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Opvoeden is in de meeste gevallen een ontdekkingstocht
van vallen en opstaan. Leuk en plezierig, maar het gaat
niet vanzelf. Iedere ouder loopt tegen vragen en twijfels
aan. Hoe ga je om met bedtijden? Moet mijn kleuter altijd
z’n bordje leegeten? Waarom wordt mijn kind gepest, of
hoe komt het dat mijn puber zo gesloten is? En zit mijn
kind niet te lang te gamen, of te vaak op Insta of TikTok?
Gelukkig kun je in veel gevallen terecht bij vrienden of
familie. Opvoeden doe je samen!
Ook als gemeente vinden we het belangrijk dat kinderen
gezond en veilig kunnen opgroeien. In Dordrecht wonen
meer dan 20.000 kinderen jonger dan 18 jaar. Met de
meeste kinderen gaat het goed: ze hebben het fijn thuis,
gaan naar school, doen aan sport en hebben vrienden. Als
dat niet zo is, is er allerlei hulp en ondersteuning te vinden.
Daar staan we voor in Dordrecht.

Ook in Dordrecht doen we hier graag aan mee. We
vinden het belangrijk om aandacht te geven aan alle
voorzieningen en mooie activiteiten in onze stad die met
opvoeden en opgroeien te maken hebben. Dit magazine
geeft hiervan een mooi overzicht.
Ouders en deskundigen komen aan het woord. En er is
informatie te vinden van alle activiteiten tijdens de Week
van de Opvoeding. Zoals drie online lezingen met experts
aan wie u als ouder vragen kunt stellen.
Veel leesplezier, en wie weet zie ik u bij een van de
activiteiten!
Rik van der Linden
Wethouder Jeugd

2020

Hoe je jeugd ook is geweest, iedereen heeft een opvoeding
gehad. En wie vervolgens zelf weer kinderen krijgt, denkt na over
opvoeden. Welke lessen van vroeger neem ik over? Wat ga ik
anders doen? Want als ouder of verzorger wil je het beste voor je
kind. En je wilt daar zo goed mogelijk aan bijdragen. Maar wat is
eigenlijk een goede opvoeding?

Van
tot
is het de landelijke Week van de Opvoeding.

Wij
serveren

SuperChefs bedenken Kindermenu 2.0
De 3 p’s zijn natuurlijk favoriet bij kinderen: pannenkoeken, patat en pizza. Maar soms wil je dat je kind ook
in een restaurant lekker én gezond eet. Dordtse leerlingen
van groep 7 en 8 bedachten een Kindermenu 2.0.
Zij deden mee aan het kinderkookprogramma
SuperChefs, van het Voedingscentrum, Doe ff Gezond
en het Da Vinci College.
Restaurant Post is de eerste die het menu serveert.
Wethouder Rik van der Linden mocht als een van de
eersten het menu proeven. “Het is zeker niet alleen lekker
voor kinderen”, lacht de wethouder. “Het is belangrijk dat
kinderen al vroeg leren dat gezond eten ook lekker kan
zijn. Natuurlijk willen ze altijd nog een patatje. Maar nu is
er ook een meer gezonde keuze.’’

‘We willen allemaal
het beste voor onze kinderen.’
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Wil je ook een gezond kindermenu op de kaart? Vraag
ernaar bij jouw favoriete restaurant! Doe ff Gezond kan
daarbij helpen. Ga naar www.doeffgezond.nl.
Week van de Opvoeding 2020
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Wie is

Zelfvertrouwen

Tischa Neve?

is de basis van een

fijn leven!

Tischa Neve (1970) is kinderpsycholoog, opvoedkundige, moeder van Dim (2009) en
pleegmoeder. Regelmatig zie je bijdragen van haar in bladen en kranten. Ook is ze te gast
op televisie en te horen in radioprogramma’s. Zo was ze jarenlang te zien bij Schatjes, een
tv-programma over het opvoeden van jonge kinderen. Tischa geeft online opvoedcursussen.
Daarbij begeleidt ze ouders en deskundigen bij het opvoeden en grootbrengen van kinderen.
Ook schrijft ze boeken met tips en adviezen, geeft lezingen en workshops. Zo wil ze opvoeden
van kinderen (nog) leuker te maken.

Ze vertelt je niet hóe je als ouder je kind moet
opvoeden. Wel wil Tischa Neve ouders graag
inspireren, het ze makkelijker én leuker maken
in hun rol van opvoeders.

Want opvoeden valt niet altijd mee als je al zoveel ballen
in de lucht moet houden. Werken, het huis schoonmaken,
naar familie, sporten, iedere dag gezond koken en je kind
naar school brengen. Zomaar een greep uit ons dagelijkse
leven. Moeder, opvoedkundige en kinderpsycholoog
Tischa Neve weet er alles van. Op uitnodiging van
de gemeente Dordrecht geeft ze in de Week van de
Opvoeding een online lezing over zelfvertrouwen en
prestatiedruk bij kinderen én ouders.
Waarom wil je ouders leren over opvoeden?
“Ouders kunnen ook onzeker zijn, terwijl ze hun stinkende
best doen. Het is mooi als ik hen kan laten groeien in
hun zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is de basis voor een
fijn leven. In de eerste jaren van het leven van een kind
wordt een belangrijke basis gelegd voor hun zelfbeeld en
zelfvertrouwen. Juist in deze jaren kunnen we kinderen
heel veel meegeven om op te groeien tot zelfverzekerde
kinderen, die weten dat ze er mogen zijn”, zegt Tischa.
Uitdagingen en tegenslagen
“Er speelt natuurlijk van alles mee wat van invloed is op
de ontwikkeling van zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen
gaat er niet alleen om dat je oké bent, maar ook wat je
kunt, doet en nog kan leren. Hoe meer zelfvertrouwen,
hoe meer uitdagingen je durft aan te gaan. En hoe beter
je tegenslagen kunt opvangen en hoe makkelijker je
sociale contacten lopen. Belangrijk dus om opgroeiende
kinderen daar zoveel mogelijk van mee te geven! Als
ouder heb je daar een belangrijke rol in”, weet Tischa.
Een voorbeeld?
Tischa: “Als ouders ben je hun veilige thuishaven. Geef
complimenten, luister echt naar ze en pas vooral op wat
jezelf doet. Ze kijken vooral naar jouw gedrag als ouder.
Als jij bijvoorbeeld zuchtend gaat diëten omdat je jezelf
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niet mooi vindt of flauwe opmerkingen maakt over
anderen op straat, pikken ze dat juist op. En weet ook
in deze tijd van spanningen wat je deelt met anderen.
Kinderen luisteren mee!’’
Perfecte plaatje
Kinderen moeten van alles. “Ze moeten vaak voldoen aan
het perfecte plaatje. Zorg ervoor dat de lat niet onhaalbaar
hoog komt te liggen. En dat jij als ouder daar ook niet
onbewust aan meedoet! We willen bijvoorbeeld graag
helpen bij het huiswerk voor een beter schooladvies. Of
sturen ons kind naar bijles voor een beter resultaat bij
de Citotoets. Intussen moeten ze ook nog sporten. Is er
pianoles, zijn er hobby’s en afspraken met vrienden en
vriendinnen. Het aanbod is enorm. Ze mogen presteren,
maar let op dat je niet pusht. Zorg dat de agenda van je
kind een beetje te doen is.’’
Wat vind je belangrijk in opvoeden?
“Ik ben voor positiviteit in het opvoeden. Niet voor
straffen, pushen of apart in een hoek zetten. Op korte
termijn helpt straffen misschien even maar niet voor
lang. Kijk wat achter het gedrag van je kind zit. Je zoon
of dochter is niet voor zijn of haar lol vervelend. En zorg
voor een logisch gevolg op dit gedrag. Bijvoorbeeld: als
Bram toch is gaan voetballen terwijl dat niet mocht en
bloemen in de tuin bij de buren stuk heeft gemaakt, pak je
niet kwaad de bal af. Je stuurt hem wel naar de buren voor
excuses. Of vraagt hem van zijn zakgeld een nieuwe plant
te kopen.’’
Valt er ook wat te lachen tijdens jouw workshop?
Tischa: “Zeker, ik vertel veel voorbeelden uit mijn eigen
moederschap en pleegmoederschap. En ook ik doe niet
altijd alles waarvan ik weet dat het wel werkt…’’

