
BELEIDSPLAN STICHTING OLD SCHOOL APELDOORN 
 
Inleiding 

Jurrien en Janet ten Brinke leven een lang gekoesterde droom. Samen met 6 kinderen vanuit een 

groot pand het leven delen met mensen in de wijk. Van betekenis zijn voor hen die een beetje extra 

liefde, tijd en aandacht nodig hebben. Vanuit het perspectief dat ieder persoon even waardevol is. 

Een levensmotto dat zij proberen uit te stralen in hun werk en in de opvoeding van hun kinderen. Ze 

leggen de lat hoog; ‘Je leeft niet van half negen tot vijf, maar vanaf het moment dat je opstaat totdat 

je gaat slapen.’ 

Droom in vervulling  

Het was hun droom om deze aandacht voor anderen verder uit te werken middels de ANBi stichting 

Old School in Apeldoorn. Via deze stichting is in december 2016 de Sebastiaanschool aangekocht en 

verbouwd, waar naast een eigen woongedeelte voor het gezin een buurthuis, simpele zorgboerderij 

en huiskamer voor de wijk is gerealiseerd. Ook zijn een aantal lokalen verbouwd tot 5 woonunits, 

waar jonge moeders worden opgevangen om voor een periode van 1,5 tot 2 jaar middels 

professionele zorgverlening weer zelfredzaam te zijn. Naast de familie ten Brinke woont er nog een 

gezin in het pand, om als goede buur relatie op te bouwen met de medebewoners. Eenmaal per 

week wordt er gezamenlijk met elkaar gegeten in de activiteitenruimte. 

De wijkactiviteiten (voor alle generaties) worden vormgegeven door zelfsturende vrijwilligers teams, 

bestaande uit wijkbewoners, bewoners van de Sebastiaanschool, leden van diverse kerken uit zuid en 

natuurlijk in samenwerking met de diverse maatschappelijke organisaties uit de directe omgeving. 

Met als doel om meer verbinding onderling te creëren, samen op te trekken en er voor elkaar te zijn. 

Doelstelling 

Old School Apeldoorn is een plek waar mensen graag zijn, waarin je ervaart dat elk mens uniek en 

waardevol is, je gastvrij ontvangen wordt en liefde, zorg en aandacht aan elkaar besteedt.  

Stichting Old School doet dit middels: 

● Het organiseren van activiteiten voor inwoners (kinderen, tieners, volwassenen en 

kwetsbaren in de samenleving) van de wijk Apeldoorn Zuid, met als doel om mensen aan 

elkaar te verbinden waardoor de samenleving in de wijk wordt bevorderd, mensen elkaar 

beter leren kennen en voor elkaar zorgen waardoor eenzaamheid wordt bestreden. 

● Tijdelijke opvang van mensen in nood, die voor een periode niet geheel zelfstandig kunnen 

leven en wonen; - en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn.  

De doestelling van onze ANBI - stichting worden gerealiseerd door vele projectteams en 

werkgroepen van mensen van diverse maatschappelijke organisaties in Apeldoorn Zuid, als ook door 

vrijwilligers en wijkbewoners.  

Bestuursleden 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: 

● Voorzitter   dhr. R. Bringsken 

● Secretaris  mw. I. Wassink 

● Penningmeester dhr. J.K. Harmsen 



● Algemeen lid  mv. M. Oudenampsen 

● Algemeen lid  dhr. J. ten Brinke 

Beloningsbeleid 
Bestuursleden verrichten onbezoldigd hun werkzaamheden, evenals alle betrokken vrijwilligers van 

de stichting.  

Activiteiten 
Kinderen  

● 1x per 2 maanden een kinderfeest voor buurtkindere 

● Joy for KIDS - enkele sportactiviteiten per maand om buurtkinderen in beweging te krijgen en 

uit hun sociale isolement te halen.  

Tieners/jongeren 

● Wekelijkse tienerclub (inclusief maaltijd) om tieners in de buurt uit hun sociale isolement te 

halen. 

● Wekelijke sportactiviteiten gericht op om tieners in de buurt in beweging te krijgen en uit 

hun sociale isolement te halen. 

● Jaarlijks een sportweek in samenwerk met Football Ambassadors om tieners in de buurt in 

beweging te krijgen en uit hun sociale isolement te halen. 

● Tienerhonk in kelder  

Volwassenen 

● Wekelijkse inloop/koffieochtend/opvoedcursus voor (jonge) moeders uit de wijk 

● Organiseren van 12 (thema) bijeenkomsten voor wijkbewoners om hun sociaal meer 

weerbaar te maken. 

Thema’s preventief gericht op: 

o Problemen binnen relaties 

o Opvoeding 

o Schoolprestaties van kinderen 

o Analfabetisme 

o Informatie en begeleiding via Schuldhulpmaatje voor wijkbewoners 

● “Zuidhap” een sociaal maandelijks evenement tegen eenzaamheid in de vorm van het 

gezamenlijk koken en eten door en voor wijkbewoners. 

●  4 keer per jaar het bevorderen van de sociale interactie in de wijk in de vorm van 

interculturele kookworkshops en 2 BBQ’s voor en door wijkbewoners. – 

● Moestuin; de aanleg en gebruik van moestuin voor en door wijkbewoners. Middels deze 

natuurlijke ontmoetingsplek en het werken in deze moestuin willen we eenzaamheid 

uitbannen voor jong en oud. 

Toekomst 

Investeren in mensen die in en rondom Old School en in de wijk wonen.  

Dit alles doordat we wat mogen vertellen en laten zien van Gods liefde. 

We hopen en geloven dat dit project een inspirerend voorbeeld wordt hoe mensen van een 

droom en een mooi plan uiteindelijk hun levenswerk maken. Gewoon, door allereerst en 

vooral jezelf te zijn en te kiezen iets van je leven te delen met mensen om je heen. ‘Begin 

klein, denk groot’   



 


