtje in de rug nodig om 

daadwerkelijk te participeren. Hierin is persoonlijk contact het 

allerbelangrijkste. Stichting Orenda is heel laagdrempelig en heeft 

ook een signaleringsfunctie om onze doelgroep te ondersteunen en 

te stimuleren in het kunnen meedoen aan de samenleving naar hun 

eigen kunnen en willen. Oftewel de doelgroep te helpen uit hun 

vicieuze cirkel van een problematisch bestaan te komen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stichting Orenda 

Sinds 2018 zijn we al bezig met het bieden van hulp en activiteiten aan 

jongeren. Toen al onze acties steeds structureler werden hebben wij 

besloten om het officieel te maken. Het gevolg: Stichting Orenda is 

opgericht op 9 juni 2020, De statutaire doelstelling is: 

 

• Om in Rotterdam Zuid de samenleving te verbeteren door kinderen, 

(jong)volwassenen en senioren allerlei activiteiten/sport aan te bieden 

die: 

 De kinderen van de straat te houden en nuttig bezighouden; 

 Jongvolwassenen te stimuleren en helpen hun talenten te ontdekken 

en te realiseren, te begeleiden en te ondersteunen; 

 Senioren helpt om de eenzaamheid tegen te gaan 

 

• Een (betere) verbinding in de wijk te doen ontstaan tussen de jeugd 

en senioren; 

 

• Het bewerkstelligen van een leefbare samenleving in de wijk, waar 

jongeren meer de neiging hebben om zich te bekommeren om hun 

toekomst en hun eigen omgeving en om meer inleving vermogen te 

creëren wat betreft de ouderen en omgekeerd bij de ouderen 

betreffende de jeugd, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één 

en ander verband houdt, daartoe behoort en of daartoe bevorderlijk 

kan zijn.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Het project: Activiteiten voor jongeren 

& ouderen 

Doelgroepen 
De jongeren en jongvolwassenen die wij spreken zijn vaak ‘instantie-

moe’, ze hebben geen vertrouwen meer in de (hulp)instanties en ze 

zoeken dan ook geen hulp meer. Ze berusten zich en blijven in de 

problematische situaties waarin ze verkeren. De meeste gezinnen leven 

in armoede, waardoor de kinderen vrijwel altijd een achterstand 

oplopen, wereldvreemd zijn en geen aansluiting bij de samenleving 

kunnen vinden. Ze kunnen namelijk niet mee doen met hun 

leeftijdsgenootjes, hebben door te weinig of slechte voeding 

concentratieproblemen en worden niet gestimuleerd zich te 

ontwikkelen. Dit geeft uiteindelijk (psychische en lichamelijke) 

problemen, overlast en criminaliteit. De kinderen hebben geen goede 

voorbeelden om te kunnen volgen en worden hierin ook niet begeleid 

vanuit huis. 

 

Vanaf augustus 2022 zullen wij weer starten met de activiteiten voor 

onze doelgroepen. Deze laatstgenoemde kunnen als volgt worden 

ingedeeld: 

 Kinderen van 4-10 jaar 

 Jongeren van 10-18 jaar 

 Jongvolwassenen van 18-21 jaar 

 Volwassenen vanaf 21 jaar 

 Ouderen vanaf 67 jaar 

 

Aangezien er tijdens de activiteiten van kinderen vaak ook ouders 

aanwezig zijn, hebben we de volwassenen ook als doelgroep 

opgenomen. Echter, de activiteiten zijn in principe voor de primaire 

doelgroepen: kinderen, jongeren en ouderen.  

 

 

Dit zijn in onze ogen en volgens onze ervaringen vaak de groepen die 

extra aandacht verdienen. Al vanaf 2018 zijn wij met elkaar bezig 

geweest om activiteiten mogelijk te maken, veelal op persoonlijke titel.  

Aangezien het aantal aanmeldingen en de kosten steeds hoger 

opliepen, hebben wij besloten onze handen ineens te slaan en een 

stichting op te richten om alle activiteiten beter te coördineren, te 

structureren en meer zichtbaar te maken voor de doelgroepen.  

 

Het is van groot belang de jongeren te bereiken, aangezien ze geen 

regie over hun eigen leven nemen en zich vaak niet gehoord voelen. 