Wil je meer informatie over Tischa Neve en haar aanpak? Kijk op internet: grootenklein.nl en
opvoedcursussen.nl. Of op Facebook.com/opvoedcursussen en Twitter: @tischaneve

ONLINE
LEZING

Wat:
Door:
Waar:
Wanneer:
Aanmelden:

online lezing ‘Zelfvertrouwen bij kinderen, wat jij kunt doen!’
Tischa Neve
online thuis of samen op een plek in de stad
5 oktober van 20.00 tot 21.30 uur
dordrecht.nl/weekvandeopvoeding.

Je krijgt informatie toegestuurd over hoe je de lezing kunt volgen.
En hoe je kunt reageren via de chat.

Pak ook eens
een boek...
Pubers zijn leuk. Zeker als je ze begrijpt. Tips en uitleg voor ouders van pubers.
Want ach, ze zijn zo aandoenlijk en leuk, die pubers. En tegelijkertijd kun je ze als
ouder regelmatig achter het behang plakken. Chagrijnig, onbereikbaar, van heel
boos naar hyper, lamlendig, brutaal of super melig. Soms heel groot en dan weer
heel klein.
Leuker en makkelijker opvoeden. Een boek voor elke ouder om direct mee
aan de slag te gaan. Behalve leuk is opvoeden ook een hele uitdaging en een
ontdekkingsreis. In dit boek vertelt Tischa over opvoeden en geeft ze opdrachten
en oefeningen. Voor nog meer rust, gezelligheid en plezier in huis.
Kijk zo gaat dat. Dit voorleesboek (3 tot 9 jaar) is gemaakt in deze bijzondere
tijd van corona, waardoor je met je kind veel samen thuis bent. Een boek vol met
gebeurtenissen die in het leven van jonge kinderen kunnen voor komen. Leuk,
spannend en nieuw, maar ook pittig en naar. Als ouder krijg je tips hoe je je kind
daar zo goed mogelijk bij kunt helpen.

Week van de Opvoeding 2020
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Hoor ik de vogels nog wel fluiten? Het
was een rake opmerking van een moeder.
Want als ze dat niet meer hoorde wist ze;
ik ben te druk, ik ben niet goed in balans.

Wie is Caroline Kwint-Schenk?
Moeder van Daan (12) en Ise (10), trainer en coach voor
(werkende) ouders. Met haar man Donald schreef ze het
Boek voor ouders, ontdek in 9 stappen hoe opvoeden
makkelijker en relaxter kan.

Lekker in
balans

Opvoedfouten
Op succesvolopvoeden.nl van Caroline Kwint-Schenk
kun je een gratis boek downloaden over de 10 onbewust
meest gemaakte opvoedfouten. Je vindt er tips hoe je
deze kunt voorkomen. Ook kun je er gratis videoseries
bekijken.

Tip!
Maak een weeklijstje met wat je moet doen
en kijk welke 3 dingen je kunt schrappen.
Wat is er eigenlijk niet echt nodig?
Of wat kun je uitbesteden?

Caroline Kwint-Schenk
vertelt je er alles over
Caroline Kwint-Schenk heeft de opmerking altijd
onthouden. Ze vindt het een mooi voorbeeld om bij jezelf
na te gaan of je nog wel lekker in je vel zit. Of je nog wel
bewust bent van de kleine dingen om je heen. In balans
zijn is enorm belangrijk, weet ze. Het betekent dat je in
evenwicht bent. Dat je je goed voelt. Dat is belangrijk voor
jezelf als ouder en daarmee belangrijk voor het plezierig
en goed kunnen opvoeden van je kind.
Caroline vertelt tijdens een online lezing in de Week van
de Opvoeding meer over in balans zijn met jezelf. En ze
geeft je handige tips om een gelukkiger en relaxter leven
te leiden, ook als opvoeder. Opvoeden is topsport!
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Wat wil je eigenlijk zelf?
“Om goed in je vel te blijven zitten, is het belangrijk om te
weten wat écht belangrijk voor je is. In het ouderschap, je
werk. Misschien wil je ook graag een hobby of een sport
beoefenen. Dat klinkt eenvoudig, maar vaak weten we
makkelijker te vertellen wat we níet willen dan wat we wél
willen’’, zegt Caroline.
Illustraties ‘Boek voor ouders’

Eigen plekje in huis
“Juist in deze tijd waarin we ook veel thuis doorbrengen
met elkaar is het goed om je tijd goed in te delen. Zorg
voor structuur, vaste tijden. En dat iedereen een eigen
plek heeft in huis. Als is het een klein hoekje in de kamer.
Zorg ook dat je als ouder soms even alleen bent om je op
te laden buiten het gezin. En wees creatief! Veel dingen
kun je samen doen. Zo kan je met buren of vrienden
afspreken om om de beurt voor elkaar te koken. En geef
kinderen ook taakjes. Dat vinden ze vaak heel leuk en ze
leren ervan.’’

