
z�mer
K

Ooster
houtse

aravaan

å

“Super initiatief voor kinderen voor de zomerperiode, volgend jaar weer!”

Evaluatie Oosterhoutse Zomerkaravaan 2018
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Vanaf 2017 heeft minister Klijnsma 100 miljoen euro structureel 
beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding onder kinderen. 
Voor gemeente Oosterhout gaat het om een bedrag van 
ongeveer €250.000 per jaar. Het doel van de extra middelen 
is om alle kinderen de kans te geven om op een volwaardige 
manier mee te doen in de samenleving. 

In Oosterhout wonen ongeveer 900 kinderen onder de 18 jaar 
waarvan de ouder(s) een inkomen hebben onder 110% van 
het wettelijk sociaal minimum en opgroeien in armoede.* Uit 
onderzoek blijkt dat vanuit deze armoede vaak problemen 
binnen gezinnen ontstaan. Kinderen van ouders met weinig 
financiële middelen staan veelal aan de zijlijn. Mee kunnen 
doen aan een toffe activiteit, samen met je vriendjes en 
vriendinnetjes, geeft zelfvertrouwen en plezier. 

De gemeenteraad heeft in februari 2018 vastgesteld dat de 
helft van de Klijnsmagelden (€125.000) ten goede komt aan 
Stichting Leergeld. De andere helft wordt ingezet voor het 

maken van een winterpakket en het organiseren van een aantal 
zomeractiviteiten. 
Voor die zomeractiviteiten hebben JONG en MOOVE de mouwen 
opgestroopt. In de zes weken van de zomervakantie zijn er ruim 
20 activiteiten georganiseerd, met tal van maatschappelijke 
partners. Voor alle leeftijden was er wat te doen; van 
voorlezen met Dikkie Dik tot een workshop handlettering, 
van boogschieten tot discozwemmen. Al deze activiteiten 
werden onder één paraplu gepresenteerd: de Oosterhoutse 
Zomerkaravaan.

De grote opkomst, de veelheid aan activiteiten, maar vooral de 
reacties van deelnemers maakten deze eerste editie van de 
Oosterhoutse Zomerkaravaan een groot succes. U leest hier een 
korte evaluatie.

Startsein van de Zomerkaravaan

*Bron: CBS 2015
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De doelstelling voor de Zomerkaravaan was het organiseren van 
activiteiten voor kinderen en jongeren in de zomervakantie. 
Het uitgangspunt voor de zomeractiviteiten, zoals vastgesteld 
door de gemeenteraad is: ondersteuning van kinderen uit 
gezinnen met beperkte financiële middelen.*

JONG en MOOVE formuleerden de volgende uitgangspunten:

• Laagdrempelige activiteiten, dichtbij huis
• Gratis deelname
• Niet inzetten op enkele grote (dure) activiteiten, maar juist 
 inzetten op meerdere kleinschalige (goedkope) activiteiten 
• Inzetten op PR om de doelgroep optimaal te bereiken
• Inwoners betrekken bij de uitvoering
• Kinderen en jongeren mee laten organiseren
• Deelname op basis van inclusiviteit: iedereen mag meedoen

We hebben duidelijk de keuze gemaakt om op basis van 
inclusiviteit activiteiten aan te bieden: álle kinderen en jongeren 
in Oosterhout mogen meedoen, niet alleen kinderen en jongeren 
in armoede. Dit voorkomt stigmatisering en zo bereiken we de 
doelstelling waar we als gemeente naar streven:  
het volwaardig laten meedoen van alle kinderen en jongeren 
aan de Oosterhoutse samenleving en voorkomen van uitsluiting. 
Samen met je vriendjes en vriendinnetjes een toffe 
zomervakantie beleven: dat is de kernwaarde van de 
Zomerkaravaan.

*Raadsnota BI.0180028, 27 februari 2018 
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Samenwerking
Voor het organiseren van de activiteiten hebben we allerlei 
partners in Oosterhout gevraagd hierin te participeren. Er 
is contact gezocht met buurtbewoners, verenigingen en 
professionele partijen als H19, sportcoaches van MOOVE, 
Surplus Welzijn, Theek 5 en kinderboerderij MEK. Een overzicht 
van betrokken partijen vindt u onderaan deze pagina. 

