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De Kleine Ambassade (voorheen Stichting Kik’r) wil de weerbaarheid van kin-
deren vergroten en hun betrokkenheid bij de eigen leefomgeving stimuleren. 
Onze ANBI-stichting bestaat uit een klein team van toegewijde specialisten. Met 
elkaar maken wij uiteenlopende onderwerpen begrijpelijk en toegankelijk voor 
kinderen, zodat zij hierover een mening kunnen vormen en het leuk of nuttig 
vinden om hierover mee te denken. Wij zorgen er ook voor dat hun mening 
wordt gehoord. Kinderen voelen zich serieus genomen, vinden het sneller inte-
ressant en zullen zich, ook in de toekomst, meer betrokken voelen.  
Lees alles over onze projecten op dekleineambassade.nl.

De Kleine Ambassade 2014
Resultaten



Burgerschap
Kindergemeenteraad Schiedam
•	 1665 kinderen, 24 basisscholen en 9 wijken zijn jaarlijks betrokken
•	 600 kinderen woonden een Gesprek met de stad bij
•	 We gaven democratielessen aan 800 leerlingen in Schiedam
•	 Er zijn 3 adviescommissies actief (milieu, economie, veiligheid)
•	 Digitaal lesmateriaal op kindergemeenteraadschiedam.nl 
 
Gemeenteraadsverkiezingen
•	 822 kinderen vulden de verkiezingsenquête in
•	 Armoede was volgens hen het belangrijkste thema
•	 1700 kinderen brachten een stem uit in de Kinderstembus 

Maar ook:
Klein nieuws
•	 120 kinderen gaven in het Nieuwe Stadsblad een reactie op regionale 
 actualiteiten 

Voorlichting
 
DUS?! Ik ben puber! 
•	 Oplage: 10.000 exemplaren
•	 Verspreid in 3 gemeenten: Schiedam, Capelle a/d IJssel en Westland
•	 Aanvragen van ouders vanuit heel Nederland 

Lekker Fris feest in Theater aan de Schie 
•	 135 leerlingen van 6 basisscholen feestten mee
•	 Lekker Fris team van 13 jongeren 

Kunst en cultuur
 
SchavUITagenda
•	 Meer dan 500 kinderen werkten in de afgelopen 2 jaar mee aan 6 edities
•	 Oplage: 4000 exemplaren per editie

Kik’rTV
•	 In	2014	zijn	13	afleveringen	van	Kik’rTV	uitgezonden	op	LOOKtv	
•	 Gemaakt samen met 6 scholieren van het voortgezet onderwijs, 4 stagiairs 
	 van	het	Grafisch	Lyceum	en	225	basisschoolleerlingen

Kunst- & cultuureducatie op rkb De Vlinder
•	 520 leerlingen van rkb De Vlinder volgen het kunst- en cultuurprogramma  
 op maat
•	 Een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 
•	 Opgesteld in samenwerking met de kunst- en cultuurinstellingen in Schiedam

 

“In 2014 heeft de Kleine Ambassade meer dan 20 
succesvolle (participatie)projecten uitgevoerd!”

Wij betrekken kinderen bij hun leefomgeving 
en laten ze zien dat zij als actieve burgers 
bij kunnen dragen aan de leefbaarheid van 
hun omgeving of stad. Dat doen we onder 
andere door kinderparticipatie in (gemeente)
beleid te bevorderen en kinderen te leren 
om het verschil te maken binnen de eigen 
leefomgeving

Ons doel is om de weerbaarheid van kinderen 
te vergroten. Dat doen we door ze voldoende 
kennis te geven waarna ze zelf een bewus-
te mening kunnen vormen en verstandige 
keuzes kunnen maken. Daarnaast brengen we 
kinderen, ouders en organisaties met elkaar 
in gesprek, waardoor ook volwassenen zich 
bewuster worden van hun eigen rol.

