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‘Wij proberen zo dicht mogelijk bij de cultuur van de 

meiden te komen, dit doen wij door zelf ook voor 

een deel te integreren in hun cultuur. Zo dansen we 

Arabisch, eten we Eritrese injera en drinken we 

Somalische thee.’  

The Girl Movement 
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1. Inleiding  

 

1.1 Algemeen 

 
Helen is recent gevallen en heeft een wond in haar handpalm opgelopen. Nu blijkt er een kleine 

ontsteking in de grotendeels geheelde wond te zitten. We opperen dat het misschien een goed idee is 

om de dokter te bellen zodat er even naar gekeken wordt. Vrijwilliger Wilma vraagt of Helen weet 

hoe ze de dokter moet bellen en stelt voor dit direct maar even te oefenen; telefoon aan het oor, 

even de rol van dokter en cliënt verdelen en dan aan de slag. Als de dokter vraagt: ‘Wat is er 

gebeurd?’ staat Helen met een mond vol tanden. Wat betekent ‘gebeurd’ eigenlijk? En ineens roept 

ze: ‘geboortedatum!’. Daar vraagt de dokter altijd naar en het lijkt een beetje op het woord wat 

Wilma net zei. Een hoop gelach van de meiden en een hoop enthousiasme: ‘Ik wil ook de dokter zijn’, 

ook andere meiden oefenen spelenderwijs. Een mooi voorbeeld van wat er gebeurt tijdens het kletsen 

en samen zijn bij een meidenclub activiteit. Ogenschijnlijk heel gewoon. Als Wilma met de meiden 

mee terug naar huis fietst zegt Helen: ‘Wilma, jij bent echt mijn zus’. 

Vandaag de dag wonen er veel meiden in Ede die een 

vluchtelingachtergrond hebben. Deze meiden hebben een 

verblijfsstatus ontvangen, en staan aan het begin van een 

nieuw hoofdstuk in hun leven: leven als een vluchteling in de 

Nederlandse samenleving. Veel van deze meiden zitten in de 

pubertijd. De puberteit op zichzelf is een intense periode 

waarin meiden veelal gebaat zijn bij begeleiding. Vragen 

rondom identiteit, zelfvertrouwen, richting en eigenwaarde 

spelen een prominente rol. Daarbovenop hebben deze meiden 

nog de taak om te integreren. Het bereiken van deze meiden is 

moeilijker dan het bereiken van een gemiddeld Nederlands meisje. Nederlandse meisjes zijn veelal 

vrij aanwezig in de samenleving, nemen deel aan activiteiten en breiden zo hun netwerk uit. Meiden 

met een vluchtelingachtergrond zijn minder aanwezig in de samenleving omdat er van hen, 

cultuurgetrouw, wordt verwacht thuis te zorgen voor het gezin. Wanneer zij buiten komen, zijn zij 

veelal samen met meisjes uit de eigen cultuur. Hierdoor verdwijnen thema's als ‘integratie', 

‘cultuuruitwisseling, ‘begeleiding', ‘maatschappelijke participatie’ veelal van de baan. Dit is een 

kwalijk gegeven, omdat dit zich vaak uit in eenzaamheid, isolement en verwaarlozing van potentie 

en talenten.    

Deze groep meiden zorgt over het algemeen niet direct voor overlast, wat maakt dat er vaak geen of 
weinig hulpverlening geboden wordt, dit is namelijk niet acuut noodzakelijk. Tegelijkertijd is er wel 
een groot risico op isolatie, eenzaamheid, passiviteit en geen actieve deelname aan de maatschappij 
op de langere termijn. Deze meiden vinden vaak geen aansluiting bij reguliere activiteiten.  
 
The Girl Movement wil in dit gat springen en vanuit het contact wat wij aangaan met de meiden hen 
uit hun isolement halen en uitdagen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Dit aanbod geldt 
voor meiden in Ede tussen de 11 en 25 jaar met een vluchtelingachtergrond (op dit moment 
voornamelijk Syrië, Eritrea en Somalië). Door middel van onze relationele insteek en activiteiten 
creëren wij de kans om naast ze te staan, ze te begeleiden, vertrouwelijke gesprekken met ze te 
voeren en zo rolmodellen voor hen te zijn. Vanuit deze vertrouwelijke rol en veilige plek stimuleren 
wij meiden tot succesvolle deelname aan de maatschappij en breidden wij het Nederlandse netwerk 
rondom hen uit. Hiermee voorkomen wij isolement en verwaarlozing van potentie en talenten. 
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1.2 Aanleiding 
 

Wij, Adaja  Kraal en Marije van den Berg, organiseren beide ruim twee jaar activiteiten voor 

vluchtelingmeiden in Ede. Voornamelijk meiden uit Somalië, Syrië en Eritrea. Omdat we merken dat 

er een grote behoefte is aan contact met Nederlanders, onderlinge verbinding en netwerk, om te 

komen tot een succesvolle participatie van vluchtelingmeiden in de Edese samenleving, hebben wij 

onze initiatieven (een Somalische groep en een meer gemengde groep) samengevoegd. We willen 

verbinden, verduurzamen, vernieuwen en uitbouwen.  

De afgelopen drie jaar is ons bereik gegroeid van 6 Somalische meisjes naar circa 50 meisjes in 2018 

van allerlei verschillende etniciteiten in Ede. In 2019 hebben wij ons project, begonnen als een 

burgerinitiatief uitgebouwd tot een duurzame stichting. We hebben van de gemeente en de 

provincie subsidie ontvangen om onze activiteiten en doelstelling van de stichting mogelijk te 

maken. In het afgelopen jaar zijn onze activiteiten gegroeid en ook ons bereik. We kennen nu circa 

80 meisjes van allerlei verschillende etniciteiten in Ede.  

We willen activiteiten blijven organiseren zoals het meidenfestival of de multicultiparty (in 

samenwerking met andere Edese jongerenwerkorganisaties) zodat zij zelf eigenaar worden van een 

succesvolle verbindende activiteit. In 2019 zijn we gestart met een oudere meiden groep omdat de 

groep te groot werd en het leeftijdsverschil in de groep te groot. We hebben nu een 17+ groep (tot 

circa 25 jaar). We hebben verschillende etnische groepen zoals Somaliërs, Syriërs, Eritreeërs en 

Nederlanders met elkaar in verbinding gebracht door middel van onze activiteiten en door middel 

van het aansluiten bij bestaande activiteiten.  

Allemaal dingen we heel erg graag willen blijven doen. We zijn enthousiast over dit project, merken 

dat de meiden enthousiast zijn en graag mee doen. We horen bijvoorbeeld van vriendinnen van de 

meiden uit andere woonplaatsen dat ze ook graag een meidenclub in hun woonplaats zouden willen. 

Meiden benoemen dat door meidenclub hun Nederlands beter wordt. We willen heel graag op de 

vraag en behoefte van de meiden kunnen inspringen en hen activiteiten en netwerk bieden wat hen 

uit daagt om succesvol te participeren in de Edese samenleving. 

1.3 Uniciteit van het project 
 
Wat maakt het meidenwerk van The Girl Movement onderscheidend van andere initiatieven? 
 
Wij bereiken de doelgroep 
In Ede zijn er verschillende jongerenorganisaties maar geen van die 
organisaties richt zich specifiek op onze doelgroep; meiden van 11 
t/m 25 jaar met een vluchtelingenachtergrond in Ede. Juist doordat 
we intercultureel werken, vinden we een succesvolle aansluiting bij 
deze groep. Wij proberen zo dicht mogelijk bij de cultuur van de 
meiden te komen, dit doen wij door zelf ook voor een deel te 
integreren in hun cultuur. Zo dansen we Arabisch, eten we Eritrese 
injera en drinken we Somalische thee. De afgelopen 3 jaren hebben 
we door deze aanpak in totaal zo’n 80 meisjes betrokken bij onze 
activiteiten die de aansluiting bij andere initiatieven nog niet hadden gevonden.  
 
Door in te voegen in hun cultuur voelen onze vrijwilligers als een van hen, aldus de meiden. Er 
ontstaat vertrouwen en veiligheid en vanuit deze basis gaan de meiden verbinding aan met de 
vrijwilligers. Onze aanpak vergroot het vertrouwen van ouders waardoor zij hun dochters in 
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vertrouwen naar onze activiteiten sturen en de rolfiguren van de vrijwilligers accepteren in het leven 
van hun dochters.   
 
Wij laten aan de meiden in de praktijk zien dat het mogelijk is om een brug te slaan van de ene 
cultuur naar de anders. Zo nodigen wij ze ook uit om een verbinding aan te gaan met de 
Nederlandse cultuur en deze ontstaat ook daadwerkelijk. Als vrijwilligers kunnen wij aan 
verschillende kanten (de meiden en de Nederlandse maatjes) uitleg geven over cultuur, waardoor er 
verbinding kan ontstaan. 
 
Wij zijn het netwerk 
Wij zien onszelf als meer dan vrijwilligers of professionals, wij zijn onderdeel van het leven van de 
meiden. Wij nodigen de meiden uit om mee te eten, onze verjaardag te vieren en de meiden appen 
ons regelmatig met een vraag of om even een gebeurtenis te delen. Omdat wij onszelf zien als hun 
netwerk en zo aan relaties bouwen, zijn vrijwel alle activiteiten bij een van de vrijwilligers thuis. Wij 
zijn het netwerk van de meiden, en via ons netwerk bouwen zij verder aan een eigen netwerk.  
 
