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Soms heb je van die clubmiddagen dat je uitgeteld naar huis gaat. Het was moeilijk om de groep stil te 

krijgen, er waren vechtpartijtjes... Werken met vluchtelingenkinderen is niet altijd makkelijk. Deze 

kinderen komen uit een andere cultuur, hebben veel mee gemaakt en zitten in een onzekere situatie. 

In die zin is het heel begrijpelijk dat ze druk kunnen zijn of moeilijk gedrag hebben. Toch streef je naar 

een veilige kinderclub. Zodat kinderen met plezier komen en wat op kunnen pakken van het 

programma. Hoe zorg je hier voor? Daar gaat deze kidsclubnieuws over. Heb je vragen rond 

kinderwerk? Wil je actief worden? Bel of mail gerust! 

Hartelijke groet,  

Steveline van Wolfswinkel | kinderwerk@gave.nl  

INSPIRATIE 

Ieder  mens  moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn,  want er is geen 

gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld,  

Romeinen 13:1 

 

De ware God (Jes 44:6) is de hoogste Gezagsdrager en Autoriteit. Hij is onze Schepper. Via zijn 

Woord heeft Hij ons regels gegeven voor de omgang met Hem, de ander, zichzelf, de natuur en 

de wereld.  

God delegeert ook gezag. Aan overheden, aan ouders, leerkrachten en aan ons als 

kinderwerkers. God doet dat met een goede bedoeling. In Romeinen 13 gaat het over de 

overheid, maar ik denk dat we dit ook kunnen betrekken op de kinderclub. Als je het goede doet 

hoef je niet bang te zijn voor het gezag, als je het verkeerde doet wel. Het is belangrijk dat 

kinderen weten wat wel en niet mag en dat zij hierin gehoorzaam zijn. Gezag heeft dus een 

beschermende functie. Samen met liefde en aandacht zorgt gezag ervoor dat er veiligheid is, dat kinderen goed met elkaar 

omgaan.  

Als gezagsdrager zijn wij weer verantwoording schuldig aan God. Hebben we gezag? Hoe gebruiken we ons gezag? Gezag 

is nodig. Door gezag uit te oefenen halen  we het goede naar boven in elk kind.  

GEBEDSHOEK 

In deze rubriek vind je gebeds- en dankpunten. Heb je iets waarvoor je gebed wilt vragen? Laat het gerust weten! 

Dank… 

- Voor alle vluchtelingenkinderen die zijn mee geweest met een kinderkamp. 

Bid… 

- Voor gezegende clubbijeenkomsten in het nieuwe seizoen. 

KIDSCLUBNIEUWS 
VOOR CLUBS MET VLUCHTELINGENKINDEREN 
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ADVIESDOCUMENT EN KAARTJE 

Voor de zomer is de website van Gave bijgewerkt op het gebied van kinderwerk. Wat kan je 

hier vinden? 

• Adviesdocument voor clubs met vluchtelingenkinderen.  

• Aan de hand van de gespreksvragen kan je met elkaar in gesprek gaan over het 

adviesdocument. Zo kan je samen reflecteren op het functioneren van de kinderclub.   

• Handreiking kinderbijbelclub opstarten. Hier vind je ook een aantal bruikbare 

documenten bij het clubwerk zoals picto’s en woordenlijsten.  

• In contact met kinderen. Hierin vind je korte informatie over vluchtelingenkinderen 

en wat je voor hen kan betekenen.  

 

Wil je vluchtelingenkinderen uitnodigen op je club? Dat kan nu heel makkelijk met een 

viertalige uitnodigingskaart die Gave heeft ontwikkeld. Nodig ze met deze kaart uit op je club 

of vakantiebijbelweek. De kaart is te bestellen via de webshop.  

 

 

EEN VEILIGE KINDERCLUB 

Elke kinderwerker wil dat wel: een veilige kinderclub. Toch kan de praktijk weerbarstig zijn. Door de achtergronden van de 

kinderen kan het onrustig zijn op de club. Sommige kinderen hebben zoveel boosheid in zich dat ze regelmatig met een 

ander kind overhoop liggen. Of je hebt te maken met oudere jongens die moeilijk willen luisteren. Als je zelf een negatief 

gevoel hebt over de club, betekent het lang niet altijd dat de kinderen het zo ervaren. Toch wil je zorgen voor zoveel 

mogelijk rust en veiligheid.  

 

Doel van gezag  

Als kinderwerker draag je gezag. Dit is zo door God bedoeld. Het gezag oefenen we uit in Zijn naam. Het betekent iets 

anders dan macht. Gezag betekent dat jij degene bent die de beslissingen neemt, die aanzien geniet van de kinderen. Door 

het dragen van gezag zorg je voor veiligheid. Je draagt gezag ten dienste van de kinderen. 

