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ALGEMENE GEGEVENS
Contactgegevens:
Organisatie:

Big Brothers Big Sisters of Amsterdam

Postadres:

Landzichtlaan 26, 2101 ZH, Heemstede

Bezoekadres:

WTC Amsterdam, Toren A, 6de verdieping,
Strawinskylaan 619, 1077 XX, Amsterdam

Telefoonnummer:

020 2601355/ 06 46236555

Website:

www.bbbsamsterdam.nl

Bestuur:
Mevr. P.M.S. van Noort, voorzitter
W. Dubois, penningmeester
E.T. Kuiper, secretaris

Organisatie:
Mevr. C.J. Korthals, oprichter & directeur
Mevr. H.M.T. Theunissen, matchcoördinator
Mevr. I.J. Maessen, matchcoördinator
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VOORWOORD
Het opvangen en begeleiden van kwetsbare kinderen en jongeren met behulp van vrijwilligers en het bouwen aan een
“betere toekomst” voor deze kinderen is datgene waar wij ons het afgelopen jaar weer vol overgave voor ingezet
hebben.
Vanaf 2015 zijn we gegroeid van bijna 50 actieve matches naar de ondersteuning van meer dan 150 kinderen door
middel van het Community Based Mentoring programma (hoofdzakelijk) en het Big Bunch programma. Deze groei is
positief, omdat we hierdoor weer meer kinderen en jongeren de extra aandacht geven die zij zo nodig hebben. Het
geeft ook aan dat er vraag is naar de BBBS mentoring. De keerzijde van de groei is dat er ook meer financiële middelen
moeten komen om deze groei op de juiste wijze te ondervangen. Het afgelopen jaar hebben we met ons kleine team,
waar ook personele veranderingen zijn geweest, een groot aantal matches moeten opvangen. Bij het team is er altijd
het streven om zoveel mogelijk kinderen een mentor te geven. Logisch, maar het kan ook een valkuil zijn. Soms neemt
men te veel hooi op de vork en daar moeten we voor waken.
Met het CBM programma en het Big Bunch programma proberen wij te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van
kwetsbare kinderen tussen de 5 en 18 jaar, hun families en hun omgeving. De alleenstaande ouders, die van een
minimaal budget moeten leven, meestal met een aantal kinderen, zien een Big Brother of een Big Sister als iemand die
de nodige aandacht kan geven aan hun kind. Zij weten dat aandacht cruciaal is.
Een groot woord van dank is op zijn plaats voor alle vrijwilligers die zich iedere week weer ingezet hebben om “hun”
Little te begeleiden. Zonder vrijwilligers kan BBBS niet functioneren. Als positieve rolmodellen laten deze vrijwilligers
voornamelijk het belang van geven en teruggeven, van op school blijven, van respect hebben voor familie,
leeftijdsgenoten en de buurt, zien. De kinderen en jongeren worden aangemoedigd zich de mogelijkheden die het
leven te bieden heeft, voor te stellen. Ze worden uitgedaagd om verder dan hun huidige leefsituatie te kijken en ze
staan zichzelf toe te dromen over de toekomst. Met steun en positieve invloed van hun Bigs, vertalen de Littles deze
dromen en wensen in concrete doelen die zij najagen en willen bereiken.