Verbinding van verschillende etniciteiten 
Onze activiteiten dragen bij aan meer onderling begrip wat de leefbaarheid vergroot. Het principe 
‘onbekend maakt onbemind’ is zeker van toepassing. Door verschillende doelgroepen met elkaar te 
verbinden en ervoor te zorgen dat zij elkaar ontmoeten tijdens de activiteiten leren zij elkaar beter 
kennen en begrijpen. Voor vluchtelingmeiden betekent dit een betere integratie, een beter netwerk 
in Ede en een betere toekomst in Ede. Hiervoor hebben zij hun Nederlandse netwerk nodig. Juist de 
verbinding en samenwerking brengt beide groepen dichter tot elkaar. 
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2. Logisch projectkader  

 

2.1 Projectdoel  
 
Deze term slaat op het te behalen doel van The Girl Movement. Het bestuur van The Girl Movement 
is verantwoordelijk voor het behalen van dit doel, de uitvoering van deze verantwoordelijkheid 
wordt door 0,4 fte betaalde krachten en vrijwilligers gedaan.  
  
Doel  
De doelgroep participeert succesvol in de Edese samenleving. 
  
Doelgroep  
De doelgroep bestaat uit meisjes of jonge vrouwen tussen de 11 en 25 jaar oud met een 
verblijfsvergunning die op basis van het asielrecht wonen in Ede (en omliggende dorpen die officieel 
bij gemeente Ede behoren).  
  
Toelichting    

➢ Wanneer de doelgroep ‘succesvol participeert’, houdt dit in dat een meisje of vrouw naar 
haar vermogen mee doet in de samenleving van Ede.  

➢ Wanneer iemand  ‘meedoet of participeert’, houdt dit in dat de persoon in kwestie een 
(bij)baan, stageplek of vrijwilligerswerk heeft en beroepsonderwijs volgt. ‘Meedoen’ slaat 
ook op het weten van de weg in Ede, letterlijk en figuurlijk: routes naar hulpverlening, de 
route naar de winkel. Een belangrijk onderdeel van het succesvol participeren is dat de 
doelgroep niet alles zelf hoeft te doen, maar een beroep op haar netwerk kan doen. 
Hiervoor is het belangrijk dat de doelgroep een netwerk heeft dat succesvol participeert in 
de samenleving van Ede en de doelgroep bij de hand kan nemen wanneer het niet in het 
vermogen van de doelgroep zelf ligt om zelfstandig succesvol te participeren.  

 
De doelgroep woont in Ede (of omliggende dorpen die tot Gemeente Ede behoren) en bouwt 
daarmee een toekomst op in de samenleving van Ede. Zij zullen banen en stageplekken hebben of 
vrijwilligerswerk doen bij Edese organisaties.  
 
Dit doel wordt nagestreefd zolang er behoefte is vanuit de doelgroep en er nieuwe aanwas/instroom 
is vanuit de doelgroep zelf.    
  

2.2 Maatschappelijke effecten  
 
De maatschappelijke effecten van dit project en het doel van The Girl Movement zijn de volgende: 

➢ Doordat meiden worden aangemoedigd en ondersteund om te gaan studeren en werken 
zullen er minder bijstandsgerechtigden in deze doelgroep zijn. 

➢ De doelgroep is beter bekend met de Nederlandse cultuur en weet beter de weg in de 
samenleving van Ede. Hierdoor zullen zij betere opvoeders worden voor de volgende 
generatie.  

➢ Er is meer waardering tussen Nederlanders en asielmigranten. De kloof tussen deze twee 
groepen wordt verkleind. 

➢ Er is meer zichtbaarheid voor diversiteit en cultuur.  
➢ Er is meer cohesie tussen specifieke gemeenschappen zoals de Somalische en Eritrese 

gemeenschap en de Samenleving van Ede. 
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➢ Er is aanwas van nieuwe rolmodellen of 
sleutelfiguren uit de gemeenschap voor 
asielmigranten.  

➢ Er is sprake van tweezijdige integratie: de 
Nederlandse meiden integreren in de 
verschillende culturele groepen.  

➢ Er is sprake van een plek waar aanbod is voor 
(potentiële) vrijwilligers. 

➢ Er is sprake van verbreking van sociaal isolement.  
 

2.3 Projectresultaten / resultaatgebieden  
 
Om het doel van The Girl Movement te behalen, zijn de volgende resultaten nodig: 

1. Relatie bouwen: De doelgroep heeft contact en onderhoudt contact met vrijwilligers van The 
Girl Movement en heeft vertrouwen in de vrijwilliger. 

2. Ontmoeten: de doelgroep ontmoet elkaar, de Nederlandse vrijwilligers en leeftijdsgenoten 
afkomstig uit een andere etnische groep.  

3. Activeren/ emanciperen: de doelgroep wordt geactiveerd tot participatie in reguliere 
activiteiten. 

4. Individuele begeleiding: De doelgroep wordt individueel begeleid vanuit vertrouwen tot 
persoonlijke ontwikkeling.  

  
De resultaatgebieden zijn meetbaar aan de hand van de volgende indicatoren:  

1. Relatie bouwen: De doelgroep heeft contact en onderhoudt contact met vrijwilligers van The    
Girl Movement en heeft vertrouwen in de vrijwilliger.  

• Vrijwilligers hebben contact met nieuwe meiden door bij hen op bezoek te gaan.  
• Vrijwilligers kennen ouders/familie van het meisje. Dit is nodig om te bouwen aan 
het vertrouwen van het systeem (context) van het meisje.  
• Meisjes komen naar de activiteiten van The Girl Movement. 
  

2. Ontmoeten: De doelgroep ontmoet elkaar, de Nederlandse vrijwilligers en leeftijdsgenoten 
afkomstig uit een andere etnische groep.  

• Er zijn wekelijks activiteiten waar meisjes met verschillende etniciteiten aanwezig 
zijn.  
• Er zijn Nederlandse meiden aanwezig bij de clubs, zij vormen een deel van het 
Nederlandse netwerk van de doelgroep.  
• De doelgroep is gekoppeld aan Nederlandse maatjes.  
• De meisjes hebben een Nederlands netwerk bij wie ze terecht kunnen voor hun 
hulpvraag.  
  

3. Activeren/ Emanciperen: De doelgroep wordt geactiveerd tot participatie in reguliere 
activiteiten.  

• De doelgroep doet mee aan activiteit zoals met meidenclub een vrijwilligersactie 
organiseren.  
• De doelgroep heeft een bijbaan, stageplek of vrijwilligerswerk, en wordt hierin 
ondersteund door The Girl Movement. 
• De doelgroep draait mee in de organisatie van activiteiten.  
• Door het Nederlandse netwerk wat het meisje om zich heen heeft, ontwikkelt het 
meisje een betere beheersing van de Nederlandse taal.  
• De doelgroep doet mee met huiswerkbegeleiding wat tot betere schoolresultaten 
kan leiden. 
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4. Individuele begeleiding: De doelgroep wordt individueel begeleid vanuit vertrouwen tot 
persoonlijke ontwikkeling.  

• De doelgroep weet hoe zij kunnen solliciteren.  
• De doelgroep heeft kennis rondom seksualiteit.  
• De doelgroep heeft een (bij)baantje.  
• De doelgroep wordt gestimuleerd in een psychische ontwikkeling.  
 

2.4 Activiteiten  
 
De doelgroep bestaat uit meisjes of jonge vrouwen met een verblijfsvergunning die op basis van het 
asielrecht wonen in Ede (en omliggende dorpen die officieel bij gemeente Ede behoren) en tussen 
de 11 en 25 jaar oud zijn.  
 
Ons doel is om meisjes of jonge vrouwen met een verblijfsvergunning die op basis van het asielrecht 
wonen in Ede te stimuleren tot succesvolle participatie in de samenleving van Ede. Wij willen 
bereiken dat deze meiden in de actieve modus komen en mee gaan doen met de samenleving. Een 
belangrijke basis om hen hiertoe te stimuleren is relatie, verbinding en vertrouwen. Onze activiteiten 
zijn gebouwd op basis van de resultaatgebieden. Dit is gericht op het 
ontmoeten van elkaar en het leren kennen van elkaar. Hierdoor ontstaat 
verbinding en vertrouwen. Vanuit de verbinding fungeren de vrijwilligers 
van The Girl Movement als rolmodellen voor de meisjes. Vanuit relatie 
en vanuit een aantal activiteiten ondersteunen we meiden bij het 
uitbreiden van hun (Nederlandse) netwerk, het vergroten van hun 
zelfstandigheid en sturen we zo aan op empowerment, weerbaarheid en 
een groei van eigenwaarde. Deze doelen komen tot uiting in de volgende 
activiteiten.  
 

1. Relatie bouwen: De doelgroep heeft contact en onderhoudt contact met vrijwilligers van The 
Girl Movement en heeft vertrouwen in de vrijwilliger.  

