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Resultaat

Voorwoord
“Een mentor is iemand die zijn (levens)ervaring  
gebruikt om een ander terzijde te staan”.  
( bron: Wikipedia). 

Sinds de start in 1997 leunt BBBSR op deze mentoren, 
die als vrijwilliger hun tijd, kennis en aandacht inzet-
ten om onze doelgroep, kwetsbare kinderen/jongeren 
van 5-18 jaar wekelijks te begeleiden. In dit jaarverslag 
2020 willen wij hen heel hartelijk bedanken voor al hun 
inspanningen, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. 
Ook de komende jaren hebben wij hen heel hard nodig 
voor al die kinderen die het anders niet redden in onze 
samenleving.

In 2018 wonnen wij de Rotterdamse kinderrechten 
award. Een beloning voor ons werk dat geïnd is op de 
gedachte dat alle kinderen gelijke kansen verdienen 
en recht hebben op een gezonde gedegen basis van 
waaruit zij zich kunnen ontwikkelen. Helaas is dat 
nog altijd voor veel kinderen in de wereld niet zo. Wij 
hebben allemaal een beeld bij de straatkinderen ver 
hier vandaan. Helaas zijn er dichtbij, hier in Rotterdam 
ook teveel kinderen voor wie bovenstaande geen vast 
gegeven is.

Het betreft veelal multiprobleem gezinnen, gezinnen 
die hebben te maken met een combinatie van proble-
men op meerdere leefgebieden. Een aantal kenmerken 
van deze gezinnen zijn, leven in de bijstand, alleen-
staande moeders, ouders met een beperking, ouders 
die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen of 
sociaaleconomische problemen.

“It takes a village to raise a child” (bron: Afrikaans gezeg-
de). De gedachte is hier dat een hele gemeenschap met 
elkaar interacteert rondom het kind om deze te laten 
ervaren en groeien en zich te ontwikkelen in een veilige 
en gezonde omgeving. Dat is in de kern de leest waar 
BBBSR op werkt. Met elkaar voor elkaar. Met subsidie 
van de gemeente Rotterdam, bijdragen van fondsen 
en donaties van lokale bedrijven en particulieren, 
het team van professionals en vrijwilligers van BBBSR 
konden wij gedurende 2020 weer veel kinderen van 
een persoonlijke match voorzien. Wij konden helpen bij 
hun stappen om zelfredzamer te worden en hun basis 
wat steviger te maken. Een jaar dat vanwege de pande-
mie extra uitdagend bleek. Vanwege de lockdowns en 
beperkingen voor eenieder werd de thuissituatie voor 
vele van onze “Littles” eigenlijk alleen maar lastiger. 

Het vergde veel van ons en er waren extra arbeidsin-
tensieve aanpassingen nodig, maar iedereen zette zich 
voor de volle 100% in en kan ik met trots zeggen dat 
wij heel blij zijn dat wij met onze mentoring door heb-
ben kunnen gaan om “onze kinderen” in deze moeilijke 
tijden een stukje houvast en extra steun in de rug te 
kunnen geven. Het was terugblikkend een “roller coas-
ter” jaar met diepe dalen maar toch ook nieuwe hoog-
ten als je kijkt naar hoe er toch veel saamhorigheid was 
en allerlei nieuwe ontwikkelingen hun intrede deden. 
We bleven positief en keken vooral ook naar de andere 
kant van de medaille. Wat kan er wel, niet denken in 
problemen maar oplossingen! 

Vanessa Bronkhorst / directeur
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Highlights BBBSR: 
“Van normaal naar het nieuwe normaal”
• Een bewogen jaar met bevlogen vrijwilligers.
• Positieve eindstand 2020 van 161 lopende  

matches met dank aan gemeente subsidie,  
fondsen en donaties. 

• Wederom een prettige, constructieve samen- 
werking met gemeente Rotterdam.

• Ook in 2020 zijn wij aangesloten bij de AVGdesk, 
een Privacy Management Framework via onze  
beveiligings- en digitaliseringspartner Digisource/ 
per ultimo 2020 genaamd Hallo ICT oplossingen.

• De nieuwe standards of practice vanuit BBBSR 
International gaan in werking.

• Thema avond “mindfulness voor kids” bleek de  
laatste avond van het jaar samen met de Bigs.

• Collega vertrokken collega erbij, Paulette Rappard 
wat zijn we blij.

• Collega Liza voor de 2e keer moeder van prachtige 
dochter.

• Nieuwe CRM systeem Infomaatje nu echt in  
gebruik. Wat is het handig.

• Met hulp van de Rabobank Rotterdam nieuwe  
computers en in de Cloud werken per februari.  
Wat een geluk bleek dit met het vele thuiswerken 
dat boven ons hoofd hing!

• Pandemie met als gevolg uitdagingen, onrust,  
vallen opstaan en weer doorgaan.

• Scholen dicht, contact met alle ouders zoeken, 
nieuwe methodieken en werkwijzen uitdenken.

• Thuiswerken is de nieuwe trend, Teams en Zoom 
doen hun intrede.

• Met hulp van Rotterdamse ondernemers kunnen 
we voor alle Littles speelgoedpakketten aanschaf-
fen en uitdelen. Een schaars lockdown ontmoetings 
moment met de Littles.

• Nieuw vanuit BBBS International: een 6 wekelijkse 
video call met de andere BBBS landen.  
sharing & caring.

• Schoolbased en community based mentoring- 
online: hoe doe je dat?!

• Stappen gezet in het nieuwe werken. De live intro-
ductie groepstraining is (voorlopig) een individueel 
te bekijken online video geworden.

• Maart 2020 live-3daagse wereldwijde mentoring 
conferentie in Barcelona gaat niet door/ oktober 
2020 Barcelona online mentoring conferentie is een 
feit. Kennisdelen met wereldwijde organisaties.

• Ook de trainingen voor de aspirant mentoren gaan 
online door de lockdown en beperkingen.