Naast gezag is investeren in de relatie met de kinderen enorm belangrijk. Gezag en relatie bepalen de mate waarin je door 

je persoonlijkheid het gedrag van een kind kan sturen in een door jou gewenste richting.  

Gezag, orde en respect zijn belangrijk om te zorgen voor een veilige kinderclub. Zo is orde een randvoorwaarde om de 

doelen die je hebt te kunnen realiseren. Het is nooit een doel op zich. Hieronder volgen een aantal principes.  
 

Geef duidelijk leiding 

Zorg voor veiligheid door het bieden van structuur.  Het moet voor de 

kinderen duidelijk zijn wie de leiding heeft. Wees duidelijk in wat je 

verwacht. Zeg kort en duidelijk wat het kind wel moet doen. Gebruik hierbij 

gebaren zodat het voor het kind duidelijk is. Dit kan onder andere door het 

gebruik van regels. Deze regels kan je visualiseren, met behulp van 

pictogrammen, en ophangen. Een paar regels kunnen zijn: 

• Iedereen heeft plezier. 

• Ik blijf zitten op mijn plaats.  

• Ik ben stil als de juf of meester praat.  

 

Benader de kinderen vooral positief  

Geef de kinderen complimenten voor positief gedrag. Zorg voor voldoende leiding zodat je kinderen voldoende aandacht 

kunt geven. Bij veel positieve aandacht zal het kind minder de behoefte voelen om negatief gedrag te laten zien. Humor 

kan ook positief werken. 

 

Zorg voor vaart in het programma 

Vaart houdt de kinderen betrokken bij het programma. Zo hebben ze geen tijd om zich te gaan te vervelen. Veel problemen 

zijn te voorkomen door een goede voorbereiding en organisatie. Tegelijkertijd is het belangrijk dat je flexibel bent. Gooi 

gerust je programma om als er bijvoorbeeld onrust is in de groep. Daarnaast houden spelelementen in het programma de 

https://www.gave.nl/bibliotheek/advies-voor-clubs-met-vluchtelingenkinderen
https://www.gave.nl/bibliotheek/advies-voor-clubs-met-vluchtelingenkinderen
https://www.gave.nl/bibliotheek/kinderbijbelclub-opstarten
https://www.gave.nl/bibliotheek/in-contact-met-kinderen
https://www.gave.nl/advies-en-begeleiding/webshop


  

 

PAGINA 3 VAN 4 

kinderen betrokken. Zorg dat je voor elke leeftijd een aantal spelletjes hebt. Denk hierbij aan Twister, Jenga, Uno, Halli Galli 

en andere spelletjes waar je weinig tot geen taal voor nodig hebt. Deze kan je inzetten tijdens de inloop, of als het regent. 
 
Moeilijk gedrag 

Heb geduld bij moeilijk gedrag van kinderen. Angstig, onrustig of boos gedrag is bij deze 

kinderen vaak een signaal dat hun gevoel van onveiligheid toeneemt. Zorg dat je juist bij hen in 

de buurt bent om veiligheid en sturing te bieden, bijvoorbeeld door naast hen te zitten tijdens 

het verhaal. 

Op tijd ingrijpen is belangrijk. Corrigeren kan verbaal en non-verbaal. De voorkeur heeft non-

verbaal, door even oogcontact te maken met het kind. Ook kan je het gedrag positief 

ombuigen: ‘ik zie dat je graag een beurt wilt, maar we blijven wel op onze stoel zitten’.  

Daarnaast kan je benoemen welk gedrag je afkeurt en wat je wel verwacht van het kind. Het is 

belangrijk dat het kind  begrijpt wat er mis ging en wat het een volgende keer anders moet 

doen. Als een kind de regel blijft negeren kan je het kind even apart nemen of naast één van de 

leiding laten zitten. Soms helpt het ook om kinderen een taak te geven.   

Het is belangrijk om na een correctie hier achteraf even op terug te komen. Na verbetering van het gedrag kan je een 

compliment geven of een duim omhoog laten zien. Zo kan je positief afsluiten en wordt het positieve gedrag meteen 

beloond. 

Als je bij een kind merkt dat het regelmatig op een negatieve manier aandacht vraagt, is het goed om hier één van de 

leiding aan te koppelen. Dit teamlid kan zorgen dat het kind zich echt gezien voelt en daarnaast wordt zo voorkomen dat 

meerdere teamleden reageren op het negatieve gedrag van het kind.  

Bespreek ook met elkaar als team hoe je omgaat met moeilijk gedrag. De één zal iets sneller als moeilijk gedrag ervaren 

dan de ander. Zorg dat je zoveel mogelijk op één lijn zit en dat je elkaar hierin helpt.  