• Somalische meidengroep: De meidenclubs zijn ervoor bedoelt om onderlinge relaties 
tot stand te brengen en te versterken. Tijdens deze meidenclub gebeurt hetzelfde als 
op Wereldmeidenclub, alleen is deze meidenclub specifiek gericht op meiden met een 
Somalische achtergrond. Zo eten wij bijvoorbeeld Nederlands en Somalisch eten, 
praten over thema's de specifiek Somalische meiden bezighouden en investeren in 
het Somalische en Nederlandse netwerk. 

  
2. Ontmoeten: De doelgroep ontmoet elkaar, de Nederlandse vrijwilligers en leeftijdsgenoten 

afkomstig uit een andere etnische groep.  

• Wereldmeidenclub: De meidenclubs zijn ervoor bedoelt om onderlinge relaties tot 
stand te brengen en te versterken. Daarnaast draaien veel vrijwilligers mee met deze 
activiteit, en vergroot dit ook het Nederlandse netwerk van de meiden. We doen 
gezellige dingen samen zoals bakken, knutselen, eten en praten over thema's die de 
meiden bezighouden. Deze meidenclub is veelal gevuld door een mix aan Eritrese en 
Syrische meiden, met een groeiende groep Somalische meisjes. 

• 17+ groep: De meidenclub is ervoor bedoelt om onderlinge relaties tot stand te 
brengen en te versterken. Daarnaast draaien veel vrijwilligers mee met deze 
activiteit, en vergroot dit ook het Nederlandse netwerk van de meiden. We doen 
gezellige dingen samen zoals bakken, knutselen, eten en praten over thema's die de 
meiden bezighouden. Deze meidenclub is veelal gevuld door een mix aan Eritrese en 
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Syrische meiden van boven de 17 jaar. Deze meiden zijn wat ouder en dat vraagt ook 
om een andere aanpak qua relaties bouwen dan bij de jongere meiden. 

• Kwartaaluitjes: Samen met de vrijwilligers hebben we elk kwartaal een leuk uitje. Zo 
gaan wij bijvoorbeeld een middagje naar Zeumeren, de kermis of een leuke culturele 
avond in theater Cultura.  

  
3. Activeren/ Emanciperen: De doelgroep wordt geactiveerd tot participatie in reguliere 
activiteiten.  

• Feestjes georganiseerd door samenwerkende partijen: een aantal keer per jaar 
organiseren jongerenwerkorganisaties in Ede gezamenlijk activiteiten. Denk aan de 
Multicultiparty (CVVE, YFC en Connect Us) of het Meidenfestival (Sabiel, Malkander, 
YFC). Voor de organisatie van deze feestjes betrekken we jongeren zelf. Dit is 
specifiek gericht op het zetten van meiden in hun kracht; op hun manier en vanuit 
hun talent kunnen zij meedragen aan de organisatie van deze feestjes. Daarnaast 
zijn deze feestjes erop gericht om het netwerk in Ede te verbreden en nieuwe 
jongeren te leren kennen.   

• Seksuele voorlichting: Veel meiden geven aan weinig tot niets te weten als het gaat 
om seks en seksualiteit. The Girl Movement vindt het van groot belang dat meiden 
hier over leren, en zo ook hun eigen seksualiteit durven te omarmen. Dit geldt niet 
voor elk meisje op hetzelfde moment, om deze reden valt het gedeeltelijk onder 
persoonlijke begeleiding. Zo mogelijk bieden we dit aan in groepscontext als het 
passend is bij de meiden (in 2019 wel gebeurd). Doordat zij bekend worden met hun 
eigen seksualiteit en dit meer zullen zien als iets positief, in plaats van iets negatiefs, 
kan het voor deze meiden (bijvoorbeeld) makkelijker worden om te participeren in 
activiteiten waar mannen en vrouwen samen zijn.  

• Kortdurende projecten: Aangezien het ons in 2019 niet is gelukt activiteiten zoals 
meidenvoetbal of dansles staande te houden vanwege een gebrek aan vrijwilligers 
maar we wel hebben gemerkt dat meiden behoefte hebben aan deze activiteiten zijn 
we dit meer projectmatig gaan aanbieden. Projecten van bijvoorbeeld 4 weken 
bieden we aan. We gaan dan sporten, kickboksen, dansen of iets creatiefs leren. Het 
doel van deze projecten is dat dit gebeurd in afstemming met behoefte van de 
meiden. Door het bij kortdurende projecten te houden kunnen meiden wel kennis 
maken met deze activiteiten en daarna kijken of ze er meer mee willen.  

• Huiswerkproject: steeds meer meiden die wij kennen gaan naar het regulier 
onderwijs in Ede. Zij spreken een behoefte uit aan hulp bij huiswerkondersteuning. 
Ook meiden die naar de ISK gaan stellen regelmatig vragen rondom hun huiswerk. 
We zouden graag een project starten waarbij de we dit structureel aanbieden zodat 
meiden grotere en gelijkere kansen in het onderwijs hebben. Dit willen we doen in 
combinatie met de Somalische groep. 

  
4. Individuele begeleiding: Doelgroep wordt individueel begeleid vanuit vertrouwen tot 
persoonlijke ontwikkeling  

• Bijles: Veel meiden geven aan moeite te hebben met hun schoolwerk, of niet direct 
mee te kunnen komen in de les. Om deze reden organiseren wij samen met 
vrijwilligers bijles middagen, waarin wij de meiden persoonlijke begeleiding geven 
omtrent bepaalde vakken die zij als moeilijk ervaren.   

• Individuele bezoekjes: Tijdens deze bezoekjes gaan wij met de meiden mee naar huis 
wanneer er vraag is bij iets in de thuissituatie, of wanneer de ouders een hulpvraag 
hebben die past binnen de kaders van The Girl Movement.    

• Praktische begeleiding: Wanneer de meiden aangeven hulp nodig te hebben bij een 
praktisch thema, bijvoorbeeld boodschappen doen, zorgen voor hun eigen 
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gezondheid of verhuizen biedt The Girl Movement vanuit een vertrouwensband deze 
hulp aan.   

• Individuele trajecten: Soms geven meiden aan hulp nodig te hebben bij trajecten die 
specifiek op hun eigen geestelijke of fysieke gezondheid gericht zijn. The Girl 
Movement wil hier een verbindende schakel zijn tussen eventuele hulporganisaties 
en de meiden zelf, of zelf in dit gat springen en zelf gehoor geven aan deze behoefte.  

• Weerbaarheidstraining: Soms hebben meiden specifieke vragen wanneer het gaat 
om het aangeven van grenzen en de omgang met mannen en jongens. The Girl 
Movement wil de meiden op een juiste manier hierin begeleiden, en geeft daarom 
weerbaarheidstraining in samenwerking met ketenpartners.   

  

2.5 Afbakening 
 
De doelgroep bestaat uit meisjes of jonge vrouwen tussen de 11 en 25 jaar oud met een 
verblijfsvergunning die op basis van het asielrecht wonen in Ede (en omliggende dorpen die officieel 
bij gemeente Ede behoren)  
 
The Girl Movement gaat niet op de stoel zitten van initiatieven die voor een deel dezelfde doelgroep 
benaderen. The Girl Movement bereikt meiden die ook in de doelgroep van andere sociale 
initiatieven zoals de Malkander en Youth for Christ vallen. Onze unieke stijl van werken en specifieke 
focus op meisjes tussen de 11 en 25 jaar met een asielmigratie achtergrond maakt dat wij deze 
meiden bereiken. Er is in Ede geen ander initiatief die dit op deze wijze aanbiedt. 
 
The Girl Movement heeft de volgende gebieden afgebakend als het gaat om het behalen van haar 
doel: 

• Zij richt zich op meisjes of jonge vrouwen met een verblijfsvergunning die op basis van 
asielrecht in woonachtig zijn in Ede 

• De doelgroep is tussen de 11 en 25 jaar oud 
• De etniciteiten die, vanwege kwantitatieve omvang, de primaire focus hebben binnen The 

Girl Movement zijn de Eritrese, Syrische en Somalische cultuur. De secundaire focus gaat uit 
naar meisjes voldoen aan de doelgroep voorwaarden, maar onderdeel zijn van een andere 
etniciteit dan deze drie. 

• Ook de Nederlandse vrijwilligers zijn onderdeel van de primaire focus binnen The Girl 
Movement. 

• Nederlandse vrijwilligers zijn uitsluitend vrouwen, vanaf de leeftijd 18 jaar.  
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3. Risico’s en maatregelen  
 

3.1 Krachtenveldomschrijving  
 

Gebruikers 
De doelgroep bestaat uit meisjes of jonge vrouwen 
tussen de 11 en 25 jaar oud met een 
verblijfsvergunning die op basis van het asielrecht 
wonen in Ede (en omliggende dorpen die officieel 
bij gemeente Ede behoren).   

Uitvoerders 
• Ketenpartners: Sportservice Ede, KenHem 

Community, Malkander, St. Sabiel, Youth 
for Christ, ISK Ede, Schakelklas, Doe en 
Leerplaats Ede Zuid, Thuis in Zuid 
Elskamp, etc.  