Al deze activiteiten hebben we verzameld en onder de 
paraplu ‘De Oosterhoutse Zomerkaravaan’ gepresenteerd. 
De Zomerkaravaan bood op die manier een platform voor alle 
zomervakantieactiviteiten in Oosterhout. Deze aanpak pakte 
voor zowel organisatoren als deelnemers positief uit:
• Organisatoren konden meeliften op de PR van de 
 Zomerkaravaan waardoor hun bereik en deelnemersaantallen 
 aanzienlijk werden vergroot
• Voor Oosterhouters was er één helder overzicht van 
 zomeractiviteiten die in de stad werden georganiseerd

Programmering
Gedurende de zes weken van de zomervakantie hebben we 
de focus vooral gelegd op de eerste en laatste week van 
de vakantie. De meeste activiteiten hebben in deze weken 
plaatsgevonden. Maar ook in de andere weken is er steeds 
wat te doen geweest. Mede mogelijk gemaakt door de inzet 
van de vele vrijwilligers. Vrijwel alle activiteiten werden gratis 
aangeboden en begeleid door professionals, in samenwerking 
met Inwoners.

Plan van aanpak 2018

Gibbon
Sport

o u t d o o r a c t i v i t e i t e n



Cynthia, organisator Zomerspelen bij de Sterrendonk:
“Ik wilde graag wat betekenen voor de kinderen die in de 
zomer 6 weken lang thuisblijven, omdat hun ouders niet 
op vakantie gaan. Dat is zeker gelukt en ik ben dan ook 
heel trots dat we dit hebben kunnen opzetten.”

Nicole Huizinga, sportcoach bij Moove:
“De doelstelling van de Zomerspelen bij de Sterrendonk 
was om kinderen te bereiken, die in de vakantie niks 
of weinig te doen hebben. Deze doelgroep is zeker 
bereikt! Voor de promotie was het geweldig dat dit 
project betrokken werd bij de Zomerkaravaan. Ook de 
ijsjes en zonnebrillen waren een echte trekker. Het zou 
geweldig zijn als we dit initiatief volgend jaar kunnen 
doortrekken naar andere wijken.”

‘Wij willen volgend 
jaar graag met enkele 

ouders rondom de 
Ontdekking óók wat 

organiseren voor 
Oosterheide.’

‘Zes weken vakantie 
is écht lang, tof dat 

hij deze dag wat 
leuks kan doen!’

Reacties

Ouder over Archery Tag
“Omdat wij niet op vakantie kunnen, duurt 
voor onze zoon de zomervakantie heel lang, 
het is zó welkom dat hij vanmiddag mag 
gaan boogschieten. Hij kijkt er al een paar 
weken naar uit!”
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Marieke Kuil, Theek 5:
“In samenwerking met wijkbewoonster Annemiek Dilven hebben we een 
Dikkie Dik voorleesfeest georganiseerd. Het was de eerste keer dat we 
dit organiseerden, dus we wisten niet goed wat we konden verwachten.  
Uiteindelijk was het zo druk dat ik met voorlezen amper boven het geluid 
van alle kinderen uit kon komen. Geweldig! De komst van Dikkie Dik maakte 
het lezen natuurlijk helemaal af. Het viel mij op dat er veel kinderen met 
verschillende culturele achtergronden waren. Niet alleen de kinderen, maar 
ook hun ouders luisterden aandachtig naar het verhaal, iets wat ik bij deze 
doelgroep niet vaak zie. Lekker met taal bezig zijn, op een vermakelijke en 
entertainende manier, en zo ook nog eens de juiste doelgroep bereiken. Ik zeg, 
elk jaar doen!”

Twan van Nuland, Tandartsenpraktijk Mondhuys
“Wij kregen hoogte van de onwijs leuke Oosterhoutse Zomer 
Karavaan. Aangezien wij een kindertandarts zijn gevestigd 
in Oosterhout, lijkt het ons super waardevol en leuk als wij 
in welke vorm dan ook een steentje kunnen bijdragen aan dit 
evenement.”

