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VOORWOORD
Op het moment van schrijven zitten we net weer in een periode van zeer aangescherpte
maatregelen. De discussie of met name middelbare scholen weer dicht moeten om mede
hierdoor te zorgen dat de besmettingscijfers dalen is weer volop gaande. Gelukkig luistert de
overheid in deze naar het advies van de Nederlandse kinderartsen en wordt het belang van
naar school gaan voor onze jeugd vooropgesteld. Wie had aan het begin van dit jaar
gedacht dat onze maatschappij zo ontregeld zou worden?
Het is voor ons allen een heftig jaar met een achtbaan aan emoties en veel impact op ons
als individuen, de samenleving, bedrijven, etc. Ook voor onze doelgroep is de impact van de
huidige situatie groot. In het voorjaar zijn de scholen een hele tijd dicht geweest. Jongeren
mochten niet bij elkaar komen, later alleen door 1.5 m afstand van elkaar te bewaren of in
beperkte groepen. Onze doelgroep is kwetsbaar op sociaal emotioneel niveau. Door alles
wat corona teweeg heeft gebracht is deze kwetsbaarheid alleen maar vergroot. Veel
kinderen en jongeren die te kampen hebben met milde internaliserende en/of
externaliserende (gedrags-)problemen hebben deze alleen maar groter zien worden.
Concreet betekent dit dat kinderen zich meer zijn terug gaan trekken, aansluiting tot
leeftijdgenoten nog meer zijn gaan missen en/of het gevoel hebben niet meer erbij te horen.
Gevoelens van somberheid en angst zijn toegenomen. Isolatie en eenzaamheid worden
steeds vaker door ouders benoemd. De opening van de scholen in mei-juni en de
mogelijkheid van het oppakken van de vrijetijdbesteding, waren helaas niet de oplossing
voor deze problemen. Als je al met een achterstand begint, wordt deze alleen maar groter
en is het zonder steun moeilijk deze achterstand in te halen.
Stichting De Ster heeft dit jaar dan ook met veel inzet getracht voor onze doelgroep een
steun in de rug te zijn in deze moeilijke tijden. Door de flexibiliteit van ons team, de hulp van
een grote enthousiaste groep vrijwilligers maar ook door de samenwerking en het overleg
met partners, de brancheorganisatie en professionals zoals het RIVM en kinderartsen, is het
ons gelukt een grote groep kinderen meer zelfvertrouwen te geven en een positieve bijdrage
te leveren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Een bijdrage die nu meer nodig is dan
ooit!
In het voorjaar hebben we al onze vakantiekampen moeten annuleren of verplaatsen. Onze
pedagogen hebben in de aanloop naar de kampen met veel kinderen en jongeren
individueel gesproken. Deze gesprekken zorgden al voor een eerste stap in het groeien van
het zelfvertrouwen. Tijdens de lockdown hebben we onze doelgroep via social media met
challenges en blogs en met onze advieslijn Sterpoli 2.0 weten te bereiken.
In samenwerking met partners en de brancheorganisatie hebben we richting de zomer alles
op alles gezet om de kinderen een onvergetelijk kamp aan te bieden tijdens e
zomervakantie. Er is hard gewerkt aan de opzet en organisatie van corona-proof kampen,
ook de inhoud is aangepast m.b.t. de situatie. Dit is ons gelukt: 174 kinderen hebben een
onvergetelijke week beleeft met ‘life-changing’ impact.
In de herfst stonden we – na goed overleg met de betreffende gemeentes - klaar voor
nieuwe kampen. Helaas hebben we, op de dag dat deze zouden starten, alle kampen met
pijn in ons hart moeten annuleren. Dit neemt niet weg dat we met alle kinderen en jongeren
individuele gesprekken hebben gevoerd en ouders bij hebben gestaan met advies hoe nu
verder.
Dit schrijvende kijkt ik terug op 2020: het jaar dat we als Stichting De Ster 15 jaar bestaan. Het
jaar dat aan het begin het meest succesvolle jaar van ons bestaan leek te worden, het jaar
waarin we een record aan kinderen en jongeren zouden bereiken. Ook het jaar waarin ik
voor het eerst als waarnemend directeur aan het roer van De Ster stond. Het jaar is anders
verlopen maar daardoor zeker niet minder impactvol. Met veel inzet, motivatie en hard
werken hebben we verschil kunnen maken voor ‘onze’ kinderen en jongeren. Op dit moment
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is het wat rustiger bij De Ster. Na een korte tijd van bijkomen zijn we nu met nieuwe energie
en bevlogenheid focus aan het leggen op onze plannen voor de volgende jaren. De
komende maanden staan strategie, visie en missie samen met professionalisering van de
organisatie en plannen maken voor productontwikkeling centraal.
Voor de korte termijn betekent dit dat we met de ontwikkeling van online aanbod voor onze
jongeren-doelgroep (12-17 jaar) bezig zijn. Zij hebben dit jaar i.v.m. hun leeftijd geen aanbod
gehad bij De Ster. Daarnaast hebben zij de meeste consequenties ondervonden van de
lockdown en de maatregelen omtrent corona.
Voor de lange termijn zijn wij aan het kijken hoe we nog meer kinderen kunnen bereiken met
als doel het zelfvertrouwen te vergroten zodat we kunnen blijven bijdragen aan kinderen die
zich tot zelfzekere, zelfredzame, positieve en sterke volwassenen ontwikkelen. Individuen die
zichzelf goed kennen, hun talenten kunnen ontplooien en een sociaal netwerk om zich heen
hebben.
Om onze plannen waar te maken blijven we steun nodig hebben van de mensen,
organisaties en fondsen om ons heen. Ten eerste onze grote betrokken groep vrijwilligers,
zonder hen, hebben we geen bestaansrecht. Met hun enthousiasme en inzet maken ze het
verschil. Met hun kennis en kunde zorgen ze voor steun en inspiratie voor De Ster. Hiernaast
blijven we de steun nodig hebben van fondsen en partners. Samen kunnen we ervoor zorgen
dat onze plannen vorm en doorgang krijgen. Samen zorgen we dat we verschil kunnen
maken voor een kind, zodat het weer met vertrouwen in zichzelf en zijn eigen kunnen in het
leven staat en stappen vooruit maakt, op weg naar een gelukkige toekomst!

Ulrike Insam- Rake
Directeur a.i. Stichting De Ster
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Ik vond Sterkamp heel leuk en leerzaam omdat er
dingen werden gedaan die heel goed kunnen helpen
bij moeilijke situaties, bijvoorbeeld bij het omgaan met
klasgenoten. Als je nadenkt of je op kamp mee zal
gaan: doe het! Ook als je het spannend vindt. Het is
echt superleuk!
Robin, 12 jaar
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1. Stichting De Ster in een notendop
Stichting De Ster is sinds 2004 expert op het gebied van het vergroten van het
zelfvertrouwen en het daarbij positief ondersteunen van de sociaal emotionele
ontwikkeling van kinderen/jongeren (7-17 jaar). Stichting De Ster doet dit door
vakantiekampen aan te bieden waar leren en plezier maken hand in hand gaan. De
kampen worden georganiseerd door heel Nederland, worden begeleid door een grote
groep bevlogen vrijwilligers en zijn vooral ontzettend leuk!
De Ster werkt volgens een wetenschappelijk bewezen formule om kinderen meer
zelfvertrouwen te geven, ze zelfredzaam te maken, hun talenten te bevorderen en
sociale vaardigheden te versterken. De formule is ontwikkeld in samenwerking met de
Universiteit van Amsterdam en zorgt dat de kinderen sterker in het leven komen te staan.
Tevens heeft het programma een preventief karakter en verkleint het de kans dat de
problemen verergeren en dat het tot maatschappelijke uitval komt. De Ster kan mede
dankzij de hulp van fondsen ook kinderen uit (financieel) minderbedeelde gezinnen
ondersteunen waardoor ook deze doelgroep met meer zelfvertrouwen de toekomst
tegemoet kan gaan.

Startkamp (7-8 jaar)
Startkamp is het nieuwste programma van De Ster en richt zich op de allerkleinsten: 7 en
8-jarigen. Tijdens een lang weekend worden zij op een speelse manier ondergedompeld
in positiviteit en sociale vaardigheidstrainingen. Op de laatste dag vindt er een unieke,
intensieve trainingsdag plaats samen met de ouders.

Sterkamp (8 t/m 12 jaar)
Sterkamp is een onvergetelijke vakantieweek voor kinderen die op de basisschool zitten.
In een week vol verrassingen en plezier werken zij samen met de aanwezige professionals
aan thema’s als vrienden maken, het zelfvertrouwen vergroten en omgaan met lastige
situaties zoals pesten.

Maankamp (9 t/m 12 jaar)
Maankamp is het vervolg op Sterkamp en gaat dieper in op het reeds geleerden. Hier
wordt gewerkt aan thema’s als zelfvertrouwen incorporeren, vrienden behouden en
grenzen aangeven.

Sterk ID (11 t/m 13 jaar)
Voor kinderen die de overstap van basis naar middelbaar onderwijs maken, is er Sterk ID.
Dit is een vakantieweek waar typische brugklassituaties aan de orde komen. Thema’s zijn
onder andere: opeens de ‘kleinste’ van school zijn, een onverwacht SO krijgen,
buitengesloten worden en omgaan met social media en cyber pesten.

