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In mei 2016 is Jeannet van Saane gestart met kinder- en jongerenwerk in de vorm van 
huiswerkbegeleiding en de meidenclub in de wijk Katendrecht.  

 
De visie die Jeannet heeft voor het kinder- en jongerenwerk in Katendrecht is in de 

loop van de tijd zo gegroeid, dat zij haar passie verder wil gaan ontplooien onder haar 

eigen vleugels. Voor het uitvoeren van deze visie en de activiteiten heeft zij daarom 

gekozen om vanaf 1 januari 2018 dit werk voort te zetten vanuit stichting I-CU. De 

naam van de stichting is afgeleid van I See You. Hiermee wil zij uitdrukken, dat zij 

iedere jongere ziet staan. Iedere jongere is uniek en belangrijk en heeft unieke 

talenten.  

 

We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren een veilige plek hebben waar zij 

zichzelf kunnen zijn en gezien worden.  En daarvan uit kunnen groeien en ontwikkelen. 

Jongeren zijn sterk, maar ook kwetsbaar. Het is niet vanzelfsprekend dat het goed gaat 

met onze jongeren. Jongeren zoeken vaak de grens op, dat is normaal, maar we 

kunnen ze helpen geen grenzen over te gaan waarbij ze zichzelf of anderen schade 

aan doen. ICU wil graag de jongeren coachen om zelf de juiste grenzen te trekken. 

 

Het is belangrijk dat de jongeren zich gezien weten, en durven zijn wie ze zijn. In een 

veilige omgeving kunnen ze een positief zelfbeeld ontwikkelen en hun talenten 

ontdekken en ontwikkelen. Zichzelf accepteren en kunnen omgaan met de uitdagingen 

die op hen afkomen. Doordat ze op een positieve manier naar zichzelf kunnen kijken 

weten ze ook op een positieve manier met hun omgeving om te gaan en de 

uitdagingen die op hen afkomen. 
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Missie, doelstelling en beoogt resultaat 

 

Missie 
 

Stichting I-CU. De naam van de stichting is afgeleid van I See You. Hiermee wil zij 

uitdrukken, dat zij iedere jongere ziet staan. Iedere jongere is uniek en belangrijk en 

heeft unieke talenten. 

 

Doelstelling van de stichting 
 
De stichting heeft (statutair) ten doel:  

a. kinderen en jongeren te ondersteunen in het groeien tot zelfredzame, gezonde, 
sociale en evenwichtige jongvolwassenen, die hun kwaliteiten en talenten leren 
kennen, ontwikkelen en deze weten in te zetten in de maatschappij; en  

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Beoogt resultaat van de doelstelling 
 

In de beleidsperiode 2020 – 2023 wil de stichting dit bereiken door inzet op de 

volgende vier speerpunten, zijnde:  

1. Zelfredzaamheid te bevorderen  

2. Persoonlijke ontwikkeling stimuleren  

3. Maatschappelijk betrokken maken 

4. Relaties versterken en onderhouden  
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Stichting I-CU en ons activiteitenaanbod 
 

1. Meiden 

1.1 Meidenclub 

We hebben twee meidenclubs op Katendrecht die 1x in de twee weken 

samenkomen. Een groep van 8-12 jaar en een groep van 12-17 jaar. We hebben 4 

verschillende ontwikkelingsthema’s die we behandelen. Dit zijn: zelfbeeld, sociale 

omgeving, talent en maatschappij, en lichaam en seksualiteit. We gebruiken hiervoor 

de methodiek You!nG en passen de programma’s c.q. activiteiten hierop aan. Deze 

thema’s werken we uit met workshops en creatieve activiteiten.  

1.2 Thema avonden 

We proberen 4 maal per jaar een thema avond te organiseren voor ouders en een 
aparte avond voor de tieners. Thema´s zoals sexting, loverboys en pesten zijn thema´s 
die aan de orde komen. De thema´s komen vanuit de ouders en school.  

1.3 Maatschappelijke activiteiten 

We vinden het belangrijk dat de kinderen/jongeren omzien naar andere in de wijk. 

Daarom organiseren we minimaal 1x per jaar een activiteit die we voor de ander doen. 

We hebben aandacht voor de ouderen in de wijk,  

 

2. Huiswerkbegeleiding 
 

Allereerst vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen op school. 

Dat ze de basisschool kunnen afronden en een goede basis hebben om door te kunnen 

gaan naar de middelbare school. Elke dinsdagmiddag van 14.30u tot 15.30u. Dit wordt 

gegeven in het Huis van de Wijk ’t Steiger. Kinderen vanaf groep 4 t/m 8 zijn welkom. 