‘Er waren veel 
enthousiaste ouders 

die de Zomerkaravaan 
een prachtig initiatief 

vonden.’

Gerben Fiere, De Warande
“Wij organiseren regelmatig discozwemmen, daar 
komen altijd zo’n 50 kinderen op af. Maar dankzij de 
promotie via de Zomerkaravaan kwamen er dit keer 
3x zoveel kinderen: ruim 150!”
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Uit de reacties op Facebook kunnen we opmaken dat het 
evenement leefde in de stad. Enkele cijfers over het bereik  
op Facebook:

• Algemene aankondiging  10.000 views
• Dikkie Dik + workshop handlettering  5.700 views
• Jeugdhindernisloop  1.200 views
• Beach handbal  1.700 views
• Sportinstuif op de markt  4.668 views
• MEK dieren verzorgen en speurtocht  1.300 views
• BMX middag  8.473 views
• Archery tag  1.100 views
• De grote zomerafsluiting Sterrenlaan  1.100 views
• Discozwemmen (excl bereik Warande zelf) 8.685 views

Opvallend is ook het aantal bezoekers voor de website: 
www.oosterhout.nl/zomerkaravaan is 2.438 keer bezocht. 

Aan de Zomerkaravaan hebben ruim 1400 kinderen meegedaan:

Eastwood Beach instuif 170
Eastwood Beach soccer 40
Bombast speurtocht 80
Ontdekatelier 22
Beach handbal 10
MEK dieren verzorgen en speurtocht 180
Speelgoedmuseum 45
Archery Tag 40
Dikkie dik + workshop handlettering 120
Hindernisloop 65
Sterrenlaan week 1 75
Sterrenlaan week 2 70
Sterrenlaan BMX week 3 50
Sterrenlaan 6 kamp week 4 45
Sterrenlaan waterspellen week 5 50
Sterrenlaan week 6 200
Discozwemmen 150

Totaal 1412

De Zomerkaravaan in cijfers
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Uitgaven Zomerkaravaan 2018:
Eastwood Beach instuif € 1.240
Archery tag € 700
Seven beachmiddag € 46
Bombast speurtocht € 210
Sterrendonk Zomerspelen € 1.000
MEK en andere activiteiten € 250
Zonnebrillen € 850
IJsjes € 582
Vrijwilligers bedankjes € 150
Vormgeving, drukwerk en PR € 4.000
Fotograaf € 375

Totale uitgaven € 9.403

Extra besteding aan kinderen in Bijstand**
Kermismunten € 4492
Zwemmen Warande € 1275
 
* bedrag is exclusief €500 Buurtzapbudget en €500 zapbudget 
 JONG (aanvraag Zomerspelen)
**aan 425 kinderen verzonden

Voor komende zomer zijn er wederom plannen om de 
Zomerkaravaan tot een succes te maken. We hebben tijdens 
de eerste editie veel positieve ervaringen opgedaan en zien 
volop kansen voor nieuwe activiteiten en het bereiken van de 
doelgroep.

Aanpakkers voor 2019
• Inzetten op activiteiten op buurtniveau
• Inzetten op nog meer bereiken doelgroep (bijvoorbeeld in 
 samenwerking met budgetcoaches en Stichting Leergeld) 
• Samenwerken met ouders uit de bijstand om zo goed mogelijk 
 aan te sluiten bij de wensen van de kinderen uit die doelgroep
• Samenwerkingen tussen professionals versterken
• Ondersteunen vrijwilligers door professionals
• Netwerk Zomerkaravaan uitbreiden
• Activiteiten vanuit bewonersinitiatieven en  
 eigenaarsschap van inwoners stimuleren, zodat de 
 Zomerkaravaan nog meer ‘van de stad’ wordt

Financieel verslag Blik op 2019 

Fotografie: Sjoerd van Dijk

*
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DE ZOMERKARAVAAN BEDANKT ALLE VRIJWILLIGERS!


