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Voor u ligt de eerste 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.
Zo is in dit nummer de
belangrijkste activiteiten kort
beschreven die in het eerste half
jaar van 2011 is ondernomen en
wat aankomend half jaar zal
komen.

Studentenhuizen	
  
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.
Met 8 woningen 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.
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.

‘Voorlezen	
  aan	
  kinderen’	
  
Ouders van leerlingen hebben
voorlichting gehad over hoe voor te
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lezen en wat er nog bij komt kijken. Zo
zijn ze geïnformeerd over dat er minder
kans is op leesproblemen als ouders
jonge kinderen voorlezen. Jonge
kinderen die worden voorgelezen
ontwikkelen van jongs af aan het begrip
van geschreven taal en raken vertrouwd
met boeken. Niet alleen de
woordenschat wordt gestimuleerd maar
ook het begrip van zinnen en verhalen
en de manier waarop verhalen zijn
gestructureerd. Verhalen lokken
bovendien taalgebruik uit. Kinderen
willen graag over het verhaal en hun
eigen ervaringen praten.
Voorlezen maakt kinderen nieuwsgierig
en dat is een goede voorbereiding op de
taken die het kind later op school gaat
uitvoeren. Vandaar dat we middels deze
voorlichting ouders attent willen maken
op het belang van voorlezen.

Kerstdiner	
  
Ter afsluiting van het jaar is er in de
kerstperiode 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.

Thee-‐avonden	
  
Om deelname aan dit project te
bevorderen en problemen als
taalproblemen, culturele verschillen en
gebrek aan initiatief op te vangen zijn er
in het afgelopen jaar 5 thee-avonden
georganiseerd. Tijdens deze
groepsbijeenkomsten werd gesproken
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over opvoeding en onderwijs binnen de
verschillende culturen. Alle deelnemers
gaven aan het zeer prettig ervaren te
hebben en kijken uit naar de volgende
bijenkomsten.

Jaar	
  afsluiting	
  
Voor de sluiting van het schooljaar hebben
de vrijwilligers een 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.

Voorlichting	
  voor	
  ouders	
  
Vol overtuiging houden we vol dat een
kind in samenhang opgroeit met zijn
ouders en directe omgeving. Voor een
gezonde relatie tussen kind en ouder
heeft stichting Witboek een informatief
seminar georganiseerd over de
ontwikkeling van kinderen. Deze
voorlichting is op locatie bij Witboek
gegeven. De opkomst was groot met 20
vaders en moeders van kinderen die af
en toe deel namen aan de activiteiten
van Witboek.

Opvoeding	
  	
  
Witboek zal een serie van seminars
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starten over opvoeding. Hierbij zullen
volgende onderwerpen de revue
passeren:
- Hoe leer ik mijn kind beter kennen
- Gezond voeden
- Verantwoord spelen
- Belonen
- Straffen
- Grenzen aangeven
- 2 seminars met casussen uit het
leven van de deelnemers

	
  
Cultuur	
  verkennen	
  
Witboek zal stappen ondernemen haar
achterban dichter bij de Nederlandse
cultuur te brengen en op deze manier
actief burgerschap te stimuleren door:
- musea bezoeken
- cultuur getinte uitjes te organiseren
- sociaal-culturele activiteiten
organiseren met meer
intercultureel dialoog aspecten

	
  
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

