
 

Stap 2: Breng noodzakelijke voorzieningen in orde 

 

 

 

Voorbeeld1  

 

Kidsclub 

AVO Hengelo Havezaten, Dorothé van der Ree Doolaard 

Het goede voorbeeld  

Elke woensdag- en vrijdagmiddag wordt er op AVO Hengelo 
Havezaten een Kidsclub georganiseerd voor kinderen van 4 
tot 12 jaar. Per middag doen ongeveer twaalf kinderen mee 
aan de activiteiten. Hoewel dit aantal afhankelijk is van het 
hoeveel kinderen in de opvang verblijven, doen over het 
algemeen alle kinderen mee. Ouders zijn ook van harte 
welkom bij de Kidsclub.  

“De kinderen vinden het erg leuk om aan hun ouders te 
laten zien wat zij hebben geknutseld.” 

Tijdens de Kidsclub zijn er verschillende activiteiten, zoals 
kleuren, knutselen, dansen en film kijken. Door de kinderen een aantal dagen van te voren te vragen 
wat zij leuk zouden vinden om te doen, wordt het aanbod afgestemd op de wensen van de kinderen. 
Vaak wordt er met een thema gewerkt, zoals ‘De zee’ (zie foto hiernaast). De kinderen leren 
bijvoorbeeld wat de zee is en welke dieren hierin leven. Vaak worden er films gekozen waar niet veel 
in wordt gesproken.  

 

“Films als Brum en Buurman&Buurman vallen erg in de smaak.” 

 

                                                           
1 De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn 
door de werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze 
voorbeelden. 
 



 

Bijdrage aan welzijn van kinderen 

De kinderen gaan met veel plezier naar de Kidsclub. Ze 
zijn vaak al een kwartier voordat de activiteit begint 
aanwezig en er wordt goed geholpen met het 
klaarzetten en opruimen. Spelenderwijs worden de 
kinderen steeds spraakzamer en komen zij meer los.  

Bijdrage aan informatie- verstrekking aan kinderen 

De kinderen krijgen elke dinsdag en donderdag zelf een 
uitnodiging van medewerkers van de opvang. Zo weten 
zij waar en wanneer de volgende activiteit zal zijn. 

“Ook (nieuwe) kinderen die de Nederlandse- of Engelse 
taal niet zo goed begrijpen komen naar de Kidsclub. Zij 

worden vaak mee genomen door de kinderen die al 
wat langer op de opvang zijn.” 

Wat is er voor nodig? 

- Benodigde materialen voor het knutselen zijn onder andere lijm, scharen, kleurpotloden en 
papier. Veel van deze spullen heeft de opvanglocatie gekregen van inwoners uit Hengelo. Als 
er een buiten mogelijkheden zijn om te spelen, zijn materialen als een voetbal, stoepkrijt en 
belleblaas ook erg handig.  

- Per middag zijn er minimaal twee begeleiders aanwezig en wanneer de groep groot is, wordt 
een derde begeleider ingeschakeld. Tussen de begeleiders onderling dient een duidelijke 
taakverdeling gemaakt te worden.  

- De recreatieruimte hoeft niet groot te zijn, zolang er voldoende mogelijkheden zijn om aan 
tafels of voor de televisie te zitten. Wel kan het prettig zijn om, als de ruimte hier groot 
genoeg voor is, de groep op te splitsen vanwege de leeftijdsverschillen.  

 

“Een aantal bewoners van de opvanglocatie wordt ook betrokken bij de activiteiten. Sommigen gaven 
in het land van herkomst bijvoorbeeld les op een basisschool en zij vinden het erg leuk om wat te 

betekenen voor de Kidsclub.” 

 

 

 

 

 

 
 