ONLINE
LEZING

Week van de Opvoeding 2020

Wat:
Door:
Waar:
Wanneer:
Aanmelden:

online lezing ‘Succesvol balanceren’
Caroline Kwint-Schenk
online thuis of samen op een plek in de stad
8 oktober, van 20.00 tot ongeveer 20.15 uur
dordrecht.nl/weekvandeopvoeding.

Je krijgt informatie toegestuurd over hoe je de lezing kunt volgen.
En hoe je kunt reageren via de chat.
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Opvoeden.

Met voorlezen en spelletjes kreeg Limar het
zelfvertrouwen om goed Nederlands te praten.

Even lucht voor jezelf

samen!
We doen het

Met een oppasgezin
in de buurt

Opvoeden is leuk, maar valt niet altijd mee.
Soms heb je vragen of wil je even opladen om
meer aan te kunnen. Heb je niemand in
de buurt om op terug te kunnen vallen? In
Dordrecht staan veel ouders klaar om jou een
steuntje in de rug te geven.

Soms stapelen problemen zich op of valt opvoeden je even te
zwaar. Wat doe je dan als je geen partner, oma of opa hebt om
op terug te vallen? Een buurtgezin biedt uitkomst.
Met een buurtgezin organiseer je ruimte voor jezelf. Judith Lorier legt uit: “Een steungezin
woont bij jou in de buurt of de wijk. Jouw kind, al vanaf baby, kan in een buurtgezin
bijvoorbeeld een middag in de week of twee keer per maand terecht. Spelen of kletsen met
een ander kind uit het buurtgezin, persoonlijke aandacht krijgen. En tegelijk leert het hoe
het eraan toe kan gaan in een ander gezin.” Dat geeft jou de rust om even bij te slapen, om je
huis op te ruimen zonder steeds te worden afgeleid. Of om echt een moment voor jezelf te
hebben. “Daarna kun je er als moeder of vader weer fris tegenaan.’’

Gezocht: taalmaatje voor Limar
Gevonden: Anneke van Home-Start
Lina Almahmoud zocht hulp voor haar jongste dochter
Limar (6) en vond die bij Home-Start. Met haar man, twee
zoons en twee dochters woont de Syrische sinds 2015
in Nederland. “Wij spreken wel Nederlands, maar onze
uitspraak is niet perfect”, vertelt ze. “Voor mijn oudere
dochter had ik iemand gevonden die de taal met haar
sprak. Daardoor sloot ze op school makkelijker aan.

Tijdelijk steuntje in de rug
Iemand die tijd en energie voor jou heeft om mee te kijken in
jouw gezin. Om mee te denken over de opvoeding. Te bespreken
hoe je omgaat met een brutale peuter of die grote mond van
pubers. Om mee te gaan naar de speeltuin, als je nieuw bent in de
stad en nog niemand kent. Waar je dat vindt? Bij Home-Start.
Vrijwilligers van Home-Start zijn zelf ouders met hun eigen
ervaringen. Soms weten ze een antwoord op jouw vraag, soms
niet. “Dan ga je samen op zoek, dat maakt het makkelijker”, zegt
coördinator Geja Platerink van Home-Start. “We bieden een
tijdelijk steuntje in de rug. Vrijwilligers zijn een maatje voor de
ouders.” Eens per week komen ze op bezoek.
Home-Start is er voor gezinnen met kinderen van 0 tot en met 18
jaar. Een verwijzing is niet nodig. Je kunt gewoon bellen of mailen.
Na een gesprek word je in contact gebracht met een vrijwilliger
en kunnen jullie ontdekken of het klikt. Home-Start heeft daarin
veel ervaring. In Dordrecht worden elk jaar wel vijftig gezinnen en
vrijwilligers aan elkaar gekoppeld.
Kun jij een steuntje in de rug gebruiken? Of wil je zelf een gezin
ondersteunen? Neem contact op met Geja Platerink:
06-20499942 of g.platerink@humanitas.nl

Waar vind je een buurtgezin?
Judith: “Je kunt mij gewoon bellen, mailen of bereiken via de website en Facebook. Daar lees
je ook over gezinnen die kinderen hebben opgevangen. We zijn geen hulpverleners, dus
een verwijzing is niet nodig. Eerst kijken we samen waaraan jij behoefte hebt. En ik zoek goed
welk steungezin het beste bij je past. Dan gaan we met elkaar in gesprek en ontdekken of het
klikt.”

Dat wilde ik ook voor Limar.” Bij de huisarts zag ze een
folder van Home-Start. En na een gesprek met de
coördinator kwam Anneke den Elt (71 jaar) in het gezin.

Natuurlijk is het spannend om jouw kind mee te geven aan een vreemd gezin. “Maar weet dat
wij veel ervaring hebben”, zegt Judith. “In meer dan 50 gemeenten zijn al buurtgezinnen.’’

Samen oefenen
Samen zitten ze op de bank. Limar leest Anneke vlot voor
uit een boekje. Het verhaal gaat over een jongetje dat
naar groep 3 gaat. Net als zij ruim een jaar geleden op de
Mondriaanschool. “Limar begreep wel Nederlands, maar
durfde niet goed te praten”, vertelt Anneke. Met boekjes
voorlezen en spelletjes doen won ze haar vertrouwen.
“Ook haar broers en zus hebben met haar geoefend. En
moet je nu eens horen. Dat doet ze toch hartstikke goed!”,
klinkt Anneke trots.
Af en toe helpt Anneke ook moeder Lina nog met de
juiste woorden of met contact zoeken met instanties.
“Samen komen we eruit.”
Vertrouwen
Het gezin van Lina en Limar is niet het eerste gezin waar
Anneke een steuntje biedt. “Sinds mijn pensioen in 2013
help ik gezinnen. Wel via een organisatie zoals HomeStart. Dat geeft de mensen vertrouwen. Je weet dat er
niet zomaar iemand binnenkomt”, zegt ze.

Heb jij dat ook?
Ze weet dat vraag- en steunouders ook met elkaar praten over opvoeden: hoe deed jij dat?
En heb jij dat ook? “Die herkenning geeft rust en zelfvertrouwen. En soms groeit er zelfs een
vriendschap. Zo voeden we samen onze kinderen op.”

