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Huiswerk Begeleiden
1.0 Introductie
De AfroEuro Huiswerk begeleiding is een project dat bedacht is in 2010, en uitgevoerd werd
in 2011.
Het project geeft ondersteuning aan de opvoeding van Afrikaanse kinderen in Nederland, via
samenwerking met de Afrikaanse migrantengemeenschap in Nederland.
Er is geconstanteerd dat er problemen zijn bij het opvoeden van allochtone kinderen. Dit is te
verwijten aan het feit dat de meeste Afrikaanse migrante ouders weinig kennis hebben van
het Nederlandse onderwijssysteem en het Nederlandse taal .
De meeste Afrikaanse ouders zijn niet in staat hun kinderen te helpen met hun huiswerk of bij
te dragen aan extra bijles voor hun kinderen. Het vermogen om hun kinderen te helpen in het
maken van hun huiswerk is er vaak niet. Dat zorgt voor een negatieve effect op de
leerprestaties van hun kinderen op school. Dit effectheeft invloed op de Afrikaanse
gemeenschap en het integreren in het Nederlandse maatschappij.
Dit rapport geeft een overzicht van alle activiteiten die in 2011 door het Huiswerk
begeleideing project van Stichting AfroEuro zijn gehouden.

1.2 Project doelen
•

Ons doel is het verbeteren van de academische vaardigheden van de Afrikaanse
jongeren door ze te motiveren en te helpen bij het maken van hun huiswerk.

•

Ook willen wij buitenlandse jongeren bij betrekken die in Nederland een goed
academishe achtergrond hebben. Die mensen werken als vrijwiliigers aan het project,
zij brengen hun vaardigheden aan het praat bij het assisteren aan dit project en
tegelijke tijd ook iets terug te doen voor hun gemeenschap.

•

Over het algmeen ishet onze doel om een betere en zekere toekomst te bieden aan
Afrikaanse studenten in Nederland.
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2.0 Plan van Aanpak
Om die doel te bereiken, houden wij een bijeenkomst waar jongeren van de basisschool en
1ste jaar van het voortgezet onderwijs iedere week bijeenkomen. Hier kunnen de lage
opggeleide hulp krijgen van de hoge bij het maken van hun huiswerk. Hierbij hebben we hulp
geroepen van vrijwilligers die dit project ondersteunen door het assisteren van deze kinderen.
Regelmatig nemen wij de groep mee om deel te nemen aan educatieve activiteiten waarbij
zij meer algemene kennis op kunnen doen. We nemen ze mee naar plaatsen als het
historische musea, de openbare bibliotheek en kunnen ze deelnemen aan andere sportieve
activiteiten.

3.0 Doelgroep
Het project is gericht op Afrikaanse kinderen en kinderen van andere nationaliteiten in
Nederland. Met name die uit de Ghaneese gemeenschap in zowel het basisonderwijs en de
eerste jaren van de middelbare school tussen de leeftijd van 8 jaar tot 15 jaar. Het project wilt
goed opgeleide Afrikaanse jongeren motiveren andere te ondersteunen in het Nederlandse
taal en ander huiswerk.

3.1 Locatie
De meeste van de activiteiten werden georganiseerd in Den Haag Laak. In 2011 werd de
Huiswerk begeleiding georganiseerd bij de Tuimelaar, Suze Tobertsonstraat 85-89, Den
Haag. Echter, werd er in december 2011 een nieuwe locatie gekozen door Stichting Zebra en
de Gemeente Den Haag, omdat det gebouwen werd gesloten door de gemeente.Op dit
moment is er een nieuwe ontmoetingsplaats : Stortenberkerstraat 201, Den Haag.

