Jaarverslag 2020 Stichting de Toverboom
Voorwoord
Second home van Stichting de Toverboom is een bijzondere buiten en /of naschoolse dagbesteding,
die zorg draagt voor persoonlijke groei, zelfredzaamheid en talentontwikkeling van de kinderen, met
als doel de cirkel van intergenerationele armoede te doorbreken. Dit doen wij niet door alles vast te
gooien met protocollen, maar d.m.v. gezond verstand, vertrouwen en empathie welke
overeenkomen met de Trippel C-methodiek. Wij willen de kinderen een onvoorwaardelijke
ondersteuningsrelatie bieden, waarbij zij ongeacht waar hun wieg heeft gestaan toegang hebben tot:
“Verantwoorde voeding, pedagogische veilige omgeving en persoonlijke ontwikkeling”. De toegang
moet laagdrempelig zijn, zodat eenieder die deze vorm van buiten en/of naschoolse dagbesteding en
zorg nodig heeft hier gebruik van kan maken.
Naast de dagbesteding hebben we ook nog onze maatschappelijke activiteiten waarbij ieder kind en
iedere jongere heeft recht op een plek in de maatschappij ongeacht beperking, of financiële status,
ouders, land van herkomst of geloofsovertuiging. En ieder kind heeft recht op talentontwikkeling
ongeacht in welk hokje de maatschappij denkt ze te kunnen plaatsen. Daarom vinden wij het
belangrijk dat deze activiteiten aangeboden blijven op wekelijkse vaste tijden met steeds weer
terugkerende grote activiteiten, zonder iemand uit of buiten te sluiten. De stichting beoogt met deze
activiteiten het vertrouwen te winnen en de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren en
de afstand tot de maatschappij te verkleinen, zodat deze groepen zich ontwikkelen tot volwassenen
die vol zelfvertrouwen standvastig en zelfredzaam in de samenleving staan.
Het afgelopen jaar is een bewogen jaar geweest met vele beperkingen. Dit is terug te zien aan de
aantal activiteiten die we hebben kunnen realiseren. Vanwege de covid-19 maatregelen zijn een
aantal activiteiten uitgevallen. Te benoemen: Zomerkamp, Voor moeders door Moeders, samen eten
samen koken en de woensdag/vrijdagmiddag-activiteiten voor de gehele wijk.

Noodopvang op Second-Home
Om te anticiperen op de maatregelen en de enorme impact die dit heeft gehad voor de ouders van
onze doelgroep zijn wij in februari begonnen met de noodopvang te realiseren. Dit is niet zonder slag
of stoot gegaan. Hiervoor is overleg geweest met de GGD en het RIVM. Door een verstoring in de
communicatie waren we ervan overtuigd dat er ook een akkoord van de gemeente was. Dit is
uiteindelijk wel goed gekomen doordat we een duidelijk covid-protocol hebben opgesteld.
Uiteindelijk hebben 25 verschillende kinderen gebruik gemaakt van de noodopvang, waarbij we 2
dagdelen op de doordeweekse dagen open waren. We hebben deze kinderen voorzien van eten en
drinken, en zijn op structurele basis bezig geweest met het verminderen van leerachterstanden van
deze groep. Om o.a. deze noodopvang te kunnen realiseren hebben we een aanvraag bij het
Oranjefonds gedaan met behulp van Kwartier, Zorg en Welzijn. Second-Home is een bijzondere
naschoolse dagbesteding voor kinderen waarbij het thuis om wat voor reden dan ook even niet lukt.