De Bigs veranderen samen de droom van deze kinderen over een betere toekomst, in realiteit.
Ook aan de fondsen, organisaties en particulieren die BBBS ondersteund hebben zijn wij een groot woord van dank
verschuldigd. Zij zorgden ervoor dat de financiële basis van BBBS ook in 2017 voldoende was om een groot aantal
kinderen van ondersteuning te voorzien.
Als we met zijn allen blijven samenwerken om “onze” Amsterdamse kinderen en jongeren te ondersteunen, dan zal
onze gezamenlijke toewijding ieder van hen stimuleren om zich ten volle te ontplooien.
Celina Korthals
Oprichter & directeur Big Brothers Big Sisters Amsterdam
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INLEIDING
BBBSAm is het afgelopen jaar gegroeid naar 108 lopende matches in het CBM programma. Het aantal aanmeldingen
is meer toegenomen dan de groei van het aantal lopende CBM matches. Dit heeft niet/nauwelijks te maken met een
tekort aan vrijwilligers. De voornaamste reden is dat er minder financiële middelen waren dan beoogd.
Onder begeleiding van Price Waterhouse Coopers, dat hun medewerkers de mogelijkheid geeft zich tijdens werkuren
voor non-profitinstellingen in te zetten, zijn bestuur en directie een traject ingegaan om te bekijken hoe Big Brothers
Big Sisters Amsterdam duurzaam ontwikkeld kan worden. Dit heeft geleid tot een operationeel handboek en een
algehele professionaliserings slag, die BBBS in 2018 en de jaren erna moet helpen zo efficient en planmatig mogelijk
te werken.
Als gevolg hiervan hebben we samen met Trifork de laatste hand gelegd aan een op maat gemaakt, (afgestemd op de
bijgewerkte methodiek) systeem dat alle gegevens van de Bigs, Littles en de matches opslaat. De matchcoördinatoren
moeten hierdoor o.a. minder tijd kwijt zijn aan papierwerk en kunnen daardoor nog meer tijd aan de matches besteden.
BBBS is op de Zuidas gevestigd en de focus is daardoor gericht op het betrekken van het bedrijfsleven bij Big Brothers
Big Sisters Amsterdam. Door het organiseren van de 1ste Zuidas Easter Eggroll zijn de eerste stappen gezet. Met een
van de bedrijven is een samenwerking aangegaan waarbij medewerkers 1 keer per twee weken workshops aan een
groep Littles geven.
In de loop van het jaar is, ondersteund door de Nieuwe Poort en in samenwerking met vier andere stichtingen (Nederland
Cares, Giving Back, IMC Weekendschool en LIC), de alliantie “Verbinden” gestart. Deze alliantie richt zich op het
verbinden van Young Professionals (als vrijwilliger) aan jongeren met een afstand tot werk en kinderen in
achterstandswijken. Voor BBBS betekent dit een toename van het aantal vrijwilligers uit een nieuwe doelgroep, die
financieel ondersteund wordt. Door samen op te trekken kunnen nog meer kinderen en jongeren een mentor krijgen.
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MISSIE EN VISIE
Missie:
Alle kinderen en jongeren in Amsterdam de mogelijkheid geven hun talent te ontwikkelen met behulp van
professioneel begeleide 1-op-1 mentorrelaties met meetbare uitkomsten.