• Roos onze 1e stagiair van de master gezinspedago-
giek gaat van start. De online mentoring toolbox 
komt tot stand. Ook een enquête onder de Bigs 
wordt uitgezet.

• We gaan online met intervisie. Het is een groot 
succes.

• Kennisdelen blijft doorgaan met collega organisa-
ties van Rotterdam Mentor Stad.

• okt 2020 afstudeerproject met 5 studenten van  
hogeschool Rotterdam opgestart. Er komt een  
online Big Day begin 2021!

• De 1,5 meter samenleving en werkplek.  
“Van normaal naar het nieuwe normaal”

• Wat een rollercoaster jaar was 2020!!

Het verhaal van BBBSR Big Brothers 
Big Sisters of Rotterdam
Oorsprong:
BBBSR is als Stichting Match in 1997 opgericht als pro-
ject van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SoZaWe) in het kader van het toenmalige Stedelijk 
Jeugdbeleid van de gemeente Rotterdam. Match is 
ontwikkeld en opgezet volgens het concept van  
“Big Brothers, Big Sisters of America” (kortweg: BBBSA).  
In 2005 is de officiële benaming veranderd in  
Big Brothers Big Sisters of Rotterdam.

Doel van de organisatie is het tot stand brengen en 
begeleiden van succesvolle mentorrelaties voor kwets-
bare kinderen van 5 tot 18 jaar uit multiproblematiek 
gezinnen die dat nodig hebben en zelf ook graag 
willen. Dit zijn een op een mentortrajecten met een 
minimale duur van een jaar maar het liefste voor een 
periode van twee jaar. Naast bieden van ondersteu-
ning ten behoeve van het functioneren in het dagelijks 
bestaan en het vergroten van hun zelfvertrouwen is 
tevens voorkoming van ontsporing en later mogelijk 
crimineel of ander negatief gedrag een subdoelstel-
ling. Het gaat voornamelijk om kinderen en jongeren 
uit risicogezinnen en achterstandsituaties, bij wie een 
aandacht tekort dreigt. 

De mentor/vrijwilliger fungeert als rolmodel, geeft 
exclusieve aandacht en in de activiteiten staan commu-
nicatie en respect over en weer centraal. De activiteiten 
die ondernomen worden, zijn gericht op horizonver-
breding. BBBSR is van oudsher preventief gericht op 
versterken en voorkomen, een aanvulling op de hulp-
verlening. Wij zijn er voor extra ondersteuning van het 
kwetsbare kind en niet  in plaats van de hulpverlening 
die vaak naast ons programma ook hard nodig is in het 
gezin.

Missie
Alle kinderen en jongeren in Rotterdam, die aandacht 
tekort komen, ondersteunen met behulp van een  
professioneel begeleide een-op-een mentorrelatie  
met meetbare uitkomsten.

Visie
Kinderen en jongeren ondersteunen in hun ontwikke-
ling, waardoor zij betere mogelijkheden hebben voor 
de toekomst.

“Your inner strength is 
your outer foundation” 

- Allan Rufus



Organisatie
Organisatorische situatie
De organisatie Big Brothers Big Sisters of Rotterdam 
heeft een bestuur, directeur, een bureaumanager 
tevens CBM matchcoördinator, twee CBM matchcoördi-
natoren, en twee SBM matchcoördinatoren. 
De organisatie bestond op 1 januari 2020 feitelijk uit 
zes medewerkers waarvan een medewerker, vanwege 
zwangerschapsverlof, tot juli 2020 is vervangen. 
Een uitdaging in de mentoring branche is dat je niet 
heel flexibel om kan gaan met personeel en hen niet 
het ene jaar meer en dan weer minder uren kan geven. 
Ook is het werk van dien aard dat je niet snel tijdelijk 
iemand kan inzetten als match coördinator daar BBBSR 
een grondig inwerktraject kent. Het aantal gemiddelde 
medewerkers in 2020 is 4,72 fte.

Medewerkers  
Big Brothers Big Sisters of Rotterdam

V.B.M. Bronkhorst, 
directeur en vertrouwenspersoon 
M. F. van der Linden, 
bureau manager en community-based  
matchcoördinator 
L. P. Heusdens, 
community-based matchcoördinator 
L. R. Maduro, 
community-based matchcoördinator (tot 1-8-2020)
G. P. Rappard, 
community-based matchcoördinator (per 1-2-2020)
L. Evora, 
school-based matchcoördinator 
L.A.P. Bakx, 
school-based matchcoördinator

Bestuur
Het bestuur bestuurt op afstand en heeft in principe 
haar bevoegdheden overgedragen aan de directeur. 
Het bestuur geeft advies aan de directie. Het bestuur 
bestaat uit zes leden.

Bestuur Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
C.G. van Teeseling, voorzitter 
D.A.  ten Cate, penningmeester 
H.G. Vaanholt, bestuurslid 
S. Abdoelhafiezkhan, bestuurslid
W.A. Hendriks, bestuurslid
C. Broere, bestuurslid 

Ambassadeurs
Joris Lutz Nederlands acteur, presentator, tekstschrijver 
en kinderboekenschrijver 
Sander de Kramer hoofdredacteur van de Straatkrant, 
schrijver, columnist, tv-presentator en oprichter van de 
“Sunday Foundation” 
Ivo Opstelten een voormalig Nederlands politicus van 
de VVD, 1999 - 2008 burgemeester van Rotterdam, 
2010 - 2015 minister van Veiligheid en Justitie

BBBS Internationaal
De BBBSR methodiek/ interventie is gebaseerd op  
het BBBS concept dat in 1904 in Amerika zijn oorsprong 
vindt en momenteel in 15 landen actief is, waarvan in 
de Verenigde Staten en Canada de meeste kinderen 
een BBBS mentor hebben (ca. 200.000). Sinds de  
Corona pandemie in 2020 is er veelvuldiger contact  
tussen de diverse landen en is er een maandelijks 
online overleg om kennis te delen. Samen met BBBS 
Amsterdam (2012) en Utrecht (2017) valt BBBSR onder 
BBBSNL waarin vooral kennis wordt gedeeld en wordt 
gewerkt aan landelijke marketing en fondsenwerving.

