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De huiskamer van Kidsplus is de
ontmoetingsplek voor alle kinderen
in de wijk
Nu eindelijk alle lockdowns en beperkingen achter de rug lijken, is het ook in
de huiskamer weer bijna net zo druk en gezellig als eerst. Binnenkort waarschijnlijk helemaal, als tieners hun eigen tiktok filmpjes opnemen in de multimediahoek of hun kookkunsten showen in de gloednieuwe keuken.
Nu is de huiskamer nog vooral een
ontmoetingsruimte voor de jongste
kinderen in de wijk. Hier kunnen ze 5
dagen in de week van alles beleven:
van sport en spel tot een
knutselmiddag of filmavond. Saskia
Bisschop, sinds een half jaar de nieuwe
coördinator van de huiskamer aan
Edisonstraat 65, denkt dat straks ook
de tieners zich vaker laten zien zodra
de nieuwe inrichting van de huiskamer
klaar is. Er komt een ‘green screen’,
een groen scherm waar je met de
computer iedere andere achtergrond
op kan zetten. En de huiskamer

beschikt straks over een ‘echte’
keuken. “Daarvoor hebben we een
sponsor gevonden.” In de nieuwe
keuken kunnen de kinderen straks hun
eigen gerechten klaar maken. “Samen
eten verbindt”, weet Saskia.
Zo organiseren ze iedere woensdag en
vrijdag de Lunchclub, waarbij ze
gezamenlijk een boterham eten voor
ze beginnen aan het programma van
die dag. De vrijwilligers bepalen het
programma, al gaat dit in de praktijk
vaak in overleg met de kinderen.
“Daarbij luisteren we naar wat de

kinderen willen. Saskia wil de buurt
meer gaan betrekken bij de Huiskamer
van Kidsplus. Ze wil ouders of andere
bewoners uitnodigen de kinderen
kennis te laten maken met een andere
cultuur en keuken.
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Kindervakantieweek 2022
De Kindervakantieweek (KVW) is een week voor kinderen van 6 t/m 12 jaar uit
Woensel West en Vredeoord! Ook de kids van 13+ jaar -de hulpleiding- draaien
een bijzondere week vol activiteiten; zij zijn onze toekomstige vrijwilligers!

Het grasveld aan de Groenewoudse-weg
wordt ieder jaar weer omgetoverd tot
een heel tof kampterrein! Zo’n 70
kinderen en 10 hulpleiding uit de wijk
schrijven zich jaarlijks in voor deze leuke
week. Spetteren op de waterdag of in het
zwembad, op onderzoek tussen de
bomen en struiken tijdens de natuurdag,
dansen tijdens de schuimparty of keihard
het KVW-lied meezingen: het is een
geweldige week! Ben jij er dit jaar ook
weer bij van 22 t/m 26 augustus?
Op magische wijze komt de Kindervakantieweek 2022 tot leven aan de
Groenewoudseweg. Waan je in een
droomwereld vol kleuren, feest en
spektakel. Misschien wel jouw
droomwereld want tijdens dit speciale
jaar kan jouw wens in vervulling. Waar
droom jij al 1001 nacht(en) van? Heb jij
zo’n droom waar je eigenlijk niet uit
wakker wil worden? Deze droom kán
werkelijk worden. Leef één week in een

droomwereld, vervul jouw diepgewortelde wens maar pas op dat een
wens geen nachtmerrie wordt!
Aanmelden kinderen
Het aanmeldformulier voor de
KVW 2022 is te verkrijgen via de
facebookpagina www.facebook.com/
kvwwoenselwest of bij Kids+ aan de
Edisonstraat 65. De kosten voor deze
kindervakantieweek bedragen €7,50 per
kind voor de gehele week. Aanmelden
kan tot 1 juli!
Oproep vrijwilligers
Natuurlijk kunnen we deze week alleen
organiseren als we voldoende vrijwilligers
hebben om te helpen.
Wat kun je doen tijdens deze week?
Groepsleiding (bij voorkeur ben je alle
dagen beschikbaar), opbouwen en
afbreken, decorbouwer, fruit/ranja hulp,
bereiden van een avondmaal voor de
organisatie etc.