Lijkt hulp van een buurtgezin je iets? Of wil je jezelf
aanmelden als buurtgezin?
Judith Lorier kun je bereiken op 06 57 64 27 18
of judith@buurtgezinnen.nl
buurtgezinnen.nl/dordrecht
Facebook: Buurtgezinnen.nl in Dordrecht

Lina lacht: “Anneke is heel aardig. Mijn meisjes houden
echt van haar. Ze hebben een taart gebakken voor haar
verjaardag.” “Ja”, zegt Anneke blij. “Een taart met allerlei
kleuren. Prachtig. Zo een had ik nog nooit gezien.”

Home-start.nl

10

Samen opvoeden in Dordrecht

Week van de Opvoeding 2020

11

Moeders Talli (links) en Jowita
komen samen verder

Stel je vragen aan een andere moeder
Als je zwanger bent of je eerste kind is net geboren, zit je vol vragen. Soms woont je eigen
moeder of zus niet in de buurt. Of maakt hun goedbedoelde advies je alleen maar onzeker.
Of je woont nog maar net in Dordrecht en kent nog niemand bij wie je met je vragen terecht
kunt. Hoe fijn is het dan om eens met een andere moeder te praten.
Waar vind ik zo’n moeder?
Via Moeders Informeren Moeders leer je een andere moeder in Dordrecht kennen. Zij wil
haar ervaring over verzorgen en opvoeden met jou delen. Elk jaar worden tientallen moeders
aan elkaar gekoppeld.
“Wij zoeken een andere moeder in de buurt die past bij jouw vraag. De een heeft meer
ervaring met borstvoeding, de ander met slapen of huilen. Een of twee keer in de maand
spreken jullie samen af. Dat kan in deze coronatijd telefonisch of toch thuis, of je gaat gezellig
samen op pad. Wij merken dat na anderhalf tot twee jaar moeders elkaar weer loslaten”,
vertelt Marijke Koppelaar, MIM-coördinator.

Moeders

Meedoen is gratis. Je kunt Marijke mailen of bellen: mim@jongjgz.nl of 06-46642963
(Whatsappen mag ook).
Wil je zelf een beginnende moeder steunen Dan kun je ook contact met Marijke opnemen.

informeren moeders
Jowita Rychlik en Talli Los kennen elkaar via Moeders Informeren
Moeders. Ze zitten in het park met hun zoontjes van nog geen jaar:
Ksawery en Leopold. Ze praten over welk eten de 7 maanden oude
Ksawery kan proberen.
“Ik kom uit Polen. Mijn vrienden hebben nog geen
kinderen en mijn eigen moeder woont ver weg”, vertelt
de 33-jarige Jowita. Het consultatiebureau wees haar op
Moeders Informeren Moeders (MIM). “Ik weet van mezelf
dat ik goed kan zorgen. Maar ik vind het fijn om met een
ervaren moeder mijn vragen en twijfels te bespreken.
En dat mijn zoon ook de Nederlandse taal om zich heen
hoort.”
‘Ja, dat zijn de tandjes’
Talli (35) heeft naast Leopold zoon Falko van 9 en dochter
Veerle van 7 jaar. “Net als Jowita was ik de eerste moeder
in mijn vriendengroep”, vertelt ze. Na de geboorte van
haar eerste zoon had ze geen behoefte aan steun van een
andere moeder. “Eigenlijk was ik bang dat iemand kwam
vertellen hoe ik mijn baby moest verzorgen. Maar dat is
MIM helemaal niet.”
Met de komst van haar dochter werd ze zelf vrijwilligster.
“Het is fijn dat ik een kersverse moeder mijn ervaring
kan bieden. Je luistert naar het verhaal van de ander. En
bevestigt vooral wat je als moeder eigenlijk wel weet.
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Ja, dit huilen klinkt als tandjes die doorkomen”, geeft ze
als voorbeeld. “Dat je gevoel klopt, geeft al enorm veel
opluchting.”

‘Dat jouw gevoel
klopt, lucht op.’
Samen wandelen
Door de coronamaatregelen konden Jowita en Talli
elkaar eerst alleen bellen of berichten sturen. Nu gaan
ze regelmatig samen wandelen of ontmoeten elkaar in
het Mamacafé. Jowita: “Ik vind het ook leuk om te zien
hoe Leopold groeit. Hij is twee maanden ouder, dan weet
ik wat er ongeveer staat te gebeuren.” Talli noemt het
heerlijk om moeders te zien groeien en bloeien. “Je ziet
een moeder echt moeder worden. En we zien elkaars
kind groeien. Dat is heel mooi. Ik ga altijd met een voldaan
gevoel naar huis.”

Welkom
in het Mamacafé
Zorgen en opvoeden. Hoe doen andere ouders
dat? Je vindt hen eens per maand in het Dordtse
Mamacafé, voor en door ouders. “In een gezellige
sfeer kun je met andere moeders – vaders zijn ook
welkom - ervaring uitwisselen. Over opvoeden en over
praktische dingen: welke wasbare luiers er zijn, hoe
een draagdoek het beste werkt. Hoe je bepaalt welke
school het beste bij jouw kind past”, zegt oprichtster
Talli Los, moeder van drie kinderen.
“In de zomer gaan we alle speeltuinen af of spreken
we af in een park.” Regelmatig komt er iemand
spreken over bijvoorbeeld van melk naar vaste
voeding. En soms kun je zelf aan de slag met
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babygebaren of knutselen met baby’s en peuters.
En de kinderen? Er is gelegenheid om je kind te
voeden of te verschonen. En de grotere kinderen
vermaken zich met het speelgoed of met elkaar.
Het Mamacafé is er voor alle ouders met kinderen tot
4 jaar. Er zijn geen kosten.
Wanneer? Elke eerste woensdag van de maand
van 10 tot 12 uur bij Villa Speelmaatjes van COKD
Kinderopvang aan het Matena’s Pad 77. Vanwege de
coronamaatregelen is het Mamacafé nu buiten.
De locatie vind je op het-mamacafe.nl of op Facebook
bij mamacafedordrecht.
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‘Stel vragen! Hoe voelt
het als iemand jouw foto
gaaf vindt? Wil je
iemand anders zijn?’

We hebben het allemaal wel eens
gedacht. Of gehoopt. Beroemd zijn.
Voor onze zoons of dochters is het
niet anders. Dus plaatsen ze online op
social media heel wat foto’s. En volgen
ze bekende vloggers en sterren op
YouTube. “Als dat veilig gebeurt en
je kind zichzelf ontwikkelt, is dat heel
normaal.’’