Stay Strong (13 t/m 16 jaar)
Stay Strong is een vakantiekamp voor middelbare scholieren. Een week lang werken zij
aan thema’s als (cyber) pesten, het zelfvertrouwen vergroten en omgaan met
groepsdruk. Dit doen zij aan de hand van het maken van een eigen film, met als klap op
de vuurpijl de filmpremière waar iedere jongere over een echte rode loper de
‘theaterzaal’ in gaat.
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Het zijn fantastische
weken bij De Ster: goed
georganiseerd en het
programma zit goed in
elkaar. Zo’n week draagt
bij aan het zelfvertrouwen
van een kind. Daarnaast
beleven de kinderen een
onvergetelijke leuke
week.
Rowena, moeder Noah,
10 jaar
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2. Visie, missie en droom van De Ster
2.1 Visie
Zelfvertrouwen als basis van een gezonde sociaal emotionele ontwikkeling - Zelfvertrouwen is de
basis voor een gezond en gelukkig leven. Een persoon met zelfvertrouwen heeft vertrouwen in
eigen kunnen door kennis over zichzelf, met inzicht in eigen talenten en tekortkomingen.
Kinderen en volwassenen met zelfvertrouwen vinden zichzelf goed zoals ze zijn en zijn trots op
zichzelf. Kinderen en jongeren met zelfvertrouwen komen tot leren en kunnen zichzelf optimaal
ontwikkelen. Het leggen van deze gezonde basis begint al vroeg.
Recht op zelfvertrouwen - Kinderen en jongeren hebben rechten die beschreven staan in het
Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Dit zijn rechten die te maken hebben met
onderwerpen zoals onderwijs, gezondheid, de rol van ouders en familie, vrijheid (ook van
meningsuiting) en geloof, bescherming tegen o.a. mishandeling en uitbuiting, een dak boven het
hoofd etc. De Ster vindt dat alle kinderen en jongeren hiernaast tevens recht hebben op
zelfvertrouwen. Naast het recht op vertrouwen op hun omgeving zoals ouders, school en
overheid hebben kinderen en jongeren ook het recht om op zichzelf en hun eigen kunnen te
kunnen vertrouwen. Helaas is dit voor veel kinderen (en voor nog meer volwassenen) geen
vanzelfsprekendheid. De Ster strijdt voor zelfverzekerde kinderen die straks als gezonde en
gelukkige burgers in de wereld staan.

2.2 Missie
Zelfvertrouwen is essentieel voor een goede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Voldoende
zelfvertrouwen is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kinderen worden niet geboren met
zelfvertrouwen, hun zelfbeeld en vertrouwen in zichzelf ontwikkelt zich in interactie met anderen.
De Ster wil kinderen en jongeren op vroege leeftijd dat steuntje in de rug bieden zodat ze
steviger in hun schoenen komen te staan, zo dragen wij bij aan een samenleving waarin
kinderen opgroeien tot de beste versie van zichzelf. Een samenleving waarin ruimte is voor
kwetsbaarheid, fouten maken en positieve oplossingen.
Onze missie is het dan ook om kinderen en jongeren in Nederland tussen de 6 en 17 jaar een
steun in de rug te bieden op het gebied zelfvertrouwen, sociaal emotionele uitdagingen en
weerbaarheid. Dit doen wij hoofdzakelijk door het organiseren van laagdrempelige
vakantiekampen in de schoolvakanties waarin plezier maken, een positieve benadering en
onbewust leren centraal staan. Ons streven is om kinderen een geweldige week te bezorgen
waar zij met opgeheven hoofd en een positiever zelfbeeld weggaan. De kampen zijn
wetenschappelijk bewezen effectief en ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam. Tevens willen wij voor ouders en professionals een expertfunctie hebben op het
gebied van zelfvertrouwen en weerbaarheid bij kinderen en jongeren. Tenslotte is ons streven
om de leukste, meest inspirerende en positieve plek te zijn om betekenisvol en concreet
vrijwilligerswerk te doen.
Wij hebben hierbij onze kernwaarden ‘Positiviteit’, ‘Professionaliteit’ en ‘Vertrouwen’ hoog in het
vaandel.
Concreet vertalen wij deze missie naar ons hoofddoel:
In 2027 heeft Stichting De Ster 10.000 kinderen geholpen hun zelfvertrouwen te versterken.
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Daarnaast is Stichting De Ster in 2027 een gevestigde naam onder ouders, scholen, hulpverleners
en andere professionals in heel Nederland. Wij zijn dé expert als het gaat om zelfvertrouwen en
weerbaarheid bij kinderen en positieve opvoeding.

2.3 Droom
Veiligheid en kwetsbaarheid - De Ster droomt van een maatschappij waarin kinderen
onbelemmerd door onzekerheden zichzelf kunnen en durven zijn. Een maatschappij waarin
kinderen zich veilig voelen om te experimenteren met nieuw gedrag dat wellicht beter bij hen
past. Een wereld waarin er plek is voor iedereen en waarin mensen elkaars talenten stimuleren en
elkaars zwakheden respecteren.

3. Het maatschappelijk kader
Wat is zelfvertrouwen? Wat is een laag zelfbeeld? Hoe komt het dat de één daar meer last van
ondervindt dan de ander? Wanneer wordt het een probleem? In dit hoofdstuk leest u de
antwoorden op deze en meer vragen over de achtergrond en het maatschappelijk kader
waarin Stichting De Ster handelt, alsmede onze oplossing hiervoor.

3.1 Het probleem
Iedereen is weleens onzeker, daar is niets mis mee. Sterker nog, in sommige gevallen kan het juist
helpend zijn. Het geven van een presentatie kan bijvoorbeeld gevoelens van onzekerheid
oproepen maar deze tijdelijke onzekerheid kan je juist scherper en alerter maken waardoor de
presentatie uiteindelijk misschien zelfs beter gaat. Als onzekerheid niet alleen incidenteel voorkomt
maar dagelijks aanwezig is en het het leven zelfs beïnvloedt (waardoor iemand bijvoorbeeld
lastige situaties gaat vermijden) is het tijd er iets aan te doen.
Wat is zelfvertrouwen? Het hebben van zelfvertrouwen betekent dat je een sterk besef hebt over
je eigenwaarde en mogelijkheden. Je gelooft dat je de dingen op eigen kracht aankunt en
tegenslagen op een goede manier zelf kan verwerken. Je denkt en voelt “Ik ben de moeite
waard’ of ’ik ben goed zoals ik ben’. Zelfvertrouwen is de basis en een voorwaarde voor een
gezonde ontwikkeling. Zelfvertrouwen ontwikkelt zich in de kindertijd welke wordt beïnvloed door
persoonlijkheidskenmerken maar ook omgeving zoals ouders, leerkrachten of leeftijdgenoten.
Wat is een laag zelfbeeld? Kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld twijfelen of ze ergens
goed genoeg in zijn en hebben gedachten als ‘Ik kan het toch niet’ en ‘Ze willen mij er toch niet
bij hebben’. Hierdoor zullen zij zich eerder angstig of somber voelen en uiten, presteren zij vaak
minder goed op school en worden zij minder geaccepteerd door leeftijdsgenoten. Zelfvertrouwen
gaat namelijk vaak samen met de sociale vaardigheden: kinderen die positieve ervaringen
opdoen in een groep groeien in hun zelfvertrouwen. Kinderen die onzeker zijn, kunnen in de groep
vaak onhandig gedrag vertonen of zichzelf niet (goed) laten zien, waardoor het zelfvertrouwen
lager wordt. Daarnaast is er een relatie met de ontwikkeling van psychopathologie zoals angst,
depressies en eetstoornissen.

3.2 De gevolgen
Problemen in het zelfvertrouwen en daarmee samenhangende lage sociale weerbaarheid
kunnen grote gevolgen hebben voor kinderen en jongeren zelf, zij ontwikkelen zich niet vanuit hun
potentiële vaardigheden en kunnen een afwijkende ontwikkeling gaan vertonen die gepaard
gaat met problemen zoals hierboven omschreven. Dit is lastig voor de persoon zelf maar ook hun
ouders, broers/zussen, later hun eigen gezin en uiteindelijk zelfs de maatschappij, kunnen lijden
onder de gevolgen van de afwijkende ontwikkeling en samenhangende sociale moeilijkheden.
Kinderen en jongeren die ernstige sociale problemen ervaren hebben meer kans op
maatschappelijke uitval wat veelal wordt voorafgegaan door vroegtijdig schoolverlaten.
Jongeren die met school stoppen zonder diploma hebben vaak overeenkomstige kenmerken:
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een gebrek aan zelfvertrouwen en weerbaarheid en ongunstige economische
gezinsomstandigheden. Uit verschillende onderzoeken blijkt de correlatie tussen
persoonlijkheidskenmerken, sociaaleconomische status en vroegtijdig schoolverlaten.

3.3 Onze oplossing
Feit is dat er grote gevolgen kunnen zijn van de sociale problemen die kinderen en jongeren
ondervinden. Wat doet De Ster hieraan? Hoe pakt zij haar verantwoordelijkheid hierin? Hoe
draagt zij haar steentje bij aan de toekomst van de jeugd en wat houdt de STERK- formule in?
Onze bijdrage aan de maatschappij - De Ster wil kinderen uit alle bevolkingsgroepen en
sociaaleconomische klassen een steun in de rug geven zodat zij zich tot zelfredzame, positieve en
sterke volwassenen kunnen ontwikkelen. Volwassenen die zichzelf goed kennen, hun talenten
kunnen ontplooien en een sociaal netwerk om zich heen hebben. De Ster levert reeds sinds 2005
een bijdrage aan een maatschappij van morgen waar ruimte en respect is voor onderlinge
verschillen. Aan een wereld waar iedereen zichzelf mag zijn. Uiteraard beschikt De Ster over giften
van bepaalde fondsen zodat ieder kind, ongeacht de economische situatie van zijn/haar ouders,
op kamp kan! Wij - en de ouders en kinderen- zijn deze fondsen hier zeer dankbaar voor!

