
Project Delen in Meedoen  

Een kwetsbare groep op een kwetsbare plaats 
Dit project richt zich op kinderen binnen de wijk Vastenavondkamp en 
is voorjaar 2018 gestart. De wijk was eerder, vanwege overlast en 
criminaliteit, negatief in de (landelijke) media terecht gekomen. 
De kinderen in de wijk waren bang om op straat te spelen door 
drugsoverlast, ingrijpende vormen van geweld, afval en 
verkeersoverlast. Ouders hielden de kinderen steeds meer binnen 
omdat het niet veilig was in de eigen wijk. Een grote groep ouders 
had vanwege hun beperkte financiële middelen weinig mogelijkheden
om hun kinderen in een veilige omgeving groepsgewijs aan 
activiteiten te laten deelnemen. Kinderen en ouders ervoeren de wijk 
als een verblijfplaats en minder als hun wijk. Buurtbewoners 
ontmoetten elkaar maar weinig of vluchtig of kenden elkaar helemaal 
niet. Het project heeft daarom ingezet op deze jonge doelgroep. 
Omdat dit een van de fundamenten van de toekomst (van de wijk) is.

Delen in Meedoen
Het project richt zich op de doelgroep van kinderen in de leeftijd van 0
tot 12 jaar die leven op het niveau van bestaansminimum. Met een 
speciaal oogmerk voor kinderen met een niet-westerse achtergrond. 
In de wijk zijn er 600 huishoudens waarvan 223 huishoudens met 
kinderen. Ongeveer 26% van de inwoners heeft een 
migratie-achtergrond. 
Ouders en kinderen hebben behoefte aan een gevoel van veiligheid in
de wijk. Dit kan worden bevorderd door activiteiten die onderlinge 
contacten versterken en welzijn vergroten. De ouders worden 
betrokken bij de activiteiten omdat een gevoel van saamhorigheid 
onder de ouders ondersteunend is voor het ontstaan van een gevoel 
van veiligheid bij de kinderen.  

Activiteiten
Allereerst werd er voor de kinderen sport en bewegen (indoor)  
georganiseerd. In de lokale sportzaal ’t Muspelheim is er voor de 
kinderen in de wijk een beweegprogramma met training/cursus dat op
hun behoefte wordt afgestemd. 
Naast sporten zal er ook een laagdrempelig dans-beweegprogramma 
met de kinderen worden opgezet waarbij ouders worden betrokken. 
Onder de ouders zijn sleutelpersonen die gesteund worden zelf 
activiteiten te gaan organiseren.
Op basis van behoeften worden met de groep andere (creatieve) 
werkvormen toegepast en zal dit worden aangewakkerd en worden 
gerealiseerd waardoor het spelelement en communicatie naar buiten 
toe wordt gestimuleerd. 



Er worden gaandeweg i.s.m. een aantal wijkinitiatieven (grotere) 
ontmoetingsmomenten georganiseerd waarin samenwerking en 
culturele diversiteit in samenhang centraal staan. 

Verbinden met de wijk
Het project moet een sneeuwbaleffect weten te bewerkstelligen zodat
buurtinitiatieven en organisaties ook betrokken raken. De activiteiten 
zijn gaandeweg gericht op samenwerking en versterking met als doel 
dat er daardoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
organisaties en buurtbewoners groeit.

Het geheel wordt, waar mogelijk, ook door de expertise binnen de 
werkgroep Kind en Armoede van Bindkracht Venlo ondersteund.
Begeleiding, formeel drager en administreren gebeurt door stichting ’t
Groenewold.
Gaandeweg wordt gekeken hoe die verantwoordelijkheid in handen 
van de wijk zelf terecht moet komen.

Naast tal van partners wordt het programma o.a. gedragen door het 
landelijke Kansfonds en  de gemeente Venlo.   