4.0 Verwachte resultaten
We verwachten dat dit project de allochtone kinderen zal helpen bij het verbeteren van hun
onderwijs prestaties en kennis. En hen de mogelijkheid zal geven hulp te krijgen bij het
maken van hun huiswerk met name op het gebied van wiskunde en de Nederlandse taal.
Ook verwachten we hulp van buitenlandse jongeren die in Nederland een goed academishe
achtergrond hebben. Die mensen kunnen we gebruiken als vrijwilligers, zij brengen hun
vaardigheden in praktijd bij het assisteren bij het maken van het huiswerk.
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5.0 HuiswerkBegeleidenactiviteiten 2011


Open dag



Zaterdag school



Koninginnedag- Barbeque



Bezoekje aan Scheveningen



Sportdag



Bezoek aan de bibliotheek



Kerstontbijt



Vriwilligelligersvergoeden

5.1 Open Dag
Op zaterdag 4 juni 2011, organiseerde AfroEuro Foundation een open dag voor alle studenten
en vrijwilligers die bij wilde dragen aan het huiswerk project. Het programma begon om 9.30
uur. Het vond plaats bij de Tuimelaar, Suze Tobertsonstraat 85-89, Den Haag. Het
evenement stond open voor iedereen, toegang was gratis.
De open dag was de officiële start van het huiswerk begeleidingsproject, georganiseerd door
AfroEuro Foundation. Het programma was opgericht om n alle studenten, vrijwilligers en
ouders die mee willen werken aan het huiswerk begeleidingsproject bijeen te brengen.
Tijdens het evenement waren er sociale-culturele optredens van een aantal geselecteerde
studenten van het Huiswerkproject.
Er was ook een vertoning van alle taken die de vrijwilligers en studenten tijdens de huiswerk
klas gaan begeleiden. De vrijwilligers die bij het project betrokken waren, werden ook
voorgesteld aan de ouders.
Een toespraak werd gegeven door de heer Vincent Gambrah, die alle ouders aangemoedigden
hun kinderen naar het huiswerk project te brengen.Dit is zeer gunstig voor het verbeteren van
de academische prestaties en sociale integratie van Afrikaanse kinderen in Nederland. Hij
moedigde de ouders aan om effectief te communiceren met hun kinderen, zodat ze weten wat
voor problemen hun kinderen meemaken. Hij legde ook uit dat de vrijwilligers er klaar voor
stonden om hulp te bieden aan ouders die hulp nodig hadden met bij het betalen van hun
kinds collegegeld. Daardoor voelen de ouders zich gemakkelijker en verwelkomd. En zou het
informeren van de projectteam over de behoeften van hun wijk gemakkelijker gaan. Ook
benadrukte de heer Gambrah dat het huiswerkbegeleidings project niet alleen helpt bij het
verbeteren van de academische prestaties van de leerlingen maar ze ook motiveert. Het leert
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een kind zo sociaal mogelijk om te gaan met naasten en het helpt ook bij het opbouwen van
vertrouwen ten opzichte van hun collega's. Ze leren om te communiceren en hoe ze met
andere moeten omgaan. Hij adviseerde de studenten om het huiswerk project serieus te
nemen en te komen wanneer zij hulp nodig hebben van de vrijwilligers. Ze ontwikkelen hun
capaciteit en bereiden zich voor om betere burgers te worden met een betere toekomst.
Ouders die aanwezig waren kregen de mogenlijkheid om vragen stellen en vervolgens
antwoord te krijgen. Er waren ook muziek optredens van de leerlingen. Het evenement
eindigde rond 13u30.
Het promotie voor dit evenement werd mede mogelijk gedaan door middel van een designed
flyer,radio en online reclame door de AfroEuro Hi-Lite magazine. Het evenement was
succesvol en over het algemeen aanbevolen door veel ouders en vrijwilligers.
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5.2 Zaterdag school
In heel 2011, zal er elke zaterdag tussen 10u00-12u00 lessen plaatsvinden voor de studenten.
Dit dag is gekozen om andere veld-of sociale activiteiten te vermijden.
Het idee van het organiseren van de zaterdag les was om studenten extra hulp aan te bieden
zodat ze hun huiswerk kunnen maken. Elk student neemt dan zijn/haar huiswerk mee tijdens
deze lessen en dan krijg dan hulp van een van de vrijwilligers. De vrijwilligers luisteren naar
de leerlingen, hun inspanningen worden ondersteund en gecorrigeerd op de gebieden waar zij
hulp nodig hebben.
De hoofd vakken die het belangrijkste zijn, zijn wiskunde en Nederlands. De basis vorm van
communicatie in Nederland. Sommige studenten vroegen ook om extra lessen Engels en
Frans. Maar er doordat er geen kennis was in het Franse taal kon er ook geen hulp
aangeboden worden.