Visie:
Voor alle kinderen is succes in het leven weggelegd

Verantwoording:
We werken samen met ouders/verzorgers, vrijwilligers en organisaties/instellingen. We vinden het tot onze
verantwoordelijkheid behoren dat ieder kind in onze programma's o.a. meer zelfvertrouwen opbouwt, betere
vriendschappen creëert en meer uit zichzelf haalt, maar ook risicovol gedrag weet te vermijden en zijn/haar
schoolopleiding afrondt.
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ORGANISATIE
Bestuur
Het bestuur van Big Brothers Big Sisters of Amsterdam bestaat uit 3 leden en is actief betrokken. Het bestuur draagt
de eindverantwoordelijkheid voor de Stichting Big Brothers Big Sisters Amsterdam. Het bestuur stelt het jaarplan, de
begroting en het jaarverslag vast en geeft advies aan de directie. Het bestuur kwam 6 keer voor bestuursvergaderingen
bijeen. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur en ontvangen geen beloning. BBBS is een ANBI stichting.

Team
Big Brothers Big Sisters Amsterdam heeft een directeur die zich naast directeurstaken ook bezighoudt met de
supervisie van de matching en de matchcoördinatoren.
Er zijn twee matchcoördinatoren in dienst. Alle medewerkers hebben een universitaire opleiding afgerond.
De directeur is van eind juli tot half november met zwangerschapsverlof geweest en is van eind augustus tot half november vervangen.
Een van de matchcoördinatoren is van augustus tot eind november ziek geweest en heeft daarom, conform het reintegratie traject, minder uren kunnen werken. Het adhoc vinden van vervanging voor onregelmatige uren en
onbepaalde tijd, is lastig gebleken. Daardoor heeft de directeur samen met de andere matchcoördinator deze werkzaamheden (gedeeltelijk) overgenomen. Door de minimale personele bezetting, BBBSAm heeft immers een klein team,
zijn sommige evaluaties van de matches niet volledig conform BBBS richtlijnen uitgevoerd.
Het bestuur heeft daarom besloten de eerste helft van 2018 te gebruiken om orde op zaken te stellen en de directeur
de gelegenheid te geven een meerjarenbeleid op te stellen, die de duurzaamheid van de organisatie kan waarborgen.
Het eigen vermogen van eind 2017, wordt gebruikt om deze transitie/overbruggingsperiode te ondervangen.

Vrijwilligers
De vrijwilligers/mentoren zijn het hart van onze organisatie. Zonder hun inzet zou Big Brothers Big Sisters Amsterdam
haar doelstelling niet kunnen halen. Wij zijn hen dan ook zeer dankbaar voor hun onvermoeide inzet en betrokkenheid.

Doelstelling
De doelstelling van BBBS is het tot stand brengen van mentorrelaties en het begeleiden van matches voor/van zoveel
mogelijk kinderen (die dat zelf ook graag willen), waarbij het bieden van ondersteuning ten behoeve van een beter
functioneren in hun dagelijks bestaan en het vergroten van het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en het verbreden van
hun sociale horizon de belangrijkste onderdelen zijn.
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TRAJECT
Vrijwilliger:
Introductie avond
De matchcoördinator licht de potentiële vrijwilligers in over de gang van zaken bij Big Brothers Big Sisters Amsterdam.
Wat is de werkwijze, welke kinderen/jongeren worden aangemeld en wat wordt er van een vrijwilliger verwacht. Er
wordt nadruk gelegd op het feit dat het accepteren van een match vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Vrijwilligers die
van tevoren vermoeden dat zij niet elke week met de Little een activiteit kunnen ondernemen voor de looptijd van
tenminste 1 jaar, vallen af.
Na een introductieavond weet de potentiele vrijwilliger goed wat er van hem/haar verwacht wordt (1-1-1-1, 1 keer per
week, 1 jaar, tenminste 1 uur met 1 kind/jongere). Daardoor durft een aantal vrijwilligers de stap niet te zetten. De
voornaamste reden is dat zij de tijdscommitment op dat moment niet aan durven aangaan vanwege een drukke baan
of dat zij waarschijnlijk van baan gaan veranderen, gaan verhuizen, van plan zijn voor een langere tijd naar het buitenland
te gaan etc. Degenen die besloten hebben zich in te zetten als mentor ondertekenen “een contract” voor een jaar. Op
vrijwillige basis, dan kan niet anders. Als BBBS na een proeftijd van twee weken alsnog twijfel over de “houdbaarheid”
of de inzet van de match krijgt dan zal BBBS niet matchen. Doordat de methodiek toeziet op de inzetbaarheid en de
kwaliteit van de match valt gedurende het voortraject nog een aantal vrijwilligers af.

Trainingsavond en diepte interview vrijwilliger
Na de introductieavond kunnen de vrijwilligers zich inschrijven. Er worden drie referenties nagetrokken, een internetcheck, computercheck en een schriftelijke intake gedaan. Dit diepte-interview wordt na de inhoudelijke training bij de
vrijwilliger thuis gehouden. Een Verklaring Omtrent Gedrag wordt aangevraagd.
De training is verplicht. Het gaat over communicatieve vaardigheden, kenmerken van kinderen en jongeren van een
bepaalde leeftijd, de rol als vrijwilliger, signaleringsplicht. Aandacht wordt besteed aan de veiligheid van de kinderen/jongeren.

