
Gemeente, politie, jongerenwerk en andere betrokken professionals 
werken hard aan het bestrijden en voorkomen van overlast, criminaliteit 
en onveiligheid in Amersfoort. Maar ook de veiligheidsambassadeurs, 
maatjes van Jack, deelnemers aan Burgernet en andere bewoners dragen 
veel bij aan veiligheid.

Jeugd en Onderwijs
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Een zomer vol leren en plezier voor 
de jeugd
In Amersfoort vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren gezond, veilig en  
kansrijk kunnen opgroeien. Jongeren moeten actief kunnen meedoen in de samenleving. 
We streven naar gelijke kansen voor alle kinderen om het maximale uit zichzelf te halen,  
ongeacht achtergrond of het inkomen van de ouders. Samen met partners werkt  
gemeente Amersfoort er hard voor om dat voor elkaar te krijgen, onder andere via het 
Uitvoeringsprogramma Jeugd & Onderwijs. 

Deze zomer vonden er verschillende activiteiten plaats die bijdragen aan de 
positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren in Amersfoort. Samen de natuur in, 
touwtjespringen, dansen, kickboksen, knutselen, beachvolleybal, skaten en nog veel meer. 
Er kwamen zelfs kinderen vrijwillig een week eerder naar school om te werken aan hun 
rekenvaardigheid! We namen een kijkje bij vier activiteiten. Benieuwd naar de verhalen? 
Lees dan hieronder verder.

Zomeractiviteiten voor kinderen van het AZC
‘Gewone straatspelletjes zijn favoriet’
Luid applaus, want het is de 8-jarige Sara gelukt om maar liefst 121 keer te springen zonder 
tegen het springtouw te komen. Het groepje meisjes op het AZC-terrein krijgt er geen genoeg 
van, terwijl de jongens verderop achter de bal aan rennen bij een voetbalspel. Elke maandag, 
woensdag en vrijdag in de zomervakantie verzorgt ABC activiteiten voor de kinderen die in 
het AZC wonen.

“In het begin organiseerden we spelletjes 
als pijl-en-boogschieten, maar de kinderen 
kiezen het liefst de gewone straatspelletjes 
uit”, vertelt Michael Kreffer van Skillz United 
en Kidz United. Namens ABC verzorgt deze 
organisatie ’s ochtends de activiteiten op het 
AZC-terrein, ’s middags zorgt Sportivate voor 
de activiteiten. 

Afleiding
“We zijn hier in de coronatijd mee begonnen 
en nu zijn er elke vakantie activiteiten voor de 
kinderen. Het geeft ze afleiding en het breekt 
de dag. In de buurt is er weinig voor kinderen  
te doen, tenzij de ouders ze ergens mee naar-
toe nemen. Nu komen wij met de activiteiten 
bij hen.” Kreffer is door de kinderen gecharterd  
voor het touwtje springen. Hij moedigt het 
groepje aan om het record te verbreken en 
daar gaan ze gretig op in. 

Flessenvoetbal
“Tikkertje, verstoppertje, hoepelen”, somt 
Kreffer op, terwijl hij naar de grond wijst waar 
een hinkelbaan, kingveld en voetbalveldje 
met stoepkrijt getekend zijn. “Het mooie is 
dat ze de meeste spelletjes ook zelf kunnen 
doen, als wij er niet bij zijn. Wij brengen de 
kinderen op ideeën.” Hoepelen doet het deze 
ochtend ook goed en ‘kingen’, een spelletje 
met de bal. “Wij vragen de kinderen altijd wat 
ze willen doen, de activiteiten zijn er tenslotte 
voor hen. Al zorgen we wel voor creativiteit”, 
lacht Kreffer, “als de jongens op warme dagen 
willen voetballen, komen wij met een potje 
flessenvoetbal.” Vooral de waardering blijft 
Kreffer bij: “Als ik de glimlach op de gezichtjes 
zie, weet ik genoeg.”  

Ontdekken van smaak tijdens 
natuuravontuur
“Dit is echt niet lekker”, zegt een van de kinderen en hij trekt er een vies gezicht bij. Het 
meisje naast hem adviseert de zachte, donkere bramen te nemen. Een tiental kinderen 
is op zoek naar de lekkerste bramen in de bosjes bij de Veerensmederij. Ze doen mee aan 
het natuuravontuur dat ABC voor hen deze zomer heeft georganiseerd.

