
Ridderkerk, 07- 04- 2019. 

Jaarverslag van het Zonnekind van 2018 

2018 is een jaar van stabilisatie. 

 Het aantal Zonnekinderen blijft schommelen rond de 20. Dan gaan er 

weer kinderen van af en dan komen er weer bij. 

Wij mogen ons verheugen in de goede samenwerking, die wij hebben 

met MEE. Bij monde van psychologe Marjolein de Boer, die voor ons 

veel betekent, is zij een ware ambassadrice van het Zonnekind. 

Iedere keer stuurt zij Zonnekinderen naar ons toe, die bij onze een 

veilige haven vinden. 

Ook werkt heel goed de stukjes in de kranten. Hier komen en 

reageren ouders op. 

Een verheugend feit was, dat wij de definitieve goedkeuring gekregen 

hebben om voor een periode van drie jaar te mogen blijven in de 

gymzaal van de Platanenstraat 6. 

Doordat wij vanuit verschillende invalshoeken de Gemeente 

benaderd hebben in gesprekken met beleidsmedewerkers en met de 

Wethouders en de heren en dames van de politiek is het ons gelukt 

om het licht op groen te zetten. Wij zijn hier de Gemeente Ridderkerk 

heel dankbaar voor. 

Nu huren wij via de vastgoedbeheerder Villex. Wij betalen nog steeds 

hetzelfde bedrag als aan de Gemeente Ridderkerk. 

Sinterklaas feest was weer van een heel groot gehalte. Hier waren 

bijna alle Zonnekinderen met ouders en broertjes en zusjes aanwezig. 

Sint en vier ouderwetse zwarte Pieten bezorgden de Zonnekinderen 

een waar feest. Iedere kind kreeg een leuk presentje. 

Kerstfeest werd gevierd tijdens de lessen voor de kerstvakantie. 

 Met een mooi verhaal werd 2018 afgesloten. Dankbaar kunnen wij 

terug kijken op een prachtig jaar Waarin de Gemeente  Ridderkerk er 



voor gezorgd heeft om onze lessen aan de Platanenstraat 6 te 

bestendigen. 

Ons programma gedurende 40 weken per jaar werd gegeven op de 

dinsdagmiddag vanaf 16.00-17.00 uur  jongeren vanaf 3 jaar tot en 

met 6 jaar en vanaf 17.00-18.00 uur.  de jongeren vanf 7 jaar tot en 

met 10 jaar, s `avonds de pubers van 19.00-20.00 uur vanaf 11 jaar 

tot en met 20 jaar. 

Daarnaast geven wij op de zaterdagen enkele malen in het jaar 

bijeenkomsten voor ouders en Zonnekinderen. 

Met Zonnige groet van, 

Pieter van Dongen………………………………, secretaris en lesgever. 

Goedgekeurd door  

Jim Kloos,…………………………………………….. voorzitter, 

Aart Kruithof……………………………………………….. penning meester. 

 

 

 

 