#	
  5	
  tot	
  10%	
  per	
  klas	
  heeft	
  moeite	
  sociaal	
  geaccepteerd	
  te	
  worden	
  door	
  leeftijdsgenoten	
  en	
  heeft	
  
hierdoor	
  problemen	
  in	
  de	
  sociale	
  ontwikkeling.	
  
#	
   10,4	
   procent	
   van	
   de	
   basisschoolleerlingen	
   geeft	
   aan	
   regelmatig	
   slachtoffer	
   te	
   zijn	
   van	
   pesten.	
  
Binnen	
  het	
  voortgezet	
  onderwijs	
  zegt	
  6,9	
  procent	
  van	
  de	
  leerlingen	
  regelmatig	
  gepest	
  te	
  worden.	
  

	
  
Laagdrempelige hulpverlening - De Ster heeft in samenwerking met de Universiteit van
Amsterdam een unieke aanpak ontwikkeld waarin kinderen en jongeren in korte tijd effectieve
stappen maken in hun ontwikkeling. In de aanpak van De Ster staan positiviteit, oog voor wat het
kind wel kan (i.p.v. niet kan), experimenteren met nieuw gedrag, veiligheid en structuur en een
grote portie plezier centraal. Deze aanpak is niet alleen effectief zoals aangetoond door de
Universiteit van Amsterdam maar ook toegankelijk, laagdrempelig en preventief. Wij bieden
ouders en kinderen een effectieve aanpak waar kinderen geen ‘label’ hoeven te krijgen.
Toegevoegde en unieke waarde - Een week vol plezier en vriendschap kan de oplossing bieden!
Op kamp gaan is op zich al een hele overwinning voor veel van onze kinderen en jongeren en is
een waanzinnige ervaring. Deze week is niet alleen heel erg leuk maar biedt kinderen en jongeren
de kans om door middel van bevlogen en toegewijde vrijwilligers nieuw gedrag aan te leren en
direct in een veilige omgeving te kunnen oefenen. Dit alles met - in tegenstelling tot andere
psychologische instellingen - 24/7 coaching. Het kind/de jongere ervaart dat werken aan zichzelf
zin heeft en met name erg leuk is. Het begin van levenslang leren is gemaakt. De positieve
effecten van onze aanpak maken dat De Ster gedreven is om de programma's steeds weer te
evalueren, verbeteren en door te ontwikkelen. Een levenslang positief effect is de toegevoegde
waarde van Stichting De Ster. Bewezen is dat kinderen en jongeren hun gedrag nog relatief
makkelijk kunnen aanpassen, immers:

“It’s easier to build strong children than to repair broken adults” (Frederick
Douglas)
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Kamp helpt je echt als je gepest
bent of wordt. Het heeft zo’n
positieve invloed op je. Het is echt
leuk en leerzaam om erheen te
gaan want iedereen snapt waar je
mee zit en kan je helpen!
Dennis, 11 jaar
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4. De methodiek
Zoals in het begin al kort vermeld hebben wij 5 verschillende kampvormen, elk voor een andere
leeftijdsgroep en uiteraard elk met een eigen aanpak. In dit hoofdstuk staan de verschillende
kampsoorten en de wetenschappelijk bewezen resultaten beschreven.

4.1 De STERk-formule als basis van onze kampen en projecten
De formule die wij - in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam - ontwikkeld hebben,
heet de STERk-formule. Deze formule is wetenschappelijk bewezen effectief en passen wij toe op
elk kamp. Onze aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Telefonische screening
Afname wetenschappelijk pedagogische vragenlijsten (ouders en kind)
Intakegesprek met pedagogen (ouders en kind)
Kampweek onder begeleiding van professionals
Follow-up gesprek met pedagogen (ouders en kind)
Sterpoli – gedurende het gehele jaar is onze hulplijn beschikbaar voor alle
pedagogische vragen van ouders en kinderen	
  
	
  

De STERk-formule bestaat uit volgende ingrediënten die de basis vormen van onze aanpak tijdens
de projecten:
• S van Structuur: De Ster zorgt voor een duidelijke structuur door de dag heen waarbij we
werken met rituelen, duidelijke en overzichtelijke en voorspelbare invulling van de dag
en voortdurende aanwezigheid van begeleiders. Door een duidelijke structuur neer te
zetten creëren we veiligheid waardoor kinderen zichzelf durven te zijn en zich durven te
laten zien maar ook uit hun comfortzone te stappen en tot leren te komen.
• T van positiviteiT: De Ster en haar vrijwilligers en medewerkers benaderen de kinderen en
hun collega’s altijd vanuit positiviteit. Samen kijken naar wat wel kan, uitgaand van
talenten, interesses en mogelijkheden.
• E van Experimenteren: Kinderen en begeleiders experimenteren op de kampen met
nieuw gedrag. Samen leren ze dat er verschillende oplossingen zijn voor lastige situaties.
Tevens leren kinderen dat fouten maken mag en dat je door fouten te maken juist kan
leren en groeien.
• R van plezieRRR: Bij De Ster draait alles om plezier, je kan immers nooit genoeg plezier
hebben in je leven. Plezier zorgt voor onwijze motivatie om te leren, helpt bij het beklijven
van het geleerde en zorgt voor een goede emotionele en lichamelijke gezondheid.
Op kamp gaan de kinderen en jongeren onder begeleiding van professionele vrijwilligers aan de
slag met hun eigen ontwikkeling. Ze werken aan thema’s zoals emotieregulatie, vrienden maken,
jezelf durven laten zien, gedragskeuzes te maken die bij jezelf passen, opkomen voor jezelf en
zelfvertrouwen. De kinderen krijgen dagelijks sociale vaardigheidstrainingen, psychofysieke
trainingen, theater en individuele coaching momenten. De methodes die De Ster gebruikt zijn
wetenschappelijk bewezen effectief. Zo werken wij met pedagogische theorieën uit de
cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie en mindsettheorie. Om de kinderen zoveel mogelijk tot leren te brengen gebruiken we verschillende
invalshoeken in ons aanbod: cognitief (in de vorm van sociale vaardigheidstraining), spel
(psychofysieke training), theater (dramalessen) en sport. Voor het kind is er op die manier altijd
een manier van leren die het beste bij hem/haar aansluit waardoor de kans dat het zich nieuwe
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vaardigheden eigen kan maken veel groter is dan als we maar op één manier onze theorie
zouden aanbieden.

Tessa: Tessa begon bij De
Ster met een zorgelijke lage
score op sociale acceptatie
(op de CBSK vragenlijst).
1ste	
  
Zij heeft zich prachtig
kamp	
  
ontwikkeld en voelt zich
goed in haar
2de	
  kamp	
   vriendengroep.
	
  
Wessel: Wessel begon met
3de	
  kamp	
   een benedengemiddeld
gevoel van eigenwaarde
(op de CBSK). Hij is
onztettend vooruitgegaan
en zit nu heerlijk in zijn vel.

80	
  
70	
  
60	
  
50	
  
40	
  
30	
  
20	
  
10	
  
0	
  

Tessa,
12 jaar

Wessel,
14 jaar

Grafiek:
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van 2 kinderen
die aan
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hebben
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5. De kampsoorten bij De Ster
5.1. Startkamp
Op Startkamp worden kinderen van 7 en 8 jaar een weekend lang ondergedompeld in positiviteit
en plezier. De groepen zijn iets kleiner dan bij de overige kampvormen omdat deze doelgroep
nog meer veiligheid en aandacht nodig heeft. Bijzonder aan dit kamp is de ouder-kind dag
waarop ouders een workshop over ouderschap krijgen om vervolgens samen met hun kind,
onder begeleiding van onze begeleiders, aan de slag te gaan.
Door middel van spel leren de gezinnen elkaar in een andere context nog beter kennen en
oefenen ze samen vaardigheden zoals het tonen en reguleren van emoties, opkomen voor
jezelf, een zelfzekerde lichaamshouding aannemen en omgaan met lastige situaties. Deze dag is
een enorme aanvulling voor de ontwikkeling van deze kleine kinderen: de ouders staan immers
het meest dichtbij de kinderen en spelen een grote rol in het opbouwen van zelfvertrouwen in
deze ontwikkelingsfase.

5.2. Sterkamp
Op Sterkamp gaan kinderen van 8 t/m 12 jaar op een speelse manier aan de slag met
algemene thema's als vrienden maken, het zelfvertrouwen en omgaan met pesten. In
verschillende blokken worden handige theorieën en vaardigheden uitgelegd die ze direct op
hun eigen lastige situaties kunnen toepassen. Hiernaast gaan zij in kleinere groepjes met hun
mentor aan de slag met hun eigen doelen (Mentormoment). Sterkamp staat voor plezier en een
onvergetelijke vakantieweek vol verrassingen, uitdagingen en leuke activiteiten. Plezier is de
beste basis voor kinderen om nieuw gedrag aan te leren!
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5.3. Maankamp
Maankamp is het vervolg op Sterkamp. De kinderen zijn allemaal al een keer meegeweest op
kamp en de sfeer is hierdoor vanaf de eerste dag vertrouwd. Op Maankamp kan er snel en
effectief voortgeborduurd worden op dat wat de kinderen op Sterkamp al geleerd hebben.
Kinderen van 9 t/m 12 jaar gaan aan de slag met thema’s als het bewaken van persoonlijke
grenzen, omgaan met groepsdruk, internetpesten en omgaan met uitsluiting. Waar bijvoorbeeld
bij Sterkamp ‘vrienden maken’ centraal staat wordt er bij Maankamp ingegaan op de
vervolgstap ‘vrienden behouden’.