Kinderen moeten zelf hun huiswerk meenemen, dit in overleg met de meester of 

juffrouw. 
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3. Leesproject 

3.1 De Kaapse boekenhoek 

We vinden het belangrijk dat kinderen lezen. Lezen is goed voor de ontwikkeling van 

een kind. En bevordert de woordenschat van een kind. Thuis spreken ze de 

moedertaal. We willen deze kinderen ondersteunen bij het lezen. We hebben een 

bibliotheek ingericht met boeken voor kinderen en tieners. Iedereen kan hier boeken 

halen. De bibliotheek is altijd open op dinsdag- en woensdagmiddag.  

3.2 Voorlezen en hulp bij lezen 

Van 14.45u tot 16.00u zijn kinderen van groep 3 t/m 8 welkom om te luisteren naar een 

verhaal. We helpen kinderen die moeite hebben met lezen. De kinderen hebben de 

mogelijkheid om een boek om te ruilen en zelf te lezen. Plezier in lezen vinden we 

belangrijk.  

3.3 Bibliotheek Charlois 

1x in de drie weken gaan we met de veerpont naar bibliotheek Charlois. In de 

bibliotheek wordt er een boek voorgelezen en er is een verwerking bij. De kinderen (en 

ouders) worden gestimuleerd om zelf een abonnement te nemen bij de bibliotheek.  

Lukt dit niet dan heeft de stichting een pas zodat alle kinderen de mogelijkheid hebben 

om boeken te lezen.  

3.4 Activiteiten gelinkt aan lezen 

We organiseren grotere activiteiten in de wijk waar lezen centraal staat. Zoals een 

boekenspeurtocht, paas scrabble, voorlezen in de SS Rotterdam, het uitnodigen van 

een schrijver.  
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4. Families 
 

We vinden het belangrijk dat gezinnen samen bezig zijn. Dat er aandacht, liefde en 

betrokkenheid is voor het kind. Het gezin is de thuisbasis van het kind, de jongere.  

In de ideale situatie is het gezin de plek waar jongeren steun en veiligheid vinden van 

waaruit ze de wereld kunnen verkennen en mogen experimenteren met identiteit en 

verantwoordelijkheid. 

4.1 Huisbezoeken 

We vinden het belangrijk om niet alleen de kinderen en jongeren te kennen maar ook 

hun gezin. Het gezin is de plek waar het kind/jongere woont. We vinden het belangrijk 

om ook de ouders/verzorgers  te leren kennen om zo een beter inzicht te krijgen wat de 

jongeren nodig heeft.  

4.2 Familiepakket You!ng 

Dit speciale You!nGfamilyTime belevingspakket is voor familie of gezin! Hiermee gaan 

ze met en van elkaar leren. De opdrachten in dit pakket zorgen ervoor dat familie/ 

gezinnen samen een heerlijke tijd hebben en dat zij meer naar elkaar toe groeien.  

Het doel van het pakket: Tijd met elkaar, gezelligheid, communicatie, verbondenheid en 

authenticiteit.  

 

5. Wijkgerichte activiteiten 

5.1 De Kaapse spelen 

1x per jaar organiseren we de Kaapse spelen in het Kaappark. Dit zijn activiteiten die 

voor het hele gezin zijn. activiteiten speciaal voor families en jongeren. Ontmoeting in 

de wijk staat voorop en plezier voor het hele gezin.  

5.2 Jong voor oud  

We vinden het belangrijk dat de kinderen/jongeren omzien naar andere in de wijk. 

Daarom organiseren we 1x per jaar een activiteit voor ouderen in de wijk. Bijvoorbeeld 

kerstpakketten bezorgen, high tea organiseren.  
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6. Activiteiten die we willen realiseren 

6.1 O-Maatjes traject     

In de wijk Katendrecht zijn 210 ouderen boven de 75 jaar. En er is veel eenzaamheid. 

Een deel van de meiden die naar de meidenclub komt  hebben opa´s en oma´s die niet 

in Nederland wonen. We willen met de meiden de ouderen gaan bezoeken. We willen 

de meiden een oudere laten `adopteren` het is de bedoeling dat de meiden regelmatig 

op bezoek gaan en in gesprek gaan. Twee generaties die samen komen en van elkaar 

kunnen leren.  

6.2 Voorlezen voor moeders en kinderen 0-5 jaar   

We lezen nu al 2 jaar voor in Katendrecht. We merken dat er een groep kinderen is 

waarvan de ouders de taal nog niet goed spreken. Thuis wordt de moedertaal 

gesproken en op deze manier blijft de Nederlandse taal onder ontwikkelt.  