Zowel voor hun mentale gezondheid als voor de ontwikkeling van hun 

verantwoordelijkheidsgevoel, is het van belang deze regie weer terug 

te krijgen en er voor te zorgen dat de zij gezond kunnen leven. Wij 

hopen met ons aanbod en ondersteuning deze groep een stap verder 

te helpen. Een gedeeld probleem onder zowel de jongeren als ouderen 

is momenteel de eenzaamheid. De zorgen over hun naasten groeien 

en hun wereld wordt steeds kleiner. Te weinig beweging, geen sociale 

interactie en ongezond eten maakt dat de problemen die er spelen 

niet eenvoudig worden opgelost. 

 

Doelstelling 
Voor dit project willen wij voor ten minste 100 jongeren en 30 ouderen 

diverse activiteiten organiseren, om binnen beide groepen de 

eenzaamheid te bestrijden door hen weer mee te laten doen in de 

samenleving. Uiteraard hopen wij dat beide groepen tijdens het 

project toenemen, in het gunstigste geval zelfs verdubbelen. Voor de 

jongeren geldt dat wij hen ondersteunen in hun persoonlijke 

ontwikkeling door te kijken waar hun problemen, interesses en 

talenten liggen en hen als wederdienst iets laten doen voor de 

samenleving. De ouderen helpen wij meer leuke dingen te 

ondernemen en hen meer menselijk contact te bieden en gezonder te 

leven. 

 

 



 

  

 
 

        Achtergrond: jongeren in Rotterdam Zuid / Charlois  
Voor dit project richten wij ons op Rotterdam Zuid en dan met name 

op Charlois. Deze wijk heeft ca. 69.400 inwoners waarvan 51% van de 

bewoners een (westerse) migratie achtergrond heeft. Er is een enorme 

hoeveelheid aan diverse nationaliteiten. 

 

In Charlois is het percentage lage inkomens 63% en zijn de bewoners 

gemiddeld armer en minder gezond. Ondanks investeringen is er nog 

steeds sprake van verloedering en overlast. Er is een daling in de 

samenredzaamheid, dit gaat over bereidheid om zorghulp te geven en 

met name het geven van mantelzorg en het verlenen van burenhulp. 

Ook gaat het hier om het niet willen doen van vrijwilligerswerk, het 

deelnemen aan bewonersinitiatieven en het betrokken zijn bij plannen 

voor de buurt of de stad om maatschappelijke belangen te realiseren. 

 

Stichting Orenda wil deze betrokkenheid vergroten en een aanvulling 

zijn op het initiatief “De wijk aanpak” geïnitieerd door het Nationaal 

Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Wat wij als stichting weten is dat 

de opleidingsniveaus laag zijn ,de woningen te klein zijn en gezinnen 

te groot. Het gevolg hiervan is dat de kinderen maar op straat gaan 

leven, al dan niet onder toezicht van een broer of zus. Het gevolg 

hiervan is dat het hen ontbreekt aan sociale vaardigheden, waardoor 

zij minder goed de aansluiting kunnen vinden op de heersende cultuur 

op scholen, die nodig is om uit deze problematische levenswijze te 

komen. Jongeren kunnen somber worden, omdat ze niet weten hoe 

het verder moet en niet weten hoe het ooit goed moet komen.  

 

De kinderen op Zuid komen vaak uit arme gezinnen met laagopgeleide 

ouders. Daarom hebben ze na de basisschool meestal al een forse 

achterstand. De kinderen staan er beroerd voor en daar komt bij dat 

veel jongeren eenvoudiger toegang hebben tot illegale activiteiten 

dan tot regulier werk. Juist dat zet ze op een flinke achterstand en 

plaatst hen in een situatie waar ze niet eenvoudig uit kunnen komen. 

 

  

 

 

De werkloosheid in Charlois is het grootst van de hele stad, wat het ook 

niet eenvoudiger maakt. De regel binnen de wijk is ook dat je niet uit je 

wijk gaat. Doe je dit wel, dan loop je het risico om in een steekpartij te 

geraken, doordat de jongeren uit de andere wijk je niet in hun wijk willen 

zien. Hierdoor zullen de jongeren niet snel de wijk verlaten om elders 

werk te gaan zoeken. Het resultaat van al het eerdergenoemde uit zich 

in: verveling, depressiviteit, slapeloosheid, hoofdpijn, stress en 

ongezonde levensstijl en een enorme lijst aan psychische klachten.   

