Een stevige basis.
Een kansrijke toekomst!
Jaarverslag 2021

Voorwoord

““Elk kind verdient een kampioen, een volwassene die
het nooit opgeeft, die de kracht van de verbinding
begrijpt, en erop staat dat ze het beste worden dat ze
kunnen zijn.” – Rita Pierson

Moeder is alleenstaand. Ze is een aantal maanden
geleden gevlucht naar de vrouwenopvang met haar
kinderen, wegens een gewelddadige partner. Ze heeft
reeds een nieuwe woning. En ondanks dat het voelt als
een nieuwe start zijn de wonden duidelijk zichtbaar.
Er zijn psychische en financiële problemen en er is geen
sociaal netwerk om op terug te vallen. Moeder wil haar
dochter de aandacht geven die ze verdient en nodig heeft,
maar heeft op dit moment niet de kracht hiervoor.
Bovenstaande casus gaat over een meisje dat bij ons,
Big Brothers Big Sisters of Rotterdam (BBBSR), is
aangemeld. Al bijna 25 jaar zet BBBSR zich in voor
kwetsbare kinderen van 5 tot 18 jaar in Rotterdam,
zoals haar, door hen te matchen aan een vrijwilliger/
mentor die hen positieve een-op-een aandacht en een
luisterend oor biedt. Zij ondernemen samen
activiteiten en ontdekken spelenderwijs samen de
interesses, kwaliteiten en talenten van het kind.
Tijdens deze ontmoetingen kan het kind even op
adem komen en door de persoonlijke, positieve
aandacht voelt het kind zich gezien, gehoord en
geliefd. Deze aandacht draagt bij aan de groei van
het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid, de
weerbaarheid en de sociale vaardigheden.
Soms ontstaat er zelfs een levenslange vriendschap.

Door de subsidie van de Gemeente Rotterdam,
bijdragen van fondsen, donaties van lokale bedrijven
en particulieren en de inzet van vrijwilligers kon ons
team van professionals, ondanks de coronacrisis met
bijkomende uitdagingen, gedurende 2021 149
kinderen van een match voorzien. En daar zijn we
trots op. Daarnaast zijn de kinderen nog extra ondersteund door verschillende activiteitendagen, aanvragen via het Jeugdfonds en Kinderhulp en acties zoals
Actie Pepernoot en Zomerpret.
Aankomend jaar is een bijzonder jaar, want dan vieren
we ons 25-jarig jubileum. Een jaar waarin we stil willen
staan bij wat we hebben bereikt, maar ook onze blik
naar de toekomst richten. De vraag naar een mentor is
sinds de coronacrisis extra hoog. We willen komend jaar
extra aandacht schenken aan het optimaliseren van
de processen, zodat we in de toekomst meer kinderen
kunnen ondersteunen.
Lotte Bakx
matchcoördinator

“Ik heb heel veel meegemaakt
en mijn Big Sister helpt me als ik
daar verdrietig over ben.”
- Uitspraak Little Sister

Het verhaal van BBBSR Big Brothers
Big Sisters of Rotterdam

Highlights BBBSR:
Maart: Online Event – Workshopmiddag i.s.m.
studenten eventenbureau Eventation
De Community-based matches konden deze middag
deelnemen aan twee verschillende workshops.
Maart: Praktische tips bij online mentoring
Online mentoring, het nieuwe normaal in 2021, maar
niet helemaal bij BBBSR.
Juni: School-based matches afsluiting schooljaar
Normaliter sluiten we ons schooljaar af met een
knallende Big Day met alle School-based matches.
Hier hebben wij een leuke passende oplossing voor
gevonden.
Juli: Thema-avond Jeugdcriminaliteit & Drillrap
Op 22 juli vertelde gastspreker Robby Roks ons meer
over jeugdcriminaliteit en drillrap.
Juli: CBM BIG DAY
Op 31 juli was er een Big Day voor onze Communitybased matches.
Augustus: CBM Zomerpicknick
Zaterdag 28 augustus vond de (indoor) zomerpicknick
plaats voor de Community-based matches.
Augustus: Actie Zomerpret van Nationaal Fonds
Kinderhulp
Dankzij de samenwerking met het Nationaal Fonds
Kinderhulp kon BBBSR 30 zomerpretpakketten geven
aan Littles (en broers en zussen) die niet op vakantie
gingen in de zomervakantie.

Oktober en November: Intervisie
Vanwege de pandemie heeft de intervisie online
plaatsgevonden.
November: Kinderrechtenfestival
Op 21 november vond ter ere van de rechten van
het kind het Kinderrechtenfestival 2021 plaats in
Plaswijckpark. Wij mochten hiervoor onze Littles
(met mentor of ouder/verzorger) uitnodigen.
December: Actie Pepernoot, Nationaal Fonds
kinderhulp
Ook in 2021 hebben wij weer een aanvraag gedaan
bij deze mooie actie, bedoeld om kinderen voor wie
dit niet vanzelfsprekend is een cadeau te kunnen
geven met Sinterklaas.
November: Linda Foundation
De Linda Foundation heeft als doel om gezinnen die
in armoede leven een steuntje in de rug te bieden
met een eenmalig cadeau, wij hebben 8 gezinnen in
2021 blij kunnen maken met een mooi cadeau.
2021: Enquêtes
Om de matches zo goed mogelijk te begeleiden is
het van belang dat BBBSR zich blijft ontwikkelen.
Een onderdeel hiervan is het doen van onderzoek
naar bepaalde kwesties die aandacht vereisen.

Oorsprong:
BBBSR is als Stichting Match in 1997 opgericht als
jeugdmentoraatsprogramma 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
kwetsbare 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 liefst
voor een periode van twee jaar. Naast het bieden van
onder--steuning 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
subdoelstelling. 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
communicatie en respect over en weer centraal.
De activiteiten die ondernomen worden, zijn gericht
op horizonverbreding. BBBSR is van oudsher preventief
gericht, en is hiermee een aanvulling op de hulpverlening. 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
tekortkomen, ondersteunen met behulp van een
professioneel begeleide een-op-een mentorrelatie
met meetbare uitkomsten.
Visie
Kinderen en jongeren ondersteunen in hun
ontwikkeling, waardoor zij betere mogelijkheden
hebben voor de toekomst.

Organisatie
Organisatorische situatie
De organisatie Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
heeft een bestuur, een directeur, een bureaumanager
tevens Community-based matchcoördinator, twee
Community-based matchcoördinatoren en twee
School-based matchcoördinatoren.
De organisatie bestond op 1 januari 2021 uit zes
medewerkers, het aantal gemiddelde medewerkers
in 2021 bedroeg 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
G. P. Rappard,
community-based matchcoördinator Rotterdam
& Capelle aan den IJssel
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 vijf leden.
Bestuur Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
S.S.A. Abdoelhafiezkhan, voorzitter
L.H. Donkers, penningmeester
F.C.M.T. Zijlmans-Wieringa, secretaris
H.G. Vaanholt, bestuurslid
C. J.M. 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

Arita & Eef
Wat heb je geleerd tijdens de match?
Arita: Ik heb beter leren schilderen en tekenen. Want ik
kon er echt helemaal niets van. Met hulp van Eef voel ik
me nu een echte kunstenaar.
Eef: Ik heb ook beter leren schilderen. Maar het belangrijkste is dat ik mijn Big Sister heb leren kennen.
Hebben jullie over een tijd nog contact? Waarom
wel/niet?
Arita: Ik weet zeker van wel. Ik ben erg gehecht geraakt
aan Eef. Dit is ons laatste schooljaar, want Eef gaat naar
de middelbare school. Ik zou graag willen weten hoe zij
zich verder ontwikkeld en opgroeit tot een prachtige
jonge dame.
Eef: Ik hoop het ook. Het was altijd leuk en ik zou het
leuk vinden als we contact blijven houden.
Hoe vinden jullie het om een match te hebben?
Hoe komt het dat jullie hier zo over denken?
Arita: Ik vind het geweldig om samen met Eef een
match te hebben. We kennen elkaar nu al een aantal
jaar en ik heb het nog steeds erg naar mijn zin.
Eef: Ik vind het ook geweldig. We kennen elkaar
inderdaad een aantal jaar en we doen altijd leuke
dingen.
Was dit was je had verwacht van het zijn van een
Big/Little? Wat is er anders?
Eef: Ik wilde een Big Sister die een beetje hield van
knutselen en dat is gelukt.
Arita: Ik wilde een Little Sister waar ik leuke dingen
mee kon doen en ook dat is goed gelukt.

