
 

PROJECT / BELEIDSPLAN STICHTING OLD SCHOOL APELDOORN 
 
Inleiding 
Jurrien en Janet ten Brinke dromen er al jaren van! Samen met hun 6 kinderen vanuit een groot pand  het leven 
delen met mensen om hen heen. 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 uitstralen in hun 
werk, in hun eigen organisatie gericht op het ondersteunen van tieners en jongeren (via Be Courageous), bij de 
opvoeding van hun kinderen en in de dingen van alledag. Voor zichzelf leggen ze de lat hoog; ‘Je leeft niet van 
half negen tot vijf, maar vanaf het moment dat je opstaat totdat je gaat slapen.’  
 
Droom 
Het is de droom van Jurrien en Janet deze aandacht voor anderen verder in te zetten in de manier waarop zij 
zelf wonen en met anderen in contact zijn. Dit hebben zij gedaan door het aankopen en verbouwen van een 
oude, leegstaande school in Apeldoorn, waar zij naast eigen woonruimte, een activiteitenruimte creëren voor het 
geven van zorg, aandacht en liefde aan anderen. Hierin zullen zij zich als gezin in samenwerking met mensen 
uit verschillende maatschappelijke organisaties in Apeldoorn, ouders van de basisscholen en andere 
betrokkenen uit de wijk met name richten op mensen uit hun directe omgeving in Apeldoorn-Zuid. Zodat er meer 
contact ontstaat in de wijk van zuid en mensen (weer) oog krijgen voor elkaar.  
 
Context en plan 
Na het eerste gesprek in maart 2012 met de gemeente Apeldoorn, zijn Jurrien en Janet na 5 jaar gesprekken 
voeren eindelijk rond met het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het opzetten van deze 
samensmelting van buurthuis, zorgboerderij en woonkamer. Eind 2016 is ANBI stichting Old School opgericht, 
een oude school gekocht en helemaal verbouwd. Naast het woongedeelte is een activiteitenruimte + 
woonkeuken gerealiseerd, van waaruit alle maatschappelijke activiteiten zullen worden opgezet. Daarnaast zijn 
er 6 woonruimtes gerealiseerd, waar 5 jonge moeders wonen die door Stichting Timon worden begeleidt in de 
groei naar zelfstandigheid. Naast de familie ten Brinke is er een ander jong gezin in het pand komen wonen, om 
als goede buur relatie op te bouwen met de medebewoners. Eenmaal per week wordt er gezamenlijk met elkaar 
gegeten in de activiteitenruimte, om een vorm van simpele community te realiseren. 
 
Afgelopen vrijdag 6 oktober j.l. heeft de opening van het pand plaatsgevonden en kwamen meer dan 250 
mensen (van zorgaanbieders en politici tot buurtbewoners) het openingsfeest meevieren op het schoolplein van 
Old School in Apeldoorn! 
 
Doelstelling stichting Old School 
Stichting Old School heeft als doelstelling  

- 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, als ook de 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 zal door het samenstellen van project – en werkgroepen, bestaande uit 
mensen van diverse maatschappelijke organisaties in Apeldoorn Zuid, als ook door vrijwilligers en wijkbewoners 
tot stand worden gebracht. 
 
Bestuursleden 
Het bestuur van de stichting bestaat uit de voorzitter, dhr. R. Bringsken, een secretaris, mw. I. Wassink, 
penningmeester dhr. R. Wasseveld en twee bestuursleden, dhr. C. Lutgendorff en dhr. J. ten Brinke. 
 
Beloningsbeleid 
Bestuursleden verrichten onbezoldigd hun werkzaamheden, evenals alle betrokken vrijwilligers van de stichting.    
     
  



 

Activiteiten 
Na de opening zal er rond kerst 2017 een eerste activiteit plaatsvinden. Vanaf het voorjaar 2018 zullen, in 
samenwerking met de verschillende maatschappelijke organisaties in zuid en ondersteunt door veel relaties en 
vrijwilligers (uitgevoerd door projectteams) de volgende activiteiten gedurende de eerste 3 jaar (2018, 2019 en 
2020) opgezet worden; 
 
voor kinderen;  

- 1x per 2 maanden een kinderfeest voor buurtkinderen - Joy for KIDS 
- enkele sportactiviteiten per maand om buurtkinderen in beweging te krijgen en uit hun sociale isolement 

te halen. 
 
voor 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.  
- opstart tienerhonk in kelder activiteitenruimte  

 
voor 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, 

de thema bijeenkomsten zullen gericht zijn om problemen van wijkbewoners zo mogelijk preventief aan 
te pakken zoals problemen binnen relaties, opvoeding, schoolprestaties van kinderen, analfabetisme.  

- informatieavonden + begeleiding via Schuldhulpmaatje voor wijkbewoners; 
- kledinginname en gratis kledinguitgifte voor degenen die het niet zelf kunnen betalen; 
- maandelijks een sociaal evenement tegen eenzaamheid in de vorm van het gezamenlijk koken en eten 

(Zuidhap) 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. 
- jaarlijkse Kerstfair 
- de aanleg + gebruik van moestuin door wijkbewoners. Door een wekelijke ploeg van wijkbewoners hier 

verantwoordelijk voor te maken en te begeleiden, willen we werken aan de eenzaamheid van jong en 
oud en een natuurlijke ontmoetingsplek te creëren die  

 
Toekomst 
We staan als stichting aan de start van een nieuwe, bijzondere periode. Na een jaar hard werken, voorbereiden 
en verbouwen van de oude school, kunnen we nu gaan investeren in mensen die in en rondom Old School en in 
de wijk wonen.  
 
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’  
 
Aantal links rondom de start van Old School Apeldoorn 
https://www.facebook.com/oldschoolapeldoorn/ 
 
https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorns-stel-maakt-school-tot-opvanghuis-in-zuid~a6d142c4/ 
 
https://www.destentor.nl/nieuws/voormalige-sebastiaanschool-wordt-ontmoetingsplek-in-apeldoorn~a03d904e/ 