5.5. Sterk ID
Sterk ID is voor jongeren die de overstap van de basisschool naar de brugklas gaan maken. De
tussenliggende zomervakantie is hét moment voor een boost om een goede nieuwe start te
maken. Tijdens het kamp worden de jongeren voorbereid op typische brugklas situaties zodat ze
zelfverzekerd aan de middelbare school kunnen beginnen. In een volledig nagebootste
schoolsituatie werken de jongeren onder leiding van enthousiaste professionals aan thema’s die
de overgang naar de middelbare school met zich meebrengt. Hierbij is er vooral aandacht voor
zelfvertrouwen, zelfbeeld, sociale weerbaarheid, omgaan met pesten, cyberpesten, lichaamstaal
en inzicht in gedachten, gevoelens en gedrag.
Daarnaast werken de jongeren in kleine groepjes met hun mentor aan de persoonlijke doelen.
Met veel bijzondere workshops en vooral veel plezier worden ze voorbereid op de brugklas. Goed
voorbereid starten in een nieuwe omgeving vergroot immers de kans op succes.

5.6. Stay Strong
Stay Strong is ontwikkeld voor jongeren op de middelbare school (12 t/m 17 jaar) die richting de
puberteit gaan of er juist middenin zitten. Ze gaan aan de slag met typische puberthema’s zoals
identiteitsontwikkeling, omgaan met schooldruk, zelfvertrouwen, social media, cyberpesten,
opkomen voor jezelf, inzicht in seksuele ontwikkeling en grenzen aangeven.
In groepjes gaan de jongeren een eigen film maken. Aan de hand van filmfragmenten worden
lastige situaties besproken die jongeren in de puberteit tegen kunnen komen. De jongeren gaan
vervolgens zelf een script bedenken waarin ze deze thema’s verwerken en waarin zij zelf de
scènes uitspelen. De week wordt afgesloten met een fantastische première - inclusief rode loperwaar de zelfgemaakte films vertoond worden.
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6. Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek
De Ster vindt het belangrijk dat het aanbod echt verschil maakt en voor langdurige effecten
zorgt. Ontzettend trots zijn we dan ook dat uit elk onderzoek weer blijkt dat onze programma’s
significante effecten teweegbrengen bij het kind en dat deze effecten zowel op de korte als
lange termijn zichtbaar zijn. Dat maakt dat we een laagdrempelig aanbod hebben met onwijs
veel effect. En de kinderen? Die hebben een onvergetelijke leuke vakantie gehad met impact
voor het leven!

6.1. Effecten Sterkamp, 8-12 jaar (uit wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd)
Uit onderzoek blijkt dat kinderen 6 weken na Sterkamp aanzienlijk minder angstig zijn in sociale
situaties. Tevens zijn sociale en internaliserende problemen afgenomen. Na een half jaar is dit
effect nog steeds aanwezig.

6.2. Effecten Maankamp, 10-12 jaar (uit wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd)
Kinderen die meededen aan het Sterkamp-onderzoek en vervolgens een half jaar later aan het
Maankamp-onderzoek zijn wederom gegroeid. Zes weken na Maankamp zijn grote positieve
veranderingen gevonden. De kinderen ervaren minder sociale angst, minder sociale problemen
en minder internaliserende problemen. Tevens is er sprake van een positiever zelfbeeld m.b.t. het
gevoel van eigenwaarde, de schoolvaardigheden, de sportieve vaardigheden, het uiterlijk en
de gedragshouding. Bij metingen één jaar later waren deze positieve veranderingen nog steeds
aanwezig. De effecten van Maankamp zijn dus zichtbaar op zowel de korte als lange termijn.

6.3. Effecten Sterk ID, Kamp voor toekomstige brugklassers (intern scriptieonderzoek)
Uit intern onderzoek naar Sterk ID komt naar voren dat kinderen zich na kamp sociaal vaardiger
voelen dan voor kamp, met name wat betreft participatie in groepen en aspecten van
vriendschap en intimiteit. Tevens is er een verandering zichtbaar in de manier waarop kinderen
na Sterk ID omgaan met lastige situaties, dit gaat ze een stuk beter af.

6.4. Effecten Stay Strong, 12-17 jaar (uit wetenschappelijk onderzoek, eind van het jaar
ingestuurd voor publicatie)
Uit onderzoek naar het kamp voor middelbare scholieren komt naar voren dat de jongeren
minder internaliserende problemen, zoals angst en somberheid, en minder externaliserende
problemen, zoals provocerend en grensoverschrijdend gedrag, ervaren. De jongeren geven
tevens aan dat ze meer steun ervaren van leeftijdsgenoten. De grootste veranderingen na een
week kamp zijn te zien in de groei van het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van de
jongeren.
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Buiten dat onze dochter een hele leuke week
heeft gehad, heeft ze er dingen geleerd die ze
met name de eerste periode op de middelbare
school kon toepassen. Mede daardoor is de
overgang van school met allemaal nieuwe
kinderen soepel verlopen. Dit is wat je als ouder
wil voor je kind en het heeft ons ook zo veel rust
en vertrouwen gegeven. Echt een aanrader!
Moeder van Soraya, 13 jaar
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7. Structuur Stichting De Ster
Hoe is de stichting georganiseerd? Hoe zijn de verantwoordelijkheden op kantoor verdeeld? Wie
regelen de begeleiders en wie zijn die vrijwilligers eigenlijk? Dit hoofdstuk geeft inzicht in deze
onderwerpen.

7.1 Op kantoor, de werknemers - Stichting De Ster is een relatief kleine organisatie (6-7
vaste werknemers, 2 tot 7 stagiairs) waar bevlogen professionals alle zaken regelen die met de
stichting en met de kampen te maken hebben. In onderstaand figuur ziet u hoe de organisatie
gestructureerd is. De Raad van Toezicht heeft een adviserende en controlerende rol t.a.v. het
bestuur en de directeur. Direct onder de directeur vallen vijf teams met elk een team-hoofd dat
direct rapporteert aan de directeur. De teams zijn: 1. Vrijwilligerscoördinatie (met ruim 350 actieve
vrijwilligers), 2. Projectcoördinator: deze is de spin in het web tussen alle teams, 3. Team
Pedagogiek (2 supervisor GZ Psychologen, Psychologen kind en jeugd en stagiairs), 4. Financial
Manager en 5. Partnership en Marketingmanager (met stagiair).
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Figuur: Structuur interne organisatie Stichting De Ster

7.2 Op kamp, de vrijwilligers - De kampen zijn geheel afhankelijk van vrijwilligers. Zonder
vrijwilligers kunnen er geen kampen plaatsvinden, zo simpel is het. Omdat wij uiteraard de
kwaliteit van onze kampen zo hoog mogelijk willen houden, screenen wij de vrijwilligers uitgebreid
en moeten zij over een recente VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) beschikken. Alle begeleiders
die meegaan op onze kampen (van professionals tot algemeen begeleiders) doen dit geheel
vrijwillig. Per kamp gaan 18 vrijwillige begeleiders mee.
Iedere vrijwilliger wordt professioneel getraind en opgeleid tot begeleider van Stichting De Ster
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zodat op elk kamp de ‘STERk-formule’ doorgegeven en bewaakt wordt. Tevens krijgen de
vrijwilligers trainingen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Wij hebben een vrijwilligerspoule van maar liefst 350 actieve vrijwilligers. Elke kampperiode is het
weer een grote puzzel voor de vrijwilligerscoördinatoren om een gemêleerde mix van
pedagogen, psychologen, bewegingsdeskundigen, acteurs en algemeen begeleiders te vormen.
Tevens wordt er uiteraard rekening gehouden met de karkatereigenschappen en de man-vrouw
verhouding. Elke vrijwilliger neemt vrije dagen op bij zijn/haar werkgever om mee te kunnen gaan
op de kampen van De Ster. Omgerekend zijn er dit jaar 1620 vrije dagen opgenomen voor ons!
Door de enorme variëteit in de banen van onze vrijwilligers (van topfuncties tot horecabaantjes) is
dit moeilijk in geld te vertalen, maar duidelijk is dat dit een enorm bedrag zou zijn. Wij zijn hen hier
dan ook intens dankbaar voor. Om hen te bedanken voor hun inzet en enthousiasme worden er
gedurende het hele jaar door leuke en inspirerende activiteiten, workshops en feesten
georganiseerd. Onder de vrijwilligers is een klein team, het Binden & Boeien team, dat deze
activiteiten organiseert en ervoor zorgt dat de vrijwilligers zich blijven binden aan en boeien in de
stichting.