Samensterk Corona door
Tijdens de eerste loc down hebben we 8 weken lang iedere week 100 kinderen van een gezonde doetas voorzien. Deze tas bestond in eerste instantie uit: spelletjes, creatieve materialen, fruit,
verzorgingsproducten, wat lekkers en limonade. Al snel werd duidelijk dat er meer nodig was. De
voedselbank was gesloten en gezinnen zaten met hun handen in het haar. Het bestuur heeft daarom
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besloten om behalve de doe-tas ook groente en fruit kisten te gaan leveren. Een aantal gezinnen zijn
ook van een compleet boodschappen pakket voorzien, en ook een vitamine-pakket daar er sprake
was van een covid-besmetting. Dit heeft de gezinnen behalve ademruimte ook motivatie gegeven
anders te gaan eten. De reacties van deze gezinnen waren heel divers. Van emotionele ontladingen
tot het geven van zelfgemaakte koekjes aan de bezorger. Er zijn 2 new-born pakketten uitgedeeld om
de nieuwgeborene een flitsende start te bezorgen. Dit pakket bestond behalve uit
verzorgingsproducten ook uit pampers en voeding voor de eerste maanden
Opvallend met deze activiteit was dat er veel gedoneerd werd of tegen een enorm gereduceerd
tarief werd geleverd. Deze activiteit kunnen we dan ook als zeer succesvol bestempelen.

Oranje Fonds
Het oranjefonds heeft onze aanvraag gehonoreerd en ons een bedrag van 10.000 euro toegekend
voor het realiseren van de noodopvang en de gezonde doe-tassen. Dit is mede gelukt door hulp van
Kwartier, Zorg en Welzijn bij de aanvraagprocedure. Het oranjefonds heeft de financiële
verantwoording goedgekeurd.

Sinterklaasactie
Zoals ieder jaar heeft de Stichting ook in 2020 een Sinterklaas actie gehouden. Hierbij heeft de
Stichting aan een kleine 100 kinderen op een covid veilige manier ieder kind van sinterklaascadeaus
en Sint-lekkernijen voorzien. Dit waren voornamelijk basisschoolleerlingen. Er heeft een kleine
overlapping plaats gevonden van de al bekende gezinnen vanuit het project Samen sterk Corona
door.

Vestiging
In Juli van 2020 is locatie Second-Home en daarmee dus ook de hoofdlocatie van Stichting de
Toverboom verhuisd naar een fase 5 woning. Dit is mede gerealiseerd door hulp van Kracht van de
Veenkoloniën en Lefier. Tot ongeveer Mei 2022 kunnen we van deze locatie gebruik maken. De
gemeente Midden-Groningen heeft meegeholpen om rondom de locatie het grofvuil weg te halen en
de grond te egaliseren. De stichting heeft ervoor gezorgd met haar vrijwilligers dat zowel in de
woning alsook rondom de woning het zodanig opgeknapt werd dat het een veilige locatie was voor
de kinderen.

Inbraak
De stichting heeft in December 2020 te maken gehad met een inbraak. Hierbij zijn een aantal spullen
ontvreemd. Van de inbraak is aangifte gedaan, en de politie heeft sporenonderzoek verricht. Na
deze inbraak hebben een aantal personen een inzamelingsactie gehouden of contact gehad met
collega’s in het werkveld. De schade is daardoor beperkt gebleven en de kinderen van Second- home
hebben hierbij maar van korte duur te lijden gehad onder deze inbraak. De stichting heeft hierop wel
besloten beveiligingscamera’s op te hangen.
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Vooruitblik
Er is al een start gemaakt met de onderhandelingen met de Gemeente Midden-Groningen over een
bewonersdeal om de activiteit van de Stichting te kunnen borgen. Hierbij worden we bijgestaan door
Kracht van de Veenkoloniën. Het ziet er veel belovend uit. Daarnaast is de Stichting voornemens om
een werkleerbedrijf te worden, dit zal in het komende jaar verder uitgewerkt worden.
De stichting hoopt dat in het jaar 2021 meer ruimte zal zijn voor het organiseren van haar
activiteiten, tot die tijd zal de stichting zich voornamelijk bezighouden met het ondersteunen van
gezinnen al dan niet in goederen of ervoor te zorgen dat hun kinderen terecht kunnen op Second
Home.
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