• Een projectleider: Marije van den Berg 
• Vrijwilligers : Swanita van Gent, Adaja 

Kraal, Elaine Kiyedi, Marianne 
Boonstoppel en Wilma Mussche, Davitha 
Beeftink, Yvonne Pruijmenboom 

Leveranciers 
• Sponsors: Ede Doet 
• Financiërs: Gemeente Ede en de Provincie 
• Ketenpartners: Sportservice Ede, KenHem 

Community, Malkander, St. Sabiel, Youth 
for Christ, ISK Ede, Schakelklas, Doe en 
Leerplaats Ede Zuid, Thuis in Zuid Elskamp, 
etc.  

• Winkels/ maatschappelijke initiatieven: 
bieden stageplek en werkplek aan. 

• Een projectleider: Marije van den Berg 
• Vrijwilligers : Swanita van Gent, Adaja Kraal, 

Elaine Kiyedi, Marianne Boonstoppel en 
Wilma Mussche, Davitha Beeftink, Yvonne 
Pruijmenboom 

Bestuurders 
• Bestuur: Wilma Mussche, Marije van den 

Berg en Adaja Kraal  

  

3.2 SWOT-analyse  
 

Sterktes  
* Wij werken op een cultureel sensitieve wijze. 
* Wij bereiken een groep die bij geen enkele 
ketenpartner zo duidelijk op de radar is. 
* Er is sprake van een grote wederkerigheid bij de 
meiden, zij blijven komen. 
* Wij vormen zo de enige spreekbuis voor deze 
meiden in Ede.  
  

Zwaktes  
* Wij zijn een netwerk, wat maakt dat bijdragen 
aan dit project voor vrijwilligers of betaalde 
krachten niet is afgebakend door werktijden. Dit is 
enerzijds onze kracht maar mogelijk een zwakte 
qua werkdruk voor onze vrijwilligers of betaalde 
krachten.  
* Wij hebben een tekort aan tijd en geld . 
* Inherent hieraan hebben wij een tekort aan de 
facilitaire middelen. 

Bedreigingen  
* The Girl Movement draait voor een groot deel op 
vrijwilligers, dit kan de duurzaamheid van het 
project beïnvloeden. 
* Complexe verhouding tussen professionele 
hulpverleners en The Girl Movement. 
  

Kansen  
* Doordat de meiden zich veilig voelen binnen een 
context waar alleen meiden zijn, worden hun 
(potentiële) talenten en krachten steeds meer 
zichtbaar. De meiden ontwikkelen, en ze worden 
steeds assertiever.  
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* Steeds meer Nederlandse meiden haken aan bij 
ons project als vrijwilliger, dit leidt tot 
verschillende kansen binnen de ruimte die tussen 
‘migrant en Nederlander’ is.  

  
 

3.3 Risico’s en maatregelen 
 
De hieronder genoemde risico’s zijn een opsomming en zijn in willekeurige volgorde genoemd. 
 
Risico 1.  
Op het moment van aanvang van het project is er nog geen financiering toegezegd. We willen deels 
bij de gemeente Ede een aanvraag indienen maar daarnaast ook een andere partij zoeken. Het is nog 
niet zeker of we voldoende financiering rond krijgen voor het tweede jaar van dit project.  

 
Maatregelen: 
- de financiering is zekerder als er twee partijen in betrokken zijn; 
- de maatschappelijke steun en noodzaak voor het project is groot; een bezuiniging zou kunnen 

zorgen voor een maatschappelijke weerstand en of problemen binnen het kader van de 
doelgroep doordat bepaalde elementen van The Girl Movement weg zullen moeten vallen. 

- Zoeken naar uitbreiding van de financieringsbronnen. 
- Het eerste waar we op zullen snijden zijn de personeelskosten en vrijwilligersvergoedingen maar 

dit brengt wel de duurzaamheid en starten van nieuwe projecten zoals het huiswerkproject in 
gevaar. 

 
Dit neemt niet weg dat de totale financiering in geen geval minder dan 35.000 mag bedragen. 
 
Risico 2 
Een kritische kijk op het oprichten van en eventueel verzet tegen ‘nog’ een maatschappelijk initiatief 
in een dorp waar al meerdere maatschappelijke initiatieven zijn.  
 
Maatregelen: 

- Uniciteit van The Girl Movement blijven bepleiten en deelnemers de kans geven om hun stem te 
laten horen tijdens publieke events en of sociale media of kranten.  

- Resultaatgebieden blijven aantonen als blijvend bewijs van de noodzaak van de uniciteit van dit 
project.  
 

Risico 3. 
The Girl Movement draait voor een groot deel op vrijwilligers. Dit kan de duurzaamheid van het 
project beïnvloeden. Daarnaast kan het als projectleider moeilijk zijn om alle vrijwilligers de juiste 
begeleiding en steun te bieden.  
 
Maatregelen: 

- Het begeleiden en coachen van enkele vrijwilligers zodat zij in staat worden gesteld om andere 
vrijwilligers de juiste begeleiding en steun te bieden.  

- Waardering laten blijken tegenover vrijwilligers en hen aan ons binden door middel van 
presentjes en dergelijke. 

- Vrijwilligers met een grote mate van inzet bieden wij de mogelijkheid tot een 
vrijwilligersvergoeding. Bij minimaal 4 uur per week is er de mogelijkheid tot een vergoeding van 
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75 euro per maand. Bij minimaal 8 uur per week is er de mogelijkheid tot een vergoeding van 
150 euro per maand. In beide gevallen maximaal 1500 euro per jaar.1 

 
Risico 4. 
De complexe verhouding die bestaat tussen professionele hulpverleners die betrokken zijn bij de 
doelgroep en The Girl Movement. The Girl Movement is bij de doelgroep betrokken als vrijwilliger, 
en niet als professional, dit heeft tot gevolg dat de doelgroep ons sneller betrekken in problematiek 
die in principe voor een professional bedoelt zou zijn.  
 
Maatregelen: 

- in de uitvoering van het project moet voldoende ruimte zijn voor ketenpartners in Ede om 
aansluiting te vinden en zodoende The Girl Movement als versterking van hun doel te zien.  

- Wij gaan in gesprek met professionele hulpverleners om te kijken hoe wij onze 
vertrouwensrelatie met de doelgroep in kunnen zetten in het belang van het 
hulpverleningstraject.  

  

 
1 www.belastingsdienst.nl 

http://www.belastingsdienst.nl/
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4. Uitvoering  
 

4.1 Team The Girl Movement 
 
The Girl Movement wil haar doelstelling behalen door middel van de inzet van een groeiend netwerk 
aan vrijwilligers. We willen vrijwilligers verbinden aan onze missie en visie. Met dit netwerk van 
vrijwilligers wil The Girl Movement een netwerk / familie zijn voor meiden en hun gezinnen in 
Ede. The Girl Movement is een vrijwilligersorganisatie die inzet op professionele nabijheid.  
 
We hebben vrijwilligers nodig rond:  

➢ De ontmoetingsplekken; vrijwilligers die de 
activiteiten als meidenclub begeleiden en 
organiseren. Meiden uitnodigen, betrekken en 
relaties opbouwen met de meiden.  

➢ De persoonlijke begeleiding; denk aan 
maatjesprojecten of een informeel bezoekje bij 
een van de meiden thuis, bijvoorbeeld voor het 
ondersteunen met solliciteren of huiswerk.  

 
Een aantal van deze zaken zullen elkaar regelmatig overlappen. Zoals een vrijwilliger die op bezoek 
komt bij een van de meiden om een brief uit te leggen en ook bij de club activiteiten aanwezig is.  
 
Mate van betrokkenheid van vrijwilligers  
Sommige vrijwilligers zullen structureel (bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks) betrokken zijn bij een 
aantal activiteiten of meiden. Andere vrijwilligers zullen meer eenmalig inspringen door bijvoorbeeld 
een grotere activiteit op projectbasis te ondersteunen.  
 
Op dit moment zijn er zo’n 6 vrijwilligers structureel betrokken. We willen dit komend jaar 
uitbouwen naar 8 vrijwilligers. Daarnaast zijn er nog een aantal vrijwilligers, circa 15, op minder 
structurele basis betrokken. Dit willen we uitbouwen naar 20 vrijwilligers. 
 
We merken dat het voor een structureel betrokken vrijwilliger circa een half jaar kost om de meiden 
goed te leren kennen en echt bij te kunnen dragen aan ons netwerk. Deze tijd is nodig voor relatie 
opbouw, de sleutel van ons netwerk. Dit maakt dat het tijd kost om goede vrijwilligers te werven en 
dit maakt ook dat vrijwilligers soms afhaken omdat het meer van hen vraagt dan haalbaar is voor de 
vrijwilliger. 
 
Aansturing vrijwilligers  
Het netwerk van vrijwilligers wordt aangestuurd door de kartrekker van de activiteit of door de een 
van de twee projectleiders. Kartrekkers van activiteiten waarbij de projectleider deze zelf niet trekt 
worden ook begeleid door de projectleiders. De aansturing en begeleiders vindt plaats tijdens een 
overleg rondom activiteiten en door middel van individuele begeleidingsgesprekken vanuit de 
projectleiders met de vrijwilliger.  
 