8. Realisatie kampen 2020
Vanaf begin van het jaar hebben we ingezet op PR van onze kampen. Tevens hebben we door
de steun van fondsen onze prijzen kunnen verlagen. Dit heeft geleid tot een enorme stijging in het
aantal inschrijvingen. Het 15de jaar van ons bestaan leek het meest succesvolle jaar voor De Ster
ooit te worden. Helaas hebben corona en de daaruit voorvloeiende maatregelen behoorlijk wat
roet in de plannen gegooid. We hebben alle 4 geplande kampen in de meivakantie en de 5
geplande herfstkampen (de herfstkampen op de dag van start) moeten annuleren. Voor beide
kampperiodes was de organisatie in volle gang en waren veel kosten al gemaakt. Van de 9
geplande zomerkampen hebben we 6 door kunnen laten gaan, de Stay Strong kampen (1217jaar) konden helaas niet doorgaan vanwege de toen geldende maatregelen omtrent
jongeren.
Als organisatie zijn we onwijs trots dat het ondanks alle tegenslagen gelukt is 6 kampen te
realiseren en daarbij 174 kinderen meer zelfvertrouwen en weerbaarheid te geven. Veel overleg
met de brancheorganisatie, het RIVM, kinderartsen en andere organisaties is hier vooraf aan
gegaan met een uitgebreid kampprotocol als eindresultaat. De kampen zijn zowel
organisatorisch als inhoudelijk corona-proof gemaakt. Dit heeft geleid tot kwalitatief zeer hoge
kampen en voor het eerst hadden we te maken met nauwelijks zieke deelnemers (2 in totaal) en
geen zieke vrijwilligers. Door onze inzet en met de hulp van 100 vrijwilligers is het ons dan ook
gelukt 174 kinderen meer zelfvertrouwen en een boost in hun sociaal emotionele ontwikkeling te
geven. Een steun in de rug die juist door de gevolgen van de corona-maatregelen extra hard
nodig was bij onze doelgroep!
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Een greep uit complimenten van ouders en deelnemers…
Op kamp gaan met Stichting De Ster brengt je meer dan weerbaarheid alleen. Jouw kind leert
weer vertrouwen te krijgen in zichzelf. Dat je er mag zijn en dat jij ertoe doet. En dat je gewoon
leuk bent zoals je bent. Daarnaast leer je positief om te gaan met emoties, gevoelens en
gedachten. Hoe ga je om met zaken zoals social media en gekke situaties op de middelbare
school? Het is echt ongelofelijk wat ze binnen een week tussen de oren krijgen van de kids.
Onze dochter heeft haar vrolijke zelf weer gevonden en staat weer supersterk en positief in het
leven. Ouders Janneke, 13 jaar

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  
Heb je zin in meer zelfvertrouwen en heel veel plezier? Dan is Sterkamp een super goed idee!
Niet twijfelen, gewoon gaan! Nenna, 10 jaar	
  

	
  

Het Sterkamp was voor ons kind een onvergetelijke, positieve en leerzame ervaring. Hij heeft er
zelfvertrouwen opgedaan en tools meegekregen die hij kan gebruiken voor de doelen die hij
had. Ouders Wessel, 9 jaar	
  

Ik vond het heel spannend om op kamp te gaan, maar uiteindelijk was het niet nodig om
gespannen te zijn, want alles was superleuk!!!!!! Ashwyn, 10 jaar

	
  

Onze dochter vond het super spannend om voor het eerst op Sterkamp te gaan, in een
vreemde omgeving, met vreemde kinderen. En door Corona werd alles nog extra spannend.
Zou het kamp wel doorgaan, was onze eerste onzekerheid. Toen het duidelijk werd dat het
kamp door zou gaan vroeg onze dochter zich af of ze aan allerlei ingewikkelde regeltjes zou
moeten houden en of zij wel zou mogen knuffelen met de mentor. Voor ons als ouders was het
heel spannend om haar te laten gaan in deze onrustige tijd. De ontvangst op de kamplocatie
was al superfeestelijk, de week kamp onvergetelijk en toen wij onze dochter kwamen ophalen
was haar mening wel erg duidelijk: Alles was leuk! Naast een tas vol was, had zij een ‘koffer’ vol
verhalen mee. De stappen en stapjes die zij op Sterkamp heeft gezet zijn nu, een paar
maanden later, nog duidelijk merkbaar. Zij kan aangeven wat haar dwarszit en is een stuk
zelfstandiger geworden. Haar kamp met groep 8 was spannend, maar eigenlijk een eitje, want
als je Sterkamp hebt gedaan, kun je de hele wereld aan! Ouders Mirte, 11 jaar

	
  

Hij kwam als een (mooie) ontluikte bloem bij ons terug. WAT EEN CADEAUTJE – dat zou
iedereen moeten/mogen krijgen! Ouders Jens, 12 jaar
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Aan alle vrijwilligers van het Sterk ID-kamp,	
  
Gisteren was de laatste ochtend van het kamp en ging ik Yet ophalen. Een beetje gespannen, maar vol
vertrouwen dat geen nieuws inderdaad goed nieuws was, kwam ik aan op die prachtige plek aan de IJssel. Bij
aankomst vroeg ik aan de vrijwilliger die bij de auto's stond hoe de week was geweest. Het was een geweldige
week met enorm veel positiviteit geweest, zei hij. Ik was blij en toch ook een beetje afgeleid omdat ik Yet zo graag
wilde zien!
Hoe zou het gegaan zijn, hoe heeft ze het allemaal beleefd, hoe was het voor haar om op deze unieke manier
aan haar doelen te werken en vijf dagen zonder ouders? Je kent je eigen kind, maar toch is dit een situatie die
zich niet eerder heeft voorgedaan.
Het weerzien was emotioneel. Op zo een mooie manier! Ik zag haar stralend en minder verlegen keihard
meezingen en dansen. Ze had nieuwe vrienden gemaakt. Je voelde dat ze veel met elkaar beleefd hadden. De
positiviteit spatte ervan af. Dat alles emotioneerde me net zo veel als dat ik haar weer zag na best wat daagjes.
De omhelzingen van de kinderen onder elkaar en tranen bij sommigen. Echt ontroerend.
Yet kwam op me af gerend en we hielden elkaar stevig vast. Er vloeiden wat tranen bij ons allebei. Ik heb je
gemist mam, maar ik heb het ook geweldig gehad, zei ze. Ik heb jou ook gemist, maar ik ben vooral blij dat je het
zo fijn hebt gehad, antwoordde ik. Arm in arm liepen we naar de auto en daar kwamen meteen de verhalen. Over
de schoolmomenten elke dag. Over de conciërge Sjon Beton |(super grappig!) en de herkenbare situaties die je
tegen kon komen op school (die zeer overtuigend werden neergezet ). Hoe je daar dan mee om zou kunnen
gaan. Over de stille disco, het playbacken en vooral de bonte avond. Hoe ze het had aangedurfd om daar samen
met een ander meisje een nummer van Billie Eilish te zingen en hoe goed dat voelde. Ze was trots dat jullie er
helemaal in mee gingen en zelfs iets over The Voice hadden gezegd. De liedjes en dansjes en het schuimfeest
bij het corfeestje vond ze ook super. Yet heeft hele leuke kinderen leren kennen waar ze deze week mee optrok
en uiteraard waren de salto's op de trampoline helemaal 'the bomb".
De grootste verandering ziet ze in dat ze door de workshops en de coaching gesprekken eerlijk over haar emoties
kon praten en ze durfde te tonen. Het ‘jampotje’ is echt een hele mooie en we spraken af wat het signaal is als zij
over haar verdriet of angst wil praten. Waar ze het meest trots op was, is dat ze geoefend heeft met haar
lichaamstaal als ze buiten is en hangjongeren tegenkomt waar ze zo bang voor is. Wauw!!!
Als moeder vond ik het heel erg goed om een weekje zonder elkaar te zijn. Leren los te laten in de wetenschap
dat dat juist goed is voor je kind. Het maakte ruimte voor wat zelfreflectie in dat perspectief en dat was nodig!
Dit is precies wat we hoopten voor Yet en we zijn super trots op haar dat ze dit avontuur is aangegaan. Met een
schat aan nieuwe ervaringen en zoveel nieuwe manieren om met moeilijke situaties om te gaan, ligt ze nu lekker
op haar kamer te chillen.
Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de afgelopen week. Voor jullie kennis, enthousiasme, betrokkenheid en al
het geregel om alles zo fijn te laten verlopen!! Wat een geweldige groep en wat een zorgvuldigheid en
positiviteit.
Hartelijke groet,
Jennifer, moeder van Yet
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9. Verslag 2020
In dit hoofdstuk staan de grootste resultaten (naast de kampen) en aandachtspunten van 2020
beschreven. Bij ieder punt staat vermeld of het een nieuw of bestaand project was en of het wel
of niet behaald is.

9.1 Missie/Visie en de implementatie hiervan Nieuw/gedeeltelijk behaald – De
stichting is in ontwikkeling en zoals dat bij elk bedrijf in ontwikkeling gaat, moeten de grenzen dan
extra goed bewaakt worden. De Ster heeft begin 2020 intensieve gesprekken gevoerd met oud
vrijwilligers, deelnemers, ouders en bestuursleden om goed in kaart te brengen waar de
afgelopen 15 jaar veranderingen plaats hebben gevonden, of deze effectief en gewenst waren
(en zijn) en of deze wel of niet aangepast moeten worden aan de huidige maatschappij.
Uiteraard wordt zowel het kantoorteam als de huidige poule vrijwilligers nauw betrokken in dit
proces. Door de gevoerde gesprekken en de gegeven feedback zijn de programma’s op kamp,
het recruitment proces en de trainingen van de vrijwilligers gedeeltelijk aangepast. Er was vooral
focus op een juiste balans tussen pedagogiek en plezier. Uit de evaluatie van de zomerkampen
komt naar voren dat de gemaakte aanpassingen ten goede zijn gekomen m.b.t. de kwaliteit van
de kampen.