Ook kinderen uit
Oekraïne nu op school
in Woensel-West
’t Palet is er voor alle kinderen uit de
wijk. Dus krijgen ook de Oekraïense
vluchtelingen die sinds maart worden
opgevangen in de wijk nu les op
school. Zij verblijven in het Gezellehuis vooraan in de Edisonstraat.
Samen met de moeder van één van de
leerlingen die de taal spreekt, ging de
school langs bij de vluchtelingenopvang om te laten weten dat de
kinderen welkom zijn. Daar kregen ze te
horen dat de behoefte om weer naar
school te kunnen groot is en dat een

van de moeders zelf docent is.
Vanaf maart zijn de eerste 15 kinderen
gestart op school. Eén uur per dag
krijgen ze les van de Oekraïense juf.
De rest van de schooldag sluiten ze in
twee- of drietallen aan bij hun Nederlandse leeftijdsgenootjes.
Via een laptop kunnen ze met programma’s werken die ze al kennen van
thuis. Volgens de school waren er op
de eerste schooldag al meteen veel
lachende gezichten te zien bij de
nieuwe leerlingen.

Oproep hulpleiding
Ben jij 13+ jaar en dus nét te oud voor de
KVW maar wil jij het niet missen? Als
hulpleiding help jij dagelijks mee met de
organisatie. Jet doet bijvoor-beeld
klusjes, helpt bij de op- en afbouw en
begeleidt activiteiten. Daarnaast heb je
een eigen pro-gramma en krijg je
tussendoor ook tijd om zelf te
zwemmen, chillen of van de kabelbaan
te gaan.
Aanmelden als vrijwilliger of hulpleiding
kan via: kvw.woenselwest@gmail.com.
Als organisatie passen wij de KVW ten
alle tijden aan op de laatste corona
maatregelen en vragen hierin ook uw
flexibiliteit.
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De moeder van
Nikesh over de
Huiskamer
Volgens zijn moeder kan Nikesh bij
de Huiskamer goed zijn energie
kwijt. “Ook leren ze om minder
afhankelijk te zijn en bouwen ze
zelfvertrouwen op door te ervaren
dat ze ook alleen zonder hulp iets
kunnen.
Ze leren samen spelen en dingen
doen. Ik zie dat mijn kinderen
opener en minder verlegen
worden.”

’t Palet en Kansen voor
Kinderen helpen elkaar
vooruit
Het is een wisselwerking. Dankzij basisschool ’t Palet hebben de vrijwilligers
van Kansen voor Kinderen de beschikking over leslokalen voor hun activiteiten. En de school heeft er zo een compleet naschools programma bij,
inclusief ‘extra juffen en meesters’.

Hulp bij rekenen en taal
Ook na de laatste bel is er nog van alles
te doen in de lokalen van basisschool
’t Palet. Van extra hulp met rekenen en
taallessen tot je eigen muziekinstrument
leren bespelen zodat je met het schoolorkest kan optreden in de eindmusical.
Soms lopen er zoveel ‘extra juffen en
meesters’ door de school, dat zelfs
adjunct-directeur Raoul Bongers het
overzicht even kwijtraakt.
En dan zijn in de klassen weer andere
kindergezichten te zien dan tijdens de
schoollessen. “Dit is namelijk bedoeld
voor alle kinderen uit de wijk”, zegt
Bongers. Dus sluiten er ook leerlingen
aan die naar een andere school gaan,
zoals naar de islamitische basisschool
Tarieq Ibnoe Ziyad en basisschool De
Opbouw. Het merendeel van de
wijkkinderen neemt deel aan één van
de naschoolse activiteiten.
Het wonder van Woensel West
We zijn ontzettend tevreden met de
samenwerking”, vertellen adjunct-

directeur Raoul Bongers en Maud van
der Poel namens ’t Palet en Kansen
voor Kinderen. Want dat het uitgebreide naschoolse programma een
positieve invloed heeft op de schoolprestaties zelf staat inmiddels wel vast.
Zo stond ’t Palet een aantal jaar
geleden nog onder toezicht nadat
bleek dat de school slecht scoorde en
veel leerlingen taalachterstanden
hadden. Toen gebeurde het wonder
van Woensel-West. Door de samenwerking tussen de gemeente
Eindhoven, woningcorporatie Trudo,
de basisschool en vele wijkpartners
draaide dit in een paar jaar tijd helemaal
om, in 2018 had ‘t Palet zelfs de
hoogste cito-score van alle basisscholen in Brabant. Het leverde ze het
predicaat excellente school op en een
bezoekje van de Vlaamse minister van
onderwijs. Zij was onder de indruk hoe
de hele wijk betrokken was bij het
leesplezier en de woordenschat van de
kinderen, dit dankzij het programma
Kansen voor Kinderen.
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Milan Maya blijft in
de wijk
Maya (21) kon dankzij haar netwerk van
Kansen voor Kinderen een huisje vinden
waardoor ze in de wijk kon blijven. “Toen
ik op mezelf wilde gaan wonen, wist ik 1
ding: Ik wil in de wijk blijven.”
Ook haar jeugd was heel anders verlopen
zonder de Huiskamer, denkt ze. “Ik heb
een leuke jeugd gehad en dat komt echt
door de wijk. Ik heb hier zoveel leuke
dingen gedaan en het voelde als één
grote familie. Iedereen kende elkaar, dat is
nu ik ouder ben helaas wel veranderd.”
Ook leerde ze cello spelen bij de
muziekles van Kansen voor Kinderen.
Inmiddels is ze nog steeds muzikaal actief:
zo speelt ze basgitaar, is bezig om
keyboard te leren en zingt ze in de kerk.”
Naast die leuke dingen en herinneringen,
heeft ze er ook van geleerd. “Om respect
te hebben voor mijn begeleiders en
communiceren en samenwerken met
andere kinderen.”