Leuk en
veilig

Tip: Belangrijk! Zet je account van TikTok, Insta
en YouTube niet op openbaar, maar op privé. Zo
bepaal je zelf wie de foto’s en filmpjes kunnen zien.
Mag ik een smartphone?
Advies: groep 7/8. Stel duidelijke regels en kijk
mee. ‘Wees daar helder over. Dan ben je als ouder
betrouwbaar.’

op internet

Gescheiden? Een smartphone is nuttig: zo blijft je
kind altijd in contact met beide ouders.
8:30

Allemaal beroemd!
Jacqueline Kleijer werkt voor het landelijke Bureau Jeugd
& Media. Ze is deskundig in de risico’s van onveilig gedrag
op internet, en leert kinderen en hun ouders veilig om te
gaan met internet. In de Week van de Opvoeding kun je
een online workshop van Jacqueline vol tips bijwonen.
Ontwikkelen
“Alle kinderen hebben of krijgen te maken met de digitale
wereld en social media. Via Minecraft, Fortnite, Instagram,
TikTok of Snapchat. Zo hebben kinderen en jongeren het
liefst de hele dag contact met elkaar. Zolang dat veilig
gebeurt, is dat prima. En zolang jouw kind zichzelf blijft
ontwikkelen én niet alleen naar een ander kijkt”, zegt
Jacqueline.
“Kinderen maken nu veel foto’s van zichzelf, willen
opvallen net als beroemdheden. Dat zien ze op social
media en van vrienden. Maar vertel hun dat ze ook zelf
iets moeten kunnen. Zichzelf moeten worden. Vraag eens
waarom ze beroemd willen zijn.’’

Jacqueline Kleijer

ONLINE
workshop

Weet waar ze naar kijken
Zorg bij het gebruik van internet voor duidelijke regels en
controle. “Dat is belangrijk’’, stelt Jacqueline. “Als je kind
naar de speeltuin gaat, houd je de boel ook in de gaten.
Of je zit er gezellig op een bankje bij. Datzelfde geldt voor
online. Het is belangrijk de wereld van je kind te kennen.
Weet waar ze naar kijken. Vraag wat ze online meemaken.
En oordeel niet. Dan zeggen ze niets meer tegen je. Zeg
als ouder niet: dat is stom zeg! Maar vraag waarom ze dat
filmpje op TikTok zo leuk vinden.’’
Regels opstellen voor het gebruik van de mobiele
telefoon of tablet is goed. “Niet aan tafel gebruiken
bijvoorbeeld. Ook jij als ouder niet. Denk goed na over
hoe lang je kind op een scherm mag kijken. Is dat in groep
3 bijvoorbeeld twee uur per dag? Dan wordt dit het jaar
erop vaak al meer. Dat is vaak niet meer terug te draaien.’’

Wat:

Als dat veilig gebeurt en je kind zichzelf ontwikkelt,
is dat heel normaal

#instagram #weekvandeopvoeding #socialmedia

online workshop ‘‘Kinderen online.
Wat doet dat met ze?’
Door:
Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media
Waar:
online thuis of samen op een plek in de stad
Wanneer:
7 oktober om 20.00 uur
Aanmelden: dordrecht.nl/weekvandeopvoeding.

View All 10 Comments
2 HOUR AGO

SEE TRANSLATION

Je krijgt informatie toegestuurd over hoe je de lezing kunt
volgen. En hoe je kunt reageren via de chat.

weekvandeopvoeding
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Pedagoog Cora:
‘Opvoeden gaat nooit makkelijk’
Een kind dat eenkennig is en dat huilt als je wegloopt. Een zesjarige die niet wil eten of
krijst en gilt om zijn zin te krijgen. Slimme kinderen die precies weten hoe ze hun ouders
moeten bewerken. Tieners die niets liever doen dan gamen en hun kamer niet uitkomen.
Moet je je daar zorgen over maken? Wanneer is iets een probleem? Past het bij de leeftijd of
is het gedrag anders dan normaal? “Opvoeden gaat nooit makkelijk. Soms denk je als ouders:
poeh, wat moeten we nu”, weet Cora van Chastelet als moeder van twee kinderen. Cora is
pedagoog (opvoeddeskundige) bij het Sociaal Wijkteam.

Sociaal Wijkteam
ook voor opvoedvragen

Op huisbezoek
“Ik kom thuis op bezoek en we kijken samen wat er speelt rond jouw kind of kinderen. En
naar wat jouw verwachtingen zijn, wat je zelf hebt meegekregen van thuis. Er zijn zoveel
struikelblokken. En soms is er druk van buitenaf: vrienden of familieleden die iets vinden van
jouw kind of jouw manier van opvoeden. Wij luisteren, denken mee, geven advies of we sturen
door naar een andere expert.”

Ken je dat, dat je je machteloos en wanhopig voelt over het gedrag van jouw zoon
of dochter. Of twijfels hebt over zijn of haar ontwikkeling? Ouder-Kindcoaches en
opvoeddeskundigen van het Sociaal Wijkteam kijken met je mee en geven advies.

‘Wij oordelen niet’
“Als ouder heb je niet doorgeleerd voor opvoeder. Het is niet logisch dat je alles weet. Elke
ouder die hulp durft te vragen, is heel moedig”, zegt Cora. Natuurlijk kun je opvoedvragen met
vriendinnen of vrienden bespreken.“ Maar aan hen vertel je misschien niet zomaar dat je kind uit
wanhoop een klap hebt gegeven of even buiten de deur hebt gezet. Dat je je daarvoor schaamt.
Wij oordelen niet.”

In Dordrecht heeft elke peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school een vaste Ouder-Kindcoach. Ouders
of medewerkers kunnen bij hen aankloppen met de
vraag even mee te denken en te steunen. Ook als je kind
niet lekker in zijn of haar vel zit of problemen heeft op
school, kan een OK-coach helpen.

Is er meer ondersteuning nodig? Dan schakelt zij
haar collega’s van het Sociaal Wijkteam in, zoals een
opvoeddeskundige. Deze geeft een breder advies over
opgroeien en opvoeden. Je kunt ook zelf een afspraak
maken.

