
Verslag kerstvakantie kinderwerk 2021 

Inmiddels is de kerstvakantie weer ten einde gekomen. Het is anders verlopen dan verwacht 

maar het belangrijkste is dat de kinderen zoals elk jaar er onwijs van hebben genoten. 

Vanwege de maatregelen die een week voor de vakantie aangekondigd werden, konden we 
helaas geen kinderen ontvangen in het buurthuis. Ondanks de tijdnood is het toch gelukt 
een alternatief programma aan te bieden aan onze kinderen.  
 
Samen met collega`s en stagiaires/ vrijwilligers hebben we besloten om filmpjes op te 
nemen waar we allerlei activiteiten en workshops uitvoeren. Elke dag hebben de kinderen 
kunnen genieten van twee online workshops. Van een workshop dansen tot koken, van 
origami vouwen tot een digitale muziekworkshop en zo veel meer. Ook hebben we de 
kinderen kunnen ontmoeten tijdens onze buitenactiviteiten. Elke middag hebben we 
sportlessen georganiseerd op het Meester de Bruinplein. Hierdoor kregen de kinderen toch 
nog de mogelijkheid om bij elkaar te komen en samen gebruik te maken van de Sport-O-
Theek van De Mussen, waar alle kinderen terecht kunnen om buiten te fietsen, skaten etc. 
Deze buitenactiviteiten werden goed bezocht en het was erg fijn om met de kinderen in 
contact te blijven! 
 
Ook hebben we besloten om een tasjesproject te starten waar we 150 tasjes hebben gevuld 
met allerlei knutselmateriaal/ spellen voor de kinderen. In dit tasje zit al het materiaal dat 
nodig is om mee te kunnen doen aan de online activiteiten. Op deze manier komen de kid 
niks tekort en kunnen ze allemaal lekker meedoen! De kinderen en ouders lieten met foto’s 
en filmpjes zien hoe blij en dankbaar ze met de tasjes waren. Dit geeft ons als buurthuis veel 
voldoening om zulke projecten te blijven voort zetten. Natuurlijk hoort er bij zo een project 
ook een winactie. Vijf kinderen kregen de mogelijkheid om een cadeau te winnen. Hiervoor 
moesten ze een filmpje opnemen waar ze een van de workshops of activiteit uitvoeren. De 
winnaars zijn inmiddels al bekend gemaakt en wij hebben heel erg genoten van de filmpjes 
die we hebben ontvangen.  
 
Wij kunnen hierdoor zeker zeggen dat het een geslaagde vakantie was! De kinderen hebben 
genoten en hebben de kerstvakantie op deze manier zeker leuk kunnen vullen. We kijken 
met z’n allen uit naar de volgende vakanties en willen graag alle fondsen, vrijwilligers, 
stagiairs en workshopleiders bedanken. Zij hebben dit voor de kinderen uit de wijk mogelijk 
gemaakt!  
 
 

Hartelijke groet,  

Het Kinderwerkteam 

 
 
 


