Kinderwerk
in het Buurtteam
Het Buurtteam biedt basisondersteuning in de wijk.
Wij maken ons sterk voor een omgeving waarin mensen aandacht
hebben voor elkaar en voor hun leefomgeving; waar het prettig
wonen is. Dat willen wij bereiken samen met bewoners in de wijk.
De kinderwerkers maken deel uit van het Buurtteam.
Het Buurtteam is een samenwerking van Farent en MEE.

Onze kinderwerkers vind je op straat, school en in het buurthuis
in de verschillende wijken in ’s-Hertogenbosch.
Vanuit signalen uit de omgeving en wensen van kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 12 jaar ontwikkelen we activiteiten en projecten
op maat. Daarbij werken we nauw samen met vrijwilligers en met
partners in de wijk zoals de Brede Bossche School, de basisschool,
schoolmaatschappelijk werk, PowerUP073, GGD en de wijkagent.

Onze aanpak is gericht op talentontwikkeling,
preventie en gezond en veilig opgroeien.
Denk hierbij aan het versterken van weerbaarheid en zelfvertrouwen en
het aanpakken van pestgedrag en vandalisme.

Kinderen doen graag mee met de projecten en activiteiten
van onze kinderwerkers.
Er is alle ruimte voor eigen ideeën. Zo ontdekken ze spelenderwijs
hun talenten en leren op een goede manier met elkaar om te gaan en
te spelen. Ook ouders kunnen altijd bij ons terecht. Wij geven graag
informatie of ondersteunen indien nodig bij problemen. Naast ons
aanbod in de wijk en na schooltijd hebben we ook stedelijk projecten,
zoals bijvoorbeeld Kids on Track waarbij kinderen kriskras op speurtocht
door de provincie gaan, het Skeer-festival voor de thuisblijvers tijdens de
zomer en het project Bikkels speciaal voor de jonge mantelzorgers.

Wil je meer weten
over het kinderwerk in je wijk?
Loop binnen bij het Wijkplein, bel Farent
op 088 023 75 00 of check de website
www.farent.nl of instagram kinderwerk_farent.
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