9.2 Kamptarieven Nieuw/behaald – De Ster wil de kamptarieven zo laag mogelijk houden
voor hun deelnemers zodat kinderen en jongeren ongeacht hun financiële achtergrond deel
kunnen nemen aan de kampen. In het verleden werden onze kampen door de
zorgkostenverzekering vergoed. Verzekeraars zien de resultaten van onze kampen, door de
transitie in de zorg zijn de vergoedingen de laatste jaren echter flink omlaaggegaan.
Een kamptraject kostte de ouders/verzorgers in 2019 € 805,- voor de weekkampen en €400,- voor
een weekendkamp. Aangezien zelfs tevreden ouders aangaven dat de kosten van De Ster hoog
zijn, heeft De Ster begin 2020 de kamptarieven verlaagd naar € 595,- en € 695,- voor de
weekkampen en € 350,- voor het weekendkamp. Dit is alleen mogelijk geweest door de steun van
veel fondsen, steun die we ook in de toekomst nodig blijven hebben om de prijs toegankelijk te
houden. Tevens zorgt de steun van een groep fondsen ervoor dat we voor 8-10% van onze
deelnemers kortings- en gratis plekken ter beschikking hebben.

9.3 Organisatiestructuur aanpassen Nieuw-behaald - We werken bij De Ster met
een enthousiast en betrokken kantoorteam. Dit jaar hebben we goed gekeken naar de functieinvulling van onze medewerkers: wat zijn de talenten en kwaliteiten van eenieder en op welke
manier kunnen we alle werkzaamheden het beste invullen. Dit heeft geleid tot verschuivingen in
ons team. Zo is ervoor gekozen voor elke afdeling één medewerker te hebben (i.p.v. 2) en de
uren van deze persoon uit te breiden. Dit geeft ruimte om bij drukte (in de zomerperiode) extra
mankracht in te huren, waarbij we vanuit een vaste basis werken. Tevens is er een
projectcoördinator aangenomen die de spil in het web vormt tussen vrijwilligerscoördinatie,
administratie, pedagogiek, finance en directie.

9.4 Uitbreiding Oudertraject Bestaand-niet behaald – De oudertrajecten waren in 2019
een groot succes, echter vroeg de opzet om veel tijd en inzet van zowel kantoor als ouders. Het
aantal deelnemers was beperkt. In 2020 hebben we besloten ouders deze workshop aan te
bieden op de dag dat het kamp van hun kind begint op een locatie in de buurt van de
kamplocatie. Voordeel is dat het toegankelijker is voor ouders maar ook dat de cursus meer
effect heeft omdat het parallel loopt met het traject dat het kind doorloopt. De workshops
hebben echter helaas niet kunnen plaatsvinden door de geldende coronamaatregelen, we
hopen dit in 2021 weer op te kunnen pakken. Tevens zullen we in 2021onderzoeken of er behoefte
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is aan een meer laagdrempelige manier om ouders te bereiken. Te denken valt aan een cursus
via social media (Instagram), dit is een cursus die in eigen tijd en op eigen locatie te volgen is, zeer
laagdrempelig dus.

9.5 Kwaliteitsbevordering vrijwilligers Bestaand-gedeeltelijk behaald - De Ster zou
nergens zijn zonder al onze bevlogen en enthousiaste vrijwilligers. Wij vinden het dan ook zeer
belangrijk dat zij met voldoende zelfvertrouwen en kennis de kampen kunnen begeleiden.
Afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de vrijwilligers zich soms handelingsverlegen voelen als
er bij kinderen en jongeren sprake is van (zeer) sombere, soms depressieve gevoelens en
gedachten. Team Pedagogiek heeft daarom in 2020 een intensieve workshop ontwikkelt over
somberheid en depressiviteit onder jongeren, waardoor vrijwilligers meer inzicht krijgen in de
problematiek, handvatten krijgen voor op kamp maar ook onderscheid kunnen maken of er
sprake is van zorgelijke problemen of dat het passend is bij de leeftijdsfase. De toename van dit
probleem speelt in heel Nederland en wordt door onder andere het Nederlands Jeugdinstituut
onderkend. Onlangs zijn er maatregelen genomen om somberheid en depressiviteit onder
jongeren vroegtijdig te herkennen en bespreekbaar te maken, om verergering van de
problemen (met als gevolg bijvoorbeeld suïcide) voor te zijn. Door Corona heeft deze workshop
niet plaats kunnen vinden en hebben onze vrijwilligers met name trainingen omtrent de corona
maatregelen en de daarbij behorende behoeftes van de kinderen ontvangen. In de winter 20202021 zal dit (online) worden opgepakt.

9.6 Wetenschappelijk Onderzoek i.s.m. de Universiteit van Amsterdam
Nieuw-behaald – Dat de resultaten van onze aanpak effectief zijn, weten wij uit de vele
ervaringen en reacties, maar uiteraard ook uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Er
heeft al eerder intern onderzoek plaatsgevonden naar onze verschillende kampvormen maar de
onderzoeksresultaten van Stay Strong zijn tot dusverre nog niet aan elkaar gekoppeld. Dit jaar zijn
de resultaten uit de onderzoeken gebundeld en zullen eind dit jaar worden ingediend als
wetenschappelijk artikel, geschreven door hoogleraar prof. dr. Geert- Jan Stams (Universiteit van
Amsterdam), Ulrike Insam (directeur a.i.) en Aline v.d. Poel (scriptiestudent).

9.7 Dag van het Zelfvertrouwen Nieuw-gedeeltelijk behaald - Alles wat wij bij De Ster
doen draait om één doel: kinderen (nog) meer zelfvertrouwen geven. Al jaren dromen wij ervan
om de Dag van het Zelfvertrouwen in te voeren in Nederland. Wij willen dat er over heel
Nederland aandacht is voor dit belangrijke onderwerp. Dit jaar was het zover: 8 februari 2020 is
door De Ster uitgeroepen als DE DAG van het zelfvertrouwen. Op deze dag hebben we zo veel
mogelijk mensen in het zonnetje gezet en zoveel mogelijk mensen bewust gemaakt van het
belang van zelfvertrouwen. Wij hopen hiermee ook andere professionals en organisaties te
inspireren zodat we steeds dichterbij ons doel komen: zoveel mogelijk kinderen met zelfvertrouwen
de toekomst in sturen! Dit jaar hebben we deze dag nog met beperkt bereik gevierd, voor de
toekomst willen we meer naamsbekendheid aan deze dag geven en het groots op de kaart
zetten.

9.8 Samenwerkingen Bestaand-gedeeltelijk behaald – Sinds enkele jaar hebben wij een
samenwerking met MyQuest, een bedrijf dat avontuurlijke trektochten organiseert om bij de
deelnemers zelfontwikkeling te ontplooien. Het programma is speciaal bedoeld voor jongeren van
16 t/m 22 jaar en is daarom voor ons een mooi project waar wij de oudere jongeren naartoe door
kunnen verwijzen, wanneer zij al op Stay Strong mee geweest zijn.
In 2020 wilden wij meerdere samenwerkingen aangaan met bedrijven of instellingen die met
dezelfde doelgroepen te maken hebben, zodat wij naar elkaar door kunnen verwijzen, samen
komen we immers verder! Tijdens de lockdown in het voorjaar is De Ster de samenwerking
aangegaan met het Steunpunt Kindervakanties. Hier heeft De Ster een bijdrage geleverd aan de
ontwikkeling van het zomerkampenprotocol die de kamprealisatie tijdens corona dit jaar mogelijk
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heeft gemaakt. Op dit moment lopen de eerste gesprekken met het Vergeten Kind in het kader
van de professionalisering van onze vrijwilligers-coördinatie.

9.9 De Fondsen van 2020 - Allereerst heel veel dank aan alle fondsen voor het
vertrouwen en daarbij alle bijdragen die wij hebben mogen ontvangen in 2020! Alle voorgaande
plannen, projecten en aandachtspunten zijn mogelijk geworden door de financiële steun van
deze fondsen. Deze fondsen hebben -vaak jaar na jaar- hun vertrouwen aan ons gegeven om
ons doel te mogen bereiken: het vergroten van zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren! Steun en
met name het vertrouwen van deze fondsen waren dit jaar extra nodig, corona heeft het ons niet
makkelijk gemaakt! Nogmaals veel dank hiervoor, deze steun zorgt ervoor dat we door kunnen
als stichting na zo’n zwaar jaar. Heel fijn, we hebben namelijk mooie plannen voor 2021, plannen
waarmee we De Ster toekomstproof willen maken en nog meer kinderen willen bereiken dan de
jaren hiervoor, want De Ster Maakt Kinderen Zeker!
Wij hopen dat u ons allen dit jaar wederom gul zult schenken, zodat wij door kunnen met de
professionalisering en groei van de Mooiste Stichting van Nederland: Stichting De Ster!
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10. Impact Corona-crisis
Door het Corona-virus heeft De Ster de volgende kampen moeten annuleren: 4 kampen in de
meivakantie, 2 zomerkampen en 5 herfstkampen maar we hebben niet stil gestaan bij De Ster en
zijn vol goede moed doorgegaan

10.1. Invulling voor doelgroepen tijdens Corona-crisis in het voorjaar We het volgende aangeboden aan onze doelgroepen:
o Ouders: We hebben een Sterpoli 2.0 opgezet: Ouders kunnen via mail of
beeldbellen een adviesgesprek aanvragen, tevens hebben we blogs en
nieuwsbrieven voor hen geschreven en gedeeld via onze social media kanalen.
o Kinderen en jongeren: Via Instagram hebben we challenges opgezet en we
hebben blogs met tips voor kinderen en jongeren geschreven. Tevens kunnen ook
zij gebruik maken van de Sterpoli 2.0 voor advies of een luisterend oor.
o Vrijwilligers: Nieuwsbrieven en challenges op social media. Tevens hebben we
vrijwilligers gestimuleerd zich op een andere manier in te zetten voor kinderen die
het nu zwaar hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan inzet bij de Kindertelefoon.