Matchvoorstel
Op basis van alle verzamelde informatie gaan we op zoek naar een Little die het best past bij de
voorkeuren, kwaliteiten en interesses van de vrijwilliger. De matchcoördinator maakt een matchvoorstel
en bespreekt deze met de vrijwilliger. Bij positieve reactie zal contact opgenomen worden met ouder en
kind. Stemmen zij ook in met het voorstel dan wordt er een afspraak gepland voor de kennismaking.
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Matchtraject

Ma Matchtraject vrijwilliger
Je meldt je aan via je de website. Je ontvangt
een uitnodiging voor de introductieavond. Ga je
door? Zoja, je vult het voorinterview in.

STAP 1

Jouw referenten worden gecheckt en jouw VOG
wordt aangevraagd.

STAP 2
Je volgt een training en er vindt een
diepteinterview bij je thuis plaats.
Een succesvolle inschrijving vereist de voltooing
van de training en alle screeningscomponenten .

STAP 3

Wij gaan op zoek naar een geschikte match o.a.
gebaseerd op gezamenlijke interesses,
persoonlijkheid en locatie. Een matchvoorstel
wordt gedaan.

STAP 4

Er vindt een meet and greet plaats bij ouder en
kind thuis, samen met de matchcoordinator.
Let the fun begin!

STAP 5

We ontvangen veel aanmeldingen van Ouder, - en Kind Teams, Samendoen teams,
hulpverleningsinstanties, maar ook ouders. Na aanmelding wordt er binnen 2 weken een afspraak
gemaakt voor een intake bij ouder en kind thuis om o.a. te bekijken waar het kind/jongere bij
ondersteund kan worden en of BBBS de geschikte organisatie is voor het kind/de jongere. Ouder en
kind/jongere moeten beide gemotiveerd zijn wil het kind aan het programma kunnen deelnemen.
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Beëindigen match
De matches kunnen na 1 jaar beëindigd worden. Onderzoek wijst uit dat matches tenminste 1 jaar, wekelijks contact, zo
mogelijk 1,5 jaar (2de jaar 2-wekelijks contact) moeten lopen om het beste resultaat te boeken. Het opbouwen van de
vertrouwensband met kinderen uit de eenoudergezinnen in armoede vergt veel geduld en tijd. Als het vertrouwen in
de Big volledig is, worden de beste resultaten geboekt.
Bij enkele matches is mentoring na 1 jaar voldoende, omdat bv de omstandigheden veranderd zijn, maar de meeste
matches gaan door na het 1ste jaar. Indien begeleiding van BBBS niet meer nodig is, blijven de meeste Littles en Bigs
elkaar vaak nog wel ontmoeten (zodat de Littles altijd iemand in hun leven houden waar zij een beroep op kunnen
doen). Dat kan zijn na een jaar, maar ook pas na twee, drie of vier jaar. De vrijwilligers vinden het vaak een geruststellend idee dat zij altijd terecht kunnen bij de organisatie voor vragen en zij kunnen samen met ouder/kind en BBBS actief
doelen opstellen.

10

PROGRAMMA’S
Community based mentoring programma (CBM)
Het Community-Based mentoring programma is het traditionele programma van Big Brothers Big Sisters. De
community, de buurt en omgeving worden ingeschakeld. Dit programma koppelt kwetsbare kinderen/ jongeren in
de leeftijd van 5 tot 18 jaar aan zorgvuldig gescreende vrijwilligers/rolmodellen van 21 jaar of ouder. CommunityBased Matches zijn matches waar de vrijwilliger/mentor en het kind/de jongere gedurende tenminste 1 jaar
gematched worden en minimaal 1 uur per week leuke, interessante en leerzame activiteiten ondernemen. Te denken
valt aan sporten, naar een museum gaan, naar een voorstelling gaan, muziek luisteren, koken, huiswerk maken of
gewoon lekker kletsen. De activiteiten zijn o.a. gericht op het vergroten van de horizon en ontdekken/stimuleren van
de talenten van het kind. De vrijwilligers geven extra aandacht en bouwen een vertrouwensband met de
kinderen/jongeren op. De 1-op-1 relatie wordt ondersteund door een matchcoördinator die verantwoordelijk is voor
de voortgang van de match.