 

Hoe erg ze ook hun best doen, de jongeren vinden geen binding met 

de samenleving en krijgen geen echte kans. Stichting Orenda is 

vastbesloten deze jongeren te helpen waar en hoe wij kunnen. Hierdoor 

kan niet uitblijven dat wij vaak het hele gezin helpen, omdat het gezin 

de basis is van waaruit veranderingen en inzichten dienen plaats te 

vinden. Wij zijn er van overtuigd, dat met behulp van ondersteuning de 

uitzichtloosheid zal en kan veranderen. Ook hebben wij goede hoop op 

betere kansen voor een goede en beter leefbare toekomst voor deze 

bewoners en dus voor de wijk.  

 

Aan de andere kant zijn er de ouderen, die zo eenzaam zijn dat ze hopen 

dat de dagen sneller verstrijken. Een buurman gaf eens aan: “Ik hoop 

elke dag dat het snel 21:00 uur is, dan kan ik naar bed en is de dag 

voorbij”. Deze man is zo eenzaam dat hij de dagen bijna niet doorkomt. 

Wij bieden de ouderen iets om naar uit te kijken en echt persoonlijk 

contact met anderen. De ouderen die wij er nu al bij hebben betrokken 

willen heel graag meedoen en meehelpen aan de geboden activiteiten.  

 

“’s Avonds moet je hier niet op straat lopen.’’ Dat is een quote die we 

bijna iedere ondervraagde bewoner horen zeggen. De meeste bewoners 

hebben ook al wel het een en ander meegemaakt; van steekpartijen tot 

een oude man die beledigd wordt met als gevolg dat hij de deur niet 

meer uit durft. Charlois is een verpauperde buurt met een hoop 

problemen. Er is een hoop overlast, drugsgebruik en er ligt veel afval op 

straat. 

 

 



 

Activiteiten  
Wij zijn elke dag bezig om met onze doelgroepen in contact te blijven. 

Dit doen we door activiteiten aan te bieden die weinig tot geen geld 

kosten. Bijvoorbeeld door een wandeling of speurtocht door de wijk te 

doen. Ook maken we veel gebruik van WhatApp. Daarnast zijn er 

activiteiten waar wel geld voor nodig is en die ons helpen om met de 

doelgroepen in contact te blijven én om ze zowel mentaal als fysiek 

gezonder te maken. 

 

 

 

 

 

 

 Activiteit Doelgroep 
1 Kickboksen Jongeren  

2 Voetbal clinic Jongeren 

3 DJ/muziek -workshop Jongeren 

4 Knutselen, Schilderen & kunstvorming Jongeren & ouderen 

5 Dans workshops Jongeren & ouderen 

6 Erop uit (diverse dagactiviteiten) Jongeren & ouderen 

7 Bingo & spelletjes Jongeren & ouderen 

8 Koffie & praatochtend handwerken Jongeren & ouderen 

9 Wandelen Jongeren & ouderen 

10 Samen tuinieren, koken & eten Alle doelgroepen 

Concreet zullen wij de in de bovenstaande tabel beschreven 

activiteiten gaan aanbieden. Elke activiteit kan voor meerdere 

doelgroepen tegelijk of apart per doelgroep worden aangeboden. 

 

 

 

Momenteel onderhouden wij het contact via de website, Whatsapp en 

bezoeken wij de jongeren en ouderen om een praatje te maken. Ook 

ondersteunen wij zo veel als mogelijk de ouders bij (gemeentelijke) 

aanvragen/vraagstukken. We zoeken en geven antwoorden op vragen 

zoals: “Mijn kind gaat nu naar de middelbare school en ik kom reisgeld 

tekort vanwege uitkering, wat kan ik doen?” 

 

Wij kijken in alle gevallen naar wat deze ouders nodig hebben en 

helpen ze in de juiste richting om zelf iets te doen, in het gegeven 

voorbeeld door bijvoorbeeld te besparen of een te fiets lenen. In elk 

geval kijken wij eerst of we zelf kunnen helpen, mocht dit niet het geval 

zijn, dan zullen wij alle beschikbare instanties en websites raadplegen 

om te helpen. Soms verwijzen we ook door naar hulpinstanties. 

 

Wat we nu ook nog doen zijn wandelochtenden met ouderen, waar 

mogelijk drie maal per week. Als laatste zorgen wij er voor dat de kinderen 

en ouderen niet vergeten worden op hun verjaardag. 