Wat is de leukste activiteit die jullie samen hebben
gedaan?
Arita: We hebben samen een boekje gemaakt met een
eigen verhaal en tekeningen. Ik vond het mooi om
samen uit het niets en met veel fantasie, iets te creëren.
Het boekje met de titel Elly en Vlats hebben we ook
laten drukken. We hebben allebei een exemplaar.
Eef: Het boekje vond ik ook leuk en toen we buiten
gingen knutselen. Ik vond de combinatie van knutselen
in de buitenlucht erg fijn.

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 School-based matches 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 uur, gedurende minstens een schooljaar.
Er wordt samen gelezen, een spelletje gedaan,
geholpen bij het schoolwerk, een vertrouwensband
opgebouwd en aan sociale vaardigheden gewerkt.
In 2021 werkte wij samen met 10 scholen in Rotterdam.

Scholen 2021
• KBS de Bavokring
• Kindcentrum de Vlinder
(voorheen Dr. J. Woltjerschool)
• Mr. Van Eijckschool
• Emmausschool
• Oscar Romeroschool
• SBO Johannes-Martinusschool
• De Globetrotter Katendracht
• Openbare basisschool Pierre Bayle
• Nicolaasschool
• Daltonschool de Margriet

“Het mooiste dat je
een kind kunt geven
is een kans” -Anonymous

De BBBSR methodiek
De mentoren/vrijwilligers worden middels een vaste
sollicitatieprocedure door professionele matchcoördinatoren, 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 toegestuurd, waarin hen verteld wordt wat er van hen
verwacht wordt als mentor van een kind/Little.
Zij dienen voor aanname minimaal drie referenties op
te geven. Deze referenties worden door de
matchcoördinatoren gemaild, geverifieerd en indien
nodig na gebeld. Daarna vindt een ronde intake/
diepte-interviews (mentorgesprekken genoemd) bij
kandidaten thuis plaats (voor mentoren/vrijwilligers
voor het School-based programma vindt het
mentorgesprek op het kantoor van BBBSR plaats).
Vervolgens moet na gebleken geschiktheid een
recente VOG, voor de mentoren/vrijwilliger en de
bij hem/haar inwonende volwassenen, worden
overlegd. BBBSR begeleidt 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
geschiktheid 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 geduren-

De BBBSR methodiek tijdens de pandemie
de de looptijd (van intake tot dematch) begeleid door
onze professionele 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 wisselen, tips te vragen of bij te praten. Alle Bigs van het
Community-based programma 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
geadministreerd. In dit systeem wordt bijvoorbeeld ook
onze “weekly” bijgehouden. Een korte vragenlijst in te
vullen via een soort App. De Bigs en Littles vullen deze
in principe na elke match afspraak in. 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
problematieken 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.

Het belang van een Big tijdens de lockdown
Juist in de Corona tijd zijn sommige gezinnen onder
de radar verdwenen sinds veel contact online moest
plaatsvinden. Littles dreigden we uit beeld te verliezen,
omdat het lastig was om online contact met ouder(s)/
verzorger(s) te krijgen. Juist in deze periode is het
hebben van een Big belangrijk gebleken.
In de hectische tijden waarin alle gezinsleden thuis
waren, zijn de Littles juist gebaat bij de positieve
een-op-een aandacht. Zodra de lockdown begon,
hebben de matchcoördinatoren van zowel het CBM
als het SBM programma contact opgenomen met de
ouder(s)/verzorger(s) van de Littles om samen te kijken
naar mogelijkheden om het wekelijks contact online
door te kunnen laten gaan. Soms was het lastig om in
contact te komen met ouder(s)/verzorger(s).
Echter, bij alle matches is het uiteindelijk wel gelukt om
hierover afspraken te maken en de contactgegevens
van ouder(s)/verzorger(s) met Bigs te delen.
Gedurende de lockdowns hebben Bigs en Littles elkaar
online via Whatsapp videobellen, Facetime of via de
laptop kunnen spreken.
Op die manier had de Big zicht op hoe het met de Little
ging en kreeg de Little in deze moeilijke tijd toch extra,
positieve een-op-een aandacht. Vanuit BBBSR werd aan
Bigs tips gegeven voor spelletjes die gemakkelijk online
gespeeld konden worden. Ook is er online veel
getekend, maar ook alleen even bijkletsen bleek voor
Big en Little al veel op te leveren in de moeilijke tijd.

Waar liep BBBSR tegenaan in Coronatijd
Het plannen van een intake bij Littles en Bigs thuis
gedurende de pandemie verliep soms moeizaam.
Afspraken gingen soms niet door vanwege Corona
of symptomen van Corona. Voor de aanvang van een
match is het echter belangrijk om toch live bij elkaar
te komen. Het bij elkaar brengen van de Big, Little en
ouder voor de kennismaking, een evaluatie of een
dematch gesprek vergde van de matchcoördinatoren
veel geduld en extra tijd.
Het is ook paar keer voorgekomen dat een
matchcoördinator voor een intake voor de deur bij
een Little stond en toen bleek dat er iemand van het
gezin Corona of symptomen had waardoor de afspraak
niet door kon gaan. De Coronatijd heeft daarom meer
flexibiliteit gevergd van de werknemers van BBBSR.
Desondanks hebben we veel Littles blij kunnen maken
met een Big, en de matches kunnen blijven begeleiden.
Ook voor de Bigs was het soms een uitdaging, vooral
omdat sommige Littles moeite hadden met online
contact. De Littles zaten al veel door school online
waardoor het soms lastig was voor de Little om
geconcentreerd te blijven. Bij de Big thuiskomen was
ook niet altijd mogelijk. Sommige Bigs zijn mantelzorgers en hebben ervoor gekozen om zijn/haar Little
alleen buitenshuis te ontmoeten en/of alleen online
contact te houden.
Ook voor de School-based matches was de pandemie
een lastige periode, met name toen de scholen
gesloten waren. Om elkaar toch te kunnen zien,
hebben matches online afgesproken.

