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Voorwoord
Indien je beseft dat het krijgen van een nieuw klein kwetsbaar leven niet vanzelfsprekend is, je
geraakt wordt door de niet oplosbare problematiek van onveilig gehechte kinderen, in aanraking komt
met jonge zwangere vrouwen die noodgedwongen een abortus plegen, vrouwen ziet die geen contact
kunnen of durven op te nemen met de reguliere hulpverlening, dan wordt je geraakt. Het maakt me
stil en verdrietig, maar ook strijdvaardig. Kleine, jonge en kwetsbare kinderen dienen namelijk een
kansrijke start te krijgen. Er is zoveel hulp, maar een grote doelgroep wordt niet bereikt. Onnodige
abortussen, onnodige uithuisplaatsingen, onnodig verdriet en gebrek aan liefde. Dan worden dromen
doelen en doelen concrete plannen.
Ieder kind verdient een kansrijke start. Stichting De Wijkwieg biedt een alternatief en draagt bij aan
die kansrijke start. Waar liefde is, is leven. Laat liefde dus leven.
Mirjam Grégoire
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Inleiding
Stichting De Wijkwieg is opgericht in oktober 2018. Na concrete plannen om een moeder-kindopvang
te realiseren, werd het te koop staande wijkgebouw van de Hervormde Kerk te Genemuiden als
mogelijke optie aangekaart om de plannen te realiseren. Dit pand werd het begin van het
concretiseren van de plannen die al jarenlang geambieerd werden. Een pand, een concreet concept,
kortom het begin van Stichting De Wijkwieg. De naam De Wijkwieg was dan ook simpel, duidelijk en
snel gekozen. Immers, het Hervormd Wijkgebouw diende een plek te worden waar wiegjes zouden
moeten komen te staan. Het wijkgebouw, gelegen midden in het centrum van Genemuiden, moest
het begin worden van Stichting De Wijkwieg, met het streven om in de toekomst om in vele wijken
veilige wiegjes neer te kunnen zetten. Een veilige wieg, midden in een wijk, middenin het hart van een
prachtig stadje.
Het beleidsplan is opgesteld voor de periode 2019-2020. In deze periode zal de stichting opgericht en
opgebouwd worden. Eveneens zal in deze periode het huis ingericht gaan worden. Het doel is om
eind 2020 volledig operationeel te zijn.
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1. Missie en doelstelling
Een kindje krijgen heeft een enorme impact op het leven van een moeder. Het zou een onbezorgde
tijd moeten zijn. Dat is helaas niet voor iedereen zo.
Niet iedere moeder heeft het juiste netwerk, de middelen of capaciteiten om haar kindje een
onbezorgde start te bieden. Hierdoor kan het gebeuren dat kinderen van hun moeder worden
gescheiden, met alle problemen én kosten die daarop volgen. De basis van een kansrijke start voor
ieder kind is een veilige hechting tussen moeder en kind. Als die basis ontbreekt in het leven van een
jong kind, kan het hier levenslang schade van ondervinden. Maar waar kun je naar toe als je het echt
even niet meer weet? Wat zijn je opties? Bij wie kun je terecht?
Stichting De Wijkwieg zet zich in voor deze jonge kwetsbare moeders om een uithuisplaatsing te
voorkomen. Door een laagdrempelige professionele opvang locatie in Genemuiden te realiseren, wil
De Wijkwieg er alles aan doen zoveel mogelijk kinderen niet onnodig van hun moeder te scheiden.
Iedereen is welkom bij Stichting De Wijkwieg, maar er moet wel perspectief zijn om moeder en kind
samen een kansrijke toekomst te bieden. De Wijkwieg biedt zorg door professionals, maar ook voor
een groot deel door vrijwilligers.
Een goede veilige start is cruciaal voor de rest van het leven van elk (ongeboren) kind. Stichting De
Wijkwieg is een aanvulling op de huidige hulpverlening. De Wijkwieg biedt zorg en ondersteuning aan
moeders die tijdelijk niet in staat zijn om voor hun eigen kind te zorgen. Het gaat hierbij vooral om
moeders die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpverlening, of
om moeders die geen contact opnemen met de reguliere hulpverlening uit angst hun kind kwijt te
raken. Een laagdrempelig alternatief die zonder vooroordeel voor jonge moeders klaar staat.
De Wijkwieg kan gezien worden als de laatste kans voor een moeder die niet in staat is om haar kind
zelfstandig groot te brengen. De stichting gaat hulp bieden aan moeders die zelf voor hun kind willen
zorgen en daarvoor een intensief begeleidingstraject ondergaan.
Investeren in de basis van een kind zorgt voor een cruciaal fundament voor de toekomst. Stichting De
Wijkwieg biedt laagdrempelige hulp, die in samenwerking met vele hulpverleners, vrijwilligers en
instanties de intentie heeft een moeder en haar kind een liefdevolle veilige start te bieden.
2. Huidige situatie
De stichting staat op het moment van schrijven aan haar eigen wieg van haar bestaan. Voor de
stichting is een projectplan geschreven met alle ins- en outs van het doel met dit projectplan gaan wij
actief (overheid-)instanties benaderen om de realisatie van het Wijkwieghuis mogelijk te maken.
Het jaar 2019 zal gebruikt worden om vele lichten op groen te krijgen. Daarnaast zal dat jaar gebruikt
worden voor de verbouw van het gebouw tot een warm Wijkwieghuis.
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3. Activiteiten en organisatie
3.1 Organisatie Stichting de Wijkwieg
Het Stichtingsbestuur bestaat uit 3 leden die eindverantwoordelijk zijn voor de gehele stichting. Zij
dragen zorg voor een goed functioneren van de gehele organisatie. Het bestuur vergaderd
maandelijks en legt de inhoud uit de vergadering vast in notulen. Het bestuur bestaat uit:
•
•
•
•