Ouder-Kindcoach Joyce: ‘Geen enkele vraag is gek’
“Vroeger kon je makkelijk bij familie terecht of droeg
het hele dorp een steentje bij aan de opvoeding. Nu
weet je als ouder soms niet meer welk gedrag past bij
een leeftijd of wanneer een kind leert lopen of praten.
Wij vinden geen enkele vraag raar”, zegt Joyce van
der Beek.
Zij is binnen het Sociaal Wijkteam een van de vier
OK-coaches voor 0 tot 4-jarigen. Daarnaast werken er
coaches voor de basisschool en de middelbare school.
Kleine vragen
“We komen langs bij bso’s en peuterspeelzalen en
houden spreekuren op school. Medewerkers en ouders
kunnen ons vragen stellen of overleggen. Wij denken
mee, geven tips. Zodat kleine vragen niet uitlopen in grote
vragen”, vertelt Joyce. “Soms is het fijn als een van ons op
een dagverblijf, in de klas of thuis even meekijkt. Samen
kunnen we bijvoorbeeld een plannetje maken om te
zorgen dat je kind zindelijk wordt of beter gaat slapen.”
Bij oudere kinderen en tieners helpen de OK-coaches
hen om te gaan met onzekerheid, angst of pesten
of bij het opbouwen van zelfvertrouwen en sociale
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vaardigheden. Ook biedt hij of zij een luisterend oor als
bijvoorbeeld ouders gaan scheiden, bij problemen op
sociale media, met relaties of als er zorgen thuis zijn.
Wat als er meer aan de hand is met jouw kind of
binnen jouw gezin?
De OK-coach kan eenvoudig een collega van het Sociaal
Wijkteam inschakelen, zoals een opvoeddeskundige, of
iemand die kan helpen bij geldzaken of problemen met
je woning. Samen met jou zoeken zij naar een oplossing
voor je vraag. Joyce: “Soms is een gezin al na twee keer
geholpen, soms is er langer hulp nodig. Het helpt al om
toe te geven dat je hulp kunt gebruiken en met iemand
kunt overleggen. Je staat er niet alleen voor.”

‘Je staat er
niet alleen voor.’

Op de rails
Ook als je andere problemen hebt, kun je die met hen delen. Cora: “Heb je bijvoorbeeld
geldzorgen, dan voelen kinderen dat aan. Wij kunnen hulp inschakelen om je dagelijks leven
weer op de rails te krijgen.”

‘Elke ouder die hulp
durft te vragen
is heel moedig.’
Durf hulp te vragen!
Via het kantoor van het Sociaal Wijkteam kun je een afspraak
maken met Cora of een van haar collega-pedagogen. Vanwege
corona zijn de kantoren van het Sociaal Wijkteam niet elke dag
geopend. Wel kun je voor een afspraak bellen met 078-2210200.
Of vul het contactformulier in op swtdordrecht.nl. Daar vind je
ook de inlooptijden per kantoor in jouw buurt. Een OuderKindcoach van het wijkteam, de school, het consultatiebureau
of een kinderarts kunnen je ook in contact brengen met een
pedagoog.

Kom naar het theater!

‘Voor je het weet zijn ze groot’
Wil je je eens op een andere manier laten inspireren over
opvoeden? Kom dan naar de interactieve theatervoorstelling
‘Voor je het weet zijn ze groot’. De voorstelling van het Sociaal
Wijkteam is bedoeld voor ouders met kinderen op de basisschool
en gaat over positief opvoeden.
Wanneer:
Waar:

10 november
De voorstelling begint om 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur) in de aula van het
Insulacollege aan het Halmaheiraplein 5,
3312 GH Dordrecht. Parkeren kan gratis op
Sportpark Reeland, Halmaheiraplein 7.
Aanmelden: aanmeldenlezing@swtdordrecht.nl

Het Sociaal Wijkteam is voor Dordtenaren van elke leeftijd.
Behalve opvoedproblemen kun je er terecht met alle vragen waar
je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Bijvoorbeeld met vragen
over geldzaken, relaties, wonen, werk en inkomen, (jeugd)zorg,
voorzieningen, activiteiten of vrijwilligerswerk. Samen zoeken we
naar een oplossing voor je vraag.
Op www.swtdordrecht.nl vind je het sociaal wijkteam in je eigen wijk.

Week van de Opvoeding 2020
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De sticker ‘Kom er voor uit!’ op de laptop van Petra de
Rover nodigt kinderen uit om bijvoorbeeld te praten over
hun homoseksuele gevoelens.

Jeugdgezondheidszorg:
gezond en veilig opgroeien

Jeugdverpleegkundigen:
steun op de achtergrond

‘Ouders zijn blij dat
ze hun zorgen met ons
kunnen delen.’

Maar we doen nog veel meer! Je kunt bij ons terecht
met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en
verzorging. Ook kunnen we samen kijken of jij en je kind
misschien nog meer nodig hebben. Ben je bijvoorbeeld
jonger dan 25 jaar en zwanger van je eerste kind? Dan
kun je gebruik maken van VoorZorg; extra hulp tijdens en
na de zwangerschap. En in de wekelijkse Dreumesgroep
ontmoet je andere ouders van 0-2 jarigen om ervaringen
uit te wisselen, terwijl jullie kinderen lekker spelen. Op
jongjgz.nl/aanvullendezorg vind je meer informatie.

‘Uitgestoken hand
naar kinderen én ouders’
Pesten, het overlijden van opa of oma, een scheiding,
stiekem roken of drinken. Vragen over seksualiteit,
gewicht. Soms zit jouw kind iets dwars, maar ben jij als
ouder wel de laatste met wie hij of zij dat bespreekt.
De jeugdverpleegkundige biedt de hele schoolperiode
een luisterend oor.
Petra de Rover en haar zes collega’s van Jong JGZ zie
of hoor je niet wanneer er niets aan de hand is. Op de
achtergrond doen zij hun werk.
Basisschool
In groep 2 van de basisschool word je kind gecontroleerd
door de jeugdarts. Als ouder ben je daar bij. “Speelt er iets
rond zindelijkheid, slapen of hebben ze iets naars meegemaakt? Dan komen wij in beeld. We geven telefonisch
advies of bezoeken ouders aan huis. We denken mee of
kunnen de weg wijzen naar een hulpverlener”, vertelt
Petra. Ook eten is een onderwerp. “Kinderen kunnen te
zwaar zijn of hebben juist problemen met eten. Een diëtist
kan ouders daarbij helpen. We hebben ook een aanpak
voor het hele gezin: Gezonde Toekomst [zie kader].”
Zorgen delen
In groep 7 meet en weegt een assistente van Jong JGZ
alle kinderen. Via een vragenlijst kun je aangeven hoe het
gaat met jouw dochter of zoon. Heb je vragen, dan zullen
Petra en haar collega’s contact opnemen.
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Kinderen kunnen zelf ook hun verhaal bij hen kwijt. Dat
kan een reden zijn om jou als ouder te benaderen.
Petra: “Vaak vinden ouders het fijn dat we contact
opnemen. Soms horen we: we proberen van alles, maar we
weten het niet meer zo goed. Ze zijn blij dat ze hun zorgen
met ons kunnen delen. Wij zijn neutraal, maar kunnen
wel meedenken, advies geven. Of vertellen bij wie ze het
beste terechtkunnen of welke training of cursus geschikt
zou kunnen zijn.”
Middelbare school
De middelbare school kent twee contactmomenten.
Met de jeugdverpleegkundige in de klas vullen leerlingen
een digitale vragenlijst in. Als Petra iets opvalt, gaat ze
met de leerling in gesprek. “Ik ben gewend om door te
vragen. En besef dat ik te maken heb met pubers. Met
het ene kind gaat het slecht, omdat ie de vaatwasser die
ochtend heeft moeten uitruimen. Een ander heeft echt
problemen of vragen. Jongeren vinden het fijn dat wij een
beroepsgeheim hebben. Maar zo nodig gaan we samen
in gesprek met de ouders. Of ik kom er een paar maanden
nog eens bij de jongere op terug. Ik hoop de deur te zijn
die open staat; een uitgestoken hand voor kinderen én
hun ouders.’’