Het internationale netwerk van BBBSI bestaat in 
2020 uit de volgende landen:
Australië, Oostenrijk, Bermuda, Bulgarije, Canada, 
Kaaimaneilanden, Ierland, Israël, Nieuw-Zeeland, Polen, 
Rusland, Zuid-Korea, Trinidad en Tobago, de Verenigde 
Staten van Amerika en Nederland



 Wij zijn Dilayla & Michelle en wij zijn een match! Ongeveer een jaar geleden  

leerden we elkaar kennen via de organisatie Big Brothers Big Sisters. We vonden 

het allebei best wel spannend in het begin, maar inmiddels zijn we echte  

maatjes geworden. We kijken elke keer weer uit naar het volgende moment dat 

we elkaar zien en hebben het samen erg naar ons zin. We kletsen, spelen, chillen, 

knutselen, bakken, verven, ontdekken Rotterdam en doen nog veel meer.
 

Dilayla & Michelle
Dilayla vertelt ons verhaal:
‘Lang, lang geleden waren er twee meisjes die Dilayla 
en Michelle heette. Tijdens de eerste keer afspreken 
gingen ze bowlen en dat vonden ze superleuk. Daarna 
gingen ze elke week met heel veel plezier steeds meer 
leuke dingen doen. Het leukste vinden ze om thuis 
samen wat te doen, bijvoorbeeld picknicken in de tuin. 
Maar erop uitgaan vinden ze ook heel erg leuk, bijvoor-
beeld zwemmen.’
 
Naast alle leuke dingen die we tot nu toe hebben 
gedaan en nog gaan doen, bouwen we ook een hech-
te band op. Elke week leren we elkaar steeds beter 
kennen en delen we leuke dingen en ervaringen met 
elkaar. We denken dat we nog heel lang vriendinnen 
zullen blijven, wat er ook gebeurt.
 
‘Dilayla is een heel lief, fantasievol en vrolijk meisje dat 
ik echt in mijn hart heb gesloten. Ik ben er trots op dat 
zij mijn Little is en ik zal er altijd voor haar zijn.’   
– Michelle, 24 jaar
 
‘Ik vind mijn Big Sister echt leuk en ik vertel haar bijna 
alles. Ik vertrouw haar. Ze is niet alleen mijn Big Sister, 
maar ook mijn vriendin.’ – Dilayla, 9 jaar



BBBSR Programma’s
BBBSR werkt moLittlel met de volgende twee  
programma’s:

• Community Based programma  
(Big ziet Little buiten schooltijd)

• School Based programma  
( Big ziet Little onder schooltijd)

Community-based programma
Mentoren /vrijwilligers (vanaf 21 jaar) spreken met het 
kind/de jongere af in het weekend of na schooltijd en 
ondernemen samen leuke activiteiten zoals sporten, 
wandelen, naar het strand, een culturele activiteit, 
een spelletje doen, maar ook gewoon even praten en 
aandachtig en met betrokkenheid luisteren, kan al 
heel waardevol zijn. Wat ze doen beslissen ze zelf, het 
draait om persoonlijke aandacht, het verbreden van de 
horizon en het kind motiveren het beste uit zichzelf te 
halen. Zij doen dit een dagdeel een keer per week, voor 
in eerste instantie een jaar.

School-based programma
Bij schoolmatches spreken de mentor/vrijwilliger  
(vanaf 18 jaar) en het kind op de basisschool af in 
samenspraak met school. Zij zien elkaar elke week voor 
een of anderhalf uur, gedurende  minstens een school-
jaar. Er wordt samen gelezen, een spelletje gedaan, 
geholpen bij het schoolwerk, een vertrouwensband  
gekweekt en aan sociale vaardigheden gewerkt. In 
2020 werkten wij samen met 10 scholen in Rotterdam.

Scholen 2020
• De Bavokring
• Kindcentrum de Vlinder  

(voorheen Dr. J. Woltjerschool)
• Mr. Van Eijckschool
• Emmausschool
• Oscar Romeroschool
• Johannes-Martinusschool
• De Globetrotter Katendracht
• Openbare basisschool Pierre Bayle
• Nicolaasschool
• Daltonschool de Margriet

Create your own 
opportunities, do 

not wait for them to 
come to you

 -Anonymous



De BBBSR methodiek
De mentoren/vrijwilligers worden middels een vaste 
sollicitatieprocedure door professionele match-  
coördinatoren, die in vaste dienst zijn van BBBSR, 
beoordeeld en gescreend. Kandidaten, de potentiële 
mentoren/vrijwilligers, worden eerst gebeld en krijgen 
vervolgens via de e-mail een introductiefilm toege-
stuurd, waarin hen verteld wordt wat er van hen ver-
wacht wordt als mentor van een kind/Little. Zij dienen 
voor aanname minimaal drie referenties op te geven. 
Deze referenties worden door de match-coördinatoren 
nagebeld, gemaild en geverifieerd. Daarna vindt een 
ronde intake/diepte-interviews bij kandidaten thuis 
plaats. Vervolgens moet na gebleken geschiktheid een 
recente VOG, voor de mentoren/vrijwilliger en de bij 
hem/haar inwonende volwassenen, worden overlegd. 
BBBSR begeleid bij de aanvraag hiervan.

Nieuwe mentoren/vrijwilligers krijgen een training  
bij BBBSR van onze matchcoördinatoren. Deze werd, 
vanwege de pandemie, via Zoom gegeven. Tijdens 
deze training wordt o.a. ingegaan op de rol van de 
mentor/vrijwilliger, ondersteuning op de diverse 
levensgebieden, cultuurverschillen, communicatie en 
ontwikkelingsfasen van het kind. Na gebleken geschikt-
heid worden de mentoren/vrijwilligers  een op een 
gematcht. Matching is maatwerk waardoor het soms 
even kan duren eer er een geschikte match kan worden 
opgestart. De matches worden gedurende de looptijd 
(van intake tot dematch) begeleid door onze professio-
nele matchcoördinatoren. 