 

Het grote aanbod van activiteiten geeft ons de mogelijkheden om zoveel 

mogelijk in te spelen op de individuele behoeften van de jongeren en 

ouderen. Ook is het mogelijk aan meerdere activiteiten mee te doen. 



 

 

 

 

  

Kickboksen 

Met kickboksen kunnen de jongeren en kinderen vanaf 7 jaar goed hun energie en agressie kwijt. Deze 

kan voortkomen uit (onstabiele) thuissituatie, pesterijen, op school niet kunnen meekomen, met als 

resultaat dat het zelfvertrouwen afneemt. Door de discipline, goede begeleiding en fysieke inspanning 

bij het kickboksen wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen en het vergroten van de weerbaarheid. Vaak 

zijn de kinderen onder de indruk van wat ze blijken te kunnen. De kinderen leren een gezondere 

levensstijl, discipline, concentratievermogen opbouwen en agressie reguleren. Ook wordt aandacht 

besteed aan inlevingsvermogen, beheersing, respect en normen en waarden. 

Voetbalclinic 

Deze activiteit zorgt niet alleen voor fysieke inspanning, ook is hier de mogelijkheid om de eigen 

talenten te ontwikkelen. In de praktijk is een grote behoefte aan deze clinic, de jongeren (vanaf 7 jaar) 

kunnen immers beter bezig zijn dan op straat rondhangen. Ook geven zij zelf aan graag te willen 

voetballen. Ze leren samen te werken, discipline, sportiviteit, netjes omgaan met spullen, op tijd 

komen en het allerbelangrijkste; ze hebben iets om naar uit te kijken. Wanneer er geen materialen 

zijn, zal Orenda hier voor zorgen of contact opnemen met de ouders wat mogelijk is. 

Toelichting per activiteit 
 

Workshops DJ en muziek 

Er komt een echte DJ die de kinderen uitlegt wat hij doet en hoe het werkt. Daarna kunnen de jongeren 

zelf ook een muziekstuk produceren en deze vervolgens aan anderen laten horen.  

Bij de muziekworkshop kunnen de kinderen onder begeleiding in muziekstudio “Poundcake” zelf aan 

de slag met zang, rap of muziekinstrumenten. In deze studio komen ook veel bekende artiesten. 



 

 

 

 

 

 

  

Creatieve activiteiten 

Kinderen gaan al dan niet met elkaar of samen met ouderen knutselen, schilderen, 

seizoensgebonden dingen maken, naaien, breien haken, noem maar op. Vrijwilligers en 

professionals wisselen elkaar af. Ook helpen leraren / stagiaires van sociale studies mee. De 

deelnemers kunnen leren dat ze iets kunnen, als ze het maar proberen. Soms zijn de kinderen zo 

enthousiast dat ze ook wel eens wat mee naar huis nemen en soms zelfs hun ouders en 

broers/zussen enthousiast kunnen krijgen mee te doen. De ouderen en jongeren kunnen elkaar 

helpen en van elkaar leren. Tijdens de bezigheden wordt volop gepraat, wat goed is voor de 

verbinding en de sociale verhoudingen. Ook zetten wij het resultaat altijd op de foto. 

De creatieve activiteiten waren afgelopen jaar zo’n succes, dat de zelfs de wekelijkse 

koffieochtend was verandert naar een creatieve ochtend, waar uiteraard nog steeds koffie wordt 

gedronken.  

Samen tuinieren, koken & eten 

Wij hebben beschikking over een keuken in het Zuiderkroon activiteiten centrum en het arboretum waar wij 

tuinieren. Hierbij wordt door de kinderen en ouderen samen met de vrijwilligers gekookt. Veel kinderen 

hebben overgewicht en weten niet hoe ze gezonder moeten eten. De helft van de producten kennen ze niet 

eens. De jongeren koken onder begeleiding. Afhankelijk van het aantal kinderen koken ook andere mensen 

mee. Het gaat hier om iets voor een ander maken, samenwerken en vooral leren over gezonde voeding die 

niet altijd duur hoeft te zijn.  



 

  

Er op uit  

Deze uitjes zijn bedoelt om de horizon van de jongeren te verbreden, door te laten zien dat er meer is buiten de 

eigen buurt. Zo zijn we al eens naar een zwembad geweest en naar een museum, met de watertaxi. Er ging een 

wereld voor ze open! De ouderen zijn ook mee geweest met de uitjes, zij gaan namelijk graag mee op pad. Een 

jongere wordt gekoppeld aan een oudere als maatje. Andere uitjes zijn onder meer: park, speeltuin, atelier of  

verzorgingstehuis. Orenda zorgt voor begeleiding en eten & drinken. 