Couples for kids
Deze community-based mogelijkheid is bedoeld voor een samenwonend, (echt)paar dat het leuk vindt om samen
mentor te zijn voor een kind. Zij ondernemen samen leuke en interessante activiteiten. Het kind/de jongere kan
samen met het “couple” tijd doorbrengen of af en toe met één van de partners.

Big Bunch programma
Het Big Bunch programma is voor kinderen/jongeren die op de wachtlijst staan voor het community-based 1-op-1
programma of hun broertjes en/of zusjes. Deze kinderen gaan 2 keer in de maand, onder begeleiding van twee of
meer Bigs (afhankelijk van het aantal kinderen) allerlei verschillende activiteiten ondernemen. Als er een match
gevonden is voor het CBM programma zal het kind/de jongere de groep verlaten.
Een voordeel van het Big Bunch programma is ook dat wij vrijwilligers die heel enthousiast en geschikt zijn als Big,
maar die de tijdscommitment van het CBM programma (1-op- 1, eenmaal per week) niet kunnen of durven aangaan,
zich soms wel kunnen verbinden aan het Big Bunch programma. En 18 plussers (ipv 21 ers voor het CBM) kunnen ook
deelnemen.
Note: De Big Bunch vrijwilligers doorlopen hetzelfde traject als de CBM mentoren, met als uitzondering dat het diepte
interview niet altijd bij hen thuis plaatsvindt. De begeleiders ondernemen activiteiten in de buurt/ stad en nemen de
kinderen, in tegenstelling tot het CBM programma (waar dit wel mogelijk is), niet mee naar huis.
Ook hebben zij, naast de algemene training nog een training gekregen die gericht is op het begeleiding geven aan
groepjes kinderen.

11

RESULTATEN
1 januari 2017 t/m 31 december 2017
CBM
Vanaf 1 januari 2017 hebben zich 128 personen via de website aangemeld en aangegeven dat zij graag meer informatie zouden krijgen over de organisatie. Er zijn 12 CBM introductie avonden gehouden. Niet alle geïnteresseerden
hebben zich daadwerkelijk aangemeld voor een introductie avond.
Het aantal vrijwilligers dat besloten heeft na een introductieavond zich aan te melden als Big Brother of Sister is 52.
Er hebben 52 intakegesprekken plaatsgevonden.
Er zijn 9 inhoudelijke CBM trainingen gehouden, waar de vrijwilligers voorbereid worden op hun taak.
Er zijn 78 kinderen aangemeld, met 58 kinderen en ouders hebben intakegesprekken plaatsgevonden. In totaal staan er
35 kinderen op de wachtlijst.
In totaal zijn er 138 matches onderhanden geweest, aan het einde van dit jaar was het aantal lopende matches 108. Er
zijn 30 dematches geweest, de voornaamste redenen hiervoor waren als volgt:
-

langer dan 3 jaar gematched

-

de jongere is 18 geworden

-

verhuizing/reis Big naar buitenland

Big Bunch:
In 2017 hebben we 38 kinderen, verdeeld over vier groepen, ondersteund met ons Big Bunch programma. Dit zijn
kinderen geweest die op de wachtlijst stonden voor het 1 op 1 programma, maar ook broertjes en zusjes van deze
kinderen.
Er was een groep in Zuidoost, 2 groepen in West en 1 groep met verzamelplek Centraal station. Deze laatste groep was
met name voor de kinderen uit Ijburg en Noord. De groepen zijn tweewekelijks begeleid door onze Big Bunch mentoren.
In totaal zijn dit er 10 geweest.
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Cijfermatig overzicht 2017 CBM (incl. couple for kids)
BIG BROTHERS BIG SISTERS OF AMSTERDAM
01-01-2017 t/m 31-12-2017
Aanmelding vrijwilligers