Hiervoor is toestemming van ouder(s)/verzorger(s)
gevraagd. Lukte dit thuis niet omdat de Littles niet de
beschikking hadden over een computer, dan werd er
in de periodes dat de scholen open waren via een
computer van school afgesproken. Daarnaast zijn SBM
Littles vaak wat jonger dan Littles van het CBM
programma en kunnen daardoor hun aandacht er
online niet altijd een heel uur bij houden.
Dit is opgelost door sommige ontmoetingen wat in te
korten, of het enkel te houden bij even bijkletsen.
Alle Bigs hebben zoveel mogelijk hun best gedaan om
toch contact te blijven houden met hun Littles. Wij zijn
de Bigs dan ook zeer dankbaar voor hun geduld, inzet
en betrokkenheid.
Werving
Het is altijd weer een uitdaging om voldoende Bigs
te vinden voor beiden programma’s. Wat ons erg
heeft geholpen is een grotendeels gesponsorde
poster campagne via JC Decaux in de metro en bus.
In 2021 zijn wij heel actief aan het flyeren geweest
in diverse wijken van Rotterdam. En hebben wij
meerdere keren vacatures geplaatst bij het Oranje
Fonds en Zorgzaam 010.
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
samengewerkt met Veilig Thuis. Binnen BBBSR zijn
twee Aandachtsfunctionarissen HGKM aangesteld die
daarvoor zijn opgeleid door Harten3. Zij houden het
protocol 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
Instrument Sluitende Aanpak (SISA) om zichtbaar te
zijn voor andere betrokken professionals die onze
doelgroep ondersteunen en om, indien nodig te
kunnen samenwerken in het bieden van de beste
ondersteuning voor het kind/de jongere. Binnen het
Community-based programma worden alle kinderen
en jongeren gesignaleerd in SISA op het moment dat
hun match start, totdat er een dematch 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 lastige
situaties en casusbesprekingen aan bod kunnen
komen. Waar we elkaar kunnen consulteren en
informeren. Naast het teamoverleg wonen medewerkers van BBBSR vergaderingen en/of congressen
bij die interessant zijn voor onze werkwijze.
Oktober: Congres Arm in arm tegen armoede
De gemeente Rotterdam heeft 2021 uitgeroepen tot
Armoedejaar. Doel van het congres, de gezamenlijk
strijd tegen armoede, een belangrijk onderdeel is het
zichtbaar maken van armoede. Twee medewerkers van
BBBSR hebben het congres bijgewoond en deelgenomen aan workshops. Op het congres werden
diverse initiatieven gepresenteerd met veel inspirerende voorbeelden om de strijd aan te gaan tegen
armoede in onze stad.
Rotterdam Mentor Stad
BBBSR neemt jaarlijks actief deel aan alle vergaderingen van het initiatief : Rotterdam Mentor Stad. Hier
wordt op lokaal niveau kennis gedeeld en gekeken
naar actuele topics en kansen.

Kwaliteitenspel
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.

Respectvol

Genie
ter
Iedereen mag zichzelf zijn.
Anders zijn is ok!

Ik kan

makke
lijk
leuk v iets fijn en
inden

Femke & Jazz

Soms lopen dingen een beetje anders dan dat we
hadden gepland, maar uiteindelijk komt het altijd weer
goed. Ze vindt het belangrijk dat Jazz vertrouwen heeft
in zichzelf.

Hi, wij zijn Femke (22) en Jazz (10) en toen ons werd gevraagd een stukje te
schrijven over onze match waren we meteen enthousiast. Wij zijn sinds
oktober 2020 een match. We kennen elkaar dus nu nog relatief kort, maar toch
voelt het al heel vertrouwd. De eerste kennismaking met elkaar was nog wel
redelijk spannend en verliep in verband met Corona via Zoom. Vanaf ons eerste
contactmoment was het hartstikke gezellig. Femke is de oudste zus van 3 zusjes.
Haar zusjes zijn ondertussen ook aan het studeren en hebben geen grote zus
meer nodig. Femke miste dit heel erg en heb zich daarom aangemeld voor het
programma van BBBS. Aangezien Femke in het ziekenhuis werkt, was een beetje
flexibiliteit bij Jazz en haar moeder een vereiste voor de match.
Vanaf het begin zijn we met elkaar omgegaan alsof we
familie zijn en zijn we onszelf gebleven. Hierdoor
besefte Jazz al snel dat het bij Femke ook een soort
thuis voor haar is. Nu zijn we ondertussen 6 maanden
samen en voelt Jazz als een klein zusje/nichtje.
Wij hadden allebei niet verwacht dat het zo goed zou
klikken. We doen heel veel leuke dingen samen en
houden vooral van spelletjes doen samen, maar soms
heb je ook een dag waar je even zin hebt om samen
niks te doen en dan gaan we wat lekkers halen en film
kijken. We vinden allebei dat dat ook moet kunnen
binnen een match.

In het begin van onze match kwam al gauw ter sprake
dat deze match in principe maar voor 1 jaar duurt en
dat als het aan ons ligt dat we allebei ook hierna nog
contact houden.
We zouden het iedereen aanraden om onderdeel te
worden van het Big Brother Big Sister programma.
De matches worden met aandacht gemaakt en zijn wat
ons betreft enorm geslaagd.

Het belangrijkste is namelijk dat je gewoon lekker
jezelf kan zijn. In onze match is alles bespreekbaar en
niets gek. We hebben het vaak over meiden dingen en
zaken op school. Ook zijn we allebei fan van boksen.
Femke heeft elke week boks training en Jazz is laatst
een keer meegegaan. Dit vonden we ontzettend leuk
om samen te doen. Daarna zijn we thuis pannenkoeken
gaan bakken. Ook heeft Femke aan Jazz geleerd hoe je
moet poolen. De match heeft ons leven enorm verrijkt.
Femke vindt het ontzettend leuk om een grote zus
voor Jazz te kunnen zijn en we kijken allebei uit naar de
contactmomenten. Femke hoopt dat ze Jazz leert dat
je alles kan als je in jezelf gelooft. Ze hoopt dat ze haar
daarmee kan helpen.

De cijfers
BBBS Capelle aan den IJssel
Wij zijn verheugd dat er per 1 januari 2021 een pilot voor initieel twee jaar is opgestart waarin wij onder het community-based programma 15 Capelse kwetsbare kinderen 5-18 jaar begeleiden en ondersteunen met een één op
één mentortraject.
Het totaal aantal matches op 31 december 2021 inclusief Capelle aan den IJssel bedraagt 164.
De extra 15 matches van Capelle aan den IJsel zijn niet opgenomen in de grafieken.
De Gemeente Capelle aan den IJssel heeft in december een aparte verantwoording ontvangen.
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Reden van aanmelding
en de voortgang CBM programma
IIn de onderstaande tabel wordt beschreven waarom
het kind is aangemeld en welke voortgang het kind
heeft gemaakt in 2021. Op het aanmeldingsformulieren
vragen wij naar de reden van aanmelding. De reden
van aanmelding wordt opgegeven door een ouder(s)/
verzorger(s), een betrokken instantie (Jeugdzorg,

Schoolmaatschappelijk werk, Wijkteam), of andere
betrokkenen in het gezin van de mentee.
De voortgang van de mentees is gebaseerd op de
volgsystemen van Bigs en ouder(s)/verzorger(s) die zijn
ingevuld. Tevens op zowel mondelinge als schriftelijke
evaluaties met Bigs, ouder(s)/verzorger(s) en Littles.