De matchcoördinator begeleidt de match, zowel de 
mentor als het kind/jongere en de ouder/verwijzer 
en ziet erop toe dat volgens het programma gewerkt 
wordt. Binnen onze programma’s worden doelen en 
subdoelen afgesproken. Deze worden geëvalueerd en 
gemonitord gedurende de looptijd. 
Ook kan de Big Brother of Big Sister gedurende de 
looptijd terecht bij BBBSR om ervaringen uit te wisse-
len, tips te vragen of bij te praten. Alle Bigs hebben bij 
aanvang van de match een Rotterdampas gekregen. 

In 2020 hebben wij “Infomaatje “in gebruik genomen. 
Een mentoring CRM systeem waarin  het gehele proces 
van aanmelding tot dematch wordt gevolgd en ge-
administreerd. In dit systeem wordt bijvoorbeeld ook 
onze “weekly” bijgehouden. Een korte vragenlijst via 
een soort App in te vullen die de Bigs en Littles in prin-
cipe na elke match afspraak invullen. Ten opzichte van 
een paar jaar geleden wordt er hierdoor veel, veiliger, 
overzichtelijker en efficiënter gewerkt.

Voor de Bigs was er intervisie via Zoom waar proble-
matieken tijdens de match konden worden uitgediept 
en tips konden worden gegeven. BBBSR heeft ook 
aanvullende thema-avonden. Bijvoorbeeld over het 
opbouwen van een vertrouwensband met beschadigde 
kinderen of inzicht in persoonlijkheid stijlen.

Signaleren huiselijk geweld en  
kindermishandeling
BBBSR handelt in geval van signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling (HGKM) volgens de vijf 
stappen van de meldcode HGKM en heeft hiervoor haar 
eigen protocol opgesteld, waarin nauw wordt samen-
gewerkt met Veilig Thuis. Binnen BBBSR zijn twee  
Aandachtsfunctionarissen HGKM aangesteld die daar-
voor zijn opgeleid door Harten3. Zij houden het proto-
col van de meldcode HGKM up to date, informeren het 
team over aanpassingen, zijn het aanspreekpunt voor 
collega’s en ze nemen deel aan netwerkbijeenkomsten, 
cursussen en trainingen rondom de meldcode.

Samenwerkings Instrument Sluitende Aanpak
BBBSR maakt gebruik van het Samenwerkings Instru-
ment Sluitende Aanpak (SISA), om zichtbaar te zijn voor 
andere betrokken professionals die onze doelgroep on-
dersteunen en om indien nodig, te kunnen samenwer-
ken in het bieden van de beste ondersteuning voor het 
kind/de jongere. Binnen het CBM- en SNTR-programma 
worden alle kinderen en jongeren gesignaleerd in SISA 
op het moment dat hun match start, totdat er een de-
match plaatsvindt. Bij het SBM-programma gebeurt dit 
in overleg met de basisscholen van de kinderen.

Elke drie weken is er een teamoverleg waar belangrijke 
zaken met elkaar worden besproken en waarin lasti-
ge situaties en casusbesprekingen aan bod kunnen 
komen. Waar we elkaar kunnen consulteren en infor-
meren.

BBBSR was aanwezig bij de internationale online con-
ferentie van de Stamford University in september over 
mentoring en in oktober bij de Europese Mentoring 
Summit in Barcelona. Er waren lezingen en workshops 
te volgen en was er mogelijkheid om kennis te delen. 
Er ontstaan meerjarige internationale zakelijke vriend-
schappen en mogelijkheid om elkaar nadien te consul-
teren.

Ook nam BBBSR actief deel aan alle vergaderingen van 
het initiatief : Rotterdam Mentor Stad. Hier word op 
lokaal niveau kennis gedeeld en gekeken naar actuele 
topics en kansen.



De cijfersKwaliteitenspel
Bij aanvang van de match krijgen de Big en de Little het 
door BBBSR ontwikkelde kwaliteitenspel. Spelenderwijs 
leren Littles (en Bigs) hun kwaliteiten in kaart brengen.

Iedereen mag zichzelf zijn. 
Anders zijn is ok!

Respectvol

Ik kan makkelijk iets fijn en leuk vinden

Genieter







Reden aanmelding Voortgang

De vader van de Little is 3 jaar geleden overleden. Zijn zus 
is in Rwanda gebleven toen we naar Nederland kwamen 
voor de begrafenis van zijn vader. Sinds 2015 wonen ze in 
Nederland en ze hebben hier geen familie. De Little voelt 
zich eenzaam en alleen. Hij heeft een Big Brother nodig 
om samen leuk dingen te doen. Ook om hem te helpen 
met school want zijn moeder beheerst de Nederlandse 
taal niet goed. De Little vraagt altijd aan zijn moeder naar 
zijn zus in Rwanda, hij mist haar.  Als hij leuke dingen on-
derneemt met zijn Big Brother wordt hij misschien  
weer blij.

Het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid is sinds de match 
ontzettend gegroeid.  De Little staat weer veel vrolijker 
in het leven. De Little en de Big ondernemen samen heel 
veel activiteiten en daardoor is leefwereld van Little enorm 
gegroeid, hij heeft zich zelfs aangemeld voor een sport. 
De Little durft veel meer te ondernemen, heeft betere 
schoolprestaties en hij gaat beter om met andere kinde-
ren. Moeder is heel blij dat haar zoon zoveel positiever en 
blijer in het leven staat, dat geeft haar ook de rust om hun 
leven op de rit te krijgen.

De Little heeft een sterke wil en eigen karakter. De ouder  
denkt dat het voor hem soms goed is om met iemand 
anders te zijn dan zijn moeder.