Schilderen en Kunstzinnige vorming 

Kinderen en ouderen kunnen hun creatief denkvermogen vergroten, trots zijn op wat ze kunnen, 

met elkaar over hun kunstwerk praten of samen iets maken. De begeleiding is professioneel, 

bijvoorbeeld door kunstenaars van het kunstlab of atelier Niffo. Er wordt geschilderd, maar er wordt 

ook kennis gemaakt met andere vormen van kunst. De opdrachten zijn onder meer 

seizoensgebonden, maar kunnen ook tot stand komen door een voorstel vanuit de groep. Deze 

activiteit staat los van de eerder genoemde creatieve activiteiten. 

Dans Workshop 

De jongeren leren de leukste en nieuwste danspasjes en leren ook om zichzelf te uiten. Dit is goed voor hun 

zelfvertrouwen. Ook zijn ze fysiek bezig. De lessen worden bij een echte dansschool gegeven. Ze leren niet 

enkel alleen, maar ook in duo’s of met een groep te dansen. Samenwerken is hier dan van groot belang. 

Wanneer er materialen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld sportkleren, dan helpt Orenda hierbij zo veel als 

mogelijk. De groepen oefenen voor een echte uitvoering, waar ze kunnen laten zien wat ze geleerd hebben. 

De deelnemers zijn na afloop van de workshop vaak teleurgesteld dat het al is afgelopen, ze kunnen niet 

wachten tot de volgende. 



 

  

Bingo & spelletjes 

De ene keer is Orenda de organisator, de andere keer organiseren de kinderen de bingo voor de ouderen. In dat laatste geval zorgen de kinderen 

voor koffie of een ander drankje en voor iets lekkers erbij. Zo krijgen zij een verantwoordelijkheidsgevoel en kunnen iets voor een ander betekenen. 

Afhankelijk van de zelfredzaamheid mogen de kinderen ook de prijzen voor de Bingo bedenken en soms zelfs ook aanschaffen of maken  

Alle spelletjes worden uit de kast gehaald. Vaak hebben de ouderen nog ouderwetse spelletjes zoals Mens Erger Je Niet en hebben de kinderen wat 

nieuwere spellen. Wij willen als stichting nog een aantal nieuwe spellen aanschaffen om de keuze wat groter te maken. Soms komt er een professional 

om een groter spel te kunnen doen, zodat iedereen tegelijk hetzelfde spel kan spelen.  Bij mooi weer proberen we de spelletjes ook buiten te doen, 

bijvoorbeeld door een interactief springkussen te huren. 



 

Maatschappelijke bijdrage 

De belangrijkste reden om al stichting deze activiteiten te organiseren, 

is  dat deze bijdragen aan de algehele verbetering van de  

leefomstandigheden van de bewoners in de wijken. De jongeren 

worden van de straat gehouden en zijn op een gezonde en prettige 

manier in beweging. De oudere bewoners komen onder de mensen en 

uit hun isolement en worden aangespoord tot beweging en 

creativiteit. 

Voor, tijdens en na het sporten wordt over normen en waarden en 

respect gepraat, wat zijn weerslag heeft in het dagelijkse omgaan met 

de overige jongere en oudere bewoners in de wijk.  

Wij helpen jongeren/kinderen en hun familie door he  te stimuleren 

hun kracht te (her)vinden om moeilijke situaties het hoofd te bieden. 

Ook stimuleren wij de ouderen door hen aan te moedigen sociale 

relaties aan te gaan of te versterken door een brug te slaan tussen deze 

twee leefwerelden. 

Hierin wordt voorzien in meerdere behoeften, door de trainingen zijn 

sommigen kinderen minder angstig, minder agressief en vaak heel erg 

trots op wat zij blijken te kunnen. Het zelfvertrouwen groeit ,waardoor 

ze tot steeds meer in staat zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat de jongere 

hierdoor meer inzicht krijgen en beter gebruik kunnen maken van 

geboden (toekomst)kansen. En mocht er een keer iets niet lukken en 

een van de jongere wordt wel boos, dan spreken wij hem of haar hier 

op aan. Niet belerend, maar we vragen gewoon waar de boosheid 

vandaan komt en of ze het zelf ook terecht vonden dat ze zo boos 

reageerde. In veel gevallen is het iets heel anders waar ze eigenlijk 

boos of verdrietig om zijn.  