Reden aanmelding

Voortgang

Aangemeld door het ziekenhuis: De mentee heeft
sikkelcelziekte (een ernstige bloedziekte). Haar moeder
heeft dit ook en wordt hiervoor vaak opgenomen in het
ziekenhuis. De mentee heeft moeite met medicatie
inname en ziekte-acceptatie en maakt zich ook vaak
zorgen over haar eigen moeder.
Stress zorgt voor verergering van de ziekte. Wanneer de
situatie van moeder slecht is, zorgt dit er ook vaak voor dat
de mentee in crisis komt. Hiervoor krijgt zij gesprekken
bij de psycholoog van het ziekenhuis, maar zij maken zich
zorgen, zijn bang dat ze depressief wordt.
De mentee is enig kind, zit veel thuis. Haar stiefvader heeft
haar geadopteerd. Met haar biologische vader is er geen
contact. Dit jaar gaat zij naar de middelbare school, dus
het is een spannend jaar voor haar. De mentee is erg
ambitieus, ze wil graag dokter worden. Ze kan de lat erg
hoog leggen voor zichzelf. De mentee was enthousiast
toen ze hoorde dat zij een Big Sister kan krijgen, wil graag
een grote zus om meidendingen mee te bespreken.

De mentee is in eerste instantie erg stil bij haar Big Sister.
Haar Big Sister doet haar best om de mentee op haar
gemak te stellen en leuke activiteiten aan te bieden.
De lockdown vormt hierbij wel een obstakel, want hierdoor zijn de opties beperkt, ook is het belangrijk om
rekening te houden met de fysieke situatie van de mentee.
De mentee geeft aan dat zij de afspraken leuk vindt.
Ze voelt zich vrolijk en blij en geeft de afspraken hoge
cijfers.
Na enige maanden merkt de mentor dat de mentee zich
wat meer ontspant en wat meer van zichzelf laat zien.
Ze hebben ontdekt dat ze allebei erg van spelletjes
houden en erg fanatiek zijn. De sfeer is altijd goed, ze
maken grapjes en plagen elkaar. de mentee kan het ook
goed vinden met de vriend van haar Big Sister, hij doet
ook weleens spelletjes en ze eten regelmatig met z’n
drieën. De mentee’s vader merkt dat zij het contact met
haar Big Sister leuk en belangrijk vindt. Ze is er altijd
positief over en maakt er elke week tijd voor. Ook als ze
moe is, wil ze toch haar Big Sister zien.

Reden aanmelding

Voortgang

De mentee heeft veel online vrienden, maar in het echte
leven loopt ze tegen sociale contacten aan. Ze zit in de
brugklas en is vaak betrokken bij meidengedoe en krijgt
snel ruzie met haar leeftijdsgenoten. Ze liegt vaak en vindt
het moeilijk om problemen op te lossen. Ze heeft een
buddy nodig zodat ze samen kunnen werken aan haar
sociale vaardigheden. Ook heeft ze overgewicht en komt
ze nauwelijks buiten, het zou fijn zijn als ze iemand heeft
met wie ze buitenshuis leuke dingen kan ondernemen,
gemotiveerd wordt om meer te bewegen.
Vanwege haar slechte cijfers zal ze na de zomervakantie
naar een andere school moeten. De mentee baalt hier
erg van en de schoolmaatschappelijk werker (verwijzer)
vreest dat ze op de nieuwe school tegen dezelfde sociale
problemen zal aanlopen.

De mentee staat in eerste instantie wat ambivalent tegenover het hebben van een mentor. Ze weet niet of ze het
leuk zal vinden met een Big Sister. Na een vrijblijvende
kennismaking krijgt ze even de tijd om te beslissen of zij
daadwerkelijk een match aan wil gaan. Een paar weken
later is ze erg enthousiast en starten de afspraken met de
Big Sister. Ze hebben het meteen erg gezellig samen.
Ze ondernemen zowel buitenactiviteiten als binnen
activiteiten als films kijken, spelletjes en koken/bakken en
laten zich niet uit het veld slaan door de lockdown. Na een
paar maanden geeft de mentee aan dat de band met haar
Big Sister belangrijk is voor haar en dat ze het altijd fijn
vindt om tijd met haar door te brengen.

De mentee voelt zich niet begrepen sinds haar vader in
de gevangenis zit en moeder minder aandacht voor haar
heeft omdat zusje alle aandacht van moeder eist.
Moeder voelt zich overweldigd door de onzekere situatie,
de financiële zorgen en alle zorg die op haar schouders
terecht komt. Ze merkt dat haar dochter ook minder goed
in haar vel zit en gunt haar iets leuks waar ze naar kan uitkijken, afleiding en een luisterend oor, iemand die luistert
zonder te oordelen.

De mentee en haar Big Sister hebben een goede klik.
Ze voelden zich eigenlijk tijdens de eerste afspraak al op
hun gemak bij elkaar. De mentee komt graag bij haar Big
Sister en vrouw thuis. Het allerliefste wil ze bakken. Het is
haar grote droom om later succesvol te worden met haar
eigen taarten. Bij de Big Sister thuis mag ze lekker haar
gang gaan (onder supervisie) en nieuwe recepten
uitproberen. Ook vinden ze het erg leuk om samen te
winkelen en knutselen. De mentee geeft aan dat ze zich
tijdens de afspraken vrolijk, blij en enthousiast voelt en
vaak voelt ze zich aan het eind van de afspraak beter dan
daarvoor. Moeder merkt dat de 1 op 1 aandacht haar
dochter goed doet. Ze komt enthousiast terug en kijkt er
elke keer naar uit.
Binnenkort zal vader vrij komen en weer terugkomen in
het gezin. Moeder is blij maar vindt het ook spannend.
Ze is blij dat haar dochter dan iemand -naast moeder- zelf
heeft bij wie ze terecht kan.
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De mentee woont sinds november 2020 in Nederland.
Ze woont hier samen met haar moeder, stiefvader en 2
zusjes. Hiervoor woonde ze op Curaçao bij haar vader en
diens stiefmoeder. Tussen de mentee en stiefmoeder liep
de communicatie niet lekker.

Er was meteen een klik tussen de mentee en de Big Sister.
De Big Sister en de mentee zijn samen Rotterdam aan het
ontdekken en tijdens de uitjes praten ze over van alles,
familie, school, relaties etc. De mentee vindt dit erg fijn.
Gewoon een spelletje spelen en een beetje chillen bij de
Big Sister thuis, vindt zij ook erg leuk. De mentee geeft aan
dat de tijd die zij samen doorbrengen precies goed is.
De moeder van de mentee ziet dat de Big Sister en haar
dochter het naar hun zin hebben, ze doen heel veel leuke
dingen samen. De ouder vindt de Big Sister een schat en
het contact tussen de ouder en de Big Sister is goed.
De ouder geeft aan dat de Big Siste echt bij haar dochter
past.

De mentee is een rustig, beleefd en verlegen meisje van
veertien jaar. Ze is onder behandeling bij GGZ, de mentee
is onzeker en bang om beoordeeld te worden door
anderen. Ze heeft als hobby Manga strips en ze vindt
paarden erg leuk, ook al doet ze daar nu niets mee. Ook
is ze geïnteresseerd in spiritualiteit. De mentee gaat naar
school en als ze thuis is heeft ze weinig vermaak en zit ze
veel op haar kamer. Ze woont bij haar moeder en
stiefvader en heeft een baby zusje van een jaar. De mentee
krijgt thuis weinig aandacht van haar moeder en is er veel
onderlinge strijd tussen haar en moeder. Haar ouders
hebben relatieproblemen.

De mentee twijfelde eerst of ze wel een Big wilde.
De uitleg over wie wij zijn en wat BBBSR voor haar zou
kunnen betekenen heeft haar overtuigd. Gedurende het
intakegesprek kwamen allemaal ideetjes naar voren, wat
zij graag met haar Big Sister zou willen doen.

