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Voorstelling
Uilenspel streeft naar een solidaire samenleving met gelijke
kansen voor iedereen. We werven, vormen en verbinden
vrijwilligers om kinderen en gezinnen - die moeilijkheden
ondervinden met schoolse taken - thuis te ondersteunen.
Uilenspel ondersteunt kinderen uit de derde kleuterklas,
het eerste en tweede leerjaar en projectmatig ook kinderen
uit het vijfde en zesde leerjaar.
De vrijwilligers van Uilenspel begeleiden gedurende 1 uur
per week een kindje aan huis en dit gedurende minstens 1
schooljaar. Via het principe van ‘spelend leren’ werken we
aan de schoolse vaardigheden en motivatie van
het kind. We betrekken de ouders zoveel mogelijk bij de
begeleiding. Daarnaast is ook de school
een essentiële partner in de begeleiding.
De buurtgerichte aanpak is de belangrijkste kracht van
Uilenspel, die de werking bijzonder duurzaam maakt.
De schoolse ondersteuning vormt een ‘toegangspoort’ tot
het gezin. Dankzij de vertrouwensband die er ontstaat tussen
vrijwilliger en gezin, is er al snel ruimte om het over bredere
en niet-schoolse thema’s te hebben. De vrijwilliger en het
gezin nemen samen deel aan activiteiten en/of zetten samen
de stap naar lokale dienstverlening indien nodig. De buurtintegratie van het gezin neemt hierdoor toe en het netwerk
van het gezin en de vrijwilliger verbreedt.
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“En ook even zeggen dat jullie
keigoed bezig zijn. Dit heeft
zo’n grote impact op deze jonge
kinderen, merci daarvoor!”

Woordje van
de coördinator
Het raarste voorwoord dat ik al geschreven heb, namelijk
het voorwoord van een jaar waar ik nog geen coördinator
van was. Ik ben in januari 2022 gestart als kersverse en
enthousiaste coördinator. En toch ben ik trots op het
voorbije jaar.
Trots op mijn team dat ondanks een pandemie alles op alles
heeft gezet om onze vrijwilligers te ondersteunen. Trots op
meer dan 300 vrijwilligers die echt alles gegeven hebben om
hun Uilenspelkinderen niet in de steek te laten. Ze gingen
creatief aan de slag om alsnog huiswerkbegeleiding te
kunnen aanbieden. En trots op al de Uilenspelkinderen die
met open armen onze vrijwilligers hebben onthaald.
In 2021 heeft Uilenspel de eerste stappen gezet naar een
groeiverhaal om de impact van onze Uilenspelwerking te
vergroten. Dankzij de extra steun van stad Gent hebben we
een werking uitgerold over alle Gentse wijken. We starten
een werking op in Antwerpen en zagen daar ook de hoge
nood aan huiswerkbegeleiding voor kwetsbare gezinnen.
En we bieden nu ook kinderen uit het 5e en 6e leerjaar
huiswerkbegeleiding aan.
2021 was duidelijk een jaar van groei. Naast verruiming van
ons werkingsgebied werd ook het team verder versterkt.
We groeiden van 5 naar 9 personeelsleden. Zij zetten hun
schouders onder de uitbreidingsplannen en ondersteunen
de werking op vlak van communicatie, administratie,
professionalisering.
Het is duidelijk. Uilenspel staat niet stil. We blijven verder
groeien, samen met jullie. In verbinding blijven we in
beweging voor een rechtvaardige samenleving. Bedankt om
Uilenspel mee te helpen dragen.

Katrijn Zaman, coördinator.
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In de kijker

Verslag 2021

Transbaso

Cijfers

Dankzij de steun van Rotary Gent Noord en
projectmiddelen uit Vlaanderen startten we met het
pilootproject Transbaso om ook leerlingen uit het 5e
en 6e leerjaar te ondersteunen in de overgang van
basis- naar secundair onderwijs. Eind 2021 werden
er 45 begeleidingen gerealiseerd. Onze vrijwilligers
waren enorm enthousiast om met deze nieuwe
doelgroep aan de slag te gaan.

Uilenspel heeft in 2021 -ondanks corona- zowel de
lopende begeleidingen verder gezet als nieuwe
begeleidingen opgestart. In 2021 meldden er zich
198 nieuwe vrijwilligers aan om een engagement
op te nemen in de werking. Het werd een jaar
waarin we ons steeds moesten aanpassen aan de
nieuwe omstandigheden. Zelfs tijdens dit tweede
coronajaar konden meer dan 330 kinderen en ouders
rekenen op een vrijwilliger van Uilenspel. Hiervoor
werkte Uilenspel samen met 63 basisscholen en alle
vrijwillige begeleiders.

Uilenspel breidt uit
Uilenspel groeit in Antwerpen in 2021. Na de
paasvakantie zijn we van start gegaan in SintAndries, een wijk met hoge kansarmoedecijfers.
We hebben daar het jaar afgerond met 38 kinderen
die gratis huistaakbegeleiding krijgen. Om onze
werking in Antwerpen te coördineren vonden we een
fijne kantoorruimte in de Peperfabriek, een sociale
plek waar verschillende burgerinitiatieven zich thuis
voelen. Dankzij de steun van BASF Antwerpen
hebben we daar ook een spelotheek opgericht.

