In februari is er vanuit de Thema Tafel Opgroeien in Schiedam besloten om de handen in één te slaan
en als subgroep samen met Stichting Aanzet, Homestart, Bibliotheek, CJG, Speelotheek Ikkie en het
Mama Café activiteiten te organiseren voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Deze subgroep wordt
verder Opvoedondersteuning Schiedam genoemd.

Het Mama Café (als onderdeel van Kinderopvang Mundo) is het eerste halfjaar 1x per maand bij Ikkie
geweest. Vanuit het Mama Café kwamen er dan moeders met kinderen samen met Laura de Leeuw
(oprichtster van het Mama Café). Telkens probeerden wij iets leuks voor de kinderen te organiseren.
Het Mama Café was tot april gevestigd in Schiedam West, daarna zijn ze verhuisd naar de Singel
School in Schiedam Oost. Hierdoor kwamen er moeders met kinderen ook uit andere delen van
Schiedam bij Ikkie spelen. Na de zomervakantie heeft het Mama Café zich ook aangesloten bij de
subgroep Opvoedondersteuning.
Het nieuwe jaar beginnen we altijd traditie getrouw met een nieuwjaarsborrel bij één van onze
vrijwilligers thuis. Alle vrijwilligers nemen dan iets te eten en/of te drinken mee. Op die manier willen
we een saamhorigheid kweken wat belangrijk is voor onze organisatie. Speelotheek Ikkie draait op
enkel vrijwilligers en daarom vinden wij het belangrijk om goed voor deze vrijwilligers te zorgen en
een aantal activiteiten per jaar voor ze te organiseren als dank voor hun inzet.
Wij zijn het jaar 2019 ook begonnen met een wijziging in ons bestuur. Onze secretaris gaf aan te
willen stoppen met haar functie bij Ikkie en gelukkig kon de functie van secretaris al snel ingevuld
worden door één van onze eigen vrijwilligers.
Donderdag 14 maart hebben we een vergadering (praatavond) georganiseerd voor onze vrijwilligers.
Op zo’n avond praten we de vrijwilligers bij over de belangrijkste ontwikkelingen bij Ikkie. Samen
Schiedam stond hoog op de agenda. Voor veel vrijwilligers is dit iets wat achter de schermen
gebeurt, maar wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk openheid van zaken te geven aan onze
vrijwilligers. Door de nieuwe manier van subsidie toekenning en de samenwerking te zoeken met de
andere partners (Opvoedondersteuning) zullen er naast het uitlenen van speelgoed ook meer
activiteiten voor de kinderen georganiseerd worden.
Speelotheek Ikkie probeert altijd op allerlei manieren extra geld op te halen. Zo doen wij ieder jaar
mee met de Landelijke Jantje Beton Collecte week. Dit jaar werd deze week eind februari gehouden.
Een week lang gaan de vrijwilligers dan langs de huizen om zo veel mogelijk geld op te halen voor
Jantje Beton. De helft van de opbrengst mag Ikkie zelf houden en hier kunnen wij dan weer o.a.
nieuw speelgoed voor aanschaffen. Ook dit jaar hebben we een mooi bedrag opgehaald dankzij de
inzet van onze vrijwilligers.
Op zondag 14 april hebben wij de Open Dag georganiseerd. Dit evenement organiseren wij 2x per
jaar in samenwerking met “de Groene Driehoek”; Natuurcentrum de Boshoek, het NME centrum en
Boerderij de Groene Raat. Voor deze open dag en die wij in september gaan organiseren hebben wij
een subsidie aanvraag gedaan bij het Wijkbudget. Deze aanvraag is akkoord bevonden en hiervan
hebben wij het springkussen en de 2 dames die kwamen schminken kunnen financieren. Verder was
het weer een gezellige, drukke dag. Naast het schminken en het springkussen konden de kinderen
(paas) knutselen en waren en poffertjes, loempia’s of snoepjes voor de lekkere trek. Ondertussen
hebben onze vrijwilligers de bezoekers rond geleid en veel informatie over onze speelotheek
gegeven. Wij hebben met deze open dag ook 3 nieuwe leden mogen inschrijven.

In aanloop naar de Jantje Beton Buitenspeeldag op woensdag 12 juni, hebben 2 vrijwilligers van ons
op zaterdag 8 juni een radio interview gegeven bij Schie.nu. Samen met de dames van Homestart en
het Mama Café hebben we promotie gemaakt voor de Landelijke Buitenspeeldag bij Speelotheek
Ikkie.
