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Het Kansfondsproject  Appingedam 
een uniek samenwerkingsproject ! 

De gemeente Appingedam heeft In het armoedebeleid 2015-2020 nadrukkelijk de wens tot meer samenwerk-
ing met maatschappelijke organisaties geuit: Meer samenwerking, minder armoede.
Het Kansfondsproject is een samenwerkingsproject van 12 organisaties. Kids2B is projectleider en de gemeente 
Appingedam ondersteunt dit project met menskracht en financiële middelen.

Hoogtepunten in 2016

•  De Koningsspelen voor alle kinderen in 
Appingedam op 22 april 2016

•  Lancering Fitgaaf!: een project waarvoor 
kinderen een kalender mee naar huis nemen en 
samen met ouders/verzorgers of broertje(s) en 
zusje(s) opdrachten uitvoeren met betrekking 
tot gezond eten en drinken en bewegen

•  Boekenpret en Book-o-matic (zelf verhalen 
maken en digitaliseren) voor alle kinderen  op 
de kinderopvang en in de peuterspeelzaal 

•  Kookworkshops voor kinderen en Ouders 
voor Elkaar - ontmoetingsbijeenkomsten voor 
ouders/verzorgers georganiseerd via CJG DAL

•  Meer verbinding armoedebestrijding met 
gezondheidsbeleid en sociaal domein 

Hoogtepunten in 2017

•  De Koningsspelen voor alle kinderen in 
Appingedam op 21 april 2017

•  Training en certificering pedagogisch medewerkers 
in de kinderopvang 

•  Leesbevorderingsprogramma Boekstart en 
stimuleren voorlezen en taalontwikkeling

• Start Jeugdcultuurfonds op 30 maart 2017 
•  Verdere samenwerking Kansfondsproject met 

Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfond, Stichting 
Leergeld en Damster Zorgbalie, sportverenigingen 
en cultuur, bibliotheek en Taalhuis 

• Vervolg Fitgaaf in oktober 2017 
•  Planning tweede semester 2017 o.a.
    • Themabijeenkomsten CJG 
 • Kookworkshops gezonde voeding
 • Training interactief voorlezen
 • FitGaaf in oktober 2017



Kansfondsproject 2016-
2017

Project voor kinderen 0-13 jaar, hun ouders/verzorgers, 
grootouders en vrijwilligers in de gemeente Appingedam

Project om kansen voor kinderen te vergroten
Leesbevordering (Bibliotheek, CJG, kindcentrum Opwierde en kindcentrum Olingertil)
Kookworkshops (CJG, GGD, kindcentra, Stichting Leergeld)
Activiteitenladder (Huis voor de Sport, Bibliotheek, CJG, kindcentra)
Gezond in Beweging (Huis voor de Sport Groningen, CJG, kindcentra,  
gemeente Appingedam)
Fit Gaaf! (gezonde leefstijl), (Fitgaafproject, Huis voor de Sport, Kindcentra)
Sportmix, peuterdans, bewegen op muziek
Ouders voor elkaar(CJG, kindcentra, Stichting, Leergeld, GGD)

Projectpartners
Stichting Kids2B   (Kinderopvang en projectleider Kansfondsproject Ap-

pingedam) Valerie Lubberts (2017), Maaike Hage (2016)
ASWA peuterspeelzaalwerk Nynke Walstra, Jan Schuur, Ilse de Wit
Biblionet Groningen Gonny Apol, Wia Huisman, Mignon Noordegraaf
CJG DAL Dagmar Slager, Carmen Akolloo
GGD Groningen Jeannette Drenth, Mirjam Sevinga
Stichting Leergeld ADL Gieta Keizer, Xandra Koun, Nicolette Scholten en bestuur
Stichting Obs Marenland  Mirjam Berghuis(coördinator bewegingsonderwijs,
en Noordkwartier  Contactpersoon basisscholen obs  Jan Ligthart, obs de 
en basisscholen  Vuurvlinder, cbs De Triangel, cbs De Citer)
Gemeente Appingedam Wethouder Annalies Usmany-Dallinga
  Marieke Berghuis, Catharina Spannenberg,  

