
27-3-2021 De Mussen nieuwsbrief

https://mailchi.mp/demussen/nieuwsbrief-de-mussen-maart-2021?e=2a509c6615 1/8

Maart 2021

 

Samen Schilderswijk: 

Samenwerking tussen informele en formele zorg

Te veel gezinnen in de Schilderswijk die kampen met multiproblematiek, kunnen

de weg naar de hulpverlening vaak niet goed vinden. Dit heeft diverse oorzaken;

gezinnen zijn onbekend met het aanbod van instellingen, er is sprake van een

taal- en/of cultuurbarrière of angst en/of wantrouwen naar hulpverleners.

Hierdoor wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van de zorg & hulpverlening

van reguliere instellingen, waardoor problemen uit de hand kunnen lopen en

daardoor moeilijker op te lossen zijn. Daarnaast is het hulpaanbod versnipperd

en bestond er tot voor kort geen samenwerkingsverband waar instellingen met

elkaar zorg droegen voor een tijdig en adequaat aanbod voor gezinnen in de

wijk.

Veel problematiek van gezinnen komt terecht bij informele hulpverleners in de

wijk, zoals de Schilderswijk Moeders. Zij spreken de taal en kennen de cultuur

van de gemeenschappen in de wijk, zijn ervaringsdeskundig en worden

vertrouwd. Zij signaleren problematiek in de gezinnen en verwijzen hen, indien

nodig, door naar hulpverlenende instellingen. Tot voor kort gebeurde dit

voornamelijk op ad-hoc basis. 

Om de samenwerking tussen formele en informele hulpverleners te verbeteren

heeft De Mussen vorig jaar, met steun van ZonMw, het initiatief genomen tot het

opstellen van een samenwerkingsverband. Afgelopen jaar hebben 13 informele

organisaties en formele hulpverlenende instellingen elkaar gevonden in het

samenwerkingsverband ‘Samen Schilderswijk’. Het samenwerkingsverband heeft

als doel om gezamenlijk zorg te dragen voor tijdige, juiste zorg op de juiste plek

voor gezinnen in de Schilderswijk. 
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Visual van de eerste bijeenkomst waarbij de informele en formele zorg samen in

gesprek gingen over ' Samen Schilderswijk'.

De afgelopen maand hebben de organisaties een convenant getekend met

concrete samenwerkingsafspraken. De volgende organisaties hebben zich

gecommitteerd aan de samenwerkingsafspraken: 

Schilderswijk Moeders - Stichting Multiculturele vrouwen -  CJG - WMO

gemeente Den Haag - Gezondheidscentrum De Koning - Ella Verloskundige

zorg  - Indigo preventie - MEE ZHN  - Parnassia - Sensa Zorg - STEK  - Zuster

Mina thuiszorg  - Buurtcentrum De Mussen.

De eerste Nieuwsbrief van het samenwerkingsverband kunt u hier lezen. Deze

zal binnenkort virtueel worden aangeboden aan de heer Balster, wethouder

wonen, wijken en welzijn. 
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Werkzaamheden van de Schilderswijk Moeders tijdens de

lockdown

Tijdens de eerste lockdown was De Mussen gesloten en konden de

Schilderswijk Moeders geen spreekuren voor wijkbewoners draaien. Op de

spreekuren komen vaak wijkbewoners met urgente vragen of brieven waar

direct op gereageerd moet worden. Zoals brieven van deurwaarders, gemeente

of energiebedrijven. Indien daar niet snel op wordt gehandeld, kunnen mensen

in grote (vaak �nanciële) problemen raken. Daarom is tijdens de tweede

lockdown besloten om de spreekuren weer te openen voor de wijkbewoners.

Iedere week worden de spreekuren bezocht door gemiddeld 20 wijkbewoners

met verschillende vragen, waaronder soms hele schrijnende. We merken dat

door de komst van Corona de problemen van wijkbewoners zich verdiepen en

verergeren. Huiselijk geweld neemt toe, mensen voelen zich opgesloten en

zitten met het hele gezin in één ruimte, hetgeen spanningen kan geven.

Lees hier het artikel over het interview van Schilderswijk Moeder Hedia met Den

Haag FM over de zorgelijke situatie van gezinnen in de Schilderswijk.