Moeder geeft aan dat haar dochter snel geïrriteerd raakt
en zich afzondert van de gezinsleden. Ook zit zij vaak op
haar telefoon zit. De mentee geeft aan dat haar moeder
haar vaak op haar fouten wijst en nooit een compliment
geeft, waardoor ze erg onzeker is geworden. Ze heeft hier
erg veel last van. Dit komt voornamelijk voor als ze op
straat loopt. Ze is dan bang voor wat anderen van haar
denken. Het komt ook voor als ze op school is en anderen
aangeven dat ze dit niet kan en dat niet kan, maar zij niet
weten wat er in haar hoofd speelt. Ze tekent dan ook
bijvoorbeeld poppetjes zonder een gezicht. Dit poppetje
is volgens haar een weerspiegeling van haar emoties,
omdat ze niet weet wat ze voelt. De ene keer is ze blij
de andere keer is ze verdrietig. De mentee gaat volgend
schooljaar naar de HAVO. Ze is erg goed in tekenen en
zingen. De verwijzer is ook bezig met twee buurtcentra
om de mentee in haar kracht te zetten en om sociale
contacten te leggen. Ze wil graag in contact komen met
meiden die bij haar in de buurt wonen, maar ze is bang
voor afwijzing. Ook is de verwijzer samen met moeder
bezig om voor de mentee een psycholoog in te schakelen
om trauma’s uit het verleden te verwerken.

Met haar stiefvader heeft zij een goede band en zij ziet
hem dan ook als haar vader. In overleg met haar behandelaar bij Mentaal Beter en ouders heeft de verwijzer
BBBSR voorgelegd. Zij zijn hier beide enthousiast over.
De Mentee weet niet zo goed wat ze ervan vindt, maar wil
wel kennis maken.

Zowel de Big Sister als de mentee houden van de natuur
en van wandelen. Ze zijn geen ster in bakken maar hebben
de uitdaging wel samen aangegaan en ze waren trots op
het resultaat. De mentee is vanaf het begin open naar de
Big Sister. Wat erg positief is.
De ouders van de mentee zijn ook erg blij dat de Big Sister
en hun dochter het zo goed samen kunnen vinden.
In de Weekly geeft de mentee vaak aan dat ze aan het
einde van de afspraak zich beter voelt. Door Corona
hebben zij elkaar niet altijd kunnen zien maar hebben
altijd via whatsapp contact gehouden. Ze kijken uit naar
de tijd dat ze weer van alles kunnen ondernemen.

“ik merk dat de band met de Big Sister mijn dochter
goed doet, het heeft haar leven echt mooier gemaakt”
- Uitspraak ouder

Wouter & Gilliano
Hoe vinden jullie het om een match te hebben?
Hoe komt het dat jullie hier zo over denken?
Super leuk, want we doen leuke dingen, chillen veel,
hebben geen ruzie.
Was dit was je had verwacht van het zijn van een
Big/Little? Wat is er anders?
Big: Jazeker. Ik had alleen niet verwacht dat ik zo veel
zou leren van mijn Little.
Little: Ja, het was wat ik verwachtte. Mijn vorige Big
Brother was ook heel lief en mijn nieuwe Big Brother
is nog liever en jonger. Alleen mijn vorige Big Brother
nam chips mee en deze neemt donuts mee.
Hoe zou je de matchrelatie omschrijven?
Geweldig. We sporten vooral veel en chillen veel buiten.
Ook speelden we veel kaartspellen.

Wat is de leukste activiteit die jullie tot dusver
samen hebben ondernomen?
Waarom was dit zo leuk?
We hebben vandaag een spelletje bedacht met
jongleerballen die we tegelijk naar elkaar gooien
en dat is super leuk!
Wat heb je geleerd tijdens de match?
Big: Ik heb TikTok dansjes geleerd en kan nu
hooghouden met een voetbal. Verder voel ik me
zelfverzekerder door de match. Ik denk dat mijn
Little wat rustiger is geworden.
Hebben jullie over een tijd nog contact?
Waarom wel/niet?
Wij blijven volgend jaar nog een match, dus we
houden zeker contact!
Zou je anderen een match aanraden?
Waarom wel/niet?
Wij zouden iedereen die er behoefte aan heeft
een match aanraden, want je kan veel van elkaar
leren en het is een goede afleiding als het thuis
of op school niet zo goed gaat.

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.

•

Simpelweg, iets doen voor kinderen die het nodig
hebben. Kinderen zijn onbevangen en zien dingen
die voor volwassenen onzichtbaar zijn en daar kan
ik weer wat van leren.

•

Ik zoek al langere tijd naar een manier om iets
terug te doen voor de community, waarbij je een
direct verschil kan maken in iemands leven. Via een
Instagram advertentie van het Oranje Fonds kwam
ik terecht bij BBBSR en dat was precies wat ik zocht.
Ik kan een vriendschap bieden met iemand die een
stabiel leven heeft, en met mijn ervaringen van de
afgelopen jaren hoop ik de Little ook te kunnen
helpen om de soms toch lastige jaren van
kindertijd/jeugd te navigeren.

•

Ik vind het belangrijk dat een kind zorgeloos op
kan groeien, en veel liefde en aandacht krijgt. Met
name vanwege Corona heb ik gezien hoe belangrijk het is er voor elkaar te zijn. Het idee om mentor
te zijn voor een Little Sister spreekt mij erg aan.
Samen wandelen, knutselen, dansen, even
helemaal kind kunnen zijn. Ik woon zelf alleen en
merk dat ik iets voor iemand anders wil doen. Dit
zal mij ook veel energie geven en natuurlijk plezier.

•

Ik vind het belangrijk dat kwetsbare kinderen de
aandacht krijgen die ze verdienen, zodat ze hun ei
kwijt kunnen en even los kunnen zijn van
stressvolle situaties op school en thuis. Naast dat
ik vroeger veel op buurjongens en -meisjes heb
gepast, heb ik tijdens mijn middelbareschooltijd en
studie veel bijles gegeven. Het leukst hieraan vond
ik dat je ook echt een band opbouwt met die
kinderen als je ze een op een aandacht geeft, ze
bloeien echt op. Wat ik te bieden heb is veel
enthousiasme om dingen te doen samen, maar
ook de rust als de Little veel stress of druk ervaart.
Ik heb daarnaast een brede interesse en sta open
om dingen van de Little te leren of samen te
ontdekken.

•

Ik ben in de gelegenheid om iets bij te dragen aan
het geven van wat extra aandacht aan kinderen/
jongeren die dat kunnen gebruiken.
Bovendien beleef ik zelf ook veel plezier aan
contacten met kinderen en jongeren. Vanuit
diverse functies in mijn loopbaan heb ik veelvuldig
met kinderen en jongeren gewerkt. Functies als
zwemonderwijzer, persoonlijk begeleider, docent
en studieloopbaanbegeleider op een mbo.
De open blik die kinderen nog hebben naar de
wereld vind ik energie geven. Tevens hebben
jongeren vaak een andere kijk op zaken waardoor
het zorgt dat ik bepaalde zaken/situaties ook vanuit
een ander perspectief ga bekijken. Mijn blik wordt
verbreed. Wat ik kan bieden is een luisterend oor,
iemand die zich aan afspraken houdt en
betrouwbaar is. Veiligheid en de persoon mogen
zijn die hij of zij is. Ruimte voor een serieus gesprek
of het maken van plezier. Daar waar behoefte aan
is. Een paar uur voor het kind waar het echt om
hem of haar gaat. Aandacht geven.