“Dit is zoals natuur hoort te zijn”, reageert Nynke Zandhuis op het gesprekje van de 
kinderen. Samen met Linda Veldman heeft ze deze activiteit bedacht. Beiden zijn 
natuurfunctionaris bij ABC. Het doel van vandaag is bramen plukken en zelf jam maken. 
Maar zover is het nog niet. Eerst legt ze de spelregels uit. “Wat kunnen bramen”, vraagt 
ze de groep. “Prikken”, roepen de kinderen in koor. “En waarom plukken we boven onze 
knieën?” De kinderen raden het antwoord niet, dus legt Zandhuis uit: “Hier lopen hondjes 
en hondjes plassen tegen de struiken.” 

Briljante gezichten
Veldman kijkt van een afstandje toe: “Het mooie van deze natuurworkshops is dat je de 
kinderen ideeën geeft van wat ze allemaal buiten kunnen doen.” De geplukte bramen 
gaan in de hakselmachine die Zandhuis heeft meegebracht. Elk kind mag drie keer 
draaien. Ondertussen haalt ze een paar broodjes tevoorschijn, want de zelfgemaakte jam 
moet natuurlijk worden geproefd. “Wat ik vandaag zie?” Een brede grijns op het gezicht 
van Veldman. “Ontdekken van smaak en briljante gezichten.” 

Niet naar huis
Als de kinderen genoeg hebben gehad en Veldman ze heeft meegenomen voor een 
partijtje verspringen, vertelt Zandhuis: “Een deel van deze kinderen komt niet veel buiten, 
terwijl er van alles te doen is in hun wijk.” Een ander groepje heeft de perfecte plek voor 
een hut gevonden. De kinderen hebben het naar hun zin. De Oekraïense Mária heeft een 
klik met een meisje uit het AZC. Een jongetje is slechthorend, maar niemand heeft daar 
moeite mee. “Wij willen echt nog niet naar huis”, zeggen de huttenbouwers dan ook. 

Meer activiteiten
Het natuuravontuur is een van de vele activiteiten van ABC in de wijken van Amersfoort. 
Wat er nog meer te doen is, staat op www.abc-amersfoort.nl.

Nynke Zandhuis (links) en Linda Veldman zijn combinatiefunctionaris natuur bij ABC. Ze 
verzorgen natuuractiviteiten op school en na schooltijd in de wijk.

Elke maandag, woensdag en vrijdag in de zomervakantie verzorgt ABC activiteiten voor de 
kinderen die in het AZC wonen.

https://www.abc-amersfoort.nl
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APWC-velden veranderen tijdens zomervakantie in speelparadijs voor Oekraïense kinderen
‘De kinderen maken hier nieuwe vrienden’
Toen de eerste noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen werd geopend, was snel duidelijk 
dat de kinderen plezier nodig hadden. Binnen een paar dagen was de eerste activiteitenmid-
dag georganiseerd. In de zomervakantie konden Oekraïense kinderen zelfs drie dagen in de 
week meedoen aan activiteiten.

“De vakantieactiviteiten zijn een succes”, zegt Britt de Jong die vandaag de groep onder haar 
hoede heeft. Ze komt even uithijgen na een stevig potje voetbal met een spontaan geformeerd 
‘Oekraïne-team’. Even verderop is het een drukte van jewelste bij het springkussen. “We 
proberen de activiteiten zoveel mogelijk af te wisselen, vandaag staat er dus een springkussen”, 
vertelt de medewerkster van Skillz United. 

Speelparadijs
De activiteiten zijn een initiatief van Stichting ABC, die daarvoor Skillz United inschakelt. Deze 
zomervakantie heeft voetbalvereniging APWC de velden en kantine beschikbaar gesteld voor 
de activiteiten. De lunch die niet veel later binnenkomt, wordt aangeboden door Jumbo. In de 
kantine helpen enkele Oekraïense moeders de broodjes klaarmaken. De Jong vervolgt: “Het 
motto is ‘niets moet, alles mag’. Het moet voor de kinderen geen verplichting zijn om hier 
te komen, maar juist een speelparadijs. Ik hoop dat de kinderen hier een veilige plek vinden 
en gewoon weer kind kunnen zijn, zonder dat ze bezig zijn met waarom ze hier naartoe zijn 
gekomen.”    

Knikkerbaan
Achteraan de kantine bouwt een groepje jongens aan een knikkerbaan. Aan de tafel ernaast 
maken enkele meisjes kunstwerkjes met strijkkralen. “Techniek is vandaag het thema”, legt 
De Jong uit. “Vanuit Skillz United bieden we negen thema’s aan, waaronder dans, sport & spel, 
techniek, tekenen & knutselen en vrij spel. Daar passen we de activiteiten op aan.” Wel zorgen 
De Jong en haar collega’s voor activiteiten die direct te begrijpen zijn, want de taalbarrière 
blijkt toch lastig. “Soms is er een tolk aanwezig, op die dagen doen we dingen die wat meer 
uitleg vragen. Gelukkig zijn er meestal ook ouders die een beetje Engels spreken, zij helpen dan 
even mee”. 