Online Mussenrestaurant

Eten verbindt mensen! Onder deze noemer waren we van plan om dit jaar te

starten met een Mussenrestaurant, waar moeders uit de wijk met elkaar koken

voor wijkbewoners. Echter gooide Corona roet in het eten, maar na het grote

succes van het online kerstdiner hebben we besloten om de komende tijd online

met elkaar te gaan koken. Sinds kort koken we twee keer in de maand live via

zoom met gezinnen uit de wijk. Per keer is er een ander gastgezin dat een menu

deelt uit haar eigen cultuur/keuken en een live instructie verzorgt voor de

andere gezinnen die meedoen. Een leuke activiteit waar wijkbewoners weer

contact hebben met elkaar en wat leidt tot saamhorigheid in deze lastige tijd.

Deze week staat een Syrisch gerecht op het menu en volgende keer

Pakistaans. Klik hier voor het recept van Pakistaanse Pakoras.

Subscribe Past Issues RSSTranslate

https://denhaagfm.nl/2021/02/19/lockdown-zorgt-voor-zorgelijke-situaties-in-schilderswijk-veel-vrouwen-zitten-opgesloten/?fbclid=IwAR2o663mA2nRqyKXaliOagimY70Ej07Kte-XkxRBIQmKKVnSd4jkzXs__HQ
https://www.demussen.nl/wp-content/uploads/2021/03/Pakoras.pdf
http://eepurl.com/xSjaj
https://us2.campaign-archive.com/home/?u=4cba7063e236ff21e1694972e&id=bb10d503d1
https://us2.campaign-archive.com/feed?u=4cba7063e236ff21e1694972e&id=bb10d503d1
javascript:;


27-3-2021 De Mussen nieuwsbrief

https://mailchi.mp/demussen/nieuwsbrief-de-mussen-maart-2021?e=2a509c6615 4/8

 

 

Jeugdwerk ten tijde van Corona

De lockdown duurt ook voor kinderen in de wijk nu al heel lang. De Mussen

biedt, binnen de geldende beperkingen, activiteiten en ondersteuning om het

voor kinderen en ouders gemakkelijker te maken. Zo geeft de opvoedcoach tips

en adviezen aan ouders hoe om te gaan met de lockdown en het thuisonderwijs

aan kinderen. Tijdens de sluiting van de scholen, bood De Mussen noodopvang

voor kinderen in kwetsbare situaties om hen te begeleiden en ondersteunen bij

het online onderwijs. Ook kinderen van ouders met cruciale beroepen, kunnen

de gehele lockdown al bij ons terecht.   

Buitenactiviteiten

Ook worden voor kinderen buitenactiviteiten georganiseerd: toernooitjes en

spelletjes op het plein, buitenspeelgoed kan worden geleend in de sport-o-

theek en bij zonnig weer worden de knutseltafels buiten gezet.
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Activiteiten van de Buurtsportvereniging 

Tijdens de voorjaarsvakantie heeft de jeugdafdeling van de Buurtsport

Vereniging De Mussen sportactiviteiten voor kinderen georganiseerd in de

Haagse Sporttuin. De kinderen hebben meegedaan aan hockey, honkbal, voetbal

en skeeleren. Het was heerlijk om zoveel buiten te zijn met dat mooie weer!

Online activiteiten

Ook online werden er activiteiten aangeboden op ons Mussen Community

kanaal. Zo waren er iedere dag �lmpjes met instructies voor kinderen om thuis

de tijd creatief in te vullen.

De �lmpjes van week 7 en 8

Minder achterstand door huiswerkbegeleiding

Door Corona hebben helaas veel kinderen in de wijk een leerachterstand

opgelopen. Niet alle kinderen hebben immers ouders die hen kunnen helpen bij

thuisonderwijs, voldoende laptops om met zusjes en broertjes tegelijkertijd

thuisonderwijs te volgen of wonen in een huis met voldoende ruimte daarvoor.

Daarnaast bracht Corona ook extra stress bij sommige gezinnen, hetgeen ook

niet bevorderlijk is voor een stimulerend leerklimaat voor kinderen.

Om de leerachterstanden zo veel mogelijk te beperken, heeft De Mussen het

afgelopen jaar de capaciteit voor huiswerkbegeleiding uitgebreid. Een

enthousiaste groep vakbekwame vrijwilligers zetten zich tweemaal per week in

om 48 kinderen te ondersteunen bij het maken van hun huiswerk, voorbereiden

van een toets of het maken van een planning. Vooral in deze tijd merken we dat

er steeds meer vraag komt van ouders en kinderen voor een extra steuntje in de

rug om het schoolwerk te kunnen maken. 