We willen elke woensdagmiddag van 13.15u tot 14.00u voorlezen voor kinderen t/m 5 

jaar. Eerst wordt er voorgelezen daarna gaan de moeders met de kinderen aan de 

slag. Op deze manier stimuleren we de moeders om Nederlands te spreken met de 

kinderen en beide leren nieuwe Nederlandse woorden.  

6.3 Voorleescoach 

Er komt elke week bij de mensen thuis een voorleescoach, deze stimuleert het 

voorlezen. Ze kiezen in overleg een vast tijdstip dat ze bij het gezin thuis komen. 

Samen kiezen ze een boek uit om mee aan de slag te gaan en helpen lezen een vaste 

activiteit in het gezin te maken.  

Op deze manier helpen we om de taal voldoende te ontwikkelen bij de kinderen en de 

ouders en een taalachterstand in te halen.   
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Organisatie 

Contactgegevens 

Naam   Stichting I-CU 
Adres   Kerkstraat 25  
Plaats   3171GD Poortugaal 
Telefoon   06 -1392 4342 
E-mail   info@stichtingicu.nl 
Website  www.stichtingicu.nl 
 
KvK nummer  71000445 
Rsin nummer  858541233 
IBAN    NL49 SNSB 0706 0446 22 

Contactpersoon 

Naam   Jeannet van Saane 
Mobiel   06 1392 4342 
E-mail   jeannet@stichtingicu.nl 

Samenstelling bestuur  

Voorzitter   J.L. (Hans) Besseling                                                                                          
Secretaris   M. (Marieke) de Pater  
Penningmeester H.A (Henk) van den Brink  

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  

Uitvoerend werk Stichting I-CU 
Jeannet van Saane en/of haar opvolgster Dorethé Segers is / wordt ingehuurd 

als jongerenwerker; zij bedenkt en voert de activiteiten uit. Op basis van 

projecten en de fondsen die we ontvangen krijgt ze een vergoeding.  

We zijn blij met de vrijwilligers en stagiaires die betrokken zijn bij de 

verschillende activiteiten. Zonder deze mensen zouden we de activiteiten niet 

kunnen uitvoeren. We zijn dankbaar voor hun inzet. De vrijwilligers ontvangen 

op basis van beschikbare financiële middelen een vrijwilligersvergoeding.  

  

http://www.stichtingicu.nl/
mailto:jeannetvansaane@gmail.com
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Financiën  

Het financieel boekjaar van de stichting loopt van 1 september tot 31 augustus. We 

kiezen voor de projecten voor de periode januari 2022 t/m juli 2023 voor  een 

projectduur van 1,5 jaar i.v.m vertrek van jongerenwerker en inwerken nieuwe 

jongerenwerker. 

Om de doelen van Stichting I-CU te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. 

De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen. 

Hiervoor vragen we verschillende fondsen en de Gemeente Rotterdam om subsidie. 

 

 

Voor het Kaapse Leesproject gaan we uit van de volgende kosten. 

 

Huur € 2.400 

Programma € 635 

Inhuur € 10.880 

Apparaat € 750 

Onvoorzien € 450 

Totaal € 15.115 

 

Voor huiswerkbegeleiding gaan we uit van de volgende kosten. 

 

Huur €2.400 

Programma €2.240 

Inhuur €9.440 

Apparaat € 750 

Onvoorzien € 450 

Totaal €15.280 

 

 

Voor Girls only gaan we uit van de volgende kosten: 

 

Huur € 8.100 

Programma € 5.750 

Inhuur € 16.290 

Apparaat € 2.280 

Onvoorzien € 1.000 

Totaal € 33.420 
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Verslag en verantwoording 

Jaarlijks zal de stichting via publicaties op de website de doelgroep, donateurs, fondsen 

en andere belangstellenden en/of betrokkenen op de hoogte houden van de 

ondernomen en gerealiseerde activiteiten/projecten. 

 

⮚ Een financieel jaarverslag  

⮚ Een kort inhoudelijk jaarverslag  

Financiële dekking ten behoeve van de programma’s / projecten en/of activiteiten vindt 

plaats door middel van het aanvragen van gift verzoeken en fondsenwerving. Het 

uitvoerende werk, waaronder de projecten en/of activiteiten overschrijden de 

beschikbare budgetten niet.  

 

Rotterdam/Poortugaal, september 2020 

 

 

 