Mix van live en online

We maakten de eerste voorbereidingen voor onze
uitbreiding in Oost-Vlaanderen.

In 2021 hebben we als team flexibel gereageerd
op de steeds veranderende maatregelen. We
zijn regelmatig overgestapt van live naar online
ontmoetingen en omgekeerd. De meeste vormingen
en infomomenten voor de vrijwilligers gingen nog
online door. Gelukkig konden we in het najaar onze
taartjes en praatjes namiddag live laten doorgaan.
Onze eerste Uilenspelquiz was ook een feit met maar
liefst 34 teams, een hoofdprijzenpot ter waarde van
1000 euro en vele denkende en lachende gezichten.

Deze groei is mee in goede banen geleid dankzij de
ondersteuning van het bestuur van 10 geëngageerde
mensen. Ze zorgden voor de uitbouw van ons
netwerk in de verschillende regio’s, coachten
mee het team, dachten mee na over de groei van
Uilenspel en hielpen waar nodig.

We openden het jaar 2021 nog met een digitale
nieuwjaarsdrink en een verrassingspakket aan
huis voor alle gezinnen. Gelukkig hebben we het
schooljaar van 2021 mooi kunnen afsluiten met
een slotfeest. We toverden ons kantoor om tot een
magische plek.

In 2021 is het team van Uilenspel sterk vermeerderd
van 4 naar 9 medewerkers. Ons kantoor in Steendam
werd te krap voor al deze fijne collega’s. Vanaf nu
kan je ons vinden in het Groot Begijnhof van SintAmandsberg. Onze vrijwilligers kunnen er gebruik
maken van gezellige vergaderlokalen en een fijn
aanbod van spelletjes, educatief materiaal en
boeken uit onze mooie spelotheek.

Grote dank ook aan onze Uilenspelvrijwilligers die
ondanks alle maatregelen contact bleven houden
met hun Uilenspelkindjes. We zagen heel creatieve
manieren gaande van stoepbabbels, afspreken in het
park, videobellen, … Dankzij District 09 (stad Gent)
konden we aan onze gezinnen die het nodig hadden
een gratis laptop uitlenen.

Deze groei maakte een verdere professionalisering
nodig. Vanaf nu kan elke school waar we mee
samenwerken een kindje aanmelden via ons online
portaal. Zij kunnen zelf hun dossier beheren en
opvolgen.
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Leeshonger

Financieel verslag 2021

In 2020 is Uilenspel gestart met het project
‘Leeshonger’ om de goesting om (voor) te lezen aan
te wakkeren. Dit deden we enerzijds door de kennis
en vaardigheden van de vrijwilligers te versterken en
anderzijds door het organiseren van verschillende
activiteiten voor onze Uilenspelkindjes. Voor onze
vrijwilligers boden we vormingen zoals ‘Help mijn
kind leert lezen’, ‘Diggie Dik’, ‘digitaal voorlezen’ en
gaven we tips in onze maandelijkse nieuwsbrief. Er
kwamen veel voorleesboekjes over o.a. diversiteit
en ook meertalige boeken bij in onze spelotheek.
Voor de Uilenspelkindjes organiseerden we 3 digitale
voorleessessies tijdens de Jeugdboekenmaand en
vertelsessies tijdens het slotfeest.

Kosten

Subsidies

€361 823

Leeshonger is nu verankerd in onze werking en heeft
een vaste plek gekregen in onze basiswerking.

Private fondsen

€95 269

Overige inkomsten

€1399

Totaal inkomsten

€458 491

Werkingskosten

€86 382

Personeelskosten

€361 093

Andere

€2102

Totaal kosten

€453 577

Opbrengsten

Studiedag
Op 1 december 2021 organiseert Uilenspel voor
de eerste keer een online studiedag met 130
inschrijvingen. We nodigden 3 sprekers uit om
te praten over het thema ‘Samen in en voor de
klas: het belang van representatie’. We belichtten
representatie vanuit 3 verschillende invalshoeken nl.
beperking, gender en migratieachtergrond. Inge van
de Putte sprak over de klas door de diversiteitslens.
Mieke Van Houtte over de genderkloof in onderwijs.
En Orhan Agirdag over het belang van culturele en
raciale representatie in het onderwijs.

20.8 %

0.3 %

78.9 %

Subsidies
Overige inkomsten
Private fondsen
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Impact 2020-2021
“De uren met mijn
Uilenspelkindje waren de
meest zinvolle tijdens dit
vreemde/lege coronajaar.”

In juni 2021 werd een uitgebreide online bevraging
afgenomen die ingevuld werd door 159 vrijwilligers.
In de bevraging polsten we naar het verloop van de
begeleidingen, de ondersteuning van Uilenspel en
de impact van corona op het gezin.
We zien dat 91% van de vrijwilligers zich goed
ondersteund voelde door Uilenspel. De vrijwilligers
kregen voldoende informatie over de activiteiten en
vormingen van Uilenspel. Ook het contact met de
leerkrachten en zorgfiguren op school verliep over
het algemeen goed.

