
Subsidieaanvraag van: 422. Sk 
 

 

Naam rechtspersoon  

  Stichting KliederBoel  

Is er sprake van een mede-aanvrager?  

  Ja  

Naam van je activiteit  

  Mama & Papa Café Soesterkwartier  

Beschrijving van je activiteit  

  

Mama & Papa Café Soesterkwartier is al vier jaar de ontmoetingsplek voor (aanstaande) 
ouders/verzorgers en hun kinderen t/m zes jaar in het Soesterkwartier en Isselt. Bij ons kun je andere 
ouders/verzorgers en kinderen uit de wijk (en daarbuiten) ontmoeten, opvoedingstips uitwisselen & samen 
thee of koffie drinken! Toegang, activiteiten en eten/drinken zijn gratis.  
Onze locatie: Verkeerstuin Amersfoort 
We bieden twee verschillende ochtenden aan:  
 
Peuter & Kleuter ochtend 
 
Elke woensdagochtend organiseren we Peuter & Kleuter Verkeerstuin. Een ontmoetingsochtend voor 
ouders/verzorgers met hun kind (eren) t/m zes jaar. Kinderen kunnen samen in de verkeerstuin op 
fietsjes, loopautootjes en stepjes heerlijk (overdekt)rondrijden, er is een glijbaantje, vrolijke kleurplaten om 
te kleuren en er zijn heel veel kinderboekjes om te lezen. Voor alle ouders (en kinderen) staat er een 
ontmoetingstafel waar we vanaf 10 uur met koffie/thee/ fruit-groente smoothie /limonade & fruit 
gezamenlijk een 'bakkie' doen. Tijdens deze ochtenden zal met enige regelmaat iemand aanwezig zijn die 
op vakgebied te maken heeft met opvoeden & opgroeien en daar iets over komt vertellen/ ouders-
verzorgers op een infomele wijze de mogelijkheid hebben om vragen te stellen. Denk aan logopedie, 
consultatiebureau, informatie over kinderschoenen, onderwijs etc  
 
Mama & Papa Café -ochtend 
 
Iedere tweede en vierde vrijdagochtend van de maand open. We bieden dan leuke/ interessante 
workshops/activiteiten aan die ouders/verzorgers alleen of samen met hun kind(eren) kunnen doen. 
Daarnaast kunnen ouders/verzorgers samen met andere ouders koffie/thee drinken terwijl de kinderen 
heerlijk (overdekt) samen spelen in de Verkeerstuin.  
 
In 2018 willen we het Mama & Papa Cafe Soesterkwartier graag voortzetten. 
Naast meer informatieve workshops betreft opvoeden & opgroeien willen we ook een aantal 
creatieve/bewegings workshops gaan aanbieden: 
- Ontdek het Buiten : zes keer dit jaar gaan ouders met hun kind(eren) naar buiten onder begeleiding van 
een bioloog via organisatie Ontdek het Buiten om in de nabij gelegen natuurtuin van alles samen te 
ontdekken. In 2017 hebben we twee workshops als try out gedaan en dit was zeer succesvol. B-Slim 
financiert voor ons 4 van de zes workshops. 
- Kinderyoga  
- Muziek op schoot  
 
In de decembermaand besteden tijdens beide openstellingen extra aandacht aan Sinterklaas en Kerst.  
 
Het Mama &Papa Café Soesterkwartier team bestaat 1 moeder die de gehele coördinatie doet van het 
Mama & Papa Café Skw en meerdere moeders zijn gastvrouwen tijdens de openstellingen.  

Startdatum activiteit  

  01/01/2018  

Einddatum activiteit  

  12/31/2018  

Wijk  

  Soesterkwartier Isselt  



Doel(en) uit het wijkplan waar je activiteit aan bijdraagt  

  

* Laagdrempelige ontmoetingsplek 
* Helpen verminderderen van financiele zorgen 
* Continuïteit van voorzieningen, ontmoetingsplekken, informatiebronnen en activiteiten 
* Verborgen armoede 
* Verminderen van eenzaamheid  

Welke resultaten wil je bereiken?  

  

* Het zijn van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor ouders/verzorgers van kinderen t/m zes jaar 
waar nieuwe contacten opgedaan kunnen worden, de dagelijkse zorgen even opzij gezet kunnen worden 
en informatiepunt betreft opvoeden en opgroeien. 
*Organiseren van laagdrempelige activiteiten en extra aandacht voor Week van de Opvoeding, 
Kinderboekenweek, Sinterklaas en extra activiteiten in de zomervakantie. 
*Toegankelijk Kindertheater. Organiseren van 5 kindertheatervoorstellingen in 2018 waarbij kinderen 
gratis naar binnen mogen en ouders een kleine bijdrage betalen waarmee we weer de knutselactiviteit, 
drinken voor de kinderen en een klein stukje van de kosten van de voorstellingen mee bekostigen.  
 