De Jantje Beton Buitenspeeldag op woensdag 12 juni was tegelijk de eerste van 3 middagen die we
gingen organiseren met Opvoedondersteuning Schiedam. We hebben deze 3 middagen “Speel- en
Voorleesmiddagen” genoemd. Om op die manier duidelijkheid en herkenbaar te creëren. Ondanks
de kou en het regenachtige weer hebben de kinderen zich toch vermaakt bij Ikkie. Ook in een
regenbui kan je heerlijk buitenspelen ! Binnen konden de kinderen een spelletje doen en zaten de
(groot)ouders gezellig met elkaar te praten. Wat ons betreft was dit een geslaagde eerste
gezamenlijke activiteit; kinderen die met elkaar spelen en ouders die ongedwongen elkaar opzoeken
voor een praatje.
Door de Kleine Ambassade zijn we benaderd of we mee willen werken met twee projecten van hun:
Komkids Familiepas en het platform Bliep. Met beide projecten wil de Kleine Ambassade
laagdrempelige activiteiten aanbieden voor gezinnen in Schiedam. Wij als speelotheek doen hier
natuurlijk graag aan mee. Wij bieden een 50% korting op ons lidmaatschap aan voor het jaar 2019.
Op 20 juni zijn twee vrijwilligers van ons weer op visite geweest bij Schie.nu Dit keer voor het thema
“Schiedammers maken geluk”. We hebben een leuk interview gegeven over de speelotheek, wat we
precies doen en welke activiteiten er voor de komende tijd op het programma staan. Tevens konden
we een oproep doen voor nieuwe vrijwilligers.
Woensdag 26 juni was de tweede middag van de “Speel-en Voorleesmiddagen” met het team van
Opvoedondersteuning Schiedam. Dit keer was het weer ons beter gestemd en konden de
waterbanen en fietsjes naar buiten. De boekfiets van St.Aanzet was er en het CJG kwam uitleg geven
over gezonde drankjes. Verder gingen we gezonde fruittraktaties maken en natuurlijk ook lekker
opeten. Er was een grote opkomst van ouders met kinderen.
Donderdag 27 juni hebben we, op uitnodiging van de gemeente Schiedam, meegedaan aan de
medewerkers dag “Handen uit de mouwen”. 12 mannen en vrouwen van de Gemeente Schiedam
kwamen die dag allerlei klusjes bij de speelotheek doen. De container kreeg een nieuw likje verf, de
lantaarnpaal werd van een verflaagje voorzien. Er werd een heleboel onkruid gewied en ook het
speelgoed kreeg een goede schoonmaakbeurt. Super !! hier waren wij heel erg blij mee. Het was een
gezellige middag en de nodige netwerken werden ook opgezet. Voor ons voor herhaling vatbaar !
Om het begin van de zomervakantie te vieren hielden we zaterdag 29 juni een gezellige en vooral
lekkere brunch bij Ikkie. De brunch was bedoeld voor alle vrijwilligers van de speelotheek en op die
manier zorgen we voor een gezellige sfeer onder onze vrijwilligers. Aangezien niet alle vrijwilligers
altijd tegelijk op de speelotheek zijn, is het leuk om onder het genot van een hapje en drankje elkaar
weer eens te spreken.
In de zomervakantie is Ikkie gesloten en kunnen alle vrijwilligers weer even uitrusten en opladen. Na
de zomervakantie staat dan gelijk op zondag 8 september de open dag voor de deur.
In de zomervakantie hebben we een heel nieuw plein gekregen. De tegels gingen eruit en er werd
een mooi stuk gras aangelegd met nieuwe speeltoestellen en een zandbak. Ook is er een
afwateringssysteem aangelegd zodat we geen natte voeten meer hebben tijdens een flinke regenbui.
Het was fijn dat Schiedam Vastgoed hierin wilde investeren. Nu kunnen we komend voorjaar weer

leuke activiteiten organiseren bij ons op het terrein. Tijdens de open dag hebben al veel kinderen
gebruik gemaakt van de speeltoestellen en kregen we erg leuke positieve reacties van ouders.
De open dag, zondag 8 september, hebben we samen met Natuurcentrum De Boshoek, het NME
Centrum en de Groene Raat georganiseerd. De Boshoek had een leuke vogelshow en binnen waren
er echte vogelspinnen. Bij onze speelotheek konden de kinderen lekker springen op het
springkussen, zich laten schminken of gewoon lekker poffertjes eten. Het was een leuke en drukke
dag en er waren veel ouders en kinderen uit Schiedam en omstreken. We hebben er weer 2 nieuwe
leden bij en 1 dame komt ons vrijwilligersteam versterken. Top! We hebben een financiële bijdrage
ontvangen van het wijkbudget en hiermee konden we de dames van de schmink en het springkussen
bekostigen.