 

Kijk met hoop 

Kijk altijd met hoop en liefde naar elk kind. Ook naar het kind met moeilijk gedrag. Kinderen voelen aan je benadering hoe 

je naar hen kijkt. Haal door jouw gezag en leiding het goede naar boven in elk kind. Als we denken aan onze God is er altijd 

hoop. Petrus die de ene dag Jezus verloochende, staat vijftig dagen later voor een groep mensen om de boodschap van 

Jezus te vertellen. God kan kinderen veranderen, zelfs boven wat wij verwachten. 

 
Gespreksvragen  
1. Welke basisregels zijn er in onze club? Zijn deze duidelijk voor de kinderen?  

2. Welke tips uit dit stukje zouden wij kunnen gebruiken om meer veiligheid te creëren? 

3. Het is belangrijk om kinderen betrokken te houden bij het programma. Gebeurt dit voldoende op onze club? Zo nee, 

hoe kunnen we dit verbeteren?  

4. Bedenk een recent gebeurde situatie omtrent moeilijk gedrag en bespreek als team hoe je hier op zou reageren.  

 

Deze en andere gespreksvragen zijn te vinden bij het adviesdocument op de website.  

 

GA JE MEE OP ZOEK? 

‘Ga je mee op zoek’ is een kerstviering die speciaal is 

ontwikkeld voor vieringen met vluchtelingen. We gaan 

luisteren naar het kerstverhaal, liederen zingen en 

prachtige illustraties bekijken van Marjolein Hund. Ook 

zullen er verschillende objectlessen zijn die ons iets 

vertellen. 

Kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd zal deze 

viering tegen een vergoeding verzorgen. Zij schreef o.a. het 

prentenboek 'De Redder is geboren.' 

 

 

 

https://www.gave.nl/bibliotheek/advies-voor-clubs-met-vluchtelingenkinderen
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COLOFON 
 
AUTEUR 
Steveline van Wolfswinkel, afdeling Kennis 

 

Kidsclubnieuws - oktober 2018 
Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Wilt u deze 

nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u af bij 

secretariaat@gave.nl. 

 

OVER GAVE 
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar 

ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een 

interkerkelijke organisatie, die kerken en christenen bewust 

maakt van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te 

ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers 

om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. 

 

Stichting Gave 

Marie Curiestraat 35 

3846 BW  Harderwijk 

T 0341 - 460 328 

www.gave.nl | servicedesk@gave.nl 

IBAN NL85 INGB 0006 9900 56 

 

 

RUGTASACTIE 

Vluchtelingenkinderen in Nederland hebben het niet gemakkelijk. Op een 

asielzoekerscentrum (azc) is de angst voor de oorlog vervangen door onzekerheid over 

de toekomst. Verras hen daarom met een rugtas! Door mee te doen leren kinderen een 

waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. Wellicht kan jouw kerk of school 

mee helpen met het vullen van de rugtasjes! Kijk voor meer informatie op de website.  

VOOR IN DE AGENDA… 

 
…voor de kinderwerker 

Toerusting op aanvraag 
Om vluchtelingenkinderen op een goede manier in aanraking te brengen met Gods liefde, heeft Gave een cursus opgezet 
met de volgende thema’s: 

• De achtergrond en leefwereld van vluchtelingenkinderen 

• Cultuur en geloof van vluchtelingenkinderen 

• De inhoud van je club (vertelling, gebed, aanleren van teksten en orde) 
Je kan als team de hele cursus aanvragen, maar ook een aparte avond. Mail naar kinderwerk@gave.nl voor de 
mogelijkheden.  
 
Verdiepingscursus Kinderevangelisatie IKEG (Rotterdam en Ede) 
Je leert... 
- Hoe je kinderevangelisatiewerk kunt starten in de buurt waar je woont of bestaand kinderwerk kan verbeteren. 
- Hoe je een bijbelverhaal vertelt aan gelovige en niet-gelovige kinderen. 
- Hoe je kinderen tot Christus kunt leiden 
- Hoe je een goede, aantrekkelijke inhoud aan je programma geeft! 
De cursus bestaat uit 12 avonden en kost 165,-.  
Meer informatie: www.ikeg.nl/agenda  

Kinderwerkersdag Stichting Doe Maar  

Zaterdag 17 november 2018 

Op 17 november 2018 organiseert stichting Doe Maar een 

kinderwerkersdag. Deze dag wordt gehouden in Nijkerk. De 

kinderwerkersdagen organiseren zij, omdat zij de 

kinderwerkers willen bemoedigen en trainen. Deze zaterdag 

spreekt Matthijs Vlaardingerbroek over ‘Jij maakt hèt 

verschil’. Daarnaast kun je op deze dag twee workshops 

volgen. Je hebt keuze uit twaalf workshops. Meer informatie: 

www.stichtingdoemaar.nl/kinderwerkersdag.  

 

https://www.gave.nl/steun-gave/kom-in-actie/help-mee-rugtasactie
mailto:kinderwerk@gave.nl
http://www.ikeg.nl/agenda
http://www.stichtingdoemaar.nl/kinderwerkersdag