 

  

 

Samen fysiek en mentaal sterk 
Orenda wil stimuleren tot bewegen met plezier, met als doel dat sport 

de norm wordt in de wijk en waardoor de jongeren  (fysiek en mentaal) 

gezonder kunnen leven en minder de neiging en of tijd  hebben om 

op straat rond te hangen. 

Voor de oudere bewoners geldt ook dat het niet alleen gezond is om 

naar buiten te gaan, maar dat het ook fijn is om samen te komen met 

anderen of bij te praten tijdens het handwerken, wandelen of gewoon 

een kopje koffie te drinken. 

Vernieuwend  
Stichting Orenda is geboren uit de signalering dat er niks is voor de 

doelgroepen die we bedienen. In ieder geval niet zo dusdanig 

persoonlijk als wat wij nu doen. De reden dat alle andere dingen niet 

werken, is omdat iedere individu in een hokje wordt gestopt en ook 

als zodanig bij de hulpverlening terecht komt of juist instantiemoe is. 

Wij zetten ons in om de mensen nader tot zichzelf en elkaar te 

brengen, door samen dingen te ondernemen. In veel gevallen vinden 

zij ook gelijkgestemden, met gelijksoortige problemen om over te 

praten. Gezien en gehoord worden is de eerste stap voor een 

inclusieve samenleving. De middelen die wij inzetten zijn 

laagdrempelig, persoonlijk en positief.  

Het gevolg van onze activiteiten is dat de jongeren balen als de dag 

van de activiteit om is en niet kunnen wachten tot de volgende keer. 

De ouderen leven op, voelen zich minder eenzaam en weer onderdeel 

van een gemeenschap. En daar doen we het voor. 



 

fotopagina  



 

  

Quotes 
Een verzameling van de mooiste en gekste uitspraken van afgelopen jaar. 

 

Leraar: Zo, waar is het feestje?! 

 

Vader van Ryan en Milan: ik zie dat mijn zoon niet meer zo angstig is door de oefeningen die jullie doen met hem. 

 

Vader: Wat doet dit mijn kind goed om zo aangespoord te worden, waardoor hij merkt dat hij meer kan en durft. 

 

Deelnemer handwerkclub: Waarom zeg je alleen tegen haar dat het knap is en zij het goed kan? Ik ben ook heel knap! 

 

Een vader wiens auto kapot was vertelde dat zijn zoon en dochter heel teleurgesteld en boos waren dat ze die week niet 

konden trainen bij kickboksen. 

 

Na trainingen blijven veel kinderen hangen en dan zeggen de ouders die er zijn vaak Zo, als het aan die kinderen ligt 

blijven ze hier overnachten!  

 

John is eerst 2 maanden komen gluren, omdat hij het nog te spannend vond om mee te doen. Hij heeft overgewicht en 

volgens eigen zeggen geen sportieve achter grond. Na hem gerustgesteld te hebben al die tijd kwam hij vorige week 

helemaal in voetbal outfit, klaar om mee te doen. Hij heeft er zo van genoten dat hij nu met meerdere sportactiviteiten 

mee doet en blijkt geweldig te vinden. 

 

Er is een nieuwe jongen die meekomt met zijn 2 beste vrienden. Hun vader vertelde dat die jongen, Joey, het zo prachtig 



 

 

 

  

Samenwerking 

Zonder andere organisaties kunnen wij de activiteiten niet aanbieden. 

Wij werken samen met: 

 

 Voetbaltrainers en verenigingen in de buurt 

 Vrijwilligers die workshops organiseren en begeleiden 

 Muziekstudio Poundcake 

 DJ Darren 

 Free to Move (dansles) gespecialiseerd in het omgaan met 

kinderen met gedragsproblematiek 

 Tekenleraar en diverse kunstenaars 

 Fun and Health (kickboksen) 

 Atelier Niffo voor creatieve activiteiten 

 Speeltuin Jeugdveld (activiteiten en koken & eten) 

 Speeltuin 7 in Pendrecht 

 Voetbalvereniging Spartaan 20 

 Wereld museum 

 Zwembad de Fakkel in Ridderkerk 

 Kunstlab (kunstvorming) 

 

Behalve bovenstaande organisaties hebben wij ook nauw contact met 

andere organisaties, zoals: JOZ. Ook hebben wij contact met de 

Gemeente Rotterdam, Centrum voor jeugd en gezin en basisscholen, 

voor onder meer trainingen voor onze vrijwilligers voor gezinshulp. 