Matthijs van der Gaag, Ingrid de Vries, Annet Dijkema
Huis voor de Sport Groningen Andries Kooi, Rianne Wessel



FITGAAF!
APPINGEDAM

FitGaaf! in Appingedam, september-okt 2016
Een goed en leuk project , waarbij kinderen en hun ouders/verzorgers/ broertjes en zusjes 
veel leren over gezond eten, drinken en bewegen. De ervaring uit 2016 gebruiken we om 
in oktober 2017 opnieuw samen met de basisscholen en het Huis voor de Sport het Fit-
Gaaf!project te houden in Appingedam. 
FitGaaf! is ontwikkeld door Tom Steffens en in Appingedam mee uitgevoerd door Thijs 
van Fitgaaf. Rianne Wessels en Andries Kooi van het Huis van de Sport en Mirjam Berghuis 
van het bewegingsonderwijs waren samen met de kindcentra betrokken bij de organisatie.
FitGaaf!  is mogelijk gemaakt door Huis van de Sport, Appingedam Gezond in Beweging 
en het Kansfondsproject.











KONINGSSPELEN
2016 -2017

Op 22 april 2016 en 21 april 2017 hebben de Koningsspelen in Appingedam plaatsge-
vonden. Door bijdragen van het Kansfonds en Appingedam Gezond in Beweging  kon het 
programma extra uitgebreid worden. 
Voor de peuters van Kids2B en de ASWA vonden sport- en spelactiviteiten  en het mee-
leeftheater plaats in kindcentrum Opwierde en kindcentrum Olingertil. Voor kinderen van 
groep 5 t/m 8 waren er clinics met dans, voetbal, atletiek, groene spelen, bootcamp, rugby, 
frisbee, hockey, volleybal, tennis en nieuwe creatieve samenwerkingsspellen.
Voor de ouders/verzorgers  was er informatie over Ouders voor Elkaar van het CJG, de 
Stichting Leergeld, het Jeugd Sportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de webshop Kans voor 
uw Kind van ISD/Werkplein Fivelingo. Leerlingen van het Eemsdeltacollege, leden van 
sportverenigingen,stagiaires, medewerkers en vrijwilligers van de bibliotheek, ouders en 
vrijwilligers van het Rode Kruis hebben geholpen om de Koningsspelen tot een zeer ge-
slaagd evenement te maken. 
Aan het programma is meegewerkt door de basisscholen, Kids2B, de ASWA, sportvereni-
gingen uit Appingedam en omgeving, de openbare bibliotheek, het Centrum voor Jeugd 
en Gezin DAL, de Stichting Leergeld ADL, Werkplein Fivelingo, het Eemsdeltacollege, het 
Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds en de gemeente Appingedam.

















KOOKWORKSHOPS VOOR KINDEREN

THEMA-BIJEENKOMSTEN VOOR OUDERS

CJG DAL EN KINDCENTRA

De kookworkshops waren een groot succes. Veertig kinderen hebben hier aan meegedaan, 
begeleid door vier vrijwillige ouders en een kok. Gezonde smoothies, zelfgemaakte pizza 
met veel groenten, hartige muffins en zelfgemaakte pasta stonden op het menu. Tussen 
het koken door deden de kinderen samen met de vrijwilligers spelletjes, bijvoorbeeld een 
quiz om groenten te leren herkennen en memory met gezonde producten. De vrijwilligers 
hebben de kinderen gemotiveerd om nieuwe smaken te leren kennen. Kinderen die bij-
voorbeeld geen vis lusten, aten nu tonijn.
Aan het eind van de kookworkshop werd het resultaat natuurlijk geproefd. Gelukkig vie-
len de zelfgemaakte recepten altijd in de smaak! In het najaar van 2017 volgen nieuwe 
kookworkshops. Het CJG en de basisscholen in Appingedam geven invulling aan het thema 
gezonde voeding. Hierbij werkt een kok samen met vrijwillige ouders. Tevens zijn er the-
mabijeenkomsten over opvoeding en ontwikkeling van kinderen georganiseerd. Besloten 
is in het najaar verder te gaan met de themabijeenkomsten voor ouders. Deze worden goed 
bezocht.





