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Algemene gegevens stichting Destiny Social Events:
Voorzitter: Destiny Offermans (uitvoerende voorzitter)
Secretaris De heer Meeter
Penningsmeester Mevrouw Offermans
Email: stichtingdestinysocialevents@outlook.com
Website: www.stichting-destiny-social-events.nl
KvK:78030625

Inleiding:
Omdat we geloven in de kracht van ervaring, hebben vanuit Destiny Social Events ervoor gekozen om
te werken zowel met ervaringsdeskundigen als professionele krachten. De reden hiervoor is dat we
geloven dat deze twee elkaar goed aanvullen. Omdat kinderen en jongeren zich veel sneller zullen
openen bij iemand waar ze het gevoel hebben dat ze begrepen worden en die ze vertrouwen.
Waardoor je dan echt een goed beeld krijgt van wat hen bezighoudt en daardoor ook juiste passende
hulp vinden voor hen, die aansluit bij hun probleem. Want vaak kan je al veel oplossen als kinderen en
jongeren zich begrepen voelen.

Doelgroep:
Kinderen en jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Werkwijze:
Tijdens onze activiteiten worden we ondersteund door een groep van zes vaste vrijwilligers. Wat
inhoudt dat we per keer 12 kinderen kunnen ontvangen tijdens ons activiteiten. Omdat we gaan vanuit
het principe dat per 2 kinderen 1 begeleider. Omdat we groep hebben van 15 oproepkrachten kunnen
altijd meer vrijwilligers regelen als de groep van kinderen of jongeren groter is dan 12.
1. Het belang van het kind
Vanuit Destiny Social Events geloven we dat alle kinderen een belangrijke pilaar zijn voor de
toekomst van onze samenleving. Daarom zullen we altijd werken vanuit de belangen en
interesse van de kinderen en jongeren die deelnemen aan onze activiteiten. Om hierachter te
komen zullen we in gesprek gaan met de kinderen en jongeren, zodat de activiteiten die we
aanbieden daadwerkelijk aansluiten bij hun behoeftes.
2. Kinderen en jongeren in een kwetsbare positie
Wanneer we kinderen en jongeren tegen komen die zich in een kwetsbare positie bevinden,
zullen we met hen in gesprek gaan en kijken waar we hen eventueel kunnen ondersteunen.
Wanneer we hen zelf niet kunnen ondersteunen, zullen we de kinderen en hun ouders
doorverwijzen naar passende ondersteuning.
3. Talenten & vaardighedenontwikkeling
Omdat we het belangrijk dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen zullen we ook activiteiten
verzorgen voor de kinderen waarin zij zichzelf kunnen ontwikkelen. Ook zullen we hierin met
derden samenwerken om zoveel mogelijk kansen en mogelijkheden voor kinderen te creëren.
Hierbij kan je denken aan de Cultuurschakel, Podium Noord, professionele kunstenaars enz.
Want vooral kinderen die in armoede opgroeien, krijgen heel vaak deze kans niet, ook al
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wordt er veel gedaan om het mogelijk te maken. Dit heeft vaak te maken met de financiële
situatie van het gezin. Want wanneer je weinig inkomen hebt kan al 5 euro teveel zijn. En door
de drempel van financiële middelen weg te halen, willen we de drempel zo laag mogelijk
maken voor kinderen van gezinnen die in armoede leven of moeten rondkomen van een
minimuminkomen.
4. Ervaring is kennis en kennis is power
Omdat we geloven in de kracht van kennis delen met elkaar, gaan we voorlichtingsactiviteiten
voor kinderen organiseren, waarbij ervaringsdeskundigen met hen in gesprek gaan over
bijvoorbeeld pestgedrag en vrienden maken.






Waarom we dit willen verzorgen heeft te maken met een aantal redenen:
Door het delen van kennis kan je hun behoeden voor de valkuilen van het leven, omdat we
merken dat kinderen veel verkeerde informatie ontvangen via sociale media, waardoor ze een
verkeerd perfectief ontwikkelen over het leven. Vooral kinderen die opgegroeid zij in een
onstabiele gezinssituatie.
We willen ze voorbeelden laten zien dat het ook anders kan en hen daardoor inspireren om
een omkeer te brengen in hun leven en hun toekomst.
Een situatie creëren waarin kinderen zich veilig voelen, zodat meer inzicht krijgen in waarom
ze bepaalde keuzes maken of bepaald gedrag vertonen.

