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Die goeie ouwe tijd is voorbij…
Is Kids on Tour echt niet
meer van deze tijd?
Krista Peeters

HET WAS EEN FEEST In
vroeger tijden was ik in deze
periode altijd al heel druk met
het organiseren van Kids on
Tour. Vrijwilligers regelen, (wat
nooit heel moeilijk was), alle activiteiten en uitdagingen bedenken, organiseren en begeleiden.
Het was altijd een feest om dit

• De huttenbouwdag bij Nijhof was toch altijd een hoogtepunt van de week.
te mogen doen. Zo leuk om elk
jaar weer een nog leukere versie neer te zetten…
In de hoogtijdagen van Kids on
Tour leek Het Poorthuis de Efteling wel! Ouders stonden in
de rij voor kaartjes, en omdat
het soms zo lang duurde, verzorgde ik ze met een kopje koffie. Het inschrijven was toen nog
een klus omdat elk kind met de
hand ingeschreven werd op de
lijsten van de workshops. Want,
zo was het motto, elk kind mag
doen wat het het leukste vindt!
Nou dat hebben wij geweten!
200 kinderen inschrijven met de
hand op 15 tot 20 verschillende
lijsten, ‘s morgens iets anders
dan ’s middags, dat kan je je nu
niet meer voorstellen. Alhoewel
ik verhalen van het Kindervakantiewerk Huizen hoor dat het
daar nog steeds zo gaat. Ouders
kunnen op bepaalde avonden
kaartjes kopen en dan is het vol.

IK VRAAG ME AF Was Baarn
dan zijn tijd zover vooruit? Want
waarom zie ik overal in den
lande nog wél kindervakantieweken en hier niet meer? In
Baarn is het organiseren ervan
jarenlang verzorgd door Welzijn Baarn (toen nog Stichting
De Plataan). Daarvóór deden
vrijwilligers dat. Maar sinds een
paar jaar kan ik en mag ik de
organisatie van de Kids on Tour
niet meer doen. Dat heeft te maken met de transitie in Welzijnsland. Kort door de bocht komt
het hierop neer: “Als mensen
behoefte hebben aan bepaalde
activiteiten, moeten ze het zelf
organiseren.” Werd het soms
elders in het land altijd al door
vrijwilligers gedaan, omdat de
behoefte er was? Organiseren
in andere gemeentes inwoners
wél als vrijwilliger kindervakantieweken omdat ze het zo
belangrijk vinden?
GEWEND OF VERWEND Zijn

de ouders en inwoners in Baarn
niet gewend om dergelijke activiteiten te organiseren? Is er
geen behoefte aan? Ik heb de
laatste jaren geprobeerd om in
een werkgroep van vrijwilligers en samenwerkende organisaties Kids on Tour te laten
voortbestaan. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Waarom niet?
Ik weet het oprecht niet, soms
houden dingen kennelijk gewoon op. Wat ik wél weet, is dat
het mij aan het hart gaat, nog
steeds. Zo jammer voor de kinderen, jammer voor de ouders,
jammer voor de vele vrijwilligers die zo blij waren, jammer
voor de samenwerking met andere organisaties, jammer voor
Baarn. Er zijn nu kinderen die
“Kids on Tour” niet eens meer
kennen, er nooit aan mee hebben gedaan. Gelukkig hebben
wij de herinneringen nog… die
goede oude tijd, ik raak hem in
gedachten nooit meer kwijt.

Welzijn Baarn zoekt een innovatieve & doortastende sociaal
werker voor 18-24 uur per week.
Heb je een HBO werk- en denkniveau (opleiding sociaal werk
of maatschappelijk werk, en als
het kan enige jaren werkervaring), dan kan deze functie een
mooie uitdaging zijn.
Als sociaal werker bij Welzijn
Baarn ben je gericht op mensen,
mensen die jou nodig hebben.
Jij draagt oplossingen aan voor
het omgaan met problemen en
verstoringen in functioneren.
Je doet dit door middel van het
bieden van hulp- en dienstverlening waarbij het verbeteren
van het probleemoplossend
vermogen en maatschappelijk
functioneren van de hulpvrager centraal staat. Je werkt altijd vanuit ons motto: “Geloven
dat mensen gelukkiger worden

wanneer zij zelf meer uit hun leven kunnen halen.” Je begeleidt
hierin de hulpvrager en zorgt
ervoor dat zijn of haar sociale
netwerk ten volle wordt benut.
De hulpvrager heeft hierin altijd zelf de regie.
Binnen Welzijn Baarn krijgen en
nemen medewerkers de ruimte
om binnen de geformuleerde
visie en vanuit hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid naar eigen inzicht te werken en ondernemend te zijn. De
medewerkers hebben durf, lef,
bedenken creatieve oplossingen
en werken transparant. Ze zijn
aanspreekbaar op processen en
resultaat, en hechten waarde
aan betrouwbaarheid (doen wat
je zegt en zeggen wat je doet).
Welzijn Baarn houdt van directe
lijnen met collega’s, vrijwilligers
en andere organisaties; men
helpt elkaar waar nodig. De sociaal werker komt in dienst bij
Welzijn Baarn en ressorteert
hiërarchisch onder de directeur.
Wil je meer weten over functie-inhoud en –eisen, over voorwaarden en sollicitatieprocedure? Kijk voor de hele vacature
op: www.welzijnbaarn.nl
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Uitdagende vacature bij De dementie-winkel.nl
Welzijn Baarn

WORD JIJ
ONZE
NIEUWE
COLLEGA?

