
Verslag stichting Perla’s Vriend

Ingrid Vriendwijk is al langer dan 25 jaren bewoonster in Schiebroek en sinds 10 jaren actief als
zorgondernemer in de wijk. Door het gemis van een plek voor de kinderen van de wijk, heeft zij,
eigenaar van Lorena’s thuiszorg, het initiatief genomen om in het pand van Lorena’s Thuiszorg een
vergaderkamer te gebruiken om de kinderen op te vangen, om zodoende activiteiten met hen te doen.
Al snel werd de vergaderkamer veel te klein voor de groep kinderen, die steeds groter werd.

Begin 2016 is er gestart met ongeveer 20 kinderen en dit is snel opgelopen naar 40 tot 50 kinderen.
Mede door de vragen en de behoeften van de bewoners van de wijk heeft zij in oktober 2016 stichting
Perla’s Vriend (Wijkie), (sinds kort is de naam gewijzigd in Stichting Perla’s Vriend) opgericht. Er zijn
elke dag activiteiten voor de kinderen en volwassenen. In de vakanties zijn er extra activiteiten in de
wijk en gaan wij ook op stap met de kinderen die niet op vakantie gaan. Hiermee hebben zij een
verhaal voor als ze weer naar school gaan. In kringgesprekken wordt dan gevraagd wat iedereen in
de vakantie heeft gedaan. Dan is het leuk om ook iets te kunnen vertellen (sociale inclusie).

Naast de activiteiten met de kinderen participeren wij ook in wijkactiviteiten, zoals een jaarmarkt
georganiseerd door de wijkambassadeurs. Dit zijn bewoners die de sociale cohesie in de wijk willen
bevorderen. Wij doen ook mee met Opzoomeractie voorlezen als stimulans voor de taalontwikkeling.
We doen mee met het initiatief van een bewoonster in de wijk die een soort markt organiseert. Verder
organiseren wij ook activiteiten voor volwassenen zoals, koffieochtend met ontbijt, aanschuifmaaltijd,
kookworkshops, samenkomsten, laagdrempelige taallessen, zumbalessen, bingo en spelletjesavond.
De volwassenen maken dankbaar gebruik van deze gelegenheid en het aantal bezoekers neemt
steeds toe.

Ook worden wekelijkse en maandelijkse activiteiten met en voor de kinderen georganiseerd,
spelletjesmiddag, kinderbingo, kookworkshops, speurtochten. Naast deze activiteiten nemen we ook
wel eens een groep mee naar het theater, een speeltuin of naar de film.

De stichting moet een veilige en gezellige plek zijn waar mensen hun eigen ambities vorm kunnen
geven maar waar ook ruimte is om problemen aan te pakken, in samenwerking met partijen in de wijk.

Wij werken ook samen met diverse partijen in de Wijk, zoals Dock, TOS, overige ondernemers en
organiseren wij samen diverse activiteiten (b.v. zomeractiviteiten)