Populaire school
Waar ouders vroeger hun kinderen
bewust naar scholen buiten de wijk
stuurden, krijgen ze nu juist telefoontjes
van ouders uit de hele stad. Want
nergens is na de laatste les nog zoveel
aandacht en kans om hun talenten te
ontdekken en ontwikkelen als op ’t Palet.

Kansen voor Kinderen staat
nu op eigen benen
“Het enige dat de kinderen hiervan
gaan merken, zijn nog meer
activiteiten”. Dat zeggen de oudschooldirecteuren Yvonne van Mierlo
en Maretta de Jong die samen in
het nieuwe bestuur zitten. Om het
programma Kansen voor Kinderen
als zelfstandige stichting te gaan
overnemen moet er wel veel
veranderen, maar vooral achter de
schermen.
Voor het einde van dit jaar wil het nieuwe
bestuur van de stichting Kansen voor
Kinderen het stokje volledig hebben
overgenomen van de Buurtonderneming,
die een stapje terugdoet. De Buurtonderneming Woensel-West heeft in de
afgelopen tien jaar de ontwikkeling van
de wijk mede met haar buurtbewoners
vormgegeven. Voor een zelfstandige
organisatie is het eenvoudiger is om in

“Toch hebben we onszelf nooit de vraag
gesteld: gaan we stoppen?”, vertelt Yvonne
van Mierlo. “We hebben alleen gevraagd:
hoe gaan we dat straks regelen.” Tot de
zomer van 2020 was zij de directrice van
basisschool ’t Palet. “Ik ben eerder
gepensioneerd om nog
meer tijd te hebben voor
andere leuke dingen die ik
belangrijk vindt, zoals deze
vrijwillige functie in het
bestuur van Kansen voor
Kinderen”, zegt Yvonne.
Ze vroeg met Maretta de Jong, een andere
gepensioneerde basisschool-directrice,
om ook bestuurslid te worden. Zo zitten er
dus twee oud-directrices in het nieuwe
bestuur van de nieuwe stichting. “Ons
voordeel is dat we echt door de ogen van
kinderen kunnen kijken”, zegt Maretta.
Voor de juridische deskundigheid is Jessie
Rutten, secretaris bij de Raad van Bestuur
van Fontys Hogescholen, bereid
gevonden om als derde bestuurder aan te
treden. Jessie heeft veel ervaring in het
besturen van maat-schappelijke
organisaties en is gedreven om de
ambities van de stichting waar te maken.
Voor de financiële deskundigheid wordt
nog versterking gezocht.
Het bestuur wordt ondersteund door
interim directeur Kristel de Groot, die
woont en werkt in de wijk. Zij houdt van
deze kinderen om zich heen, die geven

“Ons voordeel is dat we echt
door de ogen van kinderen
kunnen kijken”,
aanmerking te komen voor subsidie.
Jarenlang was er voor de Buurtonderneming een speciaal potje beschikbaar
omdat Woensel-West was aangewezen
als “aandachtswijk”.Omdat die regeling is
gestopt, moeten er nu nieuwe bronnen
van inkomsten gevonden worden.