Communicatie 

Het grootste deel van onze communicatie gebeurt gewoon op straat, 

in veel gevallen persoonlijk of van mond-tot-mond. Wij zoeken contact 

met doelgroepen en in veel gevallen kunnen wij ook met ze bellen of 

appen.  

Overige middelen die we inzetten zijn onder meer onze website, 

sociale media, de kranten, hulpverlening, vrijwilligers, flyers en 

herkenbare T-shirts.  

Overige communicatie vindt plaats tijdens de activiteiten. Hier halen 

wij de meeste informatie uit. Wanneer de deelnemers aan de 

activiteiten het naar hun zin hebben, staan ze open voor gesprekken. 

Zo ontdekken we hoe het echt met ze gaat en hoe we kunnen 

ondersteunen.  

Ook zijn wij erg duidelijk in wat wij aanbieden; meedoen aan gratis 

activiteiten betekent je inzetten voor een ander of de wijk in het 

algemeen.  

 

  



 

 

 

 

 
  

 
 

Financiering 

Orenda is momenteel in gesprek met de gemeente Rotterdam om een 

eigen locatie te realiseren. Tot die tijd zullen wij de verschillende 

activiteiten verspreiden over verschillende locaties in de wijk. Tot op 

heden hebben wij hier nog weinig problemen mee, maar wij vinden het 

belangrijk dat er één vast punt is waar iedereen terecht kan. Ook hopen 

wij hierdoor de locatiekosten te kunnen verlagen. 

 

De totale kosten zijn geschat op € 74.829,- en zullen door een eigen 

bijdrage, donaties (in geld en natura) en door fondsenwerving bij elkaar 

worden geworven.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Planning 

De wens is om in Augustus 2022 weer te starten met de nieuwe 

activiteiten. Onderstaande planning geeft aan hoe wij het voor ons 

zien. 

 

Januari 2022 Planvorming 

 

Maart - juni 2022 Financiering zoeken & 

begroting rond 

Augustus - december 2022 Activiteiten 

 

December 2022 Tussenevaluatie  

Januari 2022 – juli 2022 2022 Activiteiten 

 

Juli - Augustus 2023 Afronding projectjaar 

Evaluatie & Verslaglegging  

 

 

Het programma van de activiteiten is indien wenselijk ook 

beschikbaar. Hierin is opgenomen welke activiteiten in welke weken 

plaatsvinden. Dit programma is echter pas definitief wanneer het 

aantal aanmeldingen duidelijk is. We schatten dat dit rond juli 2022 

zal zijn. 

 

 

 

 



 

 
 

Monitoring en evaluatie 

De monitoring gebeurt over het algemeen door (WhatsApp) 

gesprekken met de kinderen zelf ,de ouders, leraren en trainers. Ook 

het bestuur heeft maandelijks overleg en houdt ook de lijntjes met de 

vrijwilligers kort. Zo zijn we altijd op de hoogte van wat er speelt. 

De gesprekken tijdens de activiteiten zullen per kwartaal schriftelijk, 

ofwel digitaal worden bijgehouden met naam ,datum en activiteit 

zodat het proces en verloop inzichtelijk zijn, blijven of indien nodig 

bijgesteld kunnen worden. Het betreft hier echter wel persoonlijke en 

gevoelige gegevens. Hierdoor kan het mogelijk zijn dat we niet alle 

gegevens kunnen delen. Wij vragen de deelnemers expliciet hier 

toestemming voor te geven. Wanneer er geen toestemming gegeven 

kan worden, zullen alleen de algemene gegevens gedeeld worden met 

derden (leeftijd, geslacht, deelname, datum , activiteit). 

Er zal ook een presentielijst worden bijgehouden voor de diverse 

activiteiten. 

Door de evaluatie van deze gesprekken via een ingevuld formulier of 

filmpje of WhatsApp gesprek kan de maatschappelijke bijdrage 

inzichtelijk worden gemaakt. 

Halverwege het project zal een tussenevaluatie worden gemaakt met 

de inhoudelijke voortgang (proces) en de financiële situatie. Indien 

nodig zal hierop worden geanticipeerd. Na afloop van het project zal 

ook zowel inhoudelijk als financieel een rapportage gemaakt worden. 