5.2.1 Heeft de Zaterdag school geholpen?
Veel ouders van wie de kinderen regelmatig aanwezigwaren bij de huiswerk school en
luisterde naar de vrijwilligers waren zeer tevreden over de resultaten die zij opmerkte aan het
eind ook waren er verbetering in hun schoolprestaties.. De studenten waren in staat om hun
school huiswerkop tijd in te leveren en ook kwamen ze op school met vragen. Over het
algemeen zijn de meeste van deze studenten gemotiveerd om te leren ook waren ze zeer
geïnteresseerd in wat er om hun heen gebeurde. Ze werden sociaal gemotiveerd en kregen
meet vertrouwen. Ook leerde ze om te communiceren met hun Afrikaanse collega’s terwijl ze
wat leerden over hun cultuur. Dit is bewijs dat de zaterdagschool helpt.
Hieronder vindt u enkele foto's gedeeld over studenten in het Huiswerk begeleiden.
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5.3 Koninginnedag- Barbeque (Zaterdag, 30April 2011)
30 april was een speciale dag in Nederland. Het is een nationale feestdag, hierbij vieren we de
verjaardag van de (voormalige). Op deze dag, organiseerde AfroEuro een openlucht barbecue
voor de vrijwilligers en studenten die lid zijn van de Huiswerk project. De barbecue was
georganiseerd op 10:30 bij Tuimelaar, Suze Tobertsonstraat 85-89, in de speeltuin. Het weer
was erg warm en mooi. Met gezellige activiteiten die de studenten erg leuk vonden. Sommige
ouders van de leerlingen kwamen ook rond om hun bezorgdheid te delen en hun steun te
betuigen. Het evenement eindigde om ongeveer 13:00.
Somigen maakte fotos van de barbque
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5.4 Bezoekje aan Scheveningen (Sea life)
Tijdens de zomer periode, gingen de studenten op vakantie in het hun scholen, zo kwamen
we met een idee om een socialiserende uitje te organiseren. Vandaar dat er een reis naar Sea
life in Scheveningen-Den Haag werd gepland. De groep vertrok om ongeveer 10:00. De
meeste van deze kinderen vertelden dat ze nog nooit in scheveningen waren geweest en dat
ze het interessant vondenom deze plaats te bezoeken. De reis was om de schoonheid van de
natuur te verkennen en om hun goed beeld te geven van wat er om allemaal om hen heen in
de buitenwereld gebeurd. De reis werd deelgenomen door vrijwilligers en studenten. Elke
ouders werd gevraagt 10 euro entree bij te dragen.
De excursies werd geleid door een instructeur die ze hielpen bij het verkennen van het leven
op zee. De studenten mochten vragen stellen. Veel van de studenten waren erg gelukkig met
het zien van verschillende soorten vissen in de zee , de technologie ontworpen door de mens
wat het mogelijk een bezoek te brengen aan dit park. Na de excursie, gingen de leerlingen
naar Mc Donalds voor een picknick. Het evenement was erg mooi en succesvol. Veel van de
studenten omschreven het als een voldaan gebeurtenis.
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Enkele gezamenlijke groepsfoto's op de reis naar Scheveningen.