Yvonne van Mierlo

haar de inspiratie en energie om deze
organisatie verder vorm te geven.
Voor de uitvoering van de verschillende
programma’s zijn er zes coördinatoren en
zo’n 120 wijkbewoners actief. “Op een
aantal professionals na zijn dit allemaal
vrijwilligers. Sommige komen via
Eindhoven Doet, maar het merendeel zijn
ingeplaatste wijkbewoners, die in ruil voor
huurkorting bij woningcorporatie Trudo
een aantal uur per week een activiteit
begeleiden.”
Wat onveranderd blijft bij Kansen voor
Kinderen is hun doelstelling: iedere kind de
beste versie van zichzelf laten worden.
Omdat dit voor ieder kind verschilt, is een
breed aanbod belangrijk. “Kinderen
ontwikkelen hun talent niet alleen door
een goede school maar ook door alle
activiteiten als sport, theater, muziek en
techniek. Dat alles maakt dat de kinderen
gaan schitteren.”
Als afsluiter willen de bestuursleden nog
een ding kwijt: “We hebben er zin in om
dit in de mooiste wijk van de stad te doen.”

Wanneer je nieuwsgierig bent naar
het programma, meer informatie wilt
hebben of in contact wilt komen met
ons, kijk dan op
www.kansenvoorkinderen.nl

Oma Woordenschat
Oma Woordenschat denkt nog lang niet
aan stoppen “Het is zo belangrijk dat
kinderen genoeg woordjes kennen, dat
zorgt ervoor dat ik door ga.”
Met 85 jaar is Wietske Kuipers de oudste
vrijwilliger die actief is bij het naschoolse
programma. Dus kennen de kinderen in
Woensel-West, die ze iedere week een
extra uurtje taalles geeft, haar niet als juf
Wietske maar als oma Woordenschat.
Iedere dinsdagmiddag geeft ze na de
laatste bel een extra uurtje Nederlands

Wietske Kuipers
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Milan en Noa
over de
huiskamer
Broer Milan (8) en zusje Noa (8)
komen graag bij de Huiskamer aan
de Edison-straat 65. Noa omdat ze
er lekker kan tekenen, waar ze dol
op is vanwege alle mooie kleuren
die ze dan kan gebruiken.
Milan komt er graag omdat hij dan
kan spelen met zijn vriendjes. Die
ziet hij namelijk niet tijdens de
normale schooldag, omdat ze een
klas lager zitten. Noa wil later
dokter worden zodat ze mensen
beter kan maken. Milan wil graag
piloot worden en naar Polen
vliegen om ijsberen te spotten.

aan kinderen die nog niet zo taalvaardig
zijn. Terwijl het juist ontzettend belangrijk
is voor de jeugd om een goede
woordenschat te hebben, zegt de
vrijwilligster. “Het is heel belangrijk dat ze
veel woordjes kennen, om beter gehoord
maar ook gezien te worden. Kinderen
willen graag verhalen vertellen. Het is
sneu als het dan niet lukt om je uit te
drukken op de wijze zoals je dat wilt.”
Wat de leerlingen helpt, is het bieden van
een vertrouwde omgeving waar ze
zichzelf kunnen zijn, denkt Kuipers. Zelf
omschrijft ze zich als een vriend van de
kinderen. “Ik ben geen strenge juf.” Een
ervaren juf, dat is ze wel. “Ik heb een
achtergrond als pedagogisch groepsleraar
en social coach. Ik heb mijn hele leven
gewerkt met kinderen en gezinnen.”
Aan stoppen denkt ze nog lang niet.
“Ik wandel altijd van huis naar het
Spilcentrum. Zolang ik dat nog kan, blijf ik
actief als vrijwilligster. Ik vind het enig om
te doen en het is geweldig om kinderen
te zien opbloeien.”
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Tamara (14)
kijkt terug
Ik sta nu veel sterker in mijn schoenen
dan vroeger”, vertelt oud-deelnemer
Tamara (14). “Voor ik begon had ik een
ontwikkelachterstand. Als ik hier niet
naar de Huiskamer zou zijn gegaan,
was ik nu niet de persoon die ik nu ben.
Ze leerde veel van het omgaan met
andere kinderen. “Sommige kinderen
vond je minder leuk, maar ook daar
leerde je mee om gaan. Als je ruzie
kreeg, was het zo weer opgelost. Dan
ging je samen buiten spelen en was het
altijd weer goed.”
Ook leuk was dat ze altijd bij de
Kindervakantieweek kon ‘chillen’ als ze
zelf niet op vakantie was. “Daar was
altijd iets te doen. Samen het kamplied
zingen aan het einde van de dag is echt
mijn favoriete herinnering.