128

via website
Deelname introductie vrijwilligers

97

Deelname trainingen vrijwilligers

52

Intakegesprekken vrijwilligers

52

Vrijwilligers in traject

2

Vrijwilligers in de wacht voor
matching

4

Aanmelding kind via intermediair/
ouder op website

78

Intake gesprekken ouder/kind

58

Wachtlijst kinderen/jongeren

35

Matches per 31-12-2016

99

Nieuwe matches

39

TOTAAL

138

Dematches

30

Stand per 31-12-2017

108
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Overzicht ontwikkeling kinderen/jongeren op 21 onderdelen
Slechter

Geen verandering

Beter

1,4%
0,5%

14,3%
20,8%

84,3%
78,7%

1,5%
2,5%

32,9%
29,3%

65,6%
68,2%

1,4%

41,9%

56,7%

0,9%

37,4%

61,7%

1,2%

39,9%

58,9%

1,3%

50,9%

47,8%

6,6%
4,5%

24,1%
30,1%

69,0%
65,4%

3,4%

39,7%

56,9%

Houding op school

4,9%

35,6%

59,5%

Gedrag op school

5,8%

33,3%

60,9%

Criminaliteit

5,7%
2,6%

47,2%
63,6%

47,2%
33,8%

0,0%
0,3%

62,5%
8,6%

37,5%
91,1%

2,1%

37,2%

60,7%

5,0%
2,8%

39,3%
31,6%

55,7%
65,6%

1,1%

33,9%

64,9%

Zelfvertrouwen
Kan zijn/haar
gevoelens uiten
Kan besluiten nemen
Heeft interesses
en/of hobby’s
Persoonlijke hygiëne,
verschijning
Positief
toekomsperspectief
Gebruik van openbare
voorzieningen
Gebruik van
voorzieningen op
school
Schoolprestaties
Houding ten
opzichte van school
Huiswerk

Sigaretten, alcohol,
drugs
Seksualiteit
Vertrouwen in de
vrijwilliger
Respect voor
andere culturen
Relatie met gezinsleden
Contact met
leeftijdsgenoten
Contact met
volwassenen
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EEN MATCHKOPPEL
VERTELT

15

ACTIVITEITEN ALGEMEEN
PWC
PwC heeft zich ingezet om een professionaliseringsslag te maken bij BBBS. Een aantal medewerkers heeft de organisatie doorgelicht en heeft vervolgens een plan opgesteld. Het plan is uiteindelijk samengevat in een Handboek, dat
gebruikt wordt bij het gehele matchingsproces en dat er zorg voor moet dragen dat sommige processen effectiever
verlopen.
De penningmeester heeft vervolgens meegedaan aan de wedstrijd van Stichting What Matters2U. Met deze stichting
uit PWC waardering voor collega’s die zich inzetten voor een goed doel. BBBSAm heeft een prijs en daarmee een geldbedrag gewonnen.