De Little vertoonde thuis en op school onrustig gedrag. 
Door de Big is de Little heel erg veranderd in zijn gedrag, 
de Big is ontzettend trots dat haar Little zich zo positief 
heeft ontwikkeld. De Little en de Big gaan samen veel op 
de fiets weg en de Little luistert dan heel goed naar zijn 
Big.  Ook op het gebied van sociale vaardigheden is de  
Little enorm veranderd, De Little is beleefd, bedankt en 
groet nu netjes. Moeder geeft aan dat het gedrag van haar 
zoon op school ook beter is. Thuis gaat het nog niet hele-
maal zo goed en moeder probeert nu ook consequenter 
te zijn omdat zij ziet dat het echt helpt bij het gedrag van 
haar zoon.

Reden van aanmelding 
en de voortgang CBM programma
In de onderstaande tabel wordt beschreven waarom 
het kind is aangemeld en welke voortgang het kind 
heeft gemaakt in 2020. Deze voortgang is gebaseerd 

op de volgsystemen van Bigs en ouders die zijn inge-
vuld en tevens op zowel mondelinge als schriftelijke 
evaluaties met Bigs, ouders en kinderen.

Reden aanmelding Voortgang

De Little kan uit onmacht snel boos worden. Hij is soms 
onzeker. Op het regulier onderwijs lag de lat veels te hoog 
voor hem. Daar heeft tot op heden nog steeds last van. 
Het broertje van de Little  heeft een stoornis en ze weten 
niet precies wat daarmee aan de hand is. Hij vraagt en 
krijgt veel aandacht. Aandacht die de Little ook goed kan 
gebruiken.

De Little komt uit een gezin waar er niet veel een op 
1eenaandacht is. Met zijn Big heeft hij een enorm goede 
band. Ouders hebben ook een hele goede band met Big 
en zij zijn ontzettend blij met haar. Little geniet ontzettend 
van de een op een aandacht en is daardoor veel rustiger 
geworden in zijn gedrag als hij thuis is en ook op school 
zijn de positieve effecten goed te meten. De Little geniet 
van het samen koken van vooral een lekkere stamppot 
en spelletjes spelen. De Little vindt de uitstapjes ook leuk 
maar wil vooral in de huiselijk omgeving genieten van de 
aandacht.

De Little voelt zich er eenzaam. Ze mist een zus of zusje 
om haar heen. Haar moeder kan haar vanwege haar werk 
niet altijd opvangen. Het zou fijn zijn als er iemand is waar 
haar dochter samen leuke dingen samen mee kan doen en 
ook om de eenzaamheid weg te nemen. 

De Little heeft heel veel steun van haar Big, moeder heeft 
een hele drukke baan in de zorg, waardoor de Little zich 
vaak alleen voelde. Met haar Big heeft de Little ook naast 
de afspraken vaak app contact als zij met vragen zit. Dit 
jaar is de Little gestart met de MBO opleiding Social Work 
en dat is ontzettend spannend. Haar Big steunt en bege-
leidt haar hier enorm goed in. Moeder is ook heel blij dat 
het zo goed gaat met haar dochter dankzij de steun van 
haar Big.

De Little heeft moeite om met nieuwe mensen kennis te 
maken en om met hen om te gaan. Bij BBBS kan hij oefe-
nen met zijn Big Brother en/of Big Sister (bij voorkeur een 
mannelijke vrijwilliger) hoe hij een band kan opbouwen 
met een onbekende (geen familie of kennis). Daarnaast is 
moeder financieel niet in staat om regelmatig iets leuks 
te doen. Bij BBBS kan hij ook regelmatig leuke activiteiten 
doen die bij zijn leeftijd passen.  

De Little heeft een sterke band opgebouwd met zijn Big. 
De Little vindt zijn rust momenten bij zijn Big en kan daar 
altijd terecht met vragen over bijv. school. Voor de Little is 
het huis van zijn Big een veilige vertrouwde haven.  
De Little communiceert ook goed met zijn Big. Voorheen 
werd de Little altijd snel boos en opstandig. 



Motivatie Bigs deelname 
aan BBBSR CBM programma
Voordat Bigs aan de slag kunnen bij BBBSR dienen zij 
een aanmeldingstraject te doorlopen. Een onderdeel 
van dit aanmeldingstraject is het diepte-interview. 
Tijdens dit diepte-interview vragen wij ook naar de 
motivatie van de vrijwilliger om Big te worden. 

• Ik vind dat iedereen recht heeft op een zo onbe-
zorgd mogelijke jeugd en ervaar het als een plicht 
om daar een steentje aan bij te dragen. Maar 
daarnaast verwacht ik zelf ook veel energie en 
voldoening te halen uit een langdurige match met 
een kind/jongere die hopelijk zichtbaar geniet van 
wekelijks een uurtje even iets anders.

• Ik dacht al langer om vrijwilligerswerk te doen, om 
iets te betekenen voor de maatschappij. Ik houd  
erg van kinderen en zie om me heen dat niet alle 
kinderen de stabiele basis krijgen die ze verdienen. 
Ik denk dat ik dat wel kan en zou dat graag willen 
inzetten.

• Ik ben al een keer eerder een Big Brother geweest 
en heb mij altijd al ingezet voor vrijwilligerswerk. 
Ik vind het heel verrassend om met kinderen om te 
gaan. Belangrijkste is dat ze plezier hebben van de 
activiteiten die we samen ondernemen.

• Ik wil mijn vrije tijd nuttig besteden. Ik werk als 
docent horeca en voeding op het MBO en geef al  
5 jaar les. Leeftijd verschillen tussen 16 en 26 jaar 
en dat is wel erg leuk om mee te maken in zulken 
klassen.

• Ik wil graag kinderen helpen. Ik kom uit een  
buurt waar het niet goed afloopt met alle kinderen.  
Ik kreeg zelf inspiratie van mijn tante en oma.  
Ik had hen als rolmodel. De maatschappij begint  
bij het kind, zegt mijn oma.

• Mijn familie komt uit Kaapverdië, oma woont daar 
ook en heeft daar kinderopvang voor arme kinde-
ren opgezet, waar nonnen werken. Daar haalt ik 
mijn inspiratie uit.

