Het project Achter de schooldeur, Achter de
voordeur zet extra in op gezinnen met
een kleine ingreep in de directe
leefomgeving van het kind/jongere.
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Met als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefsituatie
van het kind/ jongere en hiermee (in) direct een bijdrage te leveren aan de
verbetering van de schoolprestaties en het welbevinden.
Uitgangspunt is: een goede leefomgeving is een belangrijke stap om als
gezin verder te komen.
Te denken valt aan:
• Studie/ eigen plekje organiseren/ruimte scheppen
• Het opknappen van kinderkamers/ organiseren van spullen
• Ordening en structuur aanbrengen in het huis/kamer
• Inzet van kunst en creatie
• Verbeteren van de leefsituatie in het huis
• Met mogelijk verrassende uitkomsten door samen te werken met
andere organisaties.
Scholen en andere organisaties kunnen een gezin/ kind/ jongere
aanmelden.

www.stichtingkimg.nl

Een gezin/ kind/
jongere aanmelden?

Wat verwachten wij van u?
• U denkt samen met het gezin en de betrokken kinderen
mee over wat voor hen het meest belangrijkst is om de
leefsituatie te verbeteren.
• U introduceert ons bij het gezin en blijft betrokken
gedurende onze werkzaamheden.
• Wij houden u op de hoogte tijdens de uitvoering.
• Aan het eind van de “kleine ingreep” sluiten we af met
een gesprek.

Hoe werken we?
Organisaties als Scholen, Vitis Welzijn, het SKT Westland, Middin,
Vluchtelingenwerk etc. melden een gezin/kind bij ons aan en
denken mee in de uitvoering. Ook het gezin geeft aan dat ze mee
willen doen en een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. En
zijn ze bereid, voor zover ze hiertoe in staat zijn, zelf de handen
uit de mouwen te steken samen met onze vrijwilligers. We
werken op maat, dit betekent dat de wens van het kind/ gezin
centraal staat bij de “kleine ingreep”.

Wat doen we?
We doen klussen als het creëren van een rustige werkplek,
opknappen van een kinderkamer, maar het kan net zo goed iets
heel anders zijn. Bijvoorbeeld ruimte scheppen door spullen weg
te doen of zorgen voor een stapelbed waardoor er wel een
bureau in de slaapkamer past. Een muurschildering in de
kinderkamer aanbrengen om het kind zich beter thuis te laten
voelen, helpen met ordenen en structuur aanbrengen of het huis
wat leefbaarder en gezelliger helpen maken, zorgen voor een
tafel en stoelen zodat het gezin (weer) aan tafel kan eten etc.
Waarbij steeds de vraag van het kind/ gezin centraal staat.

Extra:
Wij vragen betrokken organisaties mee te denken met mogelijk
verrassende uitkomsten!

Over ons
Wij zijn stichting Kleine ingrepen, Mooie
gevolgen. Werkzaam in Westland en
nauw betrokken bij het project Achter
de schooldeur, Achter de voordeur in
Delft, een gezamenlijk initiatief van o.a.
Kees Huisman van basisschool de
Horizon en Peter Tangel van KIMG.

Wilt u iemand aanmelden, iets
betekenen, onze nieuwsbrief ontvangen,
meer informatie of meedenken over de
verdere invulling van Achter de
Schooldeur, Achter de voordeur?
Neem contact op met de algemeen
coördinator:
info@stichtingkimg.nl
06-23208268

www.stichtingkimg.nl