5.5 Sportdag
De AfroEuro Sportdag was een gezamenlijk programma georganiseerd voor zowel de
studenten onder de huiswek begeleiden project en de AfroEuro jeugd. De sportdag was een
evenement georganiseerd op het Laakveld. Tijdens dit evenement, konden deelnemers
deelnmen aan spelletjes als: voetbal, volleybal, tafeltennis en basketbal. Andere die zich
hadden verslapen konden joggen. Het sportevenement in de ochtend om ongeveer 10:00 in de
ochtend.. Het evenement werd georganiseerd door steun van de AfroEuro vrijwilligers.
Hapjes en drankjes waren voor personen die hebben deelgenomen aan de evenementen. Het
AfroEuro-Huiswerk Begeleiden Project
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programma eindigde om ongeveer 13:30 en al vertrokken konden naar hun diverse
bestemmingen.
Sommig fotos gemaakt door verschillende bronnen
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5.6 Bezoek aan de bibliotheek
Op zaterdag de 6 augustus 2011, het team bezocht de Schideswijk Library ongeveer 10:00
Het bezoek aan de bibliotheek was een leescultuur bevorderen bij studenten van de Huiswerk
projectteam. In de bibliotheek, de bibliotheek verzorger had een kort gesprek met de
leerlingen door hen te leren hoe om boeken te lenen bij de bibliotheek, waar de verschillende
boeken te vinden in de bibliotheek. Werd uitgelegd dat de bibliotheek bestaan om studenten
te leren om vlot te lezen en het is open voor alle studenten. Hij legde ook uit dat de beste en
meest recente boeken altijd zijn te vinden in de bibliotheek zodat de kinderen moet de tijd en
stimuleren hun ouders te brengen aan de bibliotheek ten minste tweemaal per maand.
Studenten waren ook verteld dat de Bibliotheek is altijd een van de beste plaatsen om te lezen
en huiswerk te maken.
Veel van de studenten ging door de bibliotheek om te kijken hoe ze kunnen lenen boeken
lezen. Degenen met vragen zijn ook toegestaan om vragen te stellen last van hen. De
bibliotheek excursie eindigde om ongeveer 12.30 uur en ze allemaal vertrokken naar hun
verschillende huizen.

5.7 Kerst ontbijt
Op zaterdag 17 december 2011, was er een kerst-bijeenkomst. Dit werd deelgenomen door
alle ouders, studenten en vrijwilligers van het huiswerk project. Het programma begon om
10:00 en het werd georganiseerd op Stortenberkerstraat 201, Den Haag. Omdat dicht bij
Kerstmis was, toonde ouders hun liefde aan hun kinderen.Sommige ouders van vrijwilligers
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bereidde een ‘Afrikaanse kerstontbijt’ voor de leerlingen, waarvan ze met z’n allen konden
genieten en lekker met elkaar konden kletsen over de kerstperiode. Tijdens het feest
bespraken studenten, ouders en vrijwilligers hun uitdagingen tijdens het project. Het
evenement was zeer levendig en veel studenten mochten n een gedicht opdragen. De heer
Yaw Boakye moedigde ook alle leerlingen en ouders aan om deel te blijven nemen aan het
project. Het evenement was zeer interactief en eindigde uiteindelijk om ongeveer 13:00.
Het evenement was de laatste vergadering van het jaar 2011. De groep was klaar voor de
kerstvakantie. Het team wenste elkaar een vrolijk kerstfeest, en een gelukkig nieuw jaar. De
groep zou hervatten op zaterdag 7 januari 2011.

6.0 Vrijwilligers vergoeden
Aan bijdrage vragen we elke ouder van elk kind een maandelijkse bijdrage van 15 euro te
betalen voor de ondersteuniing van de kinderen
De bijdragen van de ouders worden gebruikt om logistieke en administratieve kosten te
dekken. Dezelfde bijdrage wordt gebruikt om de transport kosten van onze vrijwilligers die
zeer betrokken zijn in het bijstaan van de kinderen in het maken van hun huiswerk te dekken.
Vrijwilligers / Studenten die deelnemen aan het Huiswerk Project

6.1 Lijst van Vrijwilligers


Karin Abbey



Juliet Akoto



Judith Foster



Yaw Boakye



Emmanuel Boakye



Sandra Abbey



Vanessa Boadi



AbenaBemah



Vincent Gambrah
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6.2 Lijst van genoteerdestudenten