“Getting the most out of life is not 
about how much you keep for yourself 
but how much you pour into others”  
Anonymous



Bigs Els & Frits - Negen jaar was ze, toen we eind 2007 onze little en haar 

moeder voor het eerst ontmoetten op het kantoor van BBBS. Best spannend, 

voor ons alle vier. Maar de kennismaking verliep gelijk al goed en dat is altijd 

zo gebleven. We zijn nu allemaal twaalf jaar ouder en we kennen elkaar nog 

steeds. We hebben heel veel lol gehad. In Plaswijckpark, in de zweefmolen op 

de Parade, in het bos, op het strand… Maar vooral ook thuis. Spelletjes doen, 

verkleedpartijen, pizza’s maken. Noem maar op. 

Mijn lease ouders

Maar het werd ook serieuzer en er viel ook wel eens  
een traan. Gesprekken op school, bijles voor het eind-
examen vmbo. Soms wel drie  avonden per week.  
Els rekenen en taal, Frits biologie en maatschappijleer. 
En met succes! Vervolgens mbo, stage in Londen. Super. 
We hebben ontzettend veel van elkaar geleerd.  
Hanane van ons, maar wij minstens zoveel van haar en 
haar moeder. Als we samen op pad zijn, vragen mensen 
wel eens wat we van elkaar zijn. Hoe moet je dat nu uit-
leggen? Grappend vertellen we dat zij ons leasedochter 
is zij noemt ons leaseouders. Dat is handig, want die 
kun je ‘inruilen’. Dat hebben echter nooit overwogen  
en dat zullen we ook nooit gaan doen.

Little Hanane      
Mijn lease-ouders Els en Fritsr zijn twee geweldige 
personen. Wij hebben elkaar ontmoet toen ik negen 
jaar oud was, ik kan me nog goed herinneren dat ik 

heel nerveus was en eigenlijk niet mee wilde met me 
moeder naar het Big Brother &  Big Sister kantoor.  
Toen ik Els en Frits ontmoette durfde ik niet heel veel te 
zeggen en deed me moeder meer het woord voor mij, 
na een tijd daar te hebben gezeten kregen Els en Frits 
me toch aan het praten door vragen te stellen.   
Ik had geen idee waarom ik daar was en ik denk dat ik 
dat het beste vond als ik eraan denk. Ik werd na een tijd 
heel close met Els en Frits en ben dat tot de dag van 
vandaag nog steeds! Na bijna 13 jaar zie ik hun oprecht 
als mijn tweede ouders waarmee ik het leuk en gezellig 
mee heb en natuurlijk zijn er momenten geweest waar-
bij het niet altijd leuk was omdat ik me best niet deed 
op school maar waar zijn ouders anders voor! Ik ben 
hun heel dankbaar en de band zal zeker zo blijven. 



Reden van aanmelding 
en de voortgang SBM programma
In de onderstaande tabel wordt per Little de reden van 
aanmelding beschreven en de voortgang die de Little 
gedurende het schooljaar heeft gemaakt. 

Deze voortgang is gebaseerd op:
• de informatie vanuit de Weekly, dus de vragenlijsten 

die wekelijks zijn ingevuld door de match en een keer 
per drie maanden door de match en de leerkracht. 

• de telefonische evaluaties met de mentoren, per-
soonlijke evaluaties met de mentoren en Littles en 
gesprekken met leerkrachten en contactpersonen.

• observaties van de matchcoördinatoren.

Reden aanmelding Voortgang

De Little is de jongste uit een gezin waarbij (alleenstaande) 
moeder een chronische ziekte heeft en mantelzorg krijgt.
Het zou goed zijn voor de Little om een-op-een aandacht 
te krijgen en een vertrouwensband met iemand op te bou-
wen. Daarnaast zou het mooi zijn als zijn sociale vaardig-
heden en zelfredzaamheid worden vergroot.

Het valt de leerkracht op dat de match de Little op zijn  
gemak stelt en de Little daardoor een extra blij gevoel 
heeft op de dag dat zijn mentor komt. Dat blije gevoel is 
goed zichtbaar. Ook vraagt de Little een dag van tevoren 
aan de leerkracht of zijn ‘Big Brother’ er zal zijn. 
De Little en mentor hebben een goede vertrouwensband 
ontwikkeld. Het contact met leeftijdsgenoten en met 
school gerelateerde volwassenen is verbeterd. Ook is er 
een verbetering te zien in de samenwerking met klasge-
nootjes. Tevens kan de Little beter voor zichzelf opkomen.

De Little is ‘afwezig’ in de klas. Hij is er wel, maar lijkt er niet 
met zijn gedachten bij te zijn. Hij heeft moeite om zichzelf 
te verwoorden in alles. Tevens is hij voor zijn leeftijd nog 
speels en kinderlijk.

De leerkracht omschrijft de match als heel creatief en 
inspirerend. Ze merkt op dat de Little is veranderd: hij is 
positiever en socialer. De Little is erg enthousiast over 
de activiteiten die ze samen ondernemen. Bijvoorbeeld 
samen een bowlingbaan bouwen of een tunnel maken.

Reden aanmelding Voortgang

De Little wordt door school omschreven als een lief, 
sociaal meisje. Maar ook erg onzeker, bang om foutjes te 
maken. Ze twijfelt over haar eigen kunnen en heeft weinig 
zelfvertrouwen. De Little heeft een onrustige, chaoti-
sche thuissituatie achter de rug welke inmiddels wel iets 
stabieler is. Ze is dit jaar van school gewisseld en gaat nu 
graag naar school. Op haar vorige school was dit niet het 
geval. De Little moet gaan geloven in haar eigen kunnen. 
Ze heeft onvoldoende eigenwaarde en durft bijna nooit 
gevoelens te uiten.