“Wat vind je leuk aan je
Big Sister? Alles!”
- Uitspraak Little

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, persoonlijke evaluaties met de mentoren en Littles en
gesprekken met leerkrachten en contactpersonen.
• observaties van de matchcoördinatoren.
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De mentee is erg stil, praat nauwelijks uit zichzelf. Vooral
tegen volwassenen. Ze praat daarnaast erg zacht.

De mentee en mentor hebben een bijzondere vertrouwensband opgebouwd, waarbij de mentee de mentor
veel vertelt. De mentor is echt haar vertrouwenspersoon
geworden. Ze deelt met haar dingen die ze niet met
anderen deelt. De mentee geeft zelf aan dat ze het erg fijn
vindt dat ze met haar mentor kan praten als ze met iets
zit en dat haar mentor dan zo goed naar haar luistert. Ze
geeft aan dat als ze verdrietig is of boos ze dit met haar
mentor bespreekt en ze zich hierna weer goed voelt.
Het zelfvertrouwen van de mentee lijkt gegroeid te zijn.
De mentee maakt steeds beter en meer contact met zowel
kinderen als volwassenen en durft in de klas meer van
zichzelf te laten zien en horen. Ze praat nog steeds erg
zacht, maar ook hier zit een groei in.

De mentee dient vertrouwen te krijgen in haar eigen
communicatie en vaardigheden. Dat ze geen angst meer
heeft om te praten.
Haar thuissituatie is onrustig. Er zijn vaker conflicten en
ruzies tussen oudere broers en zussen en ouders, wat voor
veel spanning thuis zorgt. Er zijn meerdere hulpverleningsinstanties betrokken.
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De mentee kan soms moeilijk omgaan met frustratie en
boosheid. Hij heeft af en toe behoefte aan rust en iemand
waar hij mee kan kletsen. Zijn moeder is langdurig ziek
geweest en is pas overleden. Hierdoor zit hij vaak niet
lekker in zijn vel.

De vertrouwensband opbouwen was aan het begin lastig.
De mentee keek erg de kat uit de boom. Hij heeft in het
begin onverschillig gedaan over wat hij vond van de
match en activiteiten, maar hij wilde wel naar de
ontmoetingen gaan. Hoe meer zij een band opbouwden,
des te meer hij zich is gaan openstellen. Hij vertoont een
vrolijkere en socialere indruk. Hij laat meer van zichzelf
zien en vertelt over hoe hij zich voelt.
De leerkracht merkt op dat de mentee beter kan praten
over zijn gevoelens. Hij is minder timide. Ook merkt de
leerkracht op dat hij met een glimlach uit de klas gaat naar
zijn mentor en ook met een glimlach terugkomt.

De mentee woont thuis alleen met moeder. Hij is aangemeld, omdat hij in de klas erg afwezig en teruggetrokken is. Ook heeft hij moeite met zichzelf te verwoorden.
Leerkracht zegt: Het zou mooi zijn als hij wat meer binding
krijgt met leeftijdsgenoten. Hij geeft zelf aan moeite te
hebben met de taal.

Hoewel de mentee nog steeds timide is komt hij in het
matchcontact met zijn mentor wel meer los. Hij miste zijn
mentor ook toen ze elkaar niet konden zien wegens de
lockdown. Tijdens de lockdown hebben zij leuk contact
gehouden via de telefoon. Ook speelden zij samen online
spelletjes. Ze lijken een echt maatje in elkaar te hebben
gevonden.
Hij heeft een meer open houding en durft meer te
vertellen. In de gesprekjes lijkt hij ook steeds meer
spraakzaam te worden. Door de gesprekjes kan hij ook
zijn taal oefenen. Op deze wijze leert hij zich ook steeds
beter te verwoorden.

“Hij voelt echt aan als een goede vriend”
- Uitspraak Little
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De mentee heeft thuis geen Nederlandssprekende ouders,
waardoor het voor haar lastig is buiten school de
Nederlandse taal in te zetten en ook in sociale interactie
te benutten. Daarnaast werken ouders veel. De mentee is
vaak op zichzelf aangewezen. Het zou fijn zijn wanneer zij
een maatje heeft die haar kan helpen met problemen waar
zij tegenaan loopt, zowel op school als daarbuiten. Ook
is de mentee onzeker. Het kan haar helpen om positieve
ervaringen op te doen.

De leerkracht merkt op dat de mentee ernaar uitkijkt om
samen iets met haar mentor te ondernemen. Ze merkt op
dat de mentee wat steviger in haar schoenen lijkt te staan,
minder teruggetrokken is, wat vrijer en dat haar zelfvertrouwen is gegroeid. Ook merkt de leerkracht op dat de
leerling meer om hulp durft te vragen en meer nieuwe
dingen durft te proberen.

De mentee groeit op in een gezin met 7 kinderen.
Ze verdient extra aandacht, ook op school.
Verder presteert de mentee onvoldoende gerelateerd
aan haar leeftijd. Ze kan niet goed meekomen met de
rest van de groep. De mentee moet echt werken aan haar
zelfvertrouwen. Ze heeft weinig vertrouwen in haar eigen
kunnen en weet niet echt waar haar capaciteiten liggen.

De mentee geeft aan dat zij een leuke mentor heeft. “We
doen echt elke keer wat leuks en het is fijn om ook eens
even de klas uit te mogen”. Het leukste wat zij gedaan
hebben is bakken, volgens de mentee. Leerkracht geeft
verder aan dat de mentee het heel erg fijn vindt wanneer
haar mentor er weer is. Zij kijkt er altijd naar uit en de
leerkracht ervaart dit als erg positief.
De mentee kan deze aandacht goed gebruiken omdat
zij zelf uit een ontzettend groot gezin komt. Ze is sinds de
komst van haar mentor vrolijker en meer met andere
leerlingen bezig op een positievere manier. Ook is ze
positiever in de klas aanwezig. Daarnaast zegt ze minder
“lelijke” dingen volgens de leerkracht en is ze eerlijker
over haar gedrag/aandeel bij situaties.

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.
•

•

De mentor wil in zijn leven meer doen dan werken
en geld verdienen. Hij wil wat bijdragen aan de
wereld en dit is voor hem het begin. Hij is zelf graag
met kinderen. Een uur per week is voor hem goed
in te vullen.
De mentor heeft al ontzettend lang nagedacht over
vrijwilligerswerk met kinderen. Ze gelooft dat ze
een positieve bijdrage kan geven aan kinderen.
De jeugd is tegenwoordig veel te onzeker en zij
denkt dat zij de kinderen wel kan empoweren.
De mentor staat positief in het leven en kan dat
wel meegeven aan de kinderen. Daarnaast heeft de
mentor ook veel levenservaring die zij kan delen.

•

De mentor heeft zich aangemeld, omdat ze graag
een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van
een kind. Ze geeft aan zelf van kinderen te houden,
omdat zij zo veel met hen kan lachen en daarnaast
ook samen gek kan doen. Stiekem wil ze eigenlijk
gewoon weer kind zijn. De mentor is zelf moeder
van drie kinderen en heeft daarnaast veel neefjes
en nichtjes.

•

De mentor miste in haar jeugd en tienerjaren zelf
een motiverende rol in haar leven. Ze hoopt dat ze
dit nu aan een mentee te kunnen geven.

