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Voor u ligt de derde nieuwsbrief
van Stichting Witboek. Dit is
belangrijk voor Witboek, want via
deze weg zal Witboek u op de
hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen en de
ondernomen activiteiten.
In dit nummer worden de
belangrijkste activiteiten kort
beschreven die in de eerste half
jaar van 2012 is ondernomen en
wat nog zal komen.

Studentenhuizen	
  

∞

info@stichtingwitboek.nl

∞

020 - 785 63 31

Gezelligheidsbijeenkomsten	
  
Om betere verstandhouding tussen
ouders, jongeren en begeleiders te
realiseren, organiseert Stichting Witboek
in samenwerking met de ouders
gezelligheidsbijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten maken ouders en docenten
nader kennis met elkaar en kunnen zij vrij
praten over het functioneren van de
schoolgaande jeugd. De bijeenkomsten
vinden niet op school plaats, maar worden
mogelijk gemaakt door de gastvrijheid van
de ouders zelf.

Net als in de voorgaande jaren bied
Witboek studenten de mogelijkheid aan
om te verblijven in een studentenhuis.
Voor meer informatie hierover zie onze
website www.stichtingwitboek.nl of
www.stichtingwitboek.com.

Het project ‘ouderparticipatie’ hangt nauw
samen met het project
‘ouderbetrokkenheid’ maar onderscheidt
zich doordat er bij dit project ook docenten
aan tafel zitten. Zo schept dit project de
mogelijkheid voor leraren en ouders om
elkaar te kunnen benaderen in een
informele sfeer.

Met 13 woningen voor begeleid wonen
gaat het voor de wind met Witboek.
Gemiddeld zijn er zo'n 4 studenten per
huis. Het doel is het aanbieden van een
veilige en betrouwbare woonruimte aan
studenten.

In dit kader zijn in het afgelopen half jaar 2
bijeenkomsten geweest die zeker
vruchtbaar werd ervaren door de
deelnemers.

Om te realiseren dat deze kwetsbare
jongeren hun studie inderdaad weten af te
ronden, geeft de stichting de jongeren
mogelijkheid tot verzelfstandiging,
stimuleert de stichting hen het maximale
uit henzelf te halen en beter te presteren.
Inherent onderdeel hiervan is het
bevorderen van de deelname van deze
jongeren aan het maatschappelijk verkeer.

Kerstdiner	
  
Medio januari is er net na de
kerstperiode net als vorig jaar een
multiculturele kerstdiner georganiseerd
door Witboek. De ouders hebben het
een en ander thuis gekookt en
klaargemaakt waarbij we gezellig met de
ouders en kinderen gezamenlijk hebben
gegeten.
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Jaar	
  afsluiting	
  

Het	
  verhaal	
  van	
  een	
  rolmodel	
  

Net als vorig jaar is er weer door de
vrijwilligers van Witboek multicultureel
braderie georganiseerd en alles zelf
bekostigd. De moeders werden gevraagd
of zij ook wat klaar wilden maken om het
gezamenlijk te consumeren. Zo’n braderie
geeft de mogelijkheid om de contacten
tussen buurtbewoners en stichting
Witboek te versterken. Op deze manier
zullen we elkaar ook beter leren kennen.
Voor de kinderen worden er leuke
activiteiten klaar gelegd zodat de ouders
rustig op hun gemak de kraampjes konden
aflopen.

Witboek wil een reeks bijenkomsten
organiseren waarbij een rolmodel zijn
eigen verhaal vertelt. Ouders samen met
hun kinderen zijn welkom.

Opvoeding	
  	
  

• zijn/haar ‘bewandelde wegen en de
problemen die hij/zij tegen is gekomen’

Van de seminars die beoogd werden zijn
de volgende aan de orde geweest.
- Verantwoord spelen
- Belonen
- Straffen
- Grenzen aangeven
- 2 seminars met casussen uit het
leven van de deelnemers
In totaal hebben zo'n 60 ouders
deelgenomen aan de seminars. Er was
veel verzoek voor meer vervolg en het
bestuur kijkt naar de mogelijkheid om dat
te realiseren.

Cultuur	
  verkennen	
  
Studenten bij begeleid wonen hebben in
het afgelopen half jaar sociaal-culturele
activiteiten ondernomen:
- musea bezoeken
- cultuur getinte uitjes naar
verschillende steden in Nederland
- Zaanse Schans

Een rolmodel kan zijn iemand die een
succesvolle carrière heeft in het
bedrijfsleven, een maatschappelijk werker,
een arts, een leraar, een rechter, een
politie, een wethouder enz. De bedoeling
is dat tijdens zo’n bijeenkomst de rolmodel
vertelt hoe hij/zij tot zover heeft kunnen
schoppen. Tijdens deze bijeenkomsten zal
de rolmodel vertellen over:

• zijn/haar beroep en de mogelijkheden
erin en nog veel meer.
De ouders en hun kinderen krijgen een
succesvolle rolmodel te zien. Zo kunnen
ze een beeld vormen over een aantal
beroepsvelden en niet te vergeten dat de
kinderen aangespoord worden om te
denken over zijn/haar eigen
toekomstbeeld.
Witboek is bezig met werven voor deze
activiteit die na de zomervakantie van start
zal gaan. Wil je hieraan deelnemen dan
graag je aanmelden via email:
info@stichtingwitboek.nl

Werving	
  
Witboek heeft altijd vrijwilligers en
donateurs nodig om haar activiteiten te
verwezenlijken. Durf je de uitdaging aan?
Meld je aan via info@stichtingwitboek.nl