Veilig Verkeer Nederland - Baarn zoek:
Bestuursleden
Je vindt verkeersveiligheid
belangrijk en je wil je daarvoor
in zetten. Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke
vaardigheden en bent servicegericht. Tijdsbesteding: 20-30
uur per jaar.
Voedselbank Gooi - Baarn zoekt:
Algemeen Coördinator(en) (m/v)
Je bent communicatief ingesteld en een inspirerend leider.
Probleemoplossend en flexibel.
Je kunt goed samenwerken.
Tijdsbesteding: 2 à 3 dagen per week.

Krista Peeters

BAARN Weet je nog die kindervakantieweek “Kids on Tour”
aan het einde van de basisschoolvakantie? Die week waarin de kinderen uit Baarn naar
hartenlust hutten bouwden,
levende bosspelen beleefden,
aan vossenjachten meededen,
uit hun bol gingen in het zwembad, survivaltochten maakten,
de meest leuke sportactiviteiten
deden? Diezelfde week dat ouders en kinderen niet meer wisten wat zij na 5 weken vakantie
nog thuis voor iets leuks moesten bedenken? Alle films waren
wel bekeken, de buitenspeelactiviteiten geprobeerd, vakantiereisjes achter de rug…
Tja, het leven van kinderen en
ouders gaat na 5 weken vakantie niet over rozen. Dan was de
Kids on Tour een uitkomst. Kinderen konden lekker spelen,
werden uitgedaagd tot nieuwe
dingen, werkten samen met andere kinderen, kwamen weer
in het gareel van opstaan en
thuiskomen. En dat gold niet alleen voor de kinderen… Ouders
hoefden niet nog een volle week
vakantie op te nemen, oppas te
regelen, zich in allerlei bochten
te wringen om ook de laatste
week van de vakantie te overleven.

Vrijwilligersvacatures

Het Alzheimer Café BaarnSoest nodigt mensen met dementie, hun partner, familie,
vrienden en hulpverleners van
harte uit om maandagmiddag 18
juni te komen luisteren, en beleven, wat deze bijzondere “winkel” te bieden heeft.

voor deze aandoening.
Handige hulpmiddelen, plezierige activiteiten, prettige prikkels, een ruim assortiment boeken, tijdschriften, cursussen en
adviesdiensten worden getoond
en besproken.

GAST: Mevrouw Jacqueline
Rempt, oprichtster van de Dementie-winkel.nl laat u kennismaken met allerlei producten
en diensten waarmee mensen
met dementie langer prettig
thuis kunnen wonen. Haar doel
is inspiratie te bieden voor een
positieve, stimulerende leefomgeving. Een omgeving waarin
het leven als alleenstaande of
samen met een partner nog goed
kan zijn. De dementiewinkel
biedt talloze mogelijkheden om
de leefwereld van mensen met
dementie op een zo plezierig en
praktisch mogelijke manier aan
te passen, én biedt daarenboven
de mogelijkheid om meer kennis en begrip te ontwikkelen

DATUM: Maandag 18 juni
Tijd: 13.30 uur gaan de deuren
open en het programma is van
14.00 uur tot 15.30 uur.
PLAATS: De Leuning,
Oranjestraat 8 in Baarn
De toegang en de drankjes zijn
gratis. Nadere informatie kunt
u opvragen bij Erica Stanton
035 6019226 of Afdeling Amersfoort en omstreken, 06 42055926
amersfoort@alzheimer-nederland.nl

De Luwte Thuis - Baarn zoekt:
Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg
Je zorgt voor rust en aandacht
voor de zieke en naasten. Ondersteunt familie, vrienden en
kennissen. Je voert geen zorgof medische handelingen uit.
Door jouw steun en inzet kan
de zieke thuis afscheid nemen
van het leven en naasten. Tijdsbesteding: In overleg.
Vluchtelingenwerk - Baarn zoekt:
Integratie coach
Je biedt hulp en ondersteuning
aan statushouders die zich vestigen in de gemeente en voor
het eerst een eigen woning krijgen. Je helpt hen vanaf de eerste stap en ondersteunt in het
ontwikkelen van zelfredzaamheid. Tijdsbesteding: 1 dagdeel
per week. Ervaring niet vereist.
Humanitas - Baarn zoekt:
Opvoedkanjers
Je biedt ondersteuning, vriendschap en soms praktische hulp
aan ouders met kinderen tot 14
jaar. Hebt een luisterend oor
en geeft aandacht aan zaken
die wél goed gaan. Onderhoudt
contact met ouders op basis
van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Tijdsbesteding: 1 dagdeel per 1 à 2 weken
Meer weten of reageren op
deze of de andere 83 inspirerende vrijwilligersfuncties?
Kijk op:
www.vrijwilligersbaarn.nl
Oranjestraat 8 3743 GD Baarn,
Telefoon: (035) - 54 30 526.
CMYK kleuren :

Pit Baarn
Herkent u dit?
“Ik heb kennisgemaakt met
een nieuwe man. Hij had
schulden, ik heb hem geholpen. Sinds een aantal weken
krijg ik geen contact meer,
maar wil wel mijn geld terug.
Wat kan ik doen?
Vraag het Pit Baarn!
Mail: info@pitbaarn.nl
Bel: (035) 303 78 88
www.pitbaarn.nl
Spreekuren:
Eemnesserweg 17, Baarn
Maandag: 10:00-12:00
Woensdag: 14:00-16:00
Vrijdag: 10:00-12:00
Colofon
Supervisie & vormgeving
Krista Peeters,
PR&Communicatie
Welzijn Baarn.
T: 035 541 86 00
E: krista@welzijnbaarn.nl
(Eind)redactie: Marika Smits