Samenwerking met ketenpartners  
The Girl Movement werkt samen met alle relevante ketenpartners in gemeente Ede. Voorbeelden 
hiervan zijn Malkander, Youth for Christ, CVVE, Sportservice en KenHem Community, Pro Persona 
(Cultuurrijke zorg) en Connect Us. De meeste van deze relaties zijn al gelegd en zullen in 2020 
intensiever worden waar nodig. CVVE en The Girl Movement zijn op de hoogte van elkaars 
vorderingen, en melden bij elkaar wanneer iemand aangeeft behoefte te hebben aan een maatje, of 
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wanneer een potentieel maatje op zoek is naar een meisje tussen de leeftijdsgrens die The 
Girl Movement hanteert. Meiden die de activiteiten van Connect Us bezoeken, worden vaak 
doorverwezen naar The Girl Movement; een plek waar alleen meiden zijn en meiden dus sneller 
naar toe zullen mogen blijven gaan. Er wordt ook contact gelegd met soortgelijke initiatieven uit 
andere dorpen/steden. The Girl Movement gelooft in verbinding, en verwelkomt dan ook graag een 
samenwerking die aansluit bij haar missie en visie. Op deze manier kan The Girl Movement optimaal 
ontwikkelen, en wordt zij een bekender gegeven voor velen en daardoor makkelijker te vinden.  
 

4.2 Organisatie en uitvoering  
 
The Girl Movement is gestart vanuit twee burgerinitiatieven die elkaar raken maar ook los van elkaar 
functioneren. Om deze initiatieven duurzamer te maken hebben we onze krachten gebundeld om te 
bouwen aan een groter netwerk van vrijwilligers om de meiden heen. Onze aanbod blijft rondom 
twee groepen gebouwd en uitgebouwd in afstemming op behoefte van de meiden. We hebben in 
2019 verschillende activiteiten ingezet die we niet gepland hadden maar waar de meiden om 
vroegen (variërend van een dagje uit tot sollicitatieondersteuning of vrijwilligerswerk). De groep 
waar Adaja Kraal projectleider van is, de Somalische groep. Adaja Kraal zal dit blijven doen op 
vrijwillige basis en zich minder bezig houden met de praktische zaken die bij de stichting horen. De 
groep waar Marije van den Berg projectleider van is de Syrische en Eritrese groep. Daarnaast zal 
Marije van den Berg zich bezig houden met de praktische zaken van de stichting, zoals afstemming 
met ketenpartners en begeleiden van vrijwilligers of stagiaires.  
 
The Girl Movement wil Marije van den Berg voor 0,2 fte per persoon een vergoeding geven in de 
vorm van salaris. Daarnaast draagt zij 0,2 fte vrijwillig bij. In totaal zal er dus 0,4 fte geleverd worden 
en zal de projectleider voor 0,2 fte uitbetaald worden. De projectleiders sturen bestaande 
activiteiten aan en zetten nieuwe activiteiten op. Daarbij werven en ondersteunen zij vrijwilligers.  
 
Een groot deel van 2019 is Adaja Kraal ook als betaalde kracht aan de slag geweest bij The Girl 
Movement. Vanwege persoonlijke redenen wil zij niet op deze manier betrokken blijven bij The Girl 
Movement, al blijft zij wel, op vrijwillige basis de kartrekker en projectleider van de Somalische 
meidengroep en voor de subsidieverstrekkers samen met Marije van den Berg het aanspreekpunt. 
Liefst zouden we een nieuwe betaalde kracht vinden die haar uren wil overnemen en mee wil 
bouwen aan The Girl Movement. Vooral de gemengde meidengroep groeit en we zoeken iemand die 
The Girl Movement mede kan ondersteunen of Marije als projectleider kan ontlasten. Aangezien het 
ons nog niet gelukt is hier iemand voor te vinden zijn we nu op zoek naar mensen die deels betaald 
betrokken willen raken bij The Girl Movement. Dat zou dan ook de persoon zijn waarmee de 
projectleider veel kan afstemmen. Binnen onze vrijwilligersgroep is dit ook uitgesproken. Er wordt 
nog gezocht naar de juiste en passende mogelijkheden. 
 
De betaalde krachten hebben een tweewekelijks overleg waarin zij ontwikkelingen binnen The 
Girl Movement bespreken. De betaalde krachten stemmen een duidelijk taakverdeling af rondom 
algemene taken als communicatie en het verbinden en begeleiden van vrijwilligers.  
 

4.3 Benodigde middelen  
 
De benodigde middelen zijn:  

➢ 2 betaalde krachten (waaronder 1 projectleider) in dienst van de stichting voor 0,8 fte voor 
het uitvoeren en aansturen van de taken en activiteiten van de The Girl Movement.  

➢ Subsidie van de Gemeente Ede.  
➢ Subsidie bij een andere subsidie verstrekker. 
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➢ Inzet van vrijwilligers.  
➢ Financiële steun vanuit ons betrokken netwerk. 

 

4.4 Activiteitenplanning 
 
De activiteiten zoals de Wereldmeidenclub, de 17+ groep, het organiseren van gezamenlijke feestjes 
met andere jongerenwerk partijen en de Somalische meidengroep zullen het gehele jaar doorlopen. 
Deze zijn al bezig en zullen niet stoppen. 
 
Taken die ook voorgezet zullen worden: 

➢ Als organisatie vrijwilligers en/of stagiaires ondersteunen, begeleiden en werven. 
➢ Projectleiders onderhouden contact met ketenpartners. 
➢ Kwartaaluitjes organiseren tussen de verschillende projecten en in samenwerking met 

reguliere activiteiten. 
 
Verder zullen we aan de slag gaan met een aantal nieuwe activiteiten waaronder: 

➢ Het opzetten van kortdurende projecten rondom vrijwilligerswerk, sport of seksualiteit. 
➢ Het opzetten van een huiswerkondersteuningsproject. 

 
Voor een specifiek urenoverzicht zie bijlage 4. 
 

4.5 Communicatie tijdens het project 
 
Volgend een opsomming van de verschillende kanalen die we tijdens dit project als 
communicatiemiddel zullen gebruiken. 
 
Externe communicatie: 

1. Social media: Facebook, Instagram, Snapchat en Whatsapp: Dit zijn de voornaamste kanalen 
waardoor wij met de meiden communiceren. Meiden zijn erg veel actief op social media, en 
ons gebruik van social media maakt de afstand tussen een (nieuw) meisje en ons veel 
kleiner. Social media fungeert als een van de grootste verbindingsfactoren: foto’s die 
gedeeld worden, statussen die geliked worden en nieuwe mensen die getagd worden onder 
een event.   

2. Website: Een eigen website met onze eigen visie en missie, verwoord op een manier dat 
deze voor een divers publiek (vluchtelingen, jonge meiden, ouders, 
Nederlanders) begrijpelijk is. Op deze website zal onze meest brede en algemene 
activiteitenagenda te vinden zijn, en zullen wij met regelmaat een blog omtrent ons werk 
posten.  

3. Papieren materiaal als flyers en posters: De ervaring leert dat mensen die de Nederlandse 
taal nog niet volledig beheersen vaak erg gebaat zijn bij flyers die een specifiek onderwerp 
bevatten, en niet per se een website met een grote agenda. Een flyer is tastbaar, en in die 
zin meer direct en meer toegankelijk.   

4. Communicatie achteraf: Achteraf communiceren we graag met onze vrijwilligers hoe zij iets 
ervaren hebben en bespreken we feedback. Dit doen wij graag door overleggen in te 
plannen, wanneer dit effectief en nodig is. Niemand is gebaat bij nutteloze overleggen, maar 
iedereen is gebaat bij een strak overleg aan de hand van een agenda over de onderwerpen 
die ingebracht zijn.  

5. Per half jaar zullen wij de behaalde doelen in een highlight rapportage aan de gemeente Ede 
en andere betrokkenen en subsidieverstrekkers doorgeven.  

 
Interne communicatie: 
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1. De betaalde krachten van The Girl Movement spreken twee wekelijks af om te werken aan 
het behalen van onze doelen.  

2. Per 2 maanden wordt er een overleg gepland met alle vrijwilligers om ervaringen, feedback 
en planningen te bespreken. 

3. Onderling communiceren de projectleiders en vrijwilligers veelal door middel van e- mail en 
Whatsapp.  
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4.6 Budget en financiering 
  
In onderstaand tabel is de begroting voor 2020 weergegeven. De loonkosten zijn een schatting, 
gemaakt op basis van een uurtarief van maximaal 35 euro (inclusief werkgeverslasten). Beide 
projectleiders worden op deze manier 0,2 fte betaald.   
 
Een specificatie van de begroting staat in bijlage 5. 
 