57% van de vrijwilligers merkte bezorgdheden
of angsten in het gezin. De kinderen en hun
ouders hadden schrik voor corona (28%), hadden
moeilijkheden rond schoolopdrachten (62%) of
hadden een onaangepaste huisvesting (29%). Ook
een groot deel van de gezinnen (15%) hadden geen
internet of gebrekkige digitale vaardigheden.

“Bedankt voor de mooie
kansen en ervaringen.
Ik heb veel bijgeleerd!”

De vrijwilligers die geen contact konden behouden
halen angst voor corona of moeilijke bereikbaarheid
van ouders aan als voornaamste redenen.

Ondanks de coronacrisis behield 95% van de
vrijwilligers contact met het gezin. Dit contact verliep
thuis (16,6%), via een externe locatie (44%) of een
combinatie van online, thuis en buiten (23,8%).
Daarnaast bezorgden vrijwilligers regelmatig
pakketten met spelletjes en knutselmateriaal aan het
gezin. Dit werd gestimuleerd door Uilenspel.
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Uitdagingen &
perspectieven 2022

Versterking van onze
organisatie

Uilenspel bouwt sinds 2008 een werking uit in Gent
met een bijzonder sterke maatschappelijke impact.
Dit verhaal groeide organisch, bottom-up en is
gebaseerd op sterke fundamenten: een sterke missie
en visie, een uniek DNA, een warm vrijwilligersbeleid
en duidelijke waarden die in de volledige werking
centraal staan. De uitdaging waar Uilenspel nu
voor staat is ervoor zorgen dat deze ingrediënten
bewaard blijven tijdens de groei. Hiervoor zochten
we steun bij het Venture Philantrophy Fonds om ons
te helpen in de verder professionalisering. Zo bouwt
Uilenspel verder aan haar toekomst en aan deze van
haar vrijwilligers, gezinnen en buurtbewoners om
samen een mooiere samenleving te maken.

We leven momenteel in een chaotische en moeilijke
wereld met een pandemie achter de rug, een
oorlog in onze tuin, stijgende energieprijzen, een
klimaatcrisis. Met Uilenspel geloven we erin dat we
met onze grote groep vrijwilligers de wereld mee
veranderen. We blijven onszelf versterken en groeien
verder om de solidariteit tussen buurtbewoners aan
te wakkeren.

Groei Oost-Vlaanderen en
Antwerpen

Stijgende vraag naar

In 2021 hebben we de eerste stappen gezet om
onze werking in Oost-Vlaanderen en Antwerpen
uit te breiden. In maart 2022 start Uilenspel met
huiswerkbegeleiding in Ronse met de steun van
stad Ronse en Rotary Ronse. Dankzij de middelen
van de Warmste Week konden we in april 2022 onze
werking in Antwerpen uitbreiden naar Borgerhout.
In september 2022 willen we van start gaan in
Sint-Niklaas met de schoolse ondersteuning van
gezinnen in kansarmoede in samenwerking met
Saamo, verschillende scholen, flankerend onderwijs,
Huis van het Kind en het Buurtwerk.

huiswerkbegeleiding
Corona heeft nog meer de nood aan
huiswerkbegeleiding bij kwetsbare gezinnen
duidelijk gemaakt. De schoolachterstand is er
sinds de coronacrisis nog op achteruitgegaan. Uit
de gesprekken met scholen blijkt dat er nog heel
veel leerlingen in aanmerking komen voor een
begeleiding. Ondanks de grote inspanningen die
we vandaag leveren om uit te breiden, blijven de
wachtlijsten groeien.

Transbaso

Momenteel staan er nog 245 kinderen op onze
wachtlijst. En dit is nog maar het topje van de
ijsberg. Dit gaat enkel over kinderen van scholen
waar we mee samenwerken. Uilenspel blijft mee aan
de alarmbellen trekken.

Vanaf schooljaar 2022-2023 zal het pilootproject
Transbaso structureel onderdeel worden van onze
volledige werking. Het tweede scharniermoment nl.
de overgang van basis- naar secundair onderwijs zal
opgenomen worden met alle scholen en vrijwilligers.

Samen gaan
we er voor!
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Groeien deden we in 2021 mede dankzij: KBC - Rotary Gent Noord - Fifty-One club Gent - Koning Boudewijn Stichting - Kindergeluk vzw Venture Philanthropy Fonds - Welzijnszorg - BNP Paribas Foundation - Stad Gent - Vlaamse Overheid - Koningin Paola - Rotary Gent-Prinsenhof - BASF CERA - Rotary Gent - LBS - Vlaamse Social-Profitfondsen vzw - Literatuur Vlaanderen - Oever & Westmalle vzw

Uilenspel vzw

Groot Begijnhof 85 - 9040 Sint-Amandsberg

info@uilenspel.be
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