Voorzitter: dhr. M.A. Heutink (Rien)
Vicevoorzitter: mevr. M.M. Gregoire - Meissner (Mirjam)
Secretaris: dhr. S. Brouwer (Sander)
Penningmeester: mevr. A.J. van Gaalen - Wagterveld (Jacolien)

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 75967251
De contactgegevens van de stichting zijn:
Stichting De Wijkwieg
Secretariaat:

Jan van Nassaustraat 17
8281 ZC Genemuiden

Bezoekadres: Prinses Julianastraat 18
8281 CL Genemuiden
Postadres:

Jan van Nassaustraat 17
8281 ZC Genemuiden

Telefoon:
E-mail: info@wijkwieg.nl
Website: www.wijkwieg.nl
Bankrekeningnummer (IBAN): NL24RABO0346501180
RSIN: 860461154
ANBI: Stichting De Wijkwieg is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting
aftrekken. Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.
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3.2 Taakverdeling werkzaamheden
Ieder persoon heeft zijn eigen kwaliteiten binnen de organisatie van de stichting. De taakverdeling is
verdeeld per bestuurslid:
Rien:
-

Inhoud en kwaliteit
Huisvestingsaangelegenheden

Sander:
-

Personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid
Externe contacten met gemeente, overheden en media

Jacolien:
-

Financiering (begroting en jaarrekening)
Sponsoring

Mirjam:
-

Zorgteam
PR en Communicatie
Contacten en evaluaties (potentiële) samenwerkingspartners

4. Toekomst
Zoals meermalen reeds geschreven is de stichting in opbouw. De toekomst zien wij vooral in het
realiseren van de omschreven doelen. Gaarne weg het proces zullen er nieuwe toekomstplannen en
idealen bij komen. Vanuit de stichting gaat het uitsluitend over Liefde voor het (ongeboren) leven én
het bieden van een kansrijke start voor moeder en kind.
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5. Financiën
5.1 Ontvangen gelden en donaties.
De stichting heeft bij het schrijven van dit beleidsplan nog geen financiële balans. Het verkrijgen en
beheren van de gelden moet nog vorm worden gegeven.
De werving van het geld gebeurd middels sponsoring en donaties. Er zijn diverse wijzen mogelijk om
gelden te ontvangen voor de stichting.
Het is voor bedrijven mogelijk om een kamer te sponsoren voor een bepaald bedrag per jaar. De
kamer kan dan naar het bedrijf vernoemd worden. En het bedrijf dat een kamer sponsort zal een
rondleiding, nieuwsbrief per mail etc. krijgen om de betrokkenheid met De Wijkwieg te verhogen.
Particulieren kunnen benaderd worden middels een collecte of acties. Ook op jaarmarkten en andere
festiviteiten kan een inzameling/verkoop worden gehouden om gelden op halen. Daarnaast kan er
door de stichting evenementen worden georganiseerd, waarvan de opbrengst volledig aan de
stichting kan worden toegeschreven.
Bij diaconale instanties/fondsen kan het werk van de stichting onder de aandacht worden gebracht.
Deze instanties kunnen eenmalig of periodiek het werk van de stichting steunen.
Winkelketens, lokale mkb en landelijke ketens worden benaderd voor giften in natura. Denk hierbij
aan het schenken van de Pampers, boodschappen, meubels etc.
Naast het zoeken van donaties en sponsoring worden gelden ook verkregen door de doelgroep van
de stichting. Na een doorverwijzing van een cliënt naar het opvanghuis is de thuisgemeente van de
cliënt in principe aansprakelijk voor de kosten van de plaatsing van een tienermoeder in het huis. Als
stichting zullen wij de gemeentes wijzen op hun verantwoordelijkheid in dezen.
5.2 Het beheer van het vermogen van de instelling
Als stichting De Wijkwieg beogen we geen winst, maar zullen we wel reserve moeten opbouwen om
de continuïteit van de stichting te kunnen blijven waarborgen. Het beheer van het vermogen wordt
uitgevoerd door de penningmeester en zal gecontroleerd worden door een accountant.
5.3 De besteding van het vermogen van de instelling:
De inrichting, onderhoud en energie zal uit sponsormiddelen betaald worden.
Het doel is om binnen de opvanglocatie De Wijkwieg twee betaalde krachten, van 2 FTE aan te
nemen om de zorg te waarborgen. Daarnaast willen we maximaal de hulp door vrijwilligers inroepen.
Door middel van sponsoring zal de overige kosten betaald kunnen worden.
Naast sponsormiddelen zullen de directe zorgkosten door de gemeente voldaan worden.
5.4 Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting ontvangt geen beloning voor de inspanning die verricht wordt. Gemaakte
kosten voor aangeschafte materialen ten dienste van de stichting worden vergoed.

5.5 ANBI-status
Stichting De Wijkwieg is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). Hierdoor kunt u als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.
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