Stichting The Girl Movement   

    

Baten   

Subsidie Gemeente Ede  €                    10.000,00  

Overige subsidie aanvragen  €                    25.000,00  

Giften van kerken, donateurs e.d.  €                      2.000,00  

Giften via Ede Doet  €                      1.500,00  

    

Totaal baten  €                    38.500,00  

    

Lasten   

Personeelskosten  €                    25.000,00  

Communicatie/ promotie   €                          300,00  

Team  €                          500,00  

Overhead  €                          500,00  

Wereldmeidenclub  €                      5.500,00  

Somalische meidengroep  €                      1.100,00  

17+ groep  €                      3.000,00  

Huiswerkproject  €                          600,00  

Projecten  €                      2.000,00  

    

Totaal uitgaven  €                    38.500,00  
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5. Toekomstbestendigheid  
  
Volgende punten dragen bij aan de toekomstbestendigheid van ons project:  

➢ Beleidsondersteuning  
➢ Goed leiderschap  
➢ Duidelijke communicatie onderling  
➢ Menselijke kracht: door middel van het opzetten van een stichting kunnen wij ervoor zorgen 

dat het doel van onze activiteiten nagestreefd blijft worden. Op deze manier kunnen wij de 
visie en de missie van de stichting waarborgen, en duurzaam maken. Door uit te breiden tot 
een groter netwerk van vrijwilligers, groeit de draagkracht van deze missie en breidt deze 
missie zich als een olievlek uit in Ede. Hierdoor wordt de missie, visie en de uitvoering 
realistischer met oog op de toekomst. 

➢ Financiële steun: Vanuit de stichting willen we na 2019 subsidie aanvragen bij gemeente Ede 
en andere fondsen. Daarnaast willen we mensen de mogelijkheid geven om vrienden van 
onze stichting te worden en daarmee ook financiële steun te kunnen geven. In de toekomst 
zal crowdfunding een onderdeel van onze werkwijze worden, om de financiële zekerheid 
voor het jaar daarop te kunnen waarborgen.  

➢ Sociaal culturele aspecten 
➢ Gender – en sociale gelijkheidsaspecten 
➢ Financiële capaciteit 
➢ Betaalde krachten in dienst van de stichting om de achterkant van de zaken rondom de 

stichting tot uitvoer te brengen. 
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6. Voortgangsbewaking 

6.1 Voortgangsbewaking 
 
Gedurende de uitvoer van The Girl Movement wordt de voortgang richting het behalen van de 
doelen voortdurend bewaakt. De basis van de voortgangsbewaking is dit projectplan. 
 
In eerdere hoofdstukken worden indicatoren genoemd. Deze dienen als basis voor het 
resultaatgericht bewaken van de voortgang van dit project. De overige indicatoren worden verder 
uitgewerkt in hoofdstuk vier, waarin het activiteitenplan wordt uitgewerkt.  
 
Sturing vindt plaats op basis van verantwoordelijkheden. De projectleiders en het bestuur hebben 
hierin ieder hun eigen kerntaken, zoals beschreven staat in hoofdstuk 4, onder het kopje organisatie 
en uitvoering. Ieder heeft een eigen informatiebehoefte en zal al naar gelang handelen om zijn 
verantwoordelijkheid in het project goed te kunnen uitvoeren. De informatieverzameling, 
verwerking en rapportage zal hierop gericht zijn. 

 

6.2 Evaluatie 
 
Een interne eindevaluatie wordt eind 2020 gepland. 
 

6.3 Rapportage 
 
Rapportageverplichtingen verlopen volgens de subsidievoorwaarden van het Gemeente Ede en 
andere subsidieverstrekkers. 
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Bijlagen  

1. Persoonlijke beweegredenen  
 
The Girl Movement is ontstaan vanuit twee losse burgerinitiatieven. Adaja Kraal en Marije van den 
Berg zijn beide hun eigen meidennetwerk in Ede gestart. Adaja Kraal leidt een groep meiden 
(Somalisch), gestart vanuit een huiswerkbegeleidingsgroepje. De groep meiden (voornamelijk 
Eritrees en Syrisch) geleidt door Marije van den Berg is gestart door contacten met de internationale 
schakelklas (ISK) in Ede. Vanuit een gezamenlijk overleg kwam naar voren dat het goed zou zijn om 
onze krachten te bundelen.  
 

• Marije  
Jongeren raken mijn hart. Ze zijn in een fase van hun leven waarin ze ontdekken wie ze willen zijn. Ik 
geloof in het belang van voorbeeldfiguren. Volwassenen die zien wat de potentie van jongeren is. 
Volwassenen die je zien zoals je bent, je goed genoeg vinden zoals je bent en tegelijkertijd ook zien 
waar je nog kunt komen en je stimuleren stappen te nemen om te blijven ontwikkelen. Juist 
jongeren met andere etnische achtergrond of vluchtelingachtergrond hebben vaak ouders met een 
afstand tot de Westerse cultuur. Deze afstand is vaak groter dan de afstand van hun kinderen. Een 
volwassen voorbeeldfiguur die van je houdt om wie je bent, je ziet zoals je bent, met je etnische 
achtergrond (dat is deel van wie je bent) en tegelijkertijd in je gelooft, dat is wat deze jonge meiden 
nodig hebben. Iemand die hen vol vertrouwen in hun kunnen uitlegt hoe ze kunnen meedoen in de 
Nederlandse maatschappij en daarin zelf de keuze te maken wat ze willen. Gestimuleerd worden je 
hart te volgen.  
De afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld op het gebied van intercultureel werken o.a. aan de hand 
van de methodiek ‘Beschermjassen’. ‘‘Beschermjassen’ betekent bescherming bieden door mensen 
of groepen in te bedden in hun krachtbronnen. Veiligheid en warmte bieden, mensen omhullen in 
het oude vertrouwde, daarmee bestrijdt je uitsluiting en creëer je verbinding.’ (Bron: 
beschermjassen.nl). Krachtbronnen zijn dan situaties of bijvoorbeeld een lied wat doet denken aan 
het veilige van het kind zijn. Zo ging ik ooit met twee Syrische jongeren naar een dabke night (een 
event wat draait om de Syrische dans dabke) georganiseerd door ‘dreaming of syria’. Halverwege 
deze avond kwamen de zij naar mij toe en vertelden dat dit hun leukste avond in Nederland was tot 
nu toe. Dit voelde weer even alsof zij in Syrië waren. Natuurlijk danste ik de dabke mee. Dit gaf zo 
veel verbinding en vertrouwen dat deze zij benoemde dat ik een van hen was. Je bent half Syrisch. Je 
houdt van onze cultuur. Deze herkenning en erkenning geeft verbinding en vertrouwen van waaruit 
zij weer uitgedaagd kunnen worden.  
 

• Adaja  
Een jonge vrouw in ontwikkeling is een de meest complexe dingen die ik heb gezien in mijn leven. De 
vele elementen waardoor een jonge vrouw wordt gevormd zijn talloos, en de vele factoren die 
invloed hebben op haar keuzes ook. De weg van meisje naar jonge vrouw is vaak geen gemakkelijke 
weg, mits men gezegend is met goede rolmodellen, veiligheid en warmte en kansen binnen bereik. 
Dit alles is vaak niet het geval met jonge vluchtelingmeiden. Deze meiden zijn vaak nog maar enkele 
jaren in Nederland, hebben een klein Nederlands netwerk en laat staan goede Nederlandse 
rolmodellen. De kloof tussen de moedercultuur en de Nederlandse cultuur is vaak zo groot, deze 
kunnen zij alleen niet overbruggen. De reis die zij zullen moeten afleggen naar het worden van een 
jonge vrouw wordt zo extra zwaar, en dus een grote uitdaging om alleen af te leggen.  
Ik geloof in deze meisjes. Ik geloof in de potentie, de talenten en de passies die in deze meisjes 
verborgen zijn. Echter, des te meer geloof ik dat deze niet naar buiten zullen komen, mits zij goede 
rolmodellen leren kennen, veiligheid en warmte kunnen genieten en gaan realiseren en zien dat hun 
kansen binnen bereik leren.  
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Ik, als jonge vrouw, zet mij daarom met hart en ziel in voor de begeleiding van deze jonge meisjes 
naar het worden van een jonge vrouw die op succesvolle wijze deelneemt aan de Nederlandse 
maatschappij. Voor mij gaat succesvolle participatie hand in hand met het hebben van eigenwaarde, 
seksuele bewustwording, weerbaar zijn, assertiviteit en een gezond besef van de potentie en 
talenten die een meisje heeft.  
De afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld als rolmodel voor de jonge meiden binnen de Somalische 
gemeenschap in Ede. Wat twee jaar geleden startte als een wekelijkse dansles, mondde als snel uit 
in hechte relaties met deze meisjes waarin zij leerden om open te zijn, en ik mij steeds meer begon 
te realiseren in welke kloof zij, als jonge Somalische meisjes binnen een Nederlandse maatschappij, 
vallen. Tegelijkertijd zag ik zoveel talenten, potenties en passies in deze meisjes, maar kwamen deze, 
met name door deze kloof, zeer moeilijk tot uiting.   
Iemand die deze meisjes ziet staan, die hun potenties, talenten en passies gelooft en die 
zich verbind aan deze meisjes: dat is de sleutel tot succesvolle participatie in de Nederlandse 
maatschappij.  
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2. Schematische samenvatting a.d.h.v. hoofdstuk 2  
 

Projectlogica 

M
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* Doordat meiden worden aangemoedigd en ondersteund om te gaan studeren en werken 
zullen er minder bijstandsgerechtigden in deze doelgroep zijn. 
* De doelgroep is beter bekend met de Nederlandse cultuur en weet beter de weg in de 
samenleving van Ede. Hierdoor zullen zij betere opvoeders worden voor de volgende 
generatie.  
* Er is meer waardering tussen Nederlanders en asielmigranten. De kloof tussen deze twee 
groepen wordt verkleind. 
* Er is meer zichtbaarheid voor diversiteit en cultuur.  
* Er is meer cohesie tussen specifieke gemeenschappen zoals de Somalische en Eritrese 
gemeenschap en de Samenleving van Ede. 
* Er is aanwas van nieuwe rolmodellen of sleutelfiguren uit de gemeenschap voor 
asielmigranten.  
* Er is sprake van tweezijdige integratie: de Nederlandse meiden integreren in de 
verschillende culturele groepen.  
* Er is sprake van een plek waar aanbod is voor (potentiële) vrijwilligers. 
* Er is sprake van verbreking van sociaal isolement. 
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De doelgroep 
participeert 
succesvol in de 
Edese samenleving. 