Kinderen die gezond groot worden en veilig opgroeien:
dat wil toch iedereen? Jong JGZ biedt gratis professionele
ondersteuning aan alle kinderen en jongeren in ZuidHolland Zuid. Vanaf de zwangerschap tot de leeftijd van
18 jaar kijken we mee met de groei en ontwikkeling van je
kind. Dat doen we op het consultatiebureau of op school.

Kijk ook eens op www.facebook.com/jongjgz

Gezonde Toekomst
Je wilt dat je kind gezond is en gezond eet. Maar niet elk
kind lust groente en fruit. Of misschien heb je zelf weinig
tijd of zijn er andere redenen waarom je geen verse,
gezonde maaltijden kunt klaarmaken voor het gezin. Als
je kind echt te zwaar is (obesitas), levert dat ook op latere
leeftijd veel problemen op. Jong JGZ kijkt samen met
jouw gezin naar het eet- en gewichtsprobleem, maar
ook naar eventuele andere problemen. Zoals schulden
of huisvesting. Samen zoeken we naar de beste aanpak,
zodat jouw gezin een Gezonde Toekomst heeft.
Wil je een gesprek?
Zo kom je met Jong JGZ in contact:
www.jongjgz.nl/zuid-holland-zuid/contactpagina

‘Met het ene kind gaat
het slecht, omdat ie de
vaatwasser die ochtend
heeft moeten uitruimen,
een ander heeft echt
problemen of vragen.’

jongjgz
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Zo!

Gratis activiteiten
voor jong en oud

Dat is Toppie…

Partners van Toppie
Kinderen in Dordrecht moeten kansrijk en gezond kunnen opgroeien.
Daar zet Toppie zich voor in met allerlei bezigheden. Ook vind je er
aanbod van andere verenigingen. Toppie Dordrecht is een initiatief van:
Stichting Hattrick / Dordt Sport / Speelotheek Pip & Zo /
Duurzaamheidscentrum Weizigt / Servicebureau Onderwijs &
Cultuur / Doe ff Gezond (GGD Zuid-Holland Zuid)

Een bloedsinaasappel? Nee, daar hoeft
geen pleister om, die is heel gezond en
eet je lekker op! Je kind leert, ervaart en
beleeft de leukste dingen met Toppie.
Je vindt er gratis activiteiten voor alle
kinderen in Dordrecht van 0 tot 12 jaar.
En als moeder, vader, opa of oma ben je
ook welkom.

Bij Toppie ontdekt je kind zelf wat het leuk vindt. Sporten,
spelen, de natuur in, muziek maken, dansen, schilderen,
knutselen, koken. Hoe? Toppie komt naar je toe in de wijk
en neemt je mee de stad in. Of wijst je via de website op
allerlei activiteiten voor kinderen én waar jij zelf aan kunt
meedoen. Wat dacht je van een speurtocht door de wijk?
Of met een groepje een fietstocht maken langs mooie
plekjes in Dordrecht.
Op stap met de boswachter
“Je kind kan op stap met de boswachter in de
Merwelanden, sporten op een Cruijff Court. Ze gaan op
bezoek bij de stadsboerderij in het Weizigtpark. Of met
een diëtiste gezond eten proeven. Soms proeven ze
soorten fruit die ze nog nooit hebben gezien of gegeten”,
weet Annemijn van de Ree, enthousiast coördinator bij
Toppie.
Toppie geeft ook tips en praktische informatie voor thuis.
Bijvoorbeeld over gezond en lekker ontbijten, of waar
je sportclubs, een speel-o-theek en musea vindt. Maar
ook wat je zelf kunt doen in de natuur. En wanneer de
Voorleeshelden voor peuters en kleuters aanwezig zijn
in de bibliotheek. “Natuurlijk laten we de kinderen ook
gewoon lekker buiten spelen. Dat is net zo belangrijk.’’
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Kijk eens op doemeemettoppie.nl en Facebook
Je vindt er het hele jaar door een wisselend aanbod, en
leuke en nuttige tips. In de Noordflank en op de Staart
biedt Toppie vanaf oktober acht weken lang allerlei
activiteiten aan.

‘Doe mee
met Toppie
en ontdek waar
je talent ligt.’

