Jaarverslag 2017
Na een zeer succesvolle pilot in ’s-Hertogenbosch waarbij maar liefst 93% van de deelnemers aan de
NJO pilot aldaar een verbetering wisten te melden mbt schoolresultaten, sociale vaardigheden en
sportparticipatie werd er vanaf het begin van 2017 met verschillende gemeenten contact gelegd om
te komen tot uitbreiding van het NJO netwerk.
In ’s-Hertogenbosch werd er een politieke discussie gevoerd over het aanbieden van ontbijten op
school of thuis aan de keukentafel. De toekomst zal leren van welke wijze van ontbijtaanbod de
kinderen in onze doelgroep het meeste profijt ondervinden. Het NJO blijft van mening dat ontbijten
thuis, in alle rust, aan de keukentafel dient te gebeuren.
Na een bespreking met staatssecretaris Jette Klijnsma werd in het begin van dit jaar duidelijk dat
het NJO via de gemeenten gebruik kan maken van de “Jette Klijnsma gelden”. Dit ter voorkoming
en/of verlichting van armoede. Hiermee kwamen de gesprekken bij diverse gemeenten in een
stroomversnelling.
Via de Stichting Swalm en Roer voor Onderwijs en Opvoeding in Roermond kwamen wij in contact
met de wethouder Jeugdzorg van Roermond, Mevr. Marianne Smitsmans.
Deze voortvarende wethouder gaf intern opdracht tot het opmaken van een Beleidsnotitie over
Armoede in het algemeen en Jeugdarmoede in het bijzonder.
Na constructief overleg tussen de Gemeente Roermond en de directies van twee Roermondse
basisscholen werd besloten om een pilot, waaraan in eerste instantie 150 scholieren gedurende een
half jaar zullen gaan deelnemen, in de loop van 2018 te starten.
Twee bestuursleden moesten helaas afzien van verdere activiteiten binnen het NJO wegens
uitbreiding van professionele activiteiten in beroep en studie. Bovendien werd het echtpaar Ghossein
verblijd met de geboorte van hun eerste zoon Amin. Wij danken allen voor hun inzet en wensen hen
voor de toekomst alle goeds. Na ampele overwegingen heeft de heer Rini van Erp uit Empel te
kennen gegeven om de functie van secretaris op zich te willen nemen.
In 2017 werden voorbereidingen geïnitieerd om het netwerk binnen het Nederlandse basisonderwijs
en gemeenten verder te activeren.
Daarnaast werd er in 2017 verder gewerkt aan het uitwerken van een strategisch plan om voor het
komende jaar om in meer Nederlandse gemeenten met het NJO van start te kunnen gaan. Daarbij
werd een ranking lijst aangelegd waarbij de hoogste percentages van gezinnen “onder de
armoedegrens” in die gemeenten in kaart werd gebracht. Naast ons eigen netwerk zullen deze
gemeenten door ons worden benaderd.
Ook werd er dmv deelname aan de cursus “Lobby Lokaal” een begin gemaakt om een strategie te
ontwikkelen om Nederlandse Supermarkten voor de funding van het NJO te kunnen inschakelen. Het
is ons uitgangspunt om na een pilot met NJO ontbijten -gefinancierd op basis van “Jette Klijnsma
gelden”- de toekomstige funding voor de aankoop van de BIO-ontbijten via afronding op € 1,-- van
de kassabonnen binnen de Nederlandse supermarkten te genereren. Vooralsnog is dit een proces dat
erg stroperig verloopt.
De maandelijkse nieuwsbrieven “Eerste maandag van de maand 12.00 uur; de sirenes loeien… het
NJO laat van zich horen” werd onderbroken ivm de voorbereidingen op strengere regelgeving AVG
die per 25 mei 2018 van kracht wordt.
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