De doelgroep bestaat uit meisjes of jonge vrouwen met een 
verblijfsvergunning die op basis van het asielrecht wonen in Ede (en 
omliggende dorpen die officieel bij gemeente Ede behoren) en tussen 
de 11 en 25 jaar oud zijn.  
 
* Wanneer de doelgroep ‘succesvol participeert’, houdt dit in dat een 
meisje of vrouw naar haar vermogen mee doet in de samenleving van 
Ede.  
 
* Wanneer iemand  ‘meedoet of participeert’, houdt dit in dat de 
persoon in kwestie een (bij)baan, stageplek of vrijwilligerswerk heeft 
en beroepsonderwijs volgt. ‘Meedoen’ slaat ook op het weten van de 
weg in Ede, letterlijk en figuurlijk: routes naar hulpverlening, de route 
naar de winkel. Een belangrijk onderdeel van het succesvol 
participeren is dat de doelgroep niet alles zelf hoeft te doen, maar 
een beroep op haar netwerk kan doen. Hiervoor is het belangrijk dat 
de doelgroep netwerk heeft dat succesvol participeert in de 
samenleving van Ede en de doelgroep bij de hand kan nemen 
wanneer het niet in het vermogen van de doelgroep zelf ligt om 
zelfstandig succesvol te participeren.  
 
De doelgroep woont in Ede (of omliggende dorpen die tot Gemeente 
Ede behoren) en bouwt daarmee een toekomst op in de samenleving 
van Ee. Hiermee zullen zij banen, stageplekken of vrijwilligerswerk 
doen bij Edese organisaties.  
 
Dit doel wordt nagestreefd zolang er behoefte is vanuit de doelgroep 
en er nieuwe aanwas/instroom is vanuit de doelgroep zelf.    
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1. Relatie bouwen 2. Ontmoeten 3. Activeren/Emanciperen 4. Individuele 
begeleiding 

In
d
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ren

 

* Vrijwilligers 
hebben contact 
met nieuwe 
meiden door bij 
hen op bezoek te 
gaan.  
 
* Vrijwilligers 
kennen 
ouders/familie 
van het meisje. 
Dit is nodig om te 
bouwen aan het 
vertrouwen van 
het systeem 
(context) van het 
meisje.  
 
* Meisjes komen 
naar de 
activiteiten van 
The Girl 
Movement. 

* Er zijn wekelijks 
activiteiten waar 
meisjes met 
verschillende 
etniciteiten aanwezig 
zijn.  
 
* Er zijn Nederlandse 
meiden aanwezig bij 
de clubs, zij vormen 
een deel van het 
Nederlandse 
netwerk van de 
doelgroep. 
  
* De doelgroep is 
gekoppeld aan 
Nederlandse 
maatjes.  
 
* De meisjes hebben 
een (Nederlands) 
netwerk bij wie ze 
terecht kunnen voor 
hun hulpvraag. 

* De doelgroep doet mee 
aan activiteit zoals met 
meidenclub een 
vrijwilligersactie 
organiseren.  
 
* De doelgroep heeft een 
bijbaan, stageplek of 
vrijwilligerswerk, en 
wordt hierin ondersteund 
door The Girl Movement. 
 
* De doelgroep draait 
mee in de organisatie van 
activiteiten.  
 
* Door het Nederlandse 
netwerk wat het meisje 
om zich heen heeft, 
ontwikkelt het meisje een 
betere beheersing van de 
Nederlandse taal. 
 
* De doelgroep wordt 
gestimuleerd in 
educatieve ontwikkeling 
en heeft kans om 
ondersteuning bij 
huiswerk te krijgen. 

* De doelgroep 
weet hoe zij 
kunnen 
solliciteren. 
  
* De doelgroep 
heeft kennis 
rondom 
seksualiteit.  
 
* De doelgroep 
heeft een 
(bij)baantje.  
 
* De doelgroep 
wordt 
gestimuleerd in 
een psychische 
ontwikkeling. 

A
ctivite

ite
n

 

* Somalische 
meidengroep 
* Wereldmeiden-
club 
* 17+ groep 
 

* Wereldmeidenclub 
* 
Huiswerkbegeleiding 
* Kwartaaluitjes 
* Meidenfestival en 
multicultiparty 
* 17+ groep 
 

* Meidenfestival 
* Seksuele voorlichting 
* Huiswerkbegeleiding 
* Individuele trajecten 
 

* Bijles 
* Individuele 
bezoekjes 
* Praktische 
begeleiding 
* Weerbaarheids-
training 
* Individuele 
trajecten 

In sommige activiteiten die gekoppeld zijn aan resultaten zit overlap. 
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3. Bijlage met ketenpartners en websites 
 
CVVE 
‘CVVE verbindt mensen vanuit een vluchtsituatie en Edenaren met elkaar. In samenwerking met 
inwoners en organisaties wordt bijgedragen aan een volledige en volwaardige integratie van nieuwe 
Edenaren.’ www.cvvede.nl  
 
The Girl Movement werkt onder andere samen met CVVE in het koppelen van Nederlandse maatjes 
aan de doelgroep. 
 
Youth for Christ 
‘Dichterbij jongeren komen. Dat is het verlangen van Youth for Christ Ede. Al sinds 2002 zoeken we 
jongeren op waar ze zijn. We geloven dat elke jongere in Ede de kans verdient om Jezus te leren 
kennen en voor Hem te kiezen.’ www.ede.yfc.nl  
 
The Girl Movement werkt samen met Youth For Christ rondom de organisatie van het 
meidenfestival. Daarnaast doet Youth for Christ ook jongerenwerk in Ede. 
 
Malkander 
‘Malkander werkt mee aan een positieve samenleving. Mensen sturen daarin zoveel mogelijk zelf hun 
leven. En daarbij helpen ze elkaar. Malkander ondersteunt, versterkt en verbindt mensen en groepen 
mensen in de gemeente Ede.’ www.malkander-ede.nl  
 
The Girl Movement werkt samen met Malkander rondom de organisatie van het meidenfestival. 
Daarnaast helpen zij jongeren bij het organiseren van activiteiten. 
 
Sportservice 
‘Sportservice Ede maakt sport en bewegen bereikbaar voor iedereen en draagt daarmee bij aan een 
gezonde leefstijl.’ www.sportservice-ede.nl  
 
The Girl Movement werkt samen met de Sportservice Ede rondom de organisatie van het 
meidenfestival en rondom de dansgroep. 
 
KenHem Community 
‘Al jaren zetten wij ons met hart en ziel in voor onze mooie wijk, met als doel Kernhem en 
Kernhemmers meer en meer tot bloei te zien komen. We doen dit op een uniek manier, met een 
aantal zeer diverse programma's. De programma's hebben één ding gemeen; ze combineren 
zingeving met de dagelijkse praktijk van leven.’ Www.kenhem.com 
 
The Girl Movement werkt samen met KenHem Community rondom het meidenvoetbal. Daarnaast 
zal The Girl Movement mogelijk KenHem Community gaan ondersteunen in het meidenwerk. 
 
Pro Persona (cultuurrijke zorg) 
‘Vanuit het zorgprogramma Jeugd van Pro Persona wordt, in nauwe samenwerking met het Centrum 
voor Jeugd en Gezin (CJG), de afdeling Preventie van Indigo en de regionale ketenpartner Opella, 
gestart met cultuurrijke zorg. Dit project is opgestart vanuit een maatschappelijk belang. Met name 
binnen het zorgprogramma Jeugd is het belangrijk om cliënten niet alleen op individueel niveau de 
juiste behandeling te bieden. Centraal staat dan ook het breder kijken en het gezamenlijk uitvoeren.’ 
www.degelderseroos.nl 
 

http://www.cvvede.nl/
http://www.ede.yfc.nl/
http://www.malkander-ede.nl/
http://www.sportservice-ede.nl/
http://www.kenhem.com/
http://www.degelderseroos.nl/
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The Girl Movement in gesprek met Pro Persona en Opella vanuit cultuurrijke zorg om te kijken waar 
wij kunnen ondersteunen vanuit onze vertrouwensrelatie met de doelgroep in het toe leiden naar 
professionele hulpverlening (waar dat nodig is). Daarnaast onderzoeken we mogelijkheden tot een 
weerbaarheidstraining. 
 