We willen participatie door kinderen in kunst 
en cultuur bevorderen. Daarnaast bieden we 
kinderen een vorm van kunst- en cultuur- 
educatie die aansluit bij hun leefwereld en 
omgeving en die ze stimuleert meer gebruik 
te maken van het aanbod in de stad.



Kunst en cultuur
 
Doe-stadsplattegrond & zomerpakket
•	 4000 gezinnen ontvingen het zomerpakket met de doe-stadsplattegrond  
 van Schiedam 

Maar ook: 
•	 Filmproject Hollandse huiskamers

Natuur & milieu
 
Duurzaamheidsprojecten Sint Jozefschool
•	 Een doorgaande leerlijn op maat, waarmee 550 leerlingen van de school  
 wekelijks extra lessen krijgen over duurzaamheid 

Afvallab Vlaardingen
•	 2500 kinderen hebben de speelkaarten Natuur, Milieu en Energie ontvangen 

Afval the Game Vlaardingen
•	 44 Vlaardingse kinderen werkten aan een eigen milieuspel

Bedrijven & beroepen
 
Shell Pernis Kinderraad
•	 400 kinderen volgden de introductielessen
•	 14 kinderraadsleden
•	 1070 kinderen ontvingen de veiligheidsbril die Shell Pernis uitgaf naar  
 aanleiding van het advies van de Kinderraad 

Rabobank Kinderraad
•	 Bijna 100 kinderen van Schiedamse en Vlaardingse basisscholen  
 dienden een aanvraag in bij het Kinderfonds
•	 125 kinderen waren betrokken bij de uitvoering van winnende  
 projecten 

Participatietrajecten
 
Jongerenvisie op Openbare Ruimte Vlaardingen
•	 Samen met 90 Vlaardingse jongeren deden we een onderzoek dat bestond  
 uit enquêtes, debatten en diepte-interviews 

Vervolg.

Wij vinden het belangrijk om kinderen struc-
tureel te betrekken bij het creëren van een 
duurzame leefomgeving. Daarvoor leren wij 
ze onder andere de vaardigheden waarmee ze 
op een duurzame manier met die leefomge-
ving om kunnen gaan. 

In samenwerking met verschillende bedrij-
ven geven we kinderen een kijkje achter de 
schermen van het bedrijfsleven. Kinderen 
krijgen een beter beeld van de diversiteit van 
beroepen en krijgen inzicht in het belang van 
bedrijven voor de samenleving. 

Wij ondersteunen organisaties die hun doel-
groep meer willen betrekken bij de omgeving, 
mensen willen laten meedenken en –doen of 
meer inzicht willen krijgen in een bepaalde 
doelgroep. 



Communicatie
 
Jongleren
•	 Oplage van 4000 exemplaren ontvangen door medewerkers van Stichting  
 Primo, ouders en overige stakeholders
•	 Ontwikkeld met een Primo-redactie 

Visiedocument EIC Mainport
•	 Samen met 6 basisscholen, 3 schoolbesturen en een kinderopvangorgani- 
	 satie	boden	we	advies	en	ondersteuning	bij	de	profilering	en	communica- 
 tie met ouders en andere stakeholders 

Rechten van het kind
 
Dineren en debatteren
•	 120 kinderen, jongeren en volwassenen hebben in het Wennekerpand 
	 gedineerd	en	gedebatteerd	over	de	onderwerpen	armoede	en	fijn	opgroeien 
 
 
 
 

 

Overig
 
Knutselclub
•	 Ruim 200 kinderen namen deel aan de zaterdagmiddag knutselactiviteiten 