Alliantie “Verbinden”
De Nieuwe Poort is in samenwerking met de Goldschmeding Foundation een grootschalig programma gestart om jongeren aan het werk te helpen. In de Nieuwe Poort zijn vele discussies gestart door organisaties die hieraan trachten
een bijdrage te leveren. Om de diverse organisaties te bundelen en niet twee organisaties met de dezelfde doelstelling
te betrekken zijn er allianties gevormd. BBBS maakt deel uit van de Alliantie “Verbinden”.
In deze alliantie van 5 organisaties worden Young professionals aangemoedigd om zich in te zetten als vrijwilliger. Daartoe worden speciale thema avonden gehouden en is onder andere een apart onderdeel op de website van Nederland
Cares ontwikkeld. 2017/2018 is een pilot jaar. Indien er voldoende resultaat geboekt wordt zal een langlopend project
ingezet worden.
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Appeltje van Oranje
Op 18 december 2017 werd bekendgemaakt dat Big Brothers Big Sisters Amsterdam een van de 40 initiatieven is die
geselecteerd werd voor het Appeltje van Oranje 2018. Dit jaar gaat de prijs naar jonge sociale initiatiefnemers (tot 35
jaar) die met behulp van hun initiatief een socialere samenleving beogen. Deze selectie heeft ondermeer tot gevolg dat
de naamsbekendheid van Big Brothers Big Sisters vergroot wordt. Vanuit het Oranje Fonds is er een grote mediacampagne gestart, ook brengen wij Big Brothers Big Sisters via een social media campagne onder de aandacht.
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ACTIVITEITEN MET
BIGS EN/OF LITTLES
Bezoek aan Wethouder Vliegenthart
Op woensdag 8 februari zijn de Littles bij de wethouder op het stadhuis langs geweest en het tijdens de “Omarm- prijs”
aangeboden schilderij in oktober 2016, hing inderdaad boven zijn bureau! De kinderen gingen in gesprek met de
wethouder over zijn functie, wat zij graag voor zichzelf en Amsterdam zouden wensen en hoe ze het vonden om een
Big Brother of Big Sister te hebben. Een geslaagde en leerzame middag.

Zuidas Easter Egg Roll
Op 13 april organiseerde Big Brothers Big Sisters Amsterdam voor de eerste keer de Zuidas Easter Egg Roll. De Zuidas
Easter Egg Roll is naar Amerikaans voorbeeld, waar de president van de US in zijn achtertuin een wedstrijd houdt voor
kinderen van diverse organisaties zoals BBBS, en die plaatsvindt rond Pasen.
Aan de Egg Roll namen diverse Zuidas bedrijven deel die samen met de kinderen met een ei op een lepel probeerden
zo snel mogelijk het parcours af te leggen.
De bedrijven sponsorden d.m.v. het adopteren van 1 of meer “eieren” BBBS, waardoor er een aantal nieuwe matches
gemaakt kon worden. Het startsignaal werd gegeven door de Consul van de US, Mr. McCawley, enkele US mariniers
namen ook deel aan de wedstrijd. Naast de Egg Roll werden diverse activiteiten georganiseerd. De kinderen ontvingen
een deelnemers medail le en kregen allemaal een prijs. De wisseltrofee werd gewonnen door Nauta Dutilh.
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US Navy vessel
Op zondag 30 april zijn wij voor de tweede keer
uitgenodigd door US Consul mr. D. McCawley om het Us
navy vessel te bezoeken. Van de mariniers (van huis uit
bekend met BBBS) hebben wij met een groep Littles een
rondleiding

gekregen

op

dit

reusachtige

en

indrukwekkende schip. Daarna hebben de kinderen en de
bemanning nog allerlei spellen met elkaar gedaan. Het
was wederom een zeer geslaagde, leerzame en
bijzondere dag.

Anne en Zef
Op donderdag 4 mei kreeg een aantal Littles een warm ontvangst in de Stadsschouwburg door de Toneelmakerij. De
kinderen bezochten de voorstelling Anne en Zef. Aansprekende verhaallijnen, serieuze onderwerpen maar ook ruimte
voor humor en grapjes. Een perfect georganiseerde en gezellige middag.
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Vriendenloterij; hartenwens in vervulling
De Vriendenloterij sponsort BBBS per kwartaal met een bijdrage die opgebracht wordt door de deelnemers aan de
Vriendenloterij, die tevens aangegeven hebben dat een gedeelte van hun lot voor BBBS bestemd is. Daarnaast honoreren zij aanvragen voor “hartewensen” waardoor een van onze Littles met zijn Big een voetbalwedstrijd van FC Barcelona in het Camp Nou konden bijwonen. Vliegreis, hotel, tickets, eten en drinken alles inbegrepen. Dat had de Little
natuurlijk nooit kunnen dromen. Alsof het voorbestemd was, de dag waarop wij de Little gingen verrassen bij Mauk
thuis, had hij een FC Barcelona t-shirt aan. Z’n eerste reactie: “ik ben in shock”.
Het bezoek aan de stad, het stadion en de voetbalwedstrijd, een ervaring om nooit te vergeten! Mauk stuurde ons
daarna het volgende bericht:
Het was een top weekend! Heerlijk weer en een mooie wedstrijd! Een geweldige beleving!

