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In dit nummer worden de
belangrijkste activiteiten kort
beschreven die in de tweede half
jaar van 2011 is ondernomen en
wat nog 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.
In het tweede halfjaar zijn zo'n 4 woningen
toegevoegd. 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.

Film	
  –	
  avonden	
  
Studenten belonen middels gezamenlijk naar
film te kijken op locatie en dan ook nog samen
genieten van snacks wordt “tof” genoemd. Film
is min of meer een beloning voor de studenten
voor hun motivatie en inzet. Op het moment
dat de studenten positief bekrachtigd worden,
wordt de intrinsieke motivatie versterkt.
Hierdoor presteren de studenten ook beter en
voelen zich gewaardeerd.
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Iftar	
  –	
  maaltijden	
  voor	
  
buurtbewoners	
  
Tijdens de maand Ramadan hebben we
voor de buurtbewoners een Iftar maaltijd
georganiseerd. Een leuk gelegenheid om
gezellig bij elkaar te komen, bij te kletsen en
heerlijk te eten. Tijdens het eten zijn er
interculturele contacten ontstaan en zij we
meer te weten gekomen over elkaars
cultuur.

	
  
Zomerfestijn	
  	
  
Wat is een leukere manier om het jaar af te
sluiten dan met z’n allen bij elkaar te komen
bij een leuk festival voor jong en oud waar
volop gegeten kan worden, genieten van
muziek, sport, het weer en nog veel meer.
Dit is een leuke gelegenheid geweest voor
zowel de kinderen als ouders. Tevens was
er volop interactie tussen diverse
bevolkingsgroepen.

Uitje
Studenten en leerlingen die deelnemen
aan begeleid wonen en / of op vrijwillig
basis huiswerkbegeleiding genoten namen
deel aan een uitje. Zo zijn een bibliotheek,
markt en een bedrijf bezocht.
Op deze manier hoopt Witboek bij de
leerlingen bewustzijn teweeg te brengen
voor hun keuze als het gaat om
vervolgonderwijs en ontwikkelen van
beroepsoriëntatie.
Alle ouders waren vooraf ingelicht en is
om hun toestemming gevraagd. Achteraf
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waren de ouders zeer blij met de positieve
mededelingen van hun kroost.

Deskundigheidscursus	
  
Begeleiders van Witboek hebben een hele
dag deskundigheidscursus gehad over
onderwerpen als: zelfontplooiing,
zelfdiscipline, verdraagzaamheid, sociale
vaardigheden, beleefdheid en assertiviteit.
Onderwerpen die nodig zijn om beter
inzet te tonen en meer uit jezelf te krijgen.
Witboek is dan ook continu bezig om via
dit soort trainingen vaardigheden van
haar begeleiders te bevorderen.
Uiteindelijk zijn het leerlingen en ouders
die hiervan zullen profiteren.

Witboek	
  zoekt	
  donateurs	
  
Witboek heeft veel diverse activiteiten
gericht op de bevordering van het welzijn
van de samenleving. Gericht op een breed
doelgroep van jong tot oud. Voor de
activiteiten wordt een geringe bijdrage
gevraagd, maar zijn niet geheel
kostendekkend. Stichting Witboek heeft
hierdoor behoefte aan donateurs die onze
stichting willen helpen.
Witboek heeft per 1 januari 2008 de Anbi
status. U kunt dus gerust uw giften
aangeven als u uw aangifte doet.

Sport	
  voor	
  jongeren	
  en	
  ouderen	
  
Witboek heeft met regelmaat
sportactiviteiten georganiseerd voor
jongeren en ouderen in Amsterdam.
Sporten is niet alleen gezond, maar een
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welkome afwisseling tijdens de lange
schooldagen en dagelijkse bezigheden.
Door de jongeren te betrekken in
groepsactiviteiten wil Stichting Witboek
hen uit hun gewone omgeving trekken en
in een stimulerende omgeving plaatsen.
Door de jongeren te stimuleren om samen
bezig te zijn wil de stichting hen
ondersteunen in het vergroten van hun
sociale vaardigheden en het opbouwen
van een vriendenkring.
In deze hoedanigheid heeft Witboek op
verschillende momenten een zaal
afgehuurd zodat studenten, vrijwilligers
aan sport kunnen doen. Elk week waren er
zo'n 15 deelnemers.

Contact	
  en	
  info	
  over	
  de	
  stichting	
  
Voor meer informatie over Witboek kunt u
contact opnemen met 020-785 63 35 of per
email info@stichtingwitboek.nl
Ook kunt u onze website bezoeken
www.stichtingwitboek en
www.stichtingwitboek.com voor meer
info. Wilt u het beleidsplan van Witboek
over de jaren 2011-2013 dan verzoeken we
u met uw verzoek te mailen naar
info@stichtingwitboek.nl.