18 september zijn 2 vrijwilligers van Ikkie naar de training Impact Meting geweest. Deze werd
georganiseerd door de Gemeente Schiedam in kader van SamenSchiedam Thematafel. Een belangrijk
deel is het meten van de impact van onze activiteiten. Wat wordt er van ons verwacht en hoe gaan
we de impact meten. Het was goed om hier een training voor te volgen, omdat dit voor ons allemaal
nieuw is.
Donderdag 26 september 2019 is in de Margriethal te Schiedam de eerste regionale
vrijwilligersmarkt gehouden. Op deze markt kon iedereen ontdekken hoe leuk en divers
vrijwilligerswerk is en echt voor ieder talent wel iets is te vinden.
De vacatures waren onderverdeeld in vijf categorieën, te weten: Ontmoeten, Handige handjes,
Groene vingers & dieren, Cijfers & Letters en Gezond & Bewegen
De potentiële vrijwilligers ontvingen bij de ingang van de markt een soort wegwijzer waarop stond
aangegeven welke kleur ballon welke categorie was en de mogelijke vacatures.
Zo konden zij gemakkelijk een passende leuke klus vinden.
Ook leerlingen van de Lentiz Onderwijsgroep kwamen naar de vrijwilligersmarkt voor oriëntatie op
een stageplek.
Ook Ikkie was vertegenwoordigd met 2 vrijwilligsters. Op de dag zelf hebben wij helaas geen nieuwe
vrijwilliger mogen verwelkomen. Wel meldden zich vier jongeren voor een aantal stage uren. Zo
kregen wij hulp tijdens onze Lego- en Duplo bouwdag.
Dit lijkt niet veel, maar voor ons als vrijwilligersorganisatie is elke uurtje hulp zeer welkom, zeker
omdat onze eigen groep vrijwilligers niet heel groot is.
Op dit moment loopt er 1 jongeman stage tijdens onze openingsuren en hij helpt mee met allerlei
voorkomende werkzaamheden. Totaal moet hij 30 uur stage lopen en is voornemens dit geheel bij
Ikkie te doen.
Daar zijn wij uiteraard erg blij mee!
Op zaterdag 12 oktober werd de jaarlijkse Eigen kracht markt georganiseerd. Dit vond plaats in
Winkelcentrum Hof van Spaland te Schiedam.
Iedere organisatie kon zich aanmelden en kreeg een marktkraam toegewezen.
Op deze manier kon je je organisatie promoten/onder de aandacht brengen of wellicht een
potentiële vrijwilliger ontmoeten!
Bij deze markt gaat het er vooral om het publiek te laten zien wat er allemaal te doen is in Schiedam
en waar de organisaties, sportclubs etc. zich bevinden.
Ook hier heeft Ikkie zich laten zien en van zich laten horen!

Op donderdag 24 oktober organiseerden wij de Lego en Duplo Bouw dag. Deze dag hadden we vorig
jaar ook georganiseerd en dit was toen een groot succes. Ook dit jaar kwamen er veel kinderen
spelen met lego en duplo. We hadden de ruimte van Natuurcentrum De Boshoek gehuurd en zo kon
er in elk lokaal gespeeld worden met lego of duplo. Voor de ouders hadden we een koffiehoek in
gericht. Het was leuk om te zien dat er veel kinderen kwamen spelen die (nog) geen lid waren van de
speelotheek. We hadden veel promotie gemaakt op de basisscholen in Schiedam en bij de
kinderdagverblijven (Mundo, Komkids). Een financiële bijdrage voor het huren van het lego en duplo
en het huren van de Boshoek hebben we van het wijkbudget ontvangen. Op deze middag hebben
zich nog 2 nieuwe leden ingeschreven en ook 1 nieuwe vrijwilligster.
Woensdag 11 december zijn we als subgroep Opvoedondersteuning bij elkaar gekomen in de
Kansenfabriek om het jaar 2020 te bespreken. We hebben leuke activiteiten bedacht voor de
kinderen (en hun ouders). Er gaan minimaal 3 spelmiddagen komen in de verschillende wijken van
Schiedam.
2019 is voor Speel-o-theek Ikkie een mooi jaar geweest. We hebben een leuke gemotiveerde groep
mensen die zich op allerlei manieren inzetten. Dit jaar is er een start gemaakt met Samen Schiedam
Opvoedondersteuning in het gezamenlijk organiseren van activiteiten. Hierdoor krijgt Ikkie ook
bekendheid in andere delen van Schiedam en ontstaat daar ook ondersteuning. We gaan hier in 2020
enthousiast mee door.

