
Omdat elk kind telt.

Rebecca Albers



Motivator
- Eigen jeugd

- Eigen kinderen/pleegkind

- werkervaring



De reis

2017
Diverse prijzen gewonnen,
Diverse activiteiten gestart,
Renovatie lokaal,
Kracht van de veenkoloniën.

April 2015
De toverboom lanceert haar 
idee.

2018
Start ouderondersteuning,
Kamp op camping,
Start transitie. 

2016
Eerste activiteit,
Oprichting Stichting, 
Ondertekening armoedepact,
Lokaal compliment. 

2019
Uitkristalliseren visie en missie,
Verlies vaste locatie,
3’de Zomerkamp,
Introductie plan bij de 
gemeente.



In een vertrouwde omgeving 
praten over leuke en minder 

leuke onderwerpen.

successen

wekelijkse 
activiteiten

In contact blijven met elkaar. 
Leren, ervaren, groeien.

Sinterklaas

Zodat jij niet het gevoel hebt 
vergeten te zijn 

Voor moeders 
door moeders

kamp

Sociaal groeien, erbij horen 
Zelfvertrouwen kweken en 

een leuke tijd hebben



De uitdagingen in het begin

1. Ruimte
2. Opzetten stichting
3. Financieën
4. Vrijwilligers
5. Veiligheid en hygiëne

1. Leeg klaslokaal in een 
experimenteerruimte 

2. Midden-groningse uitdaging
3. Wijk-budget, fondsen, donaties
4. Ouders, via via, scholen, 

heractiveringsmedewerker
5. Zelf beheerder te worden.

Uitdagingen: De oplossing:



Een tweede huis

Voor ontwikkeling
Ontlasten van ouders

Zonder drang of dwang

Ter voorkoming van UHP of dure zorg

Even geen gedoe

Advies vragen

Je hart luchten



Bij mij thuis vonden ze een 
diploma niet zo nodig.

De generationele cirkel doorbreken

pedagogische 
armoede

Dat is mij nooit geleerd.

Dat heb ik als kind ook nooit 
moeten doen.

Sociale armoede

Ze kunnen niet met mij 
omgaan.

Ze snappen mijn kind toch 
niet. Dus ik blijf maar thuis.

Educatieve 
armoede

Financiele
armoede

Mijn ouders waren ook niet 
rijk. 

Ik wil wel graag, maar heb 
het geld niet.



De vraagstukken

• Hoe zorg je ervoor dat je werk erkend 
en betaald wordt?

• Hoe blijf je verantwoord los van 
belemmerende protocollen? 

• Hoe kunnen we zorgen voor deelname 
aan een experimenteel 
programma/living lab binnen de 
gemeente?

• Hoe zetten we de gemeente aan tot 
beweging in het verkrijgen van een 
locatie en of startsubsidie voor 
exploitatiekosten ervan.