Woordenschat laat zien dat
taal ook tof kan zijn
Dankzij Woordenschat is er al 10 jaar
extra aandacht voor taal in WoenselWest. Spelenderwijs gaan leerlingen
die moeite hebben met taal na de
laatste bel met één van de vrijwilligers aan de slag om beter te
leren lezen, spreken en spellen. En
hopelijk ook te leren dat Nederlands
niet alleen maar lastig is, maar dat
het juist leuk kan zijn om te lezen.
Maud van de Poel, die eerder werkzaam
was als leraar op een middelbare school
en postbode in de wijk waar ze ruim 20
jaar woont, is sinds vorig jaar coördinator
bij Woordenschat. “Er zijn ruim 35
wijkbewoners actief als vrijwilliger.”
“Zij hebben allemaal een vast groepje van
maximaal 2 kinderen dat ze wekelijks zien.
Die groepjes houden we bewust zo klein;

de kinderen genieten van de exclusieve
aandacht die ze krijgen.
“Naast de opdrachten die op het
programma staan, proberen we vooral
veel met ze te praten. Soms vragen we
om iets te vertellen, bijvoorbeeld of ze blij
zijn en wat ze denken.”
Momenteel weten ze met het project zo’n
85% van de kinderen in de wijk met een
taalachterstand te bereiken, niet alleen de
kinderen op ’t Palet, maar ook van andere
scholen in de buurt.
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Ouders zelf ook in de
schoolbanken bij ‘t Palet
Nadat ouders hun kinderen ‘s ochtends bij basisschool ’t Palet hebben afgezet,
neemt een aantal van hen zelf ook plaats in de schoolbanken. Het hele jaar door
staan ook voor volwassenen cursussen Woordenschat+ en Bijspijkeren op het
programma.
De ouders die meedoen aan de taalles
willen graag hun Nederlandse taal
verbeteren. Voor zichzelf natuurlijk, zodat
ze zich verstaanbaar kunnen maken op
school, werk of in de supermarkt, maar
ook om te kunnen volgen hoe hun
kinderen het doen op school en om te
kunnen helpen met een schoolopdracht.
Twee dagen en een avond per week is
één van de lokalen van ‘t Palet niet gevuld
met kinderen maar met hun ouders. “Als

Ria de Vries

ze hun kinderen hebben afgezet op
school, komen ze hier naar toe”, vertelt
coördinator Ria de Vries. “Zo willen we het
ouders zo makkelijk mogelijk maken om
deel te nemen aan de lessen.” Ook de
lessen zelf zijn laagdrempelig, zo start
iedere ochtend met koffie en een gezellig
gesprek. Naast het lezen en schrijven is er
ook veel aandacht voor het spreken van
de Nederlandse taal.”
De cursisten zijn afkomstig uit veel
verschillende landen, maar hebben twee
dingen gemeen: allemaal wonen ze in
Woensel-West en willen ze beter
Nederlands leren. “Dat doen ze op eigen
niveau en tempo”, vertelt Ria.
Zo heeft één van de moeders moeite met
de lettercombinatie eu. “Die hebben we in
mijn taal niet”, vertelt ze. Daarbij krijgt ze
hulp van Ria, ook de andere ouders
hebben een vaste begeleider.
Ondertussen heeft haar cursist oefenvragen beantwoord. Op haar bureau ligt
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Julian over de
Huiskamer
Julian (9) is enig kind dus komt hij
graag bij de Huiskamer omdat hier
altijd wel een speelkameraadje te
vinden is. Ook is hij fan van meester
Thomas.
“Omdat hij goed kan voetballen en
veel spelletjes kent die wij ook
kenen.” Ook fijn vindt hij dat
meester Thomas altijd ingrijpt als er
ruzie ontstaat in de klas.
Julian komt al sinds zijn 5e bij de
Huiskamer. Is hij veranderd? “Sinds
ik hier kom, ben ik liever geworden.”

de volgende uitdaging alweer te wachten:
voorlezen uit het boek Kikker en Haas.
Daarna is de nieuwsbrief van school aan
de beurt, zodat ze weet waar haar kind
mee bezig is.

Infowinkel SPILcentrum Boschdijk
Wenckenbachstraat 54
5621 HB Eindhoven
040 - 244 5621
KIDS +
facebook.com/woenselwestkids
Plan Celsius
www.woensel-west.nl
kansen voor kinderen
www.kansenvoorkinderen.nl
Info over de wijk
www.woensel-west.com
Vrolijke boel.
De Stichting Woensel West en de Huiskamer Kids+ organiseerden samen voor de
kinderen een carnavalsoptocht met versierde fietsen.

teksten: Jesper de Vaan