De leerkracht merkt op dat de Little straalt als zij contact 
heeft gehad met haar ‘Big Sister’. Het is een goede match. 
De Little is erg enthousiast over haar mentor en vraagt 
geregeld bij de leerkracht naar haar. De leerkracht merkt 
op dat ze wat opener is en beter in haar vel zit.
De Little durft meer haar mening te geven en kan beter 
omgaan met feedback. Ook is ze gegroeid in het nemen 
van besluiten, durft meer nieuwe dingen te proberen en 
meer initiatief te nemen. Mooie quote van de Little: ‘Mijn 
Big Sister vertelt mij altijd dat ik in mezelf moet geloven en 
dat doe ik door haar nu ook!”

Er is sprake van een vechtscheiding. Zijn moeder is vaak in 
conflict met zijn vader. De Little heeft morele steun nodig 
en een maatje die exclusieve aandacht heeft voor hem.

Beide kanten zijn enthousiast om elkaar te zien. De mentor 
speelt in op de behoeftes en wensen van de Little. De 
Little durft nu goed zijn mening te geven en goed voor 
zichzelf op te komen. De mentor geeft aan dat hij zo nu 
en dan even over de situatie tussen zijn vader en moeder 
wil praten. Er kan nog meer vooruitgang geboekt worden 
maar de thuissituatie is ontzettend instabiel. De leerkracht 
geeft aan dat het een-op-een moment met de mentor ont-
zettend belangrijk is voor de Little, ook omdat zijn moeder 
ziek is en zij hem niet altijd de nodige aandacht kan geven.

De Little is aangemeld, omdat haar ouders zijn geschei-
den. Dit was een moeilijke en zware periode. Er zijn nog 
steeds weleens spanningen. Hier kan de Little echt last van 
hebben. Ze heeft behoefte om hier af en toe met iemand 
over te kunnen praten. Extra een-op-een contact is voor 
haar heel belangrijk.

De Little kijkt altijd enorm uit naar de komst van de  
mentor. Zij hebben een enorm goede klik. De Little lijkt 
sinds de komst van haar mentor een stuk vrolijker.  
Ook durft ze nu vaker nieuwe uitdagingen aan te gaan.  
Ze lijkt het fijn te vinden om met haar mentor te praten 
over haar ouders die zijn gescheiden. Ze kan goed haar 
hart luchten bij haar ‘Big Sister’.



Motivatie Bigs deelname 
aan BBBSR SBM programma
Voordat Bigs aan de slag kunnen bij BBBSR dienen zij 
een aanmeldingstraject te doorlopen. Een onderdeel 
van dit aanmeldingstraject is het diepte-interview. 
Tijdens dit diepte-interview vragen wij ook naar de 
motivatie van de vrijwilliger om Big te worden. 

• Het lijkt me leuk om Big Sister te worden, want ik 
vind het leuk om met kinderen om te gaan. Ik ben 
wat ouder nu en heb zelf geen kinderen. Op deze 
manier houd ik de binding met jongeren. Ook merk 
ik dat ik zelf wat speels in mij heb zitten. Het SBM 
programma is een praktische overweging, omdat 
een uurtje goed past in mijn agenda.

• Wat ik het kind kan geven is de levenswijsheid die 
ik heb opgedaan. Ook kan ik me inleven in een 
kind. Verder ben ik zelf ook iemand die verder geko-
men is dan je zou verwachten voor iemand in mijn 
situatie. Ik ben heel erg bereid mijn energie erin te 
steken, zodat dit ook met een kind gebeurt.

• Ik wil heel graag kinderen helpen en een fijne tijd 
aanbieden. Ik heb naast mijn studie een parttime 
baan waarbij ik vooral met volwassenen werk en 
daarom was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging 
waarbij ik meer met kinderen om kon gaan.  
De vrolijkheid van kinderen zorgen voor een glim-
lach op mijn gezicht. Daarnaast kunnen kinderen 
veel van mij leren en kan ik veel van kinderen leren.

• Ik vind het fijn als ik een kind zou kunnen onder-
steunen en het dat extra stukje aandacht kan geven 
wat elk kind verdient. In het verleden ben ik al Big 
Sister geweest en dit heb ik destijds als erg leuk 
ervaren. Het is leuk als een kind uitkijkt naar jouw 
komst, om een vertrouwensband samen op te bou-
wen en om samen leuke dingen te ondernemen. 
Daarnaast kan ik bekijken hoe het inhoudelijk gaat 
en wat organisatorisch verbeterpunten zijn.

• Ik ben gek op kinderen en heb veel liefde, aandacht 
en energie te geven. Ik werkte tot voor kort 5 dagen 
per week maar heb pas besloten om 1 dag per 
week minder te gaan werken. Ik zou graag mijn tijd 
besteden aan iets waarbij ik iets kan bijdragen of 
geven, en dit lijkt me een perfecte kans voor mij.

• Voor mijn opleiding mag ik vrijwilligerswerk doen. 
Ik wil graag de richting van de jeugd op, waardoor 
dit mij een interessante en mooie plek lijkt om vrij-
willigerswerk te lopen. Een plek voor een kind om 
problemen voor even te kunnen vergeten, zelfver-
trouwen op te bouwen en in zichzelf leren  
te geloven

Hoi,
Ik wilde je even laten weten dat V. weer helemaal de ouwe is en meer; hij zit op school; 3MBO, werkt bij 
de bijenkorf (oeps, ivm Corona nu even niet denk ik) en is sparende voor z’n rijbewijs. Ik ben zo trots op 
hem... Ik was vorige week bij hem op bezoek met oude papieren en spullen uit onze BBBSR tijd en las een 
interview voor waarin de laatste zin was dat, als hij 21 was, ik samen met hem naar Amerika wilde! 
Nu, vliegen doen we niet meer in kader van klimaat, maar ik heb met m’n verjaardag een 2 weekse road-
trip met ‘mijn kind’ gekregen van mijn vriend... Ik was er stil van; ik kan me voorstellen dat het voor ons 
beiden heeel bijzonder is; om te plannen en om zo op avontuur te zijn. Zo verschillend en dus zo andere 
vakantie en wereld. 
 