•

De mentor is gek op kinderen en heeft veel liefde
aandacht en energie te geven. De mentor werkt
nu vier in plaats van vijf dagen per week en zou
graag haar tijd besteden aan iets waaraan ze iets
kan bijdragen of geven. Mentor zijn bij BBBSR is
de perfecte kans voor haar om dit te doen. Ze kan
het kind naar eigen zeggen aandacht, vriendschap,
plezier, kennis en ervaring schenken.

“Ze heeft mijn hart gestolen, ze is zo lief!”
- Uitspraak Big Sister

AFSLUITING SCHOOLJAAR 2020-2021

Hallo Jumbo Schiedamseweg,
Wij willen jullie hartelijk bedanken voor jullie donatie,
waarmee wij zelf de benodigde boodschappen voor
een picknick konden aanschaffen in jullie winkel.

Dit schooljaar hebben wij 85 Little Brothers & Sisters op verschillende scholen
verspreid over Rotterdam blij mogen maken met een Big Brother of Sister.

We hebben hiermee een hoop kinderen blij kunnen
maken en ze een leuke picknick met hun Big kunnen
bezorgen. Hierdoor hebben wij het schooljaar toch
feestelijk kunnen afsluiten.

Ondanks het bewogen schooljaar zijn er bijzondere connecties ontstaan, veel
leuke momenten beleefd, mooie vertrouwensbanden opgebouwd en soms zelfs

Dank je wel!

al echte vriendschappen ontstaan. We kijken met trots terug op het afgelopen
schooljaar. Normaliter sluiten we ons schooljaar af met een knallende Big Day
met alle School-based matches. Helaas was dit niet mogelijk, wegens het
Coronavirus. Toch hebben we het schooljaar gelukkig feestelijk kunnen afsluiten
en hier zijn wij erg trots op.
Alle School-based mentoren konden bij ons een goed
gevulde picknicktas ophalen. Op deze wijze konden
zij het schooljaar afsluiten met een feestelijk ontbijt,
brunch of lunch. Er zat een mix in van minibroodjes en
croissants, wat lekkers, pakjes en flesjes drinken en een
stuk fruit kon natuurlijk ook niet ontbreken.
Het was een groot succes! We hebben veel leuke reacties mogen ontvangen van de Big Brothers & Sisters en
leuke foto’s voorbij zien komen. Ook bij de evalutiegesprekjes met de Littles gaven meerdere Littles aan
dit een van de leukste activiteiten te vinden. Erg leuk
om te horen!

Naast de gezellige picknick hebben wij de Littles ook
nog een mooie herinnering meegegeven aan dit
schooljaar. Tijdens de evaluatiegesprekjes met de Littles
hebben matchcoördinatoren Leroy en Lotte alle
kinderen persoonlijk een mooie mok kunnen geven.
Op deze mok stond hun naam en een belangrijke
boodschap, namelijk: “Je bent een kanjer”
We hopen dat alle Littles ondanks het onrustige
schooljaar toch veel hebben kunnen genieten van de
momenten, online en offline, met hun Big Brother of
Sister en er met een grote glimlach op terugkijken.

Activiteiten
Maart: Online Event – Workshopmiddag i.s.m. studenten eventenbureau Eventation
De community-based matches konden deze middag
deelnemen aan twee verschillende workshops naar
keuze: een zeepketting maken, een stripfiguur/cartoon
leren tekenen, een beatbox workshop, een taekwondo/
kickboks workshop en een streetdance workshop. EOp
het congres werden diverse initiatieven gepresenteerd
met veel inspirerende voorbeelden om de strijd aan te
gaan met armoede in onze stad.
Maart: Online Mentoring
Online mentoring, het nieuwe normaal in 2021, maar
niet helemaal bij BBBSR.
Afspreken in de werkelijkheid in 2021 was lastig of zelfs
niet altijd mogelijk door de coronamaatregelen, daarom heeft BBBSR voor alle Bigs praktische informatie op
een rijtje gezet. BBBSR heeft er wel naar gestreefd om
het contact tussen de Big en Little zoveel mogelijk in
real life te laten plaatsvinden.
En hier hebben wij een paar redenen voor:
1. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat live
mentoring het best werkt. Echter, kan online mentoring
wel goed werken als aanvulling op live mentoring of als
tijdelijk alternatief,
2. Het opbouwen van de vertrouwensband met een
Little gaat moeizamer wanneer de mentoring volledig
online plaatsvindt,
3. Online mentoring kan het heel uitdagend maken
om echt te kunnen zien hoe jouw Little zich voelt.
Via videobellen of de chatfunctie is het lastig om
non-verbale communicatie te zien.

Juni: Afsluiting schooljaar 2020-2021
Normaliter sluiten we ons schooljaar af met een
knallende Big Day met alle School-based matches.
Helaas was dit niet mogelijk, wegens het Coronavirus.
Toch hebben we het schooljaar gelukkig feestelijk
kunnen afsluiten en hier zijn wij erg trots op.
Juli: THEMA-AVOND JEUGDCRIMINALITEIT &
DRILLRAP
Op 22 juli vertelde gastspreker Robby Roks ons meer
over jeugdcriminaliteit en drillrap. Robby is docent aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam en Criminoloog.
Hij heeft in de afgelopen jaren diverse projecten
uitgevoerd, waarbij hij observaties uitvoerde bij
bendes zoals de Crips in Den Haag. Ook heeft hij zich
verdiept in drillrap. Hij wil via deze thema-avond meer
kennisgeven over hoe jongeren betrokken raken bij
criminaliteit, wat drillrap is en welke rol dit speelt.
Juli: CBM BIG DAY
Op 31 juli was er een Big Day voor onze Communitybased matches. Tijdens deze dag kregen de Littles een
kookworkshop. De Littles hebben onder begeleiding
samen pokébowl en soep gemaakt. De Bigs gingen
ondertussen een schilderij maken. Vervolgens hebben
ze gezamenlijk van het heerlijk eten kunnen genieten
wat door de Littles was bereid.

Augustus: CBM zomerpicknick
Zaterdag 28 augustus vond de (indoor) zomerpicknick
plaats voor de Community-based matches. Tijdens de
picknick konden zij andere matches ontmoeten, spelletjes met elkaar spelen, knutselen, leuke momenten met
elkaar delen, ideeën uitwisselen over wat je zoal kunt
ondernemen en gewoon lekker kletsen met elkaar. Vanwege de verwachte regen werd het een indoor picknick
in Huis van de Wijk De Nieuwe Gaffel.

November: Linda Foundation
De Linda Foundation heeft als doel om gezinnen die
in armoede leven een steuntje in de rug te bieden met
een eenmalig cadeau. Dit cadeau bestaat uit een set
cadeaubonnen (voor o.a. boodschappen, kleding,
speelgoed en openbaar vervoer) die zij aan het eind
van het jaar extra goed kunnen gebruiken. Dit jaar
ontvingen 8 gezinnen dankzij aanmelding door BBBSR
een cadeaupakket.

Helaas kon een aantal geplande activiteiten vanwegemaatregelen met betrekking tot corona niet doorgaan,
namelijk: De Big Borrel in november en de ouderochtend in november. Ook konden de Big Day voor het
CBM programma aan de Schaatsbaan Rotterdam en de
Wish-and-ride in juli 2021 niet doorgaan.

November: Kinderrechtenfestival
Op 21 november vond ter ere van de rechten van het
kind het Kinderrechtenfestival 2021 plaats in Plaswijckpark. Wij mochten hiervoor onze Littles (met mentor of
ouder/verzorger) uitnodigen. In totaal verstuurden wij
kaarten voor 59 kinderen en 44 volwassenen. Het was
weer een geslaagd festival!