10.2. Invulling voor de stichting - We hebben veel kampen moeten afzeggen i.v.m.
corona maar wat met name de kampen in de herfst betreft was alle organisatie en waren de
investeringen al gedaan: alle deelnemende kinderen en jongeren hadden een intakegesprek
met onze psychologen gehad, alle vrijwilligers waren getraind en voorbereid en alle inkopen
waren gedaan. Met het annuleren van de kampen is vervolgens veel tijd in de afhandeling
gegaan: alle ouders zijn persoonlijk benadert, ouders hebben adviesgesprekken gekregen hoe
hun kind verder te helpen en de financiële afhandeling heeft plaats gevonden. Uiteindelijk heeft
corona zowel in de voorbereiding als afhandeling van de zowel doorgaande als niet doorgaande
kampen voor veel meer werk gezorgd. Helaas wel met minder resultaat omdat we veel minder
kinderen daadwerkelijk hebben kunnen helpen. De impact van de kampen die doorgingen was
op de kinderen dit jaar echter groter dan ooit: veel kinderen uit onze doelgroep voelden zich
eenzaam, zaten in een sociaal isolement en waren social nog minder vaardig geworden door de
lockdown. We hebben voor veel kinderen toch een verschil kunnen maken!
De Ster heeft hiernaast de volgende acties ondernomen n.a.v. de impact van corona:
o De nieuwe regeling voor werktijdverkorting is op 6 april aangevraagd en
gedeeltelijk toegekend.
o Mogelijkheden zijn onderzocht en toegepast om onze medewerkers flexibel in te
zetten, denk hierbij aan tijdelijke contracten of werken op ZZP-basis.
o We zijn aan het inventariseren hoe we processen in de organisatie kunnen
optimaliseren. Op dit moment hebben we o.a. het betalingsbeleid aangepast en
is een projecthandleiding geschreven zodat de productiestappen helder,
concreet en overdraagbaar zijn met als gevolg een betere planning die meer tijden kosteneffectief is.
Kansen en Learnings door de corona-situatie: De situatie rondom corona heeft ook positieve
invloed op De Ster en de ontwikkeling van de stichting. Deze situatie dwingt ons naar nieuwe
mogelijkheden en kansen te kijken. Een crisissituatie legt de zwakke plekken van een organisatie
bloot, dit zijn voor ons de systemen waarmee we werken en de bewerkelijkheid die dat met zich
meebrengt. Tevens is er sprake van een kleine pool aan zeer ervaren vrijwilligers terwijl deze
essentieel zijn voor de invulling van de kampen. Beide punten worden in de winterperiode van
2020-2021 aangepakt en verbeterd. Hiernaast droomt De Ster al langer over een online aanbod
om onze doelgroep nog beter en gedurende het gehele jaar te kunnen bereiken. Corona heeft
dit in een stroomversnelling gebracht en in 2021 willen we de jongeren al met een online tool
kunnen bereiken.
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11. PR en Communicatie 2020
In januari, februari, maart en juni heeft Stichting De Ster gratis publiciteit gekregen vanuit Talpa
Network. Op grote radiostations zoals Radio 538, Radio 10 etc. is een spot uitgezonden voor
Stichting De Ster. In de winter hebben we een eerder uitgezonden spot gebruikt, in juni hebben
we, mede dankzij de hulp van één van onze vrijwilligers, de spot inhoudelijk kunnen aanpassen
zodat die beter paste bij onze huidige doelstelling. De spot heeft voor veel zichtbaarheid en
daardoor nieuwe inschrijvingen gezorgd, minimaal 50% van onze inschrijvingen dit jaar komen
door deze radiospot. Hiernaast heeft de spot ook voor een aanwas nieuwe vrijwilligers gezorgd
wat geweldig was!
Naast de radiospot is er in het voorjaar een advertorial geplaats op ‘Linda online’, ook met deze
gratis publiciteit zijn we onwijs blij, ‘Linda’ heeft immers een groot bereik en veel volgers. Hier
hebben we middels een kort verhaal en filmpje ons mooie werk kunnen laten zien.
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12. Meerjarenplan 2021-2023
Het afgelopen jaar is een pittig jaar geweest voor De Ster. Zo’n crisisjaar zorgt echter ook voor
een nieuwe kijk op de stichting en haar missie, we hebben dit jaar dan ook een aantal
strategische keuzes gemaakt voor de komende jaren.
Elk jaar roepen ouders van deelnemers dat ze elk kind een Sterkamp zouden gunnen aangezien
elk kind recht op zelfvertrouwen heeft. Elk kind heeft recht met voldoende zelfkennis, vertrouwen
in eigen kunnen, vriendschappen en steun om zich heen de toekomst in te gaan. Als stichting
willen we ervoor zorgen dat we door alle Nederlandse kinderen en hun ouders kunnen worden
benaderd voor meer zelfvertrouwen.
We willen de komende jaren meer impact genereren door nog meer kinderen te bereiken. Dit is
alleen mogelijk door nieuwe productontwikkeling. Op dit moment zijn we beperkt in ons aanbod
door de schoolvakanties. Om meer kinderen te bereiken willen we onze doelgroep op een
andere manier bereiken dan we de afgelopen 15 jaar hebben gedaan. Naast de kampen willen
we de Nederlandse jeugd ONLINE bereiken. Dit is net zoals onze kampen een laagdrempelig en
toegankelijke manier om kinderen een steun in de rug te kunnen bieden. Daarnaast willen we
kinderen ook indirect bereiken en helpen. Dit door onze formule te delen met ouders en
onderwijsprofessionals. Ook hier zien we voor de toekomst digitale mogelijkheden om ons aanbod
uit te breiden, hierdoor kunnen we de kinderen én hun ouders beter bereiken. Uiteraard blijven
we de kwaliteit van zowel onze bestaande als nieuwe programma’s waarborgen en evalueren.
Dit zullen we ook de komende jaren in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam doen,
onder leiding van prof.dr. Geert-Jan Stams.
Echter om onze hulp en producten naar de doelgroep te brengen is een goede
marketingstrategie belangrijk. In samenwerking met een bedrijf dat ons op dit gebied steunt
zullen we een marketingstrategie voor de komende jaren ontwikkelen waarin rekening wordt
gehouden met alle doelgroepen waar De Ster in aanraking mee komt. Daarnaast willen we ons
bereik richting professionals, partners en media uitbreiden. We hopen dan ook de komende jaren
ambassadeurs aan ons te binden die hun bereik voor De Ster willen inzetten.
Naast dit alles willen we onze werkprocessen en de organisatie zo professionaliseren zodat we
deze groei ook aankunnen en waar kunnen maken. Dit vraagt om een multifunctionele website,
CRM systeem voor een verbeterde communicatie met onze doelgroepen, goed werkende
systemen die ondersteunend zijn in ons werk en uiteraard een grote groep vrijwilligers die zich voor
langere tijd aan De Ster willen binden.
Naast het direct bereiken van de kinderen en ze helpen in hun ontwikkeling wil De Ster algemeen
in Nederland de aandacht voor het thema zelfvertrouwen vergroten. Niet alleen kinderen maar
ook zoveel volwassenen hebben behoefte aan extra zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is DÉ basis
van een gezonde ontwikkeling en goed functioneren maar wordt nog te vaak niet benoemt en
herkent. In 2020 hebben we daarom de Dag van het Zelfvertrouwen in het leven geroepen en de
komende jaren hopen we met de hulp van partners deze dag op de kaart te zetten in heel
Nederland zodat iedereen zich bewust is van de kracht van vertrouwen in eigen kunnen en
stappen kan maken om dit vertrouwen te laten groeien. Naast de Dag van het zelfvertrouwen wil
De Ster ook door productontwikkeling aandacht brengen voor het thema. Hier valt te denken
aan een familiespel of een boek ter bevordering van zelfvertrouwen.
Tot slot zijn we ons ervan bewust dat we onze missie niet alleen kunnen behalen, alleen samen
met de steun van partners en fondsen kunnen we onze plannen mogelijk maken. Ook hier willen
we de komende jaren een nieuwe koers varen, eentje samen met de fondsen die ons al jaren
hun vertrouwen geven maar ook een koers die we met de hulp van nieuwe partners willen
inslaan zodat wij minder afhankelijk worden van losse donaties, kunnen bouwen op een meer
regelmatige inkomstenstroom en plannen kunnen maken die jaar overstijgend zijn.
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13. Visie 2021
Met bevlogenheid en volle vaart vooruit wil De Ster het jaar 2021 in gaan. Hieronder leest u wat
onze plannen en doelen zijn.

13.1 MEER KINDEREN BEREIKEN
De behoefte aan een steun in de rug bij onze doelgroep is ontzettend groot. De situatie rondom
corona heeft de kinderen en jongeren extra kwetsbaar gemaakt. Door onze zichtbaarheid te
vergroten weten ouders ons beter te vinden en is het animo aan steun door De Ster ontzettend
groot. In 2021 willen we dan ook 400 kinderen middels onze onvergetelijke en impactvolle
kampen bereiken. Er zullen 4 kampen plaats vinden in de meivakantie, 10 in de zomervakantie en
3 in de herfstvakantie. Omdat de behoefte aan steun zo groot is willen we in 2021 echter nog
meer kinderen bereiken. Door de online tool die we ontwikkelen, streven wij ernaar om ook online
400 kinderen en jongeren te bereiken, dat maakt 800 kinderen en jongeren in totaal.
Zeker ambitieus maar we hebben de middelen en methodes in huis om voor kinderen hét verschil
te maken.

