Kinderwerk

van Timpaan

Leren delen, samen spelen, ruziemaken en weer
goedmaken, ontdekken waar de grenzen liggen.
Samen verder komen. Ieder kind verdient een
solide basis om gezond op te groeien en een
plek te krijgen in de samenleving.

Werkwijze
De kinderwerkers:
• initiëren, ondersteunen en begeleiden de
vrijwillige inzet
• bouwen aan netwerken
• coördineren naschoolse activiteiten
• organiseren in samenwerking grote activiteiten zoals

Waarom kinderwerk?

straatspeeldag en roefeldag
• leren kinderen om te gaan met elkaar met respect

Kinderen en tieners leren te participeren in de maatschappij.

• bieden kinderen de ruimte om te spelen

Hoe eerder dit gebeurt hoe beter. Als we op tijd handelen,

• helpen ouders bij opvoedvragen

voorkomen we (kostbare) problemen in de toekomst.

• zijn onderdeel van het sociale vangnet

Kinderwerk is een korte termijn investering die zich later

• leveren een belangrijke bijdrage aan het

ruimschoots terugverdient.

lokaal jeugdbeleid

Kinderwerk in bedrijf
De activiteiten richten zich op ontspanning en ontmoeting,
ontwikkeling van de creativiteit, sociaal-emotionele
ontwikkeling en educatieve vorming. Om deze activiteiten
te realiseren werken wij samen met (brede) scholen,
wijk- en dorpsvereniging, buitenschoolse opvang en de
jeugdzorg.
Kinderwerk is een plek...
• om de talenten van een kind te ontdekken
• waar een kind zich veilig en vertrouwd kan voelen
• die kinderen samenbrengt
• waar samen met ieder kind gewerkt wordt aan een
prettige groepssfeer
• waar ouders terecht kunnen met vragen over opvoeding

Kinderwerk = Kinderrecht
Elk kind heeft recht op zorg en liefde, ruimte om te
spelen, op een gezonde ontwikkeling, op vrije tijd en op
deelname aan culturele- en recreatieve activiteiten. Zo
is dit ook vastgelegd in het Internationale Verdrag van de
Rechten van het Kind. Elke gemeente is verplicht om bij
te dragen aan de verwezenlijking van dit verdrag. Wij, de
kinderwerkers van Timpaan Welzijn, helpen u daar graag
bij. Neem voor meer informatie contact met ons op.
U kunt o ns bereiken op 0 515-421313 of kijk op onze
website: www.timpaanwelzijn.nl
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