Hele jaar: Jeugdfonds sport en cultuur
Ook dit jaar hebben wij als intermediair weer Littles
aangemeld voor sport- en cultuurlessen, zodat zij
ondanks beperkte financiële middelen van ouders/
verzorgers toch konden gaan of blijven bewegen en
meedoen aan culturele activiteiten. Regelmatig spelen
de Bigs hier een belangrijke rol in: zij helpen hun Little
met het vinden van een activiteit die bij hem/haar past.
Augustus: Actie Zomerpret van Nationaal Fonds
Kinderhulp
Dankzij de samenwerking met het Nationaal Fonds Kinderhulp kon BBBSR 30 zomerpretpakketten geven aan
Littles (en broers en zussen) die niet op vakantie gingen
in de zomervakantie. De pakketten waren gevuld met
spelletjes en spullen waarbij zij zich thuis konden
vermaken. Ook waren er bonnen (voor OV en kleding)
om een leuk uitje te hebben en wat nieuwe spullen aan
te schaffen voor het nieuwe schooljaar. De pakketten
werden enthousiast ontvangen!

December: Actie Pepernoot, Nationaal Fonds
kinderhulp
Ook dit jaar hebben wij weer een aanvraag gedaan
bij deze mooie actie, bedoeld om kinderen voor wie
dit niet vanzelfsprekend is een cadeau te kunnen geven
met Sinterklaas. De ouders/verzorgers of Bigs ontvangen via BBBSR een code waarmee ze een cadeau
konden uitzoeken voor hun kinderen/Littles. 105
kinderen ontvingen door deze samenwerking een
cadeau.

Intervisie en enquêtes
Oktober: Intervisie
Tijdens de intervisie van 4 oktober 2021 kregen Bigs de
mogelijkheid om kwesties of dingen waar zij tegenaan
liepen tijdens de match met andere Bigs te bespreken
onder begeleiding van twee medewerkers van BBBSR.
Tijdens deze avond hebben we het gehad over wat te
doen als de communicatie met een ouder/verzorger
niet soepel verloopt. Er zijn bruikbare en concrete
adviezen gegeven. Na deze avond hebben de Bigs ook
de mogelijkheid gekregen om kwesties nog een op
een te bespreken, en er wat langer bij stil te staan. Hier
hebben zij gebruik van gemaakt, en zij hebben daarmee meer vertrouwen gekregen in hun eigen kunnen
als mentor
November: Intervisie
Onze tweede intervisie van het jaar vond online plaats
op 15 november 2021. Belangrijk onderwerp van
deze avond was de ontwikkeling van de band tussen
sommige Bigs en Littles. De ontwikkeling van een
vertrouwensband verliep niet zo snel als verwacht,
omdat de matches elkaar minder vaak fysiek zagen
door het Coronavirus. Met behulp van tips en adviezen
van zowel mede Bigs als de matchcoördinatoren is de
avond hoopvol en positief afgesloten.videobellen of de
chatfunctie is het lastig om non-verbale communicatie
te zien

Enquêtes 2021 en resultaten
Om de matches zo goed mogelijk te begeleiden is het
van belang dat BBBSR zich blijft ontwikkelen.
Een onderdeel hiervan is het doen van onderzoek naar
bepaalde kwesties die aandacht vereisen.
In 2021 hebben stagiaires van de masteropleiding
Gezinspedagogiek aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam en van de opleiding Social Work van de
Hogeschool Rotterdam verscheidene onderzoeken
uitgevoerd om de begeleiding van de matches te
optimaliseren. Deze worden hieronder beschreven.
April: Enquête tevredenheid ouder(s)/ verzorger(s)
van Littles
Aan de hand van een enquête is er aan de ouder(s)/verzorger(s) van Littles gevraagd hoe zij de programma’s
van BBBSR ervaren en in hoeverre zij zich betrokken
voelen bij BBBSR. Ouders blijken tevreden te zijn; ze
voelen zich gehoord en gewaardeerd en merken dat de
programma’s hun kinderen iets opleveren. Ouders van
Littles van het SBM programma hebben aangegeven
meer betrokken te willen worden bij BBBSR door meer
contact met de Big en de matchcoördinator. Naar
aanleiding van deze resultaten stellen de SBM matchcoördinatoren zich via een bericht voor aan de ouders.
Bovendien krijgen ouders zoals altijd de mogelijkheid
om aanwezig te zijn bij de kennismaking van de Big en
Little op de school.

Oktober: Enquête BBBS-activiteiten en
betrokkenheid Bigs
BBBSR organiseert naast activiteiten voor de matches
ook activiteiten voor de Bigs om hen te ondersteunen
in de mentortrajecten, zoals intervisiebijeenkomsten
en thema-avonden. BBBSR merkt dat deze activiteiten
niet altijd druk bezocht zijn. Om die reden is er aan de
hand van een online enquête een onderzoek gedaan
naar de betrokkenheid van de Bigs bij deze activiteiten.
De activiteiten waar Bigs en Littles samen aan kunnen
deelnemen blijken succesvol te zijn. Bigs zullen echter
niet vaker dan twee keer per jaar deelnemen aan een
activiteit, en hier zal de jaarplanning van BBBSR dan
ook op aangepast worden.

November: Enquête zelfvertrouwen van de Little
Een ander onderzoek richt zich op het vergroten van
het zelfvertrouwen van Littles. Een student van de
Hogeschool Rotterdam (Social Work) heeft een
enquête afgenomen onder de Bigs over de mate van
zelfvertrouwen van hun Littles. Hieruit is gebleken dat
het zelfvertrouwen van sommige Littles laag is. Dit wil
BBBSR aanpakken door middel van het ontwikkelen
van een spel dat de Bigs en Littles samen kunnen
spelen tijdens hun ontmoetingen. Op deze manier
krijgen Bigs handvatten om te werken aan het
vergroten van het zelfvertrouwen van hun Littles.
De verwachting is dat dit spel voor het einde van dit
schooljaar in de praktijk zal worden gebruikt.

Uit de resultaten is daarnaast gebleken dat Bigs die
hebben deelgenomen aan een themabijeenkomst of
een intervisiebijeenkomst dit leerzaam vonden.
De intervisiebijeenkomsten zorgen voor meer
zelfvertrouwen bij de Bigs. Al met al blijkt dat een
groot aantal Bigs graag betrokken is bij BBBSR en ons
graag ondersteunt waar dat nodig is. Toch hebben veel
Bigs ook een drukbezette agenda en zullen wij hier bij
BBBSR rekening mee moeten houden.

“ik wil later net zo slim worden als mijn Big Brother!”
- Uitspraak Little

Donatiepot
We hebben sinds 2 jaar donatiepotten op verschillende locaties staan!
Onze eerste donatiepot mochten we plaatsen bij Huidkliniek Mirette in
Rotterdam Kralingen! Daar heeft de pot een hele mooie plek gekregen.
We hebben ook een mooie donatiepot mogen plaatsen bij Bastiaans
optiek in Rotterdam Kralingen.

Fondsen, donateurs en partners
Ook in 2021 hebben wij actief fondsen benaderd met
aanvragen voor het maken van extra matches of voor
activiteiten. Dankzij onderstaande fondsen hebben
wij, voor zowel het School-based programma als het

Stichting Kindertehuizen Rotterdam
Stichting Alewijn Florisz

Community-based programma, extra matches kunnen
maken. Wij zijn via deze weg de volgende fondsen zeer
erkentelijk!

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:

