Speel-o-theek Ikkie – Schiedam
Inhoudelijk jaarverslag 2012

In het tussentijdsverslag van 2012 is geschreven over de eerste 6 maanden van
2012. Een activiteit die we vergeten zijn te melden is onze website. In de eerste
maanden hebben we veelvuldig contact gehad met 2 leraren van de Sint Jozef Mavo
uit Vlaardingen.
Zij geven ITTL, dit is informatica technologie, aan derde en vierdejaars leerlingen van
hun school. In het laatste jaar moeten de leerlingen een examen opdracht uitvoeren
en dit jaar hebben zij ervoor gekozen om een website voor Ikkie te maken. Begin juni
hebben alle plannen een concrete vorm gekregen en na de zomer vakantie gaan de
vierdejaars aan de slag met onze nieuwe website.

En dan krijgen we half juni het bericht dat de gemeente voornemens is om de
subsidie te stoppen.
Dit kwam als een donderslag bij heldere hemel en was een klap in ons gezicht.
Dat er bezuinigd moest worden, was ons helder. Maar totaal geen subsidie meer?
Onmogelijk!
En dat terwijl aan de andere kant van Schiedam inmiddels stichting Elivia is
opgericht. Een stichting die als doel heeft het doorgeven van goede herbruikbare
kleding aan gezinnen met kinderen t/m 15 jaar die het hard nodig hebben, maar dit
(tijdelijk) niet meer kunnen betalen.
Zeker nu de crisis aanhoudt en er steeds meer mensen werkeloos worden en onder
de armoede grens leven, blijkt dit hard nodig.
Maar is het dan niet erg vreemd dat wij als (vrijwilligers)organisatie, ooit opgericht
met een zelfde soort doelstelling, het veld zouden moeten ruimen!
Vele uren werk (waarschijnlijk ten overvloede, maar toch……VRIJWILLIG!!!!!) zijn er
vervolgens gaan zitten in o.a. het voorbereiden voor inspraak in de gemeenteraad
(2x, t.w. 30 juni en 8 oktober), hulp vraag bij het SOBO, gesprekken met afdeling
Onderwijs en Welzijn en met wethouder Stam, het benaderen van (politieke)partijen
om ons standpunt duidelijk te maken, het bespreken van allerlei eventuele opties en
situaties, extra overleg met vrijwilligers, mailing naar de leden, etc.
Belangrijk was om een ieder ervan te overtuigen dat Ikkie bestaansrecht heeft. Maar
zeker net zo belangrijk, wat ons betreft, om de huidige locatie onder de aandacht te
brengen. Het pand aan het Bospad wordt door ons vanaf 2002 gehuurd en al die

jaren is er weinig tot zeer weinig onderhoud gepleegd door de afdeling Vastgoed.
Aan deze afdeling hebben wij een aantal vragen gesteld, waar we tot de dag van
vandaag nog geen antwoord op hebben. Wat ons betreft onbegrijpelijk en
ontoelaatbaar. Tegenwoordig moet toch iedere instantie open en transparant zijn?
Wij hebben begrepen dat de gemeente (=Vastgoed) het pand wil afstoten. Gezien de
huidige economische situatie en de staat van het pand is het niet reëel om te denken
dat het pand op korte termijn wordt verkocht. Geld voor sloop is er niet en er is ook
geen ander bestemmingsplan zo hebben wij van wethouder Stam begrepen.
Verpaupering en vandalisme liggen dus op de loer en daar is niemand bij gebaat,
zeker niet de bewoners in de omgeving. Die hebben dat in het verleden al eerder
meegemaakt. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen.
Maar goed, eindelijk werd het november en kwamen daar dan eindelijk de
verlossende woorden: we mogen doorgaan!
De gemeenteraad had in gezien dat zij voor wat betreft Ikkie een inschattingsfout
hadden begaan en er werd unaniem besloten om Ikkie niet weg te bezuinigen.
Nu dus nog de locatie zien te waarborgen, maar daarover heb ik hierboven al
genoeg geschreven.
Alle publiciteit om trend het voortbestaan van Ikkie heeft ook goede dingen op ons
pad gebracht.
Zo is ondergetekende vrijwilligster van het jaar geworden. Door deze benoeming is
de speel-o-theek nog meer in de publiciteit gekomen dan dat we dat de maanden
ervoor al waren! Zo heeft Look-tv aandacht geschonken aan het thema vrijwilligster
van het jaar en dus aan Ikkie.
Tevens zijn wij benaderd door de serviceclub de Ronde Tafel 46 Schiedam met de
vraag of zij ons op enige manier konden helpen. Dit heeft geresulteerd in het feit dat
zij 53 cadeaubonnen van speel-o-theek Ikkie hebben geschonken aan Stichting
Vluchtelingenwerk Schiedam. Deze cadeaubonnen vertegenwoordigen een jaar
gratis lidmaatschap. Op deze manier zijn 53 gezinnen, die het financieël niet breed
hebben, blij gemaakt.
Er zijn nog meer ideeën en suggesties, die wij het komende jaar uit gaan werken.
Deze staan los van het onderwerp “locatie”.
Genoeg werk dus aan de winkel in 2013!
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