5. Normen en waarden:
Omdat we hebben gemerkt dat normen en waarden aan het vervagen zijn onder kinderen
besteden we tijdens ons activiteiten hier aandacht aan en leggen we kinderen uit waarom het
belangrijk is dat we op een goede manier met elkaar omgaan. Op die manier willen we graag
normen en waarden weer belangrijk maken onder kinderen. Het begint al bij hoe we met
elkaar omgaan tijdens de activiteiten.
Pestbeleid:
-

-

-

-

-

Tijdens de activiteiten is het niet toegestaan om kinderen te pesten of op een andere
ongemakkelijke manier te benaderen.
We gaan met elkaar op een respectvolle manier om. Dit is de eerste regel omdat we willen dat
alle kinderen die onze activiteiten bezoeken zich welkom voelen en niet buitengesloten. En
daarnaast weten sommigen in ons team hoe het is om gepest te worden en wat het met je doet.
En vanuit die ervaring willen we niet dat het tijdens ons activiteiten gebeurt.
Merken we dat dit wel gebeurd dan gaan eerst in gesprek met ouders van het kind die pest en
het kind zelf. Daarna gaan we ook in gesprek met de kinderen die betrokken waren bij het pest
incident.
Wanneer we merken dat een ouder het goedkeurt dan gaan we ook part met des betreffende
ouder. Tijdens het gesprek gaan we proberen aan de ouder uitleggen waarom het niet goed en
wat voor schade het veroorzaakt bij de tegen partij. Dit willen we doen omdat uiteindelijk we de
ouder(s) van het kind nodig om een eind te maken aan het pest gedrag van hun kind.
Met het kind dat gepest gaan we ook in gesprek en indien nodig zullen we voor het passende
ondersteuning zoeken.
Als het toch blijf gebeuren dan zullen aan het kind vragen om de activiteit te verlaten omdat we
dan op dat moment kiezen voor groepsbelang en de belangen van de andere kinderen die
aanwezig tijdens de activiteiten die verzorgen.
Ook zullen we voorlichting verzorgen over pesten en wat het doet bij de andere.
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Bieden van ondersteuning:
Bij het bieden van ondersteuning aan kinderen zullen we naast de kinderen gaan staan en werken
vanuit hun dromen en wensen. Want uiteindelijk gaat het om hun belang en hun leven. Daarom zullen
we nooit iemand weigeren tenzij wij daartoe genoodzaakt zijn.

Samenwerken jongerenwerkers en wijkbewoners:
Om de kinderen de juiste activiteiten en ondersteuning te bieden zullen we een samenwerking
aangaan met de jongerenwerkers in onze wijk.
Hoe ziet die samenwerking eruit:
Elkaar op de hoogte houden zodat we niet dezelfde activiteiten zullen uitvoeren.
Wanneer wij iemand tegen komen die wij niet de juiste ondersteuning kunnen bieden
gaan we met hen in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn en waar ze eventueel
kunnen ondersteunen.
Ook zullen we samen met hen activiteiten uitvoeren voor de doelgroep.
Naast het samenwerken met jongerenwerkers in de wijken gaan we ook wijkbewoners actief
benaderen om bij ons vrijwilligerswerk te doen. Dit willen we doen omdat wijkbewoners ons van
informatie kunnen voorzien van wat in de wijken speelt, zodat we daarop kunnen anticiperen.
Resultaat & follow-up:

-

-

Dat we met onze activiteiten minimaal 100 kinderen hebben bereikt tussen nu en dec. 2022
Een thuis zijn voor kinderen die dat nodig hebben
Dat we er een vaste groep kinderen en ouders aan overhouden
een luisterend oor bieden voor kinderen zodat ze zich bij ons vertrouwd voelen.
Dat zich nieuwe vrijwilligers bij ons aansluiten vanuit de buurt.
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