Zomerkansen Steun aan kwetsbare kinderen en jongeren in de 1 ½ meter zomer
Met het eenmalige fonds Zomerkansen wil Augeo Foundation 4.000 kwetsbare kinderen en jongeren
tijdens de coronacrisis extra steunen in de zomer door het aanbieden van ontspanningsactiviteiten
en coaching om zo bij te dragen bij aan hun veerkracht. Hierbij richten we ons op de gemeenten en
wijken in Nederland waar veel kinderen en jongeren opgroeien in kwetsbare gezinnen. Sociale steun
maakt onderdeel uit van de visie van Augeo en draagt bij aan het ontwikkelen van veerkracht van
kwetsbare kinderen. Zo draagt Augeo met het programma Handle with Care bij aan steun op school.
En tijdens de coronacrisis kinderen hebben wij kinderen ondersteund met het Crisisfonds Kwetsbare
kinderen thuis*.
Uit het onderzoek van het ‘Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis’ blijkt dat professionals zien dat
in kwetsbare gezinnen de spanningen oplopen. Kinderen en jongeren missen vooral hun normale
leven en contacten (vrienden, school). Ze hebben volgens professionals het liefst weer normale
ontspanningsmogelijkheden en contacten in hun eigen omgeving, hun buurt, hun wijk, hun school.
Diverse onderzoeken laten zien dat sociale steun in de nabije omgeving van een kind, veerkracht
versterkt. Ook een programma als Handle with Care, dat snelle steun na huiselijk geweld biedt, laat
zien hoe belangrijk dit is. Een expert op dit gebied, Bruce Perry, zegt: ‘Wie (getraumatiseerde)
kinderen echt wil helpen, moet investeren in hun naaste omgeving.’ Daarmee bedoelt hij dat
kinderen herstellen van stress en dat kinderen veerkracht ontwikkelen, als zij anderen om zich heen
hebben die de goede dingen doen: positieve, liefdevolle aandacht geven en aanmoedigen. Daardoor
ontwikkelen kinderen een reddingsvest om met tegenslag om te gaan en dat reddingsvest heet
Veerkracht.
Impact coronacrisis
De impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren wordt langzaam duidelijk maar is nog zeker
niet compleet in beeld. Duidelijk wordt wel dat veel jongeren kampen met stress en angst, dat
jongeren zich eenzaam voelen, dat kinderen probleemgedrag vertonen en dat het risico op
leerachterstand groot is bij vooral de jongeren en kinderen in kwetsbare gezinnen. Daarnaast blijkt
uit onderzoek dat de kans op huiselijk geweld bij kwetsbare gezinnen groot is. En ook dat dit geweld
niet is afgenomen tijdens de coronacrisis. Sommige kinderen en gezinnen raken uit beeld bij
hulpverleners, jeugdbeschermers en het onderwijs.
Dit alles leidt mogelijk tot kansenongelijkheid, vroegtijdige schooluitval en psychosociale problemen
op korte en langere termijn.
Doel van het programma
Kwetsbare kinderen en jongeren doen tijdens de zomervakantie positieve ervaringen op door een
programma van activiteiten in de buurt. Deze activiteiten dragen ook bij aan ontspanning, aan
positieve contacten binnen de eigen omgeving, ze werken aan life-skills en versterken hun
veerkracht.
*Het Crisisfonds is een initiatief van Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind.