Onze partners
KomKids, Stichting Primo Schiedam, Gemeente Schiedam, Gemeente Vlaardingen, De Kinderombudsman, Stichting Openbaar 
Onderwijs Westland, Gemeente Westland, Rabobank Rotterdam, Huisman, Irado, Waterweg Wonen, Gemeente Capelle aan den 
IJssel,	Stedelijk	Gymnasium	Schiedam,	Sint	Jozefschool,	De	Vlinder,	Albert	Heijn	de	Wolf	Schiedam,	Molenwinkel	de	Walvisch,	
Stichting	Mooi	Werk,	Theater	aan	de	Schie,	Drukkerij	de	Eendracht,	Stedelijk	Museum	Schiedam,	Woonservice	Schiedam,	Alle	
Schiedamse	basisscholen,	Stichting	Promotie	Schiedam,	LOOKtv,	Brasserie	Stadhuis,	Prego	Vineria	Trattoria,	Café	Sjiek,	Woon-
plus,	Nieuwe	Stadsblad,	Wenneker	Cinema,	De	Ronde	Tafel	46	Schiedam,	Pop-up	TV,	Stichting	Wijzer,	Kennisnet,	Mijn	Kind	
Online,	Diëtist	Tanja	Etman,	Trimbos	Instituut,	Nibud,	Juffrouw	Guis,	Biopsycholoog	Martine	Delfos.

Wij helpen onze partners de eigen kracht te 
(her)ontdekken en ondersteunen hen bij het 
toegankelijk maken van informatie op een 
wijze die aan alle kanten klopt met wie zij 
zijn. Op basis van die informatie moet hun 
(interne of externe) doelgroep zich goed kun-
nen informeren zodat zij vervolgens welover-
wogen en verstandige keuzes kan maken.

Ons doel is om kinderen bewust te maken 
van de rechten van het kind en ze in staat te 
stellen om zelf voor hun rechten en die van 
andere kinderen op te komen. Daarnaast 
laten we kinderen advies geven aan volwas-
senen over hoe zij nog beter de rechten van 
het kind kunnen naleven.

Overige projecten.
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De Kleine Ambassade 2014
Financiën
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Projecten 2014 wijk- 
budgetten

subsidie  
gemeenten

Opdracht-
gevers

Fondsen* Donaties

Kindergemeenteraad Schiedam x

Kindergemeenteraad Commissies x x

Kindergemeenteraad Website x

Kindergemeenteraad Lessen x

Magazine DUS?! Ik ben puber! x x x

Lekker Fris Feest x

SchavUITagenda x

SchavUIT-doeboek x

SchavUIT-doeboek	Lessen x

Duurzaamheidsprojecten Sint Jozefschool x

Gemeenteraadsverkiezingen x x x

Shell Pernis Kinderraad x

Kik'r	TV x x

Rabobank Kinderfonds x

Rabobank Kinderraad x

Kunst- en cultuureducatie op de Vlinder x

Magazine Jongleren x

Jongerenvisie Openbare Ruimte Vlaardingen x

Duurzaamheidsprojecten Vlaardingen x

Knutselclub x x x

Klein Nieuws x

Fijn opgroeien en Dineren & Debatteren x x

Doe-stadsplattegrond voor kinderen x x

Filmproject Hollandse Huiskamers x

Communicatie Stichting Primo x

Communicatie KomKids x

Communicatie diverse scholen x

Communicatie Stichting Wijzer x

Visiedocument Onderwijs Dat Past x

Visiedocument EIC Mainport x

Project South Beach x

IRO techniekprogramma x

Nedvang Glasproject x

Project Waterweg Wonen x

Proefwonen Schiedam x

Afval the Game Schiedam x

Overige projecten x

Totaal                                                                  327.717,84 500,00 37.662,50 205.422,17 71.620,00 12.513,17

Overzicht baten en lasten  
de Kleine Ambassade 2014

Herkomst financiering per project

de Kleine Ambassade
Willemskade 199
3114 CN Schiedam
010 273 10 11
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Bijdragen (omzet) 327.718,00
Directe kosten (inkoop) 52.133,00
Personeelskosten 201.589,00
Afschrijvingen 863,00
Huisvestingskosten 35.541,00
Kantoorkosten  9.487,00
Vervoerskosten  7.718,00
Verkoopkosten  2.438,00
Algemene kosten  6.244,00
Bankkosten 223,00
Resultaat  11.482,00