Eden McCallum:
Eden McCallum, een van de deelnemende bedrijven aan
de Egg roll, geeft aan meer voor Big Brothers Big Sisters
Amsterdam te willen betekenen.
In samenspraak gaan werknemers van Eden McCallum
voor een periode van een half jaar, 1 keer in de twee weken, aan een groep Littles workshops geven, maar ook
andere leuke en interessante activiteiten met hen ondernemen.

20

PARTNERS & SPONSOREN 2017

Stichting GOA
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Sponsoren Egg Roll

•

Bronwasser
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VOORUITBLIK 2018
In 2018 zullen we ons meer focussen op de stabiliteit van de organisatie en meer op de kwaliteit van onze matches.
Het CBM programma, het traditionele programma van BBBS, zal met het nieuwe systeem, gemaakt door Trifork, nog
beter uitgewerkt worden. Dit komt de kwaliteit van de matches ten goede. Ook trachten we de Littles, naast de
ondersteuning van hun Bigs, nog meer handvaten/vaardigheden aan te reiken. Dit willen we in samenwerking met
bedrijven doen, die workshops geven over interessante thema’s, al dan niet gerelateerd aan de werkzaamheden van
het bedrijf.
Het Big Bunch programma is de afgelopen jaren erg waardevol gebleken. Naast het feit dat je d.m.v. de activiteiten in
eerste instantie de horizon van het kind verbreedt, krijg je op deze manier ook een breder beeld van een kind. We
kunnen ook meer dan 1 kind in het gezin ondersteuning bieden. Dit heeft mede als gevolg dat we het gezin nog beter
leren kennen, wat de gehele relatie met het gezin ten goede kan komen en zo ook het behalen van gestelde doelen
vergemakkelijkt. We hebben immers een nog betere indruk van het gezin en de onderlinge relaties.
Het vinden (en behouden) van vrijwilligers voor het Big Bunch programma was een uitdaging voor de organisatie. Dit
geldt met name voor het bieden van continuïteit en stabiliteit qua groepen en begeleiders. Er staan steeds kinderen
op de wachtlijst die vooralsnog niet aan het Big Bunch programma deelnemen en er komen wekelijks nieuwe
aanmeldingen van kinderen/jongeren binnen. Tot nu toe hebben we alleen kinderen tot 12 jaar laten deelnemen aan
de Big Bunch groep, we willen de leeftijd verhogen tot 16 jaar, omdat daar ook behoefte aan is.
De oproep van de Kinderombudsman om speciale aandacht te besteden aan kinderen en jongeren met een
gedetineerde ouder, is ons niet ontgaan. BBBS International heeft een programma ontwikkeld dat zich richt op deze
doelgroep. Dit programma zal door BBBS ingezet worden.
Om deze ambities waar te kunnen maken is een structurele, financiële basis nodig. Wij gaan hiertoe een
gemeentelijke subsidie aanvragen. Daarnaast zullen we doorgaan met het betrekken van het bedrijfsleven en
fondsen bij BBBS. We streven naar een verhouding van ongeveer Gemeente 50% en fondsen/bedrijfsleven 50%.
Een jaar met vele uitdagingen staat voor ons. Met ons team en meer dan 100 betrokken vrijwilligers die zich inzetten
om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te ondersteunen, houden wij het vertrouwen dat we deze uitdagingen
zullen trotseren!
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