1

Doelgroep
Kwetsbare kinderen en jongeren die wonen in wijken en gemeenten waar armoede,
eenoudergezinnen, kindermishandeling en jeugdhulp veel voorkomen volgens de lijst van de
kinderrechtenmonitor.
Looptijd
Tot 1 september 2020.
Hoe?
Twintig gemeenten met wijken waar veel kwetsbare kinderen en jongeren opgroeien, worden actief
door Augeo Foundation benaderd met het voorstel een goed georganiseerd samenhangend
zomerprogramma voor kwetsbare kinderen/jongeren op te zetten, waarin aandacht is voor de
volgende elementen:
1. Het programma bestaat uit een wijk specifiek, samenhangend pakket met doorlopende
activiteiten: de activiteiten vinden zoveel mogelijk plaats binnen de eigen wijk van de
kinderen en jongeren. Ouders van deze kinderen worden zo niet belast met praktische zaken
zoals het halen/brengen van de kinderen. Bovendien kan het de samenhang in de wijk ten
goede komen.
Binnen het programma zijn er diverse activiteiten waar kinderen uit kunnen kiezen. Denk aan
programma’s waar nadruk ligt op sport, muziek, of theater.
2. Het programma is leuk en ontspannend, tegelijkertijd bevat het elementen waar kinderen
gecoacht worden in of werken aan vaardigheden die hun weerbaarheid en veerkracht
vergroten. Het programma verschilt daarin van zomerprogramma’s die gemeenten of wijken
mogelijk normaal toch al aanbieden en biedt een extra, aan de crisis gerelateerd component
van sociale steun en psycho-educatie.
Voorbeelden waar onze gedachten naar uit gaan:
Niet: het reguliere wijk-vakantie programma. Wel een aangepast wijk-vakantieprogramma
met (youth of vakantie) coaches waarvan we de extra aspecten financieren, waarmee de
doelgroep beter bereikt wordt, de corona-aanpassingen mogelijk worden en er een extra
relationeel/psycho-educatief element aan kan worden toegevoegd
Niet: een bont pallet van activiteiten met steeds verschillende aanbieders op verschillende
dagen. Wel: vaste gezichten voor kinderen/jongeren die zij de komende maanden ook nog
tegen kunnen komen op hun scholen, sportclubs, buurt et cetera. Of zomercoaches die met
een beperkte groep kinderen/jongeren juist een zomerplan mogelijk maken en hen
begeleiden bij het aanbod dat er misschien wel is in de gemeente.
3. Jongeren en kinderen zijn zelf bij de opzet van het programma betrokken. Zij weten immers
zelf het beste waar behoefte aan is. Gemeenten kunnen daarvoor bijvoorbeeld
jongerenraden binnen gemeenten vragen.
4. De bestaande organisaties binnen gemeenten nemen nadrukkelijk deel aan het programma.
Scholen, sportclubs, culturele verenigingen, kindercoaches, scoutingclubs, kinderwerk,
opbouwwerk en muziekscholen stellen bijvoorbeeld locaties ter beschikking, denken mee
(over) over het programma en leveren mogelijk vrijwilligers. Zij voeren hun reguliere
activiteiten uit binnen het programma, mogelijk aangepast aan de bijzondere situatie door
het aanbod aan te passen en de activiteiten in de wijk zelf uit te voeren. De kinderen zien zo
vaste gezichten die zij de komende maanden ook nog tegen kunnen komen op scholen,
sportclubs in hun buurt et cetera.
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5. In het programma is concreet beschreven hoe de kinderen en jongeren gemotiveerd worden
om deel te nemen: hoe wordt geselecteerd, welke jongeren/kinderen worden benaderd,
door wie wordt de keuze gemaakt, hoe wordt met deze jongeren en kinderen contact
gemaakt om hen uit te nodigen, op welke manier worden ze betrokken?
Bij voorkeur worden kinderen en jongeren ruim voor de zomervakantie begint via scholen
hierover geïnformeerd.
6. Terugkoppeling van de resultaten zien we graag in een vorm die door de jongeren en
kinderen zelf is gekozen.
7. In het voorstel staat beschreven welke investering de gemeente zelf doet en welke
investering wordt aangevraagd. We gaan uit van cofinanciering en dragen maximaal tot 50%
bij aan het totale budget, waarbij op basis van de grootte van de gemeente een maximum
bedrag is gesteld. De investering van de gemeente kan ook worden gezocht in de vorm van
inzet van welzijnswerkers, sportcoaches specifiek voor het zomeractiviteitenprogramma
en/of beschikbaar stellen van locatie.
8. Alle activiteiten passen uiteraard binnen de door de overheid gestelde coronarichtlijnen.
Contactpersonen:
Andrea Smits, andrea@augeo.nl, 06 – 20 01 22 92
Jasper van de Reep, jasper@augeo.nl, 06 83 24 59 15

Over Augeo Foundation
Augeo Foundation wil dat kinderen met liefde en in veiligheid opgroeien. Daarom versterken we
professionals, beleidsmakers en vrijwilligers om kindermishandeling en huiselijk geweld zo snel en
doeltreffend mogelijk aan te pakken. Met online scholing en ervaringen van de Jongerentaskforce
versterken we professionals. We organiseren steun, en doen samen met gemeenten onderzoek naar
de aanpak van kindermishandeling. Samen geven we kindermishandeling geen toekomst.
www.augeo.nl
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