ADVIESRAAD 
SOCIAAL DOMEIN 

DAL
Op vrijdag 20 januari 2017 vond de officiële aftrap plaats van de DAL Adviesraad Soci-
aal Domein (Wmo, jeugd en werk) voor de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Lopper-
sum op Landgoed Ekenstein. De Adviesraad Sociaal Domein is de opvolger van de drie 
WMO-raden. De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de drie colleges. 
Een belangrijk thema voor de Adviesraad is Positieve Gezondheid. Het nieuwe gezond-
heidsbeleid is in maart 2017 besproken met de Adviesraad.  
De leden van de Adviesraad Sociaal Domein komen uit de gemeenten Delfzijl, Appinge-
dam en Loppersum. Zij hebben hun sporen verdiend op het gebied van Wmo, jeugd, par-
ticipatie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De Adviesraad  is bereikbaar via 
daladviesraad@gmail.com.



De Adviesraad Sociaal Domein  is van groot belang  voor het 
betrekken van inwoners bij het gemeentelijk beleid.  Leden van 
de Adviesraad Sociaal Domein: Thomas Pastoor(voorzitter, Anita 
Koopman( vice voorzitter), Janny Goense(secretaris)Jet Baas, 
Bart Duursma, Evert Kluter, Hennie Lasker, Ans Poort, Eric Raad, 
Geesje Zandvoort.
Ambtelijk secretaris: Marry Braker.

Op landgoed Ekenstein stond de start in het teken van kennismak-
en met de wethouders Joostens (Delfzijl), Usmany (Appingedam) 
en Schollema (Loppersum) en de ambtelijke organisatie van de 
drie gemeenten. 

Intermezzo van 
Peter de Haan  
(Pé Daalemmer)



CERTIFICERING 
PEDAGOGISCH 

MEDEWERKSTERS
5 pedagogisch medewerksters  hebben in het voorjaar van 2017 de training voorleesco-
ordinator in de Kinderopvang gevolgd. De cursus gaat met name in op jeugdliteratuur 
voor de doelgroep van nul- tot vierjarigen en op het voorleesbeleid. Beide kindcentra in  
Appingedam hebben op hun eigen locatie een goede bibliotheek op school. Op 22 mei 
2017 kregen de pedagogisch medewerksters de certificaten uitgereikt door wethouder 
Annalies Usmany-Dallinga. Met Boekstart in de Kinderopvang wordt de taalontwikkeling 
van jonge kinderen gestimuleerd. Boekstart is een samenwerking van Kids2B, Biblionet 
Groningen en de ASWA.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, stimuleert de taalontwikke-
ling en bezorgt ouder en kind veel leesplezier. Hoe vroeger kinderen worden voorgelezen, 
hoe beter. Uit onderzoek is gebleken dat als kinderen op jonge leeftijd worden voorgele-
zen, al vanaf vier maanden, zij daar de rest van hun leven profijt van hebben.





Stichting Kids2B, Onderdendam  
Valerie Lubberts, projectleider 
Kansfondsproject Appingedam
Bedumerweg 2A
9959 PG Onderdendam 
Tel: 050 3688000 
info@kids2b.nl

Stichting Openbaar  
Onderwijs Marenland 
Mirjam Berghuis
Coördinator bewegingsonderwijs
mirjamberghuis@marenland.org

Gemeente Appingedam
College van B&W
Portefeuillehouder Kansfondsproject:
Annalies Usmany-Dallinga
140596
Afdeling Strategie, Beleid en Projecten
Beleidsadviseur sociaal domein: 
Marieke Berghuis
m.berghuis@appingedam.nl
0596-691243/06-22278175

Kansfonds   
Utrechtseweg 40
1213 TV Hilversum
Postbus 156
1200 AD Hilversum
+31 (0) 35 624 96 51
info@kansfonds.nl
Versneller Opgroeien in armoede

Fotografie/vormgeving: 
Buro Klaas Huizenga, Zuidwolde(Gn)
www.buro-klaas-huizenga.nl
050 3015596/06 53694092

Appingedam, juni 2017