Samen opvoeden in Dordrecht
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Programma
week van de opvoeding
maandag 5 oktober
Wat: online lezing ‘Zelfvertrouwen bij kinderen,
wat jij kunt doen!’
Door: Tischa Neve
Zie voor meer informatie het interview op pagina 6
Waar: online thuis of samen op een plek in de stad
Wanneer: 5 oktober van 20.00 tot 21.30 uur
Aanmelden: www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding

dinsdag 6 oktober
Wat: opvoedparty - ontmoeten, delen en gezelligheid
met andere ouders
Door: Annette en Judith van Buurtgezinnen
Waar: Buurthuis WIJkhaven de Staart, Maasstraat 25.
Wanneer: 6 oktober om 10.00 uur staat de koffie klaar
Geen oppas? Voor de kinderen is er een speelhoekje
Aanmelden: niet verplicht, maar wel fijn!
Mail naar judith@buurtgezinnen.nl

Woensdag 7 oktober
Wat: online workshop ‘Kinderen online.
Wat doet dat met ze?’
Door: Jacqueline Kleijer van Bureau Jeugd en Media
Zie voor meer informatie het interview op pagina 14
Waar: online thuis of samen op een plek in de stad
Wanneer: 7 oktober om 20.00 uur
Aanmelden: www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding

WOENSDAG 7 oktober
Wat: speeltuinmiddag met sport, spel, gamen, voorlezen/
muziek, hindernisbaan, proeverij, informatie en
ontmoeting
Door: Moeders Informeren Moeders, Home-Start,
Buurtgezinnen, Bibliotheek AanZet, Speelotheek en
een diëtiste van GGD doe ff gezond
Waar: speeltuin Victorie, Heysterbachstraat 103
De toegang is gratis.

donderdag 8 oktober
Wat: online lezing ‘Succesvol balanceren’
Door: Caroline Schenk
Zie voor meer informatie het interview op pagina 8
Waar: online thuis of samen op een plek in de stad
Wanneer: 8 oktober van 20.00 tot 21.15 uur
Aanmelden: www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding

Schapenkopjes...

starten met een
voorsprong

vrijdag 9 oktober
Wat: Toppie ‘Het spettert’ - verschillende activiteiten
rondom natuur, cultuur, gezondheid, spel en sport
Door: Toppie Dordrecht en het Sociaal Wijkteam
Voor: alle kinderen tot 12 jaar en hun ouders
Kijk voor het programma op www.doemeemettoppie.nl
Waar: Speelotheek Pip en Zo, Selma Lagerloferf 163
Wanneer: 9 oktober van 14.30-16.30 uur

Als je kind in Dordrecht wordt geboren, is het de rest van zijn
leven een echte Schapenkop. De eerste 1.000 dagen van jouw
Schapenkopje zijn heel belangrijk. In deze periode wordt de
basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van jouw dochter of
zoon. Alle informatie die je nodig hebt, is nu heel handig terug te
vinden op één website: Schapenkopjes.nl

De hele week
Supermarktsafari Doe ff Gezond
- Thema Vitamine Power
In verschillende supermarkten door heel Dordrecht zijn
diëtisten om je te begeleiden bij het maken van gezonde
keuzes. Je krijgt allerlei tips mee om een gezonde maaltijd
voor het hele gezin te kopen en bereiden. De diëtisten
vertellen ook over vitamines en hoe deze ervoor zorgen
dat je niet snel ziek wordt.

Let op: bij alle live bijeenkomsten zijn de RIVM-coronarichtlijnen
van toepassing.
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Deze supermarkten doen zeker mee met de Safari:
Jumbo - Oud-Krispijn
Jumbo - Sterrenburg
Lidl - Oldbarnevedtplein
Lidl - P.A. de Kokplein
Lidl - Pearl Buck erf

Heb je vragen over zwanger worden, zwangerschap, bevallen en opvoeden? Op de website
tref je alle organisaties in Dordrecht waar je daarvoor terecht kunt. Maar je vindt er ook
handige tips. Bijvoorbeeld over een gezonde leefstijl, hoe je zorgt voor een kidsproof huis
en wat je kunt doen om geld te besparen. Ook vind je op de site allerlei activiteiten voor
kinderen én voor jezelf. Zo start jouw Schapenkopje met een voorsprong!
Waarom toch een Schapenkop?
Als rijke en machtige stad hief Dordrecht in de middeleeuwen belasting op goederen die
de stad in- of uitgingen. Volgens een legende probeerden twee Dordtenaren een schaap
verkleed als man de stad binnen te smokkelen. Zo konden ze belasting ontduiken. Bij de
stadspoort begon het dier te blaten en moesten de mannen toch belasting betalen. Sinds die
tijd worden Dordtenaren Schapenkoppen genoemd.

Kijk voor een overzicht van alle deelnemende
supermarkten en de dagen waarop een diëtist aanwezig is
op www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding.
Supermarktmanagers kunnen een diëtiste aanvragen
door een mail te sturen naar info@doeffgezond.nl.
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oktober 2020
5 t/m 11 oktober: week van de opvoeding – zie pagina 22
voor een activiteitenoverzicht en kijk op
www.dordrecht.nl/weekvandeopvoeding
Vrijdag 23 oktober: Toppie Seizoensdag - Toppie
Dordrecht
Woensdag 28 oktober: Herfstfeest (natuur en spel)
- Toppie Dordrecht

NOVEMBER 2020
Dinsdag 10 november: interactief theater voor ouders
‘Voor je het weet zijn ze groot’ – zie kader op pagina 17
Woensdag 11 november: Herfstfeest (natuur en cultuur)
- Toppie Dordrecht
Woensdag 25 november: Herfstfeest (natuur en sport)
- Toppie Dordrecht

DECEMBER 2020

Overzicht
jaaractiviteiten

Woensdag 9 december: Herfstfeest (natuur en
gezondheid) – Toppie Dordrecht
Woensdag 16 december: Herfstfeest (natuur, cultuur,
sport, spel en gezondheid) – Toppie Dordrecht
Zondag 20 december: Winterwonderland - Toppie
Dordrecht

Het hele jaar door is er van alles te beleven voor
kinderen en hun ouders in Dordrecht. Een kleine
greep uit wat er gepland staat voor de rest van dit
jaar vind je hiernaast. Check altijd even de website
voor meer en de meest actuele informatie over een
activiteit.

Op de hoogte blijven
Wil je op de hoogte blijven van meer activiteiten in de
stad? Houd dan de website van de volgende organisaties
in de gaten of volg hun sociale mediakanalen:

Toppie Dordrecht
www.doemeemettoppie.nl
Frummeltjesfestijn
www.frummeltjesfestijn.nl
Bibliotheek AanZet
www.debibliotheekaanzet.nl
Speelotheek Pip en Zo
www.pipenzo.nl

Jongerenwerk R-newt
www.r-newt.nl
Wijk voor wijk
www.wijkvoorwijk.nl
Dordt Sport
www.dordtsport.nl
Wijkcentrum Crabbehoeve
www.crabbehoeve.nl
Buurtcentrum De Buitenwacht
www.buitenwachtdordrecht.nl
Buurtwerk Dordrecht
www.buurtwerkdordrecht.nl
Moeders informeren moeders

Stichting Voorlezen
www.stichtingvoorlezen.nl
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Samen opvoeden in Dordrecht

Buurtgezinnen Dordrecht