Woordje Nederlands
Yevhen (11) verstaat goed Engels en spreekt zelfs al een woordje Nederlands. “Zijn vader zegt 
steeds ‘spreek zoveel mogelijk Nederlands met hem’ en zie wat het oplevert”, lacht De Jong. 
Yevhen komt graag naar de activiteiten. “Ik ben hier nu bijna vijf maanden, samen met mijn 
ouders en zusje. De vakantie duurt nog best lang, dus is het leuk om hier naartoe te komen. 
Wat ik het leukst vind? Het springkussen! Oh, en natuurlijk voetbal en hockey.” 

Loskomen
In een app-groep wisselen De Jong en haar collega’s ervaringen en ideeën uit. “We hebben een 
vaste groep collega’s die deze dagen begeleidt. We wisselen bewust zoveel mogelijk af, want 
iedereen heeft z’n eigen skills. Mijn collega die hier vandaag ook is, doet bijvoorbeeld vaak 
activiteiten met dans. Als groep vormen we dan wel weer bekende gezichten voor de kinderen.” 
De kinderen zelf bouwen ook een band op met elkaar en er ontstaan vriendschapen, ziet De 
Jong. Ze wijst naar een groepje buiten dat zit te kaarten. Eén van hen heeft een gitaar bij zich. 
“Zij kenden elkaar voorheen niet, nu hebben ze elkaar duidelijk gevonden. Je ziet de kinderen 
hier echt loskomen.”

Spelenderwijs leren bij de Rekenboost
Een week lang hutten bouwen, pizza’s bakken, sjoelen, knutselen, winkeltje spelen en tuinieren. Op Het Ele-
ment aan de Hooglandse Weg-Noord lijkt een kindervakantie week aan de gang. Niets is minder waar: deze 
week vindt hier voor een kleine 100 basisschoolleerlingen uit Amersfoort de Rekenboost plaats.

De leerlingen van groep 6 zijn op grote zeilen druk bezig met tape en 
linialen. Zij ontwerpen een tuin met behulp van oppervlaktematen. 
Het begon maandag in de klas, maar als het af is liggen er 
daadwerkelijk tuintjes op het schoolplein. Of het nu een dominospel 
van ontbijtkoeken of het rang schikken van de groep op lengte is, de 
kinderen (groep 3 t/m 7) zijn de hele week bezig met rekenen. 

Alles = Rekenen
“Alles wat we hier doen heeft met rekenen te maken. Als je een pizza 
wilt maken, moet je berekenen hoeveel je van alle ingrediënten nodig 
hebt. Als je naar de winkel gaat, moet je zorgen dat je binnen het 
budget blijft. Vervolgens ga je koken, maar dan moet je natuurlijk 
meten en wegen’’, vertelt organisator Gertrude Abbring. Zij organiseert, 
samen met (oud-)docenten en studenten, namens het ABC voor het 
derde jaar op rij de Rekenboost.

Spelenderwijs en creatief
Tijdens de coronaperiode kwam de gemeente met de vraag om, naast 
een vakantieacademie die zich op begrijpend lezen richt, ook een 
rekenweek te organiseren. De leerlingen leren hier op een andere 
manier rekenen dan op school. Abbring: “De kinderen leren hier 
spelenderwijs en op een toegepaste manier. Hiervoor gebruiken we 
veel creatieve werkvormen. We geloven dat het zo bij een hele grote 
groep leerlingen beter blijft hangen.’’ Op elke groep staat een oud-
leerkracht en twee studenten (Pabo en/of Pedagogiek). Die combinatie 
van ervaring en frisse kennis werkt volgens Abbring goed. 

Yahtzee 
Buiten op het schoolplein vertelt een moeder hoe zij de rekenweek 
ervaart. “Mijn kind doet nu voor het tweede jaar op rij mee. Hij 
wilde zelfs een week eerder op vakantie, zodat hij met Rekenboost 
kan meedoen.’’ De docenten van de Rekenboost raden ouders aan 
om op een speelse en ongedwongen manier met rekenen bezig te 
blijven. Bijvoorbeeld door het spelen van spelletjes, zoals Yahtzee of 
Regenwormen. 
Want, zoals een moeder het kernachtig samenvat: “als het moet, is het 
niet goed.’’

Foto boven: Rochelle van Drie en Britt de Jong (rechts) willen met de zomeractiviteiten van ABC op 
de velden van APWC een speelparadijs bieden aan de Oekraïense kinderen in Amersfoort.