13.2 Prijsstrategie continueren De Ster is er voor alle Nederlandse kinderen, ongeacht
hun financiële achtergrond. Om de kampen toegankelijk te houden willen we de prijsstrategie
blijven hanteren die we begin 2020 hebben doorgevoerd. Tevens willen we ongeveer 10% van
onze deelnemers kortings- of gratis plekken aanbieden. Dit is alleen mogelijk met de steun en hulp
van fondsen. In de opsomming hieronder ziet u de opbouw van onze tarieven. De waarde van
onze kampen is groot echter ook de te maken kosten. Om de kampen toegankelijk en de kosten
laag te houden is steun van fondsen voor onze stichting essentieel.

Deelname tarief aan onze kampen is:
Out of pocket kosten per deelname:
De werkelijke waarde van een deelname:
Hiervan wordt € 1.450,- uur aan individuele coaching

€
695,- per kind
€ 1.550,- per kind
€ 3.000,- per kind
en training door vrijwilligers gegeven.

Bijdrage fondsen voor elke deelname is 55% en dus € 855,- per kind.

13.3 Professionaliseren Vrijwilligerscoördinatie - De Ster zou nergens zijn zonder
de vele enthousiaste en bevlogen vrijwilligers. Zij zijn essentieel voor de doorgang van de kampen
en de invulling van onze programma’s. We vragen veel tijd en inzet van onze vrijwilligers. Voor één
kamp investeert een vrijwilliger gemiddeld 10 dagen van zijn/haar vrije tijd. Voor een vrijwilliger die
meegaat als hoofd pedagogiek zijn dit gemiddeld zelfs 17 dagen per kamp. Dit zijn dagen die
afgaan van hun weekend of vakantiedagen. Zonder hun tomeloze inzet kunnen onze kampen
niet doorgaan. Afgelopen jaar is door Corona gebleken dat we behoefte hebben aan een nog
grotere pool vrijwilligers. We hebben nog meer maar vooral ook meer ervaren vrijwilligers nodig.
Tevens willen we de vrijwilligers langer binden aan De Ster waardoor zowel de doorgang van de
kampen maar ook de kwaliteit van onze programma’s gewaarborgd blijven. Komend jaar zal de
focus gericht zijn op een goed wervingsplan voor nieuwe vrijwilligers, een opleidingsplan voor
bestaande vrijwilligers en zal er tijd worden geïnvesteerd in het vergroten van de binding van
vrijwilligers.

13.4 Verbetering van systemen/digitaliseren

– De Ster heeft de afgelopen jaren
veel focus gehad op het verbeteren en uitbreiden van de programma’s voor de kinderen,
jongeren en hun ouders, hierdoor zijn organisatie- en werkprocessen echter minder goed
opgepakt. Het is tijd dat onze processen goed onder de loep worden genomen een aangepast
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worden zodat we efficiënter, tijd- en kostenbesparend en nog professioneler aan het werk
kunnen. Verbeteringen zullen worden doorgevoerd op het gebied van de administratie, het
betalingssysteem, de inschrijvingsprocessen en een CRM systeem voor de vrijwilligers. Tevens zal
onze website en ons systeem m.b.t. het klantenbestand (de kinderen en hun ouders)
toekomstproof worden gemaakt zodat deze systemen meer mogelijkheden bieden (denk
bijvoorbeeld aan interactieve mogelijkheden op de website). Door deze verbeteringen kunnen
we uiteindelijk zorgen dat we een professionele organisatie zijn die nog meer kinderen kan helpen
en vrijwilligers bereiken.

13.5 Productontwikkeling/online aanbod - De Ster is al 15 jaar bezig met
hulptrajecten in de vorm van kampen. Onze onderliggende formule die als basis van onze
kampen fungeert is daarbij ontzettend succesvol, effectief en impactvol. Door ons aanbod te
centreren rondom schoolvakanties wordt ons bereik echter beperkt terwijl we zoveel te geven
hebben voor de Nederlandse jeugd! In de toekomt willen we producten ontwikkelen die voor
een groter bereik zorgt en die over het hele jaar kunnen worden aangeboden. De huidige
maatschappij geeft ons dan ook een duw in de rug om online mogelijkheden te verkennen en
toe te passen. Dit schrijvende zijn we bezig met brainstormsessies en field onderzoek naar online
mogelijkheden voor onze doelgroep. De eerste stap zal zijn richting de jeugd, zij hebben het
momenteel het hardst nodig en konden afgelopen jaar fysiek niet worden bereikt. We willen naar
aanbod dat ook kan worden aangepast voor andere leeftijden en doelgroepen zoals ouders,
onderwijspersoneel en professionals. We zijn ervan overtuigd dat onze STERk-fromule uitermate
geschikt is om ook in een onlineprogramma tot uiting te brengen.

13.6 Marketing De Ster
Onze vrijwilligers roepen het al jaren en stiekem weten we het natuurlijk zelf ook, “De Ster heeft
goud in handen!”. Zoveel mooie verhalen, zoveel impact, zoveel potentie! Vanuit
marketingstrategisch oogpunt liggen er nog veel kansen voor ons om onze verschillende
doelgroepen beter te bereiken. Onze doelgroepen zijn in eerste instantie de kinderen en
jongeren, hun ouders, de vrijwilligers, professionals, fondsen en partners. Een zeer gevarieerde
doelgroep dus. Samen met de steun van bureau ‘Martin and Lewis’ willen we bouwen aan een
goede marketingstrategie zodat we onze doelgroepen nog beter bereiken maar ook ons mooie
verhaal en onze kennis en kunde kunnen delen met de samenleving met als doel nog meer
kinderen vooruit helpen zodat ze een gelukkige toekomst tegemoet gaan!

13.7 Fondsbeleid – De Ster wil de komende twee jaar een nieuw fondsbeleid vormgeven,
we willen dat dit voor een voorspelbare en constante inkomstenstroom zorgt waarbij het mogelijk
wordt gemaakt projecten over een aantal jaren heen te spreiden. We zijn nu bezig met het
inventariseren naar de vorm waarbij we op zoek zijn naar samenwerkingen met vaste partners. Dit
kunnen fondsen zijn maar ook bedrijven die passen bij onze visie en missie en zich voor hetzelfde
doel willen inzetten. De steun van de huidige fondsen blijft voor de toekomst van groot belang,
deze willen we inzetten om onze programma’s toegankelijk te houden voor alle kinderen en
jongeren. De opbouw van onze inkomsten ziet er idealiter zoals volgt uit:	
  	
  

	
  

55%	
  

	
  

Programma’s van De Ster

	
  

25%	
  
‘Losse’ donaties

20%	
  
Vaste
meerjarige
partners
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13.8 Samenwerkingen
De Ster heeft al langer de wens om meer samenwerkingen aan te gaan, deze zorgen voor groei
in ontwikkeling (uitwisselen van kennis, professionalisering van de organisatie), een groter bereik
en het samen optrekken met dezelfde missie maakt ons werk zinvoller, efficiënter en leuker en
meer inspiratievol. In 2021 willen we samenwerkingen op meerdere fronten bereiken waarbij we
partners willen die zorgen voor:
•
•
•
•

Kennisuitwisseling: denk hierbij bijvoorbeeld aan het Vergeten Kind m.b.t. de
vrijwilligerscoördinatie
Marketing: samenwerkingen die zorgen dat De Ster meer zichtbaar wordt (zoals in 2020
de gratis publiciteit door Talpa Network)
Ondersteuning in operationele zin: ontwikkeling marketingstrategie, uitwisseling en
doorstroom van vrijwilligers, steun m.b.t. fondswerving
Inkomsten/materiele steun: partners die zich willen binden aan projecten en producten
die we ontwikkelen en die ons in materiele zin zouden kunnen steunen (denk bijvoorbeeld
aan locaties, levensmiddelen, knutselspullen, verkleedkleren voor de kinderen, etc.)

14. Ten slotte...
Zoals u kunt lezen is uw steun hard nodig zodat we samen ervoor kunnen zorgen dat ons mooie
werk door kan blijven gaan en dat we voor al die Nederlandse kinderen en jongeren een steun in
de rug kunnen zijn. De crisis waarin we ons nu als maatschappij bevinden zorgt er juist voor dat
onze kwetsbare doelgroep veel onzekerheden ervaren en voor nieuwe lastige situaties komen te
staan. De Corona-crisis heeft een impact die ook na deze tijd nog voelbaar zal zijn: kinderen en
jongeren hebben vrienden moeten missen, hebben in uitzonderlijke situaties les moeten volgen
en hebben met hun gezin deze uitdagende tijd moeten doorkomen en anders invulling moeten
geven. Soms met ouders die door werk minder aanwezig waren of die zelf mentaal of fysiek
kwetsbaar waren door de heftige omstandigheden.

Namens al de kinderen en jongeren die door Stichting
De Ster de toekomst met nieuw vertrouwen
tegemoetzien, namens al onze enthousiaste vrijwilligers
en namens ons gemotiveerde vaste team, willen we
nu al onze dank uit spreken voor het jaar 2021 en kijken
we uit naar de mogelijkheden van het nieuwe jaar!
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Een	
  even	
  grote	
  leerschool	
  voor	
  jezelf	
  
als	
  voor	
  de	
  kids!	
  Een	
  indrukwekkende	
  
ervaring	
  die	
  enorm	
  verbindend	
  en	
  
inspirerend	
  is.	
  
	
  
Alexander,	
  vrijwilliger,	
  31	
  jaar	
  
	
  

Verslag 2020 | Visie 2021 - Stichting De Ster – www.stichtingdester.nl - 020-4281230

33	
  