Connect Us 
‘Connect Us zoekt naar verbinding tussen Nederlandse en gevluchte jongeren. We doen dat door 
middel van sport, spel, dans en muziekactiviteiten. De activiteiten hebben een structureel karakter. 
Bij voorkeur is per lokaal initiatief wekelijks een activiteit. De avonden worden georganiseerd door de 
jongeren zelf. Het is bedoelt voor jongeren van de leeftijd +/- 16 - 26 jaar. De belangrijkste doelen 
van Connect Us zijn het creëren van verbinding en relatie tussen de jongeren. Connect Us is een 
initiatief wat met name gedragen wordt door christelijke jongeren.’ www.connectusinlove.nl  
 
The Girl Movement werkt samen met Connect Us in Ede. Zij bereiken de broers van de doelgroep. 
Onze doelgroep vindt geen aansluiting bij deze activiteiten. Waar mogelijk zoeken we samenwerking 
op zoals in kwartaaluitjes en organiseren we een Multiculti party (ook in samenwerking met Youth 
for Christ en CVVE) om verschillende groepen met elkaar te verbinden. Dit gebeurt ongeveer 4 keer 
per jaar. 
 
Stichting Sabiel 
‘Stichting Sabiel streeft naar een bevordering van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijken van 
Ede. Sabiel betekent bruggenbouwer. Als multiculturele stichting zetten wij ons in voor een divers 
programma aan zorg- en hulpverleningsaanbod en organiseren wij multiculturele activiteiten en 
projecten. Stichting Sabiel richt zich niet op specifieke groeperingen, maar is iedereen van harte 
welkom! ‘ www.sabiel.org 
 
The Girl Movement werkt samen met Stichting Sabiel rondom de organisatie van het meidenfestival. 
Stichting Sabiel organiseert ook een meidenclub in Ede ‘big sis’. 
 
ISK Ede 
De internationale schakelklas in Ede biedt jongeren (12-18 jaar) die nog niet zo lang in Nederland zijn 
de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren. Een groot deel van de doelgroep volgt hier dagelijks 
lessen. www.hetstreek.nl 
 
The Girl Movement onderhoudt contact met het ISK in Ede. 
 
Nieuwkomersschool De Schakel Ede 
Nieuwkomersschool De Schakel is een kleine basisschool, met op dit moment drie groepen. De school 
is een bestuurlijke onderwijsvoorziening voor kinderen die net in Nederland zijn in de leeftijd van 4 tot 
en met 12 jaar en in Nederland onderwijs volgen. De leerlingen zijn afkomstig uit de hele wereld. Zij 
spreken niet of onvoldoende de Nederlandse taal. Gedurende 1 (max. 2) jaar krijgen zij onder andere 
een intensief woordenschatprogramma aangeboden. Uiteraard is er ook aandacht voor de sociaal- 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen binnen een nieuwe cultuur: de Nederlandse. 
www.nieuwkomersschool-deschakel.nl  
 
The Girl Movement heeft contact met De Schakel voor de meiden vanaf 11 jaar die ook naar de 
meidenclub willen komen. 
 
Doe en Leerplaats Ede Zuid 
De Doe en leerplaats in hoogbouwflat Groot Haversteeg is ontwikkeld als veilige plek, uitvalsbasis 
voor bewoners en broedplaats voor talent ontwikkeling en ontwikkeling van initiatieven. Het centrale 

http://www.connectusinlove.nl/
http://www.sabiel.org/
http://www.hetstreek.nl/
http://www.nieuwkomersschool-deschakel.nl/
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doel daarbij is bewoners te stimuleren en ondersteunen bij het mee kunnen en willen doen in de 
Edese samenleving. Participatie in de breedste zin van het woord staat hierbij centraal. 
https://entrede.nl/groep/doe-en-leerplaats/over  
 
The Girl Movement heeft contact gehad met de Doe en Leerplaats voor een eventuele 
samenwerking. In de toekomst hopen we af te stemmen rondom huiswerkbegeleiding. 
 
Thuis in Zuid  
Inloophuis Thuis in Zuid is een laagdrempelige inloop voor bewoners van de hoogbouwflats in Ede-
Zuid. In de ontmoetingsruimte van de Elskampflat kunnen kwetsbare wijkbewoners elkaar 
ontmoeten maar ook terecht voor een luisterend oor, een spelletje en een kopje koffie.  
www.ontmoeting.org/locaties/ede/  
 
The Girl Movement stemt regelmatig af met Thuis in Zuid. We maken gebruik van dezelfde ruimte in 
de Elskampflat.  

https://entrede.nl/groep/doe-en-leerplaats/over
http://www.ontmoeting.org/locaties/ede/
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4. Urenoverzicht a.d.h.v. activiteitenplanning hoofdstuk 4.4 
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Activiteit           

Wereldmeidenclub 26 20 5 3 390 

Somalische meidengroep 40 10 2 3 240 

Kortdurende projecten 40 10 2 3 240 

Meidenfestival – Multicultiparty 12 6 4 4 288 

Huiswerkproject 40 6 2 2 160 

Uitjes  10 30 5 4 200 

17+ groep 26 10 4 3 312 

Individuele begeleiding zoals:           

Verjaardagsfeestjes 30 8 3 5 450 

Huiswerkbegeleiding/solliciteren 52 2 1 3 156 

Ontmoeten rondom vertrouwen 40 2 1 3 120 

Begeleiding en ondersteuning vrijwilligers           

Vergaderingen/overleg 8 0 5 4 160 

Bijeenkomsten ketenpartners 12 0 2 3 72 

Coaching vrijwilligers 2 0 6 1 12 

Kennismakingsgesprekken nieuwe vrijwilligers 10 0 2 1 20 

Projectleidersoverleg 50 0 2 4 400 

Totaal aantal uren         3220 
 

Al deze uren aan mankracht worden ingevuld door middel van: 
➢ Projectleider Marije van den Berg levert 832 uur waarvoor zij een vergoeding ontvangt. 

Daarnaast levert zij nog 832 uur waarvoor zij geen vergoeding ontvangt. 
➢ Voor nog 832 uur zoekt The Girl Movement naar een projectleider. 
➢ Vrijwilligers die betrokken zijn bij The Girl Movement leveren samen 1556 uur. 
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5. Specificatie begroting a.d.h.v. hoofdstuk 4.6 
 
Hier een specificatie van de lasten van de begroting te vinden. 

Lasten   
Personeelskosten  € 25.000,00   

  € 20.000,00  
Twee projectleiders worden ieder 0,2 fte uitbetaald met een 
uurloon van maximaal 35 euro per uur. 

  €   5.000,00  Vier vrijwilligers kunnen een vrijwilligersvergoeding krijgen.  

Communicatie  €       300,00   

  €       150,00  Website pakket (domeinnaam en emailadressen) 

  €       150,00  Posters en flyers + ontwerp + visitekaartjes (Alaa Alawad) 

Team  €       500,00   

  €       250,00  Bedankjes Willow Tree (10x25 euro) 

  €       200,00  
Bedank-uitje/teamuitje voor structureel betrokken 
vrijwilligers 

  €         50,00  
Bedankje voor minder structureel betrokken vrijwilligers 
(doosje bonbons o.i.d.) 

Overhead  €       500,00   

  €       350,00  Overige kosten (koffie, postmateriaal e.d.) 

  €       150,00  Bankkosten 

Werelmeidenclub  €   5.500,00   

  €   1.250,00  
Levensmiddelen zoals chips, cola, fruit en materialen. Voor 
ongeveer 20 meisjes is dit gemiddeld 35 euro per keer. 

  €       200,00  
Speciale gelegenheden zoals verjaardagen of een 
kleinigheidje bij kerst. 

  €   1.050,00  Budget knutselacitiviteiten e.d. (vaak via Ede Doet) 

  €   3.000,00  
Kwartaaluitjes (budget grotere activiteiten, hier wordt vaak 
apart voor geworven (zie inkomsten). 

Somalische groep  €   1.100,00   

  €       350,00  
Levensmiddelen zoals chips en cola. Voor ongeveer 10-15 
meisjes is dit gemiddeld 10 euro per keer. 

  €       300,00  
Speciale gelegenheden zoals verjaardagen of een 
kleinigheidje bij kerst. 

  €       450,00  Kwartaaluitjes (een dagje uit naar het strand bijvoorbeeld). 

17+ groep  €   3.000,00   

  €       700,00  
Levensmiddelen en materialen. Voor 10 meisjes is dit 
ongeveer 20 euro per keer. 

  €       800,00  Budget knutselacitiviteiten e.d. (vaak via Ede Doet) 

  €       100,00  
Speciale gelegenheden zoals verjaardagen of een 
kleinigheidjes bij kerst. 

  €   1.400,00  
Kwartaaluitjes (budget grotere activiteiten, hier wordt vaak 
apart voor geworven (zie inkomsten). 

Huiswerkproject  €       600,00   

  €       600,00  Levensmiddelen tijdens huiswerkproject (locatie = gratis) 
Kortdurende 
projecten  €   2.000,00   

  €   2.000,00  Inzet vrijwilliger, locatie huur, levensmiddelen, materialen 

   

Totaal  € 38.500,00   
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