*Mama & Papa Café bestaat al vier jaar in de wijk en is voor veel ouders inmiddels een vaste 
ontmoetingsplek, informatievoorziening (website & facebook & tijdens openingsuren bv door workshops) 
 
*Ouders ( kinderen) waarderen het enorm dat Mama & Papa Café gratis activiteiten en koffie/thee 
aanbieden. Geeft een dorpsgevoel zo wordt gezegd, is daardoor laagdrempelig. Mama & Papa Café biedt 
hulp door kledingruilbeurs, vakantieactiviteiten, ondersteuning ouders met (gratis)kerstcadeautjes voor 
hun kinderen(ook via Wijkteam), signalering als we merken dat iemand in een moeilijke situatie zit ( 
bieden van luistert oor & eventueel informatie/advies)  
 
 
*Organiseren van gratis activiteiten zoals kindertheater, workshops, knutselen etc. Wij zijn een 
laagdrempelige voorziening in de wijk en dat willen we graag zo houden. Wij bieden workshops aan, 
deels bestaande uit opvoedhandvaten voor ouders. Door coördinatie & organiseren van het -12 overleg in 
de wijk willen we de samenwerking met andere organisaties continueren en intensiveren.  
 
*Sociaal isolement komt ook voor bij ouders/ verzorgers van kinderen. Wij willen dat doorbreken met onze 
ontmoetingsplek….  

Begroting: beschrijf per post wat de kosten voor de activiteit bedragen  

  

Begroting voor heel 2018: 
 
Huur huisvesting 800 euro 
 
Coordinatie 2018 10.236,60 euro incl BTW 
Organisatie openstellingen, openen & sluiten, ontvangst ouders en kinderen, begeleiding en 
ondersteuning vrijwilligers, gezicht naar buiten, aanspreekpersoon voor samenwerking met andere 
organisaties, fondsenwerving, werkzaamheden betreft communicatie, social media.  
47 ochtenden (openstellingen) x 4 uur x 45 euro per uur x 21% BTW 
 
Workshops 2018 1400 euro 
Knutselmaterialen en overige materialen 250 euro 
Koffie-thee-lekkers-fruit voor openstellingen 250 euro 
Onvoorziene kosten 750 euro 
Overige activiteiten: 1600 euro 
- Week vd Opvoeding 
- Kinderboekenweek 
- Sinterklaas 
- Zomervakantie activiteit 
Poster & flyer mbt kenbaar maken activiteiten/openstelling 250 euro 
5 Kindertheatervoorstellingen 4500 euro 
Vrijwilligersvergoeding voor vrijwilligers 1500 euro  
 
Totale kosten betreft 21.536,60 euro 
 
Hiervan wordt 9.000 euro aangevraagd bij andere fondsen/subsidie verstrekkers  

A. Totale kosten voor de activiteit  

  12.536,60 €  

B. Eigen bijdrage en/of co-financiering  



  1.400,00 €  

Toelichting bronnen co-financiering  

  
Co-financiering door ABC Soesterkwartier en B-slim en inkomsten van entree 5 kindervoorstellingen 
(alleen ouders betalen entree)  

A - B: Gevraagde subsidie voor de activiteit (automatische berekening)  

  11.136,60 €  

Is er voor deze activiteit ook ergens anders subsidie aangevraagd?  

  Ja  

Waar is voor deze activiteit ook subsidie aangevraagd?  

  
we gaan in januari 2018 subsidie aanvragen bij Sociaal Fonds Amersfoort en het Amersfoorts 
Cultuurfonds  

- Aantal onbetaalde krachten (vrijwilligers) dat de activiteit uitvoert.  

  10  

- Aantal betaalde krachten in FTE dat de activiteit uitvoert.  

  1  

- Gebruik maken van bestaande faciliteiten  

  
We maken gebruik van de Verkeerstuin, website en facebook Mama&PapaCafé Skw, gebruik van 
wijkwebsite Soesterkwartier, sociale kaart, WIJ-Kaart Skw  

- Aansluiten bij bestaande activiteit(en)  

  
Wij zijn zelf al vier jaar een bestaande activiteit in de wijk. We sluiten regelmatig aan bij andere initiatieven 
zoals: mini-festival Buiten de lijntjes, Winterkwartier, Zomerkwartier etc  

F: Toekomst zonder subsidie  

  

We zullen nooit helemaal zelfstandig kunnen draaien. Er zal vooralsnog subsidies nodig zijn om te 
kunnen blijven bestaan maar nu we onderdeel zijn van Stichting Kliederboel kan dat mogelijk via 
meerdere subsidieverstrekkers, giften en sponsering en zijn er wellicht meerdere mogelijkheden maar die 
moeten we nog ontdekken het komende jaar.  

G: Toekomstig potentieel op nog grotere bijdrage aan gestelde doelen  

  
Mama & Papa Café Skw wil in de toekomst een ontmoetingsplek voor ouders met kinderen zijn waar 
vanuit allerlei activiteiten, informatie momenten en nieuwe initiatieven zich ontwikkelen op gebied van 
opvoeden en opgroeien.  

 

 

 