Toen de scholen dicht waren, konden kinderen bij De Mussen terecht voor
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huiswerkbegeleiding. Nu de kinderen weer naar school gaan en de

Coronamaatregelen nog gelden, wordt de begeleiding online gegeven. Ouders

en scholen melden kinderen aan voor de huiswerkbegeleiding. Bij een aantal

kinderen is er contact tussen leerkracht van school en de online vrijwilliger. De

leerkracht kan de vrijwilliger dan handvatten geven, zodat de vrijwilliger weer

verder met het kind aan de slag kan.

 

 

Kinderen komen trouw naar de huiswerkbegeleiding, ook als ze eens wat minder

huiswerk hebben. Ze vinden het �jn om geholpen te worden en het is ook

gezellig bij de huiswerkbegeleiding. Een kopje thee, een praatje met de

vrijwilligers en de laatste 10 minuten een spelletje spelen, dragen daaraan bij.

Daarnaast wordt er ook hard gewerkt natuurlijk. De kinderen zijn gemotiveerd om

hun schoolprestaties te verbeteren.

Ik vind het huiswerk soms moeilijk en ik ben alleen maar thuis. Dus ik moest

gewoon naar De Mussen komen!" 

"We kunnen hier werken én spelen!"

"Ik kom omdat de ju�en zo goed helpen met het huiswerk!"

"Het is hier gewoon �jn!"

“Door de huiswerkbegeleiding kan ik volgend jaar naar het VMBO T in plaats

van naar kader, dat vind ik heel �jn”

Onrust in de wijk

Helaas was er eind januari ook veel onrust in de Schilderswijk naar aanleiding

van de Corona-maatregelen. Jongerenwerkers van De Mussen zijn samen met

andere professionals, vrijwilligers en wijkbewoners de straat opgegaan om de

onlusten te stoppen en jongeren te manen om naar huis te gaan.

Jongerenwerkers helpen de politie met avondklok

Haagse jongerenwerkers trekken met politie op. 

Naar aanleiding van de onlusten werd De Mussen bezocht door burgemeester

van Zanen en Sigrid Kaag. Met beiden is uitgebreid gesproken over de situatie

van jongeren in de wijk. 
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Vacature

We zoeken een collega!

Interesse om te werken binnen een Europees project met impact voor

werkzoekende vrouwen? 

Wellicht is deze vacature iets voor jou!

Senior projectleider/plaatsvervangend
eindverantwoordelijk manager 

Klik hier voor de vacaturetekst

Donaties

Fonds 1818 ondersteunt de volgende projecten voor kinderen en jongeren: 
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Jongeren ondersteunen ouderen

Jongeren uit de Schilderswijk maken een professionele �lmopname die wordt

verspreid in de wijk. Aan het eind van de �lm wordt aan de kijkers gevraagd of zij

iemand kennen die extra aandacht nodig heeft in deze tijd. De jongeren gaan bij

hen op bezoek, persoonlijk met een kleine attentie om hem/haar in het zonnetje

te zetten. 

Kinderen verrassen kinderen

De Crownies-meiden geven extra aandacht aan kinderen in de wijk die dat nodig

hebben. Door de Coronapandemie, is er voor kinderen vaak geen feest en geen

visite op hun verjaardag. De Crownies-meiden van De Mussen zetten jarige

kinderen of kinderen die het om andere redenen een moeilijke tijd doormaken, in

het zonnetje met een verrassingsbezoek met toeters, ballonnen, een gebakje en

een cadeautje.

Stichting Zonnige Jeugd, Stichting Haella en Stichting Dorodarte

ondersteunen het project Huiswerkbegeleiding bij De Mussen. 

Stichting Zorg en Bijstand ondersteunen de Kinderkooktuin, Ouder- en

Kindactiviteiten en het Meidenwerk. 

Stichting Armoedefonds heeft een donatie gegeven voor de TalentenTent! Bij

de TalentenTent! kunnen kinderen uit de Schilderswijk hun talenten ontwikkelen

in verschillende kunst- en cultuurdisciplines. 

De Mussen • Hoefkade 602 • 2526 CM Den Haag • tel: (070) - 388 8700 • info@demussen.nl
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