Michael Nyame



James K.A. Niama



Mercy Nyame



Elton Yeboah



Alisha Osei Tutu



BenedictaLamptey



RaphelAgyeiwaah



Priscilla Lamptey



KeziahBoakye



Love Adiyiah



Rachel Ocansey



Andy Sarpong



Mc. Williams



Micheal Williams



Edna



Glennis



Priscilla Annor



MagdelenaAsamoah



Pamela Kudjo



Favour Morrison Kudjo



Elton Yeboah



Eunice Sarfowaah



Jeremiah Kudjo



Sarah Quason



Fibi
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Dorithy



Amanda Ndedeh



Unique



RandolfAkoto



Debora

7.0 Uitdagingen
Constant: Hoewel we al bijna zo'n 30 studenten hebben zij er een aantal van de studenten erg
consisten. Sommige kinderen leggen uit dat hun ouders de maandelijkse kosten van 15 euro
niet kunnen betalen , waardoor ze niet regelmatig komen.
Financiële ondersteuning: Door gebrek aan consistentie van de kant van sommige studenten
en hun oudersis er te weinig geld om de maandelijkse bijdrage die wordt gebruikt voor de
vrijwilligers te betalen, het project lijdt financiële beperkingen. Tot nu toe is er geen
financiële steun ontvangen.

8.0 Aanbevelingen
Bij de beoordeling van de totale groei van de Huiswerk begeleiden project, is het volgende
nodig om de groei en het succes van het project te verzekeren.
•

Er zijn finaciele partners en sponsers nodig die elke maand donaties kunnen geven
voor het maximale efectieviteit van het project.

•

Er is vraag naar meer vrijwilligers die aanwezig kunnen zijn en ondersteunen bij de
huiswerk begeleiding.

•

Nederlandse studenten en gepenconeerden die geinteresseerd zijn kunnen worden
aangemoedigd om zich op te geven , het project te ondersteunen en om het project uit
te breiden.

•

Ook vragen we donateurs en organisaties boeken, leer en les materiaal te doneren om
de academische prestaties van de deelnemers te verbeteren.
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9.0 Sponsors / Partners
Afroeuro Stichting Uitvoering van de Huiswerk project werkt samen met andere belangrijke
partners’ en sponsors. Bij de partners wordt er verwacht dat ze ondersteuning en technisch
advies geven aan de uitvoering van het project.

Partners’ voor de uitvoering van Huiswerk Project zijn onder andere:


De Konigin Beatrix School



Voormalig Directeurvan de Konigin Beatrix school



Ghaneese gemigreede ouders in Den Haag



Zebra Foundation

10.0 Conclusie
De huiswerk begeleiding is een lopend project van Afroeuro Foundation. Het project is
gericht op empowerment Afrikaanse studenten en migranten in Nederland door hen te
ondersteunen bij hun huiswerk. Met dit project,stimuleert Afroeuro Foundation Afrikaanse
studenten zichzelf niet te onderschatten op hun bijdrage in deze samenleving.
Het Huiswerk begeleidings project beoogt het verbeteren van de academische vaardigheden
en prestaties van de Afrikaanse allochtone studenten in Den Haag-Nederland. Elk weekend,
kunnen kinderen en jongeren van allochtone gezinnen samenkomen om hun huiswerk te
maken.
Het project is uniek en moedigt oudere jongeren aan om de jongere studenten te
ondersteunen in het maken van hun huiswerk. Het project biedt migranten de kans motivatie,
steun en bescherming te bieden aan studenten
De programma's waren educatief, informatief en onderhoudend.
Het Huiswerk project wordt sterk aanbevolen. Er is mogelijkheid voor uitbreiding als er meer
partners en sympathisanten helpen aan financiële en sociale donatie. Het project wordt
ondersteund door een team van toegewijde vrijwilligers die onvermoeibaar werken bij het
zorgen dat deze leerlingen genoegondersteuning krijgen bij hun schoolwerk. Meer
vrijwilligers worden ook aangemoedigd om de uitvoering van het project te ondersteunen.
Het project helpt de leerlingen aan een hoger onderwijsniveau en om een positieve bijdrage
te bereiken aan het levensonderhoud van de Afrikaanse migranten gezinnen in Nederland.
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Het Huiswerk begeleidins project en de jeugd Porject zijn lovenswaardige initiatieven die
advies en ondersteuning nodig hebben.
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