Dank BBBSR  voor ‘mijn kind’. The best there is....

16 jaar later



We zitten er helemaal klaar voor. Paul heeft zojuist samen met mij American 

Pancakes gemaakt. Deze middag zijn we naar een concert van het “Sinfonia 

Rotterdam” geweest op het terrein van de S.S. Rotterdam. Paul vond het een 

heel leuk concert, het bezoek aan de S.S. Rotterdam erna ook. We hebben er 

net gedaan alsof we op reis waren en de boot midden op zee was. Nu met 

beide benen weer aan land, op de bank om vragen te beantwoorden.
 

Paul vertelt over de match:
Ik vind het heel leuk, want we doen leuke dingen 
samen. Soms plannen we dingen niet en doen we 
gewoon wat we leuk vinden. We bakken heel vaak, we 
doen boardgames heel vaak en verder kan ik alles ver-
tellen maar dan wordt het heel lang omdat we steeds 
verschillende dingen doen. Vorige week ben ik in zee 
gevallen hahahaha.
 
Jacob vertelt over de match:
We waren aan het pootjebaden maar Paul viel om.  
Gelukkig scheen de zon, anders was het wel heel koud.

Paul en ik zijn nu bijna jaar een match en ik vind het 
heel bijzonder hoe bijna vanzelfsprekend de band is. 
Paul is grappig (Paul zegt we zijn allebei grappig). We 
vinden beiden ook allerlei dingen leuk te ondernemen. 
Meestal doen we 1 keer per maand iets “groots” zoals 
dierentuin, film o.i.d. en de andere keren spelletjes, 
bakken, wandelen in park of wat dan ook.

Paul en Jacob
Wat vinden we het leukste wat we tot nu toe samen 
hebben gedaan?
Paul: ehhhhhhhmmmmmm, eehhhhhhhhhhmmmmm, 
we hebben gezwommen bij het quarantaine strand.  
Er waren allemaal andere kinderen en een BBQ, eigen-
lijk vooral dat er golven waren.
 
Jacob: Ik wilde met Paul heel graag Koningsdag vieren 
wat door Corona niet doorging. Toen heb ik allerlei 
oudhollandse spelletjes opgepoetst en van alles mee-
genomen om in de achtertuin deze te doen. Zaklopen, 
koekhappen, spijkerpoepen, verkleedkleren. Superleuk. 
 
Paul: We hebben ook gedaan alsof we op vakantie  
gingen voor de televisie. Toen hebben we steeds  
andere foto’s gemaakt en ons verkleed.

Jacob: Ik had op de televisie steeds een andere  
achtergrond gezet en voor de TV leek het toen net of 
we tussen de palmbomen of in de bergen waren. 
 
Wat heb je geleerd tijdens deze match?
Paul: Dat ik meer muziek leuk vind en met dansen ben 
begonnen. 

Jacob: Ook dat jij gewoon superlekkere dingen kan 
bakken.
 
Waarom is het fijn een big/little te hebben?
Paul: Het is fijn om elkaar te begrijpen en dat we horen 
van elkaar hoe het gaat.

Jacob: Ik wordt heel blij van de momenten dat we leuke 
dingen doen, maar ook om te zien dat het goed gaat 
met Paul.

 
Zou je anderen een match aanraden?
Paul: Een meisje uit mijn klas is alleen met haar moeder 
en ze gaan bijna nergens naartoe. Daarom is het fijn om 
te hebben.
Jacob: Ja, wel vind ik het heel belangrijk dat een match 
wel duurzaam is, het meer is dan een paar uurtjes per 
week. Tussendoor is er bijvoorbeeld ook soms contact 
als er spannende dingen gebeuren op school bijvoor-
beeld.
 
Of wij over een tijd nog contact hebben?
Paul: Ja, gewoon ja. Ook als er een shutdown is.

Jacob: Toch nog eindigen met iets over Corona, shut-
down van Big Brother, Paul? Ik denk dat ook op afstand 
er heel veel kan. Wij hebben dat in elk geval gedaan. 
Denk dat het los van het C-woord wel goed zit met 
onze match nu en in de toekomst. Dit is leuk, gezellig, 
klopt gewoon. Dat hebben we goed gedaan toch Paul, 
lid worden van de grote Big en Little club?
 
Paul?
Paul is klaar met het interview.



Fondsen en donaties 
Ook in 2020 hebben wij actief fondsen benaderd met 
aanvragen voor het maken van extra matches. Elk jaar 
is weer spannend daar het geen structurele bijdragen 
zijn maar voor 2020 hebben onderstaande fondsen het 

maken van extra matches mogelijk gemaakt onder zo-
wel het SBM en CBM programma. Wij zijn via deze weg 
de volgende fondsen zeer erkentelijk!

Stichting Kindertehuizen Rotterdam

Stichting Alewijn Florisz



Donatiebox
In 2020 zijn wij hard gaan nadenken hoe wij meer  
mensen kunnen bereiken en enthousiasmeren om  
vrijwilliger te worden maar ook voor eenmalige of  
meer structurele donaties voor activiteiten.  
Een resultaat daarvan is onze ”donatiebox” die nu  
her en der in Rotterdam te vinden is. 

• Zomer-picknick tassen evenement 
• Corona actie- speelpakketten
• Actie Pepernoot 
• Winterpakketten
• Kerst actie
• Paardenkamp
• Zomercampus 010

Acties en 
speelpakketen 



Nieuwe Binnenweg 77e
3014GE Rotterdam 
010 404 96 08 
www.bbbs-rotterdam.nl 
www.facebook.com/bbbsRotterdam
www.instagram.com/bbbs_rotterdam
nl.linkedin.com/company/big-brothers-big-sisters-of-rotterdam

Met dank aan:

http://www.bbbs-rotterdam.nl
http://www.facebook.com/bbbsRotterdam
http://www.instagram.com/bbbs_rotterdam
http://nl.linkedin.com/company/big-brothers-big-sisters-of-rotterdam

