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Stichting	
  STUK	
  is	
  opgericht	
  op	
  7	
  mei	
  2009	
  en	
  biedt	
  jongeren	
  de	
  
kans	
  ingrijpende	
  levenservaringen	
  te	
  verwerken	
  in	
  een	
  
artistieke	
  en/of	
  educatieve	
  vorm.	
  
	
  
Het	
  hoofddoel	
  is	
  om	
  daarmee	
  andere	
  jongeren	
  weerbaarder	
  te	
  
maken,	
  en	
  tegelijkertijd	
  het	
  vertrouwen	
  in	
  zichzelf	
  te	
  vergroten.	
  	
  
	
  
	
  
De	
  stichting	
  stimuleert	
  jongeren	
  die	
  ervaring	
  hebben	
  met	
  
geweld	
  in	
  opvoeding	
  en	
  relaties	
  of	
  schending	
  van	
  
jongerenrechten	
  om	
  hierover	
  in	
  gesprek	
  te	
  gaan	
  met	
  andere	
  
jongeren,	
  zodat	
  zij	
  elkaar	
  kunnen	
  ondersteunen.	
  
	
  
Het	
  komt	
  ook	
  regelmatig	
  voor	
  dat	
  volwassenen	
  MET	
  beroepen	
  
die	
  te	
  maken	
  hebben	
  met	
  kinderen	
  en	
  gezinnen,	
  in	
  contact	
  
komen	
  met	
  workshops	
  van	
  jongeren	
  die	
  een	
  project	
  bij	
  STUK	
  
hebben	
  gedaan.
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In 2014 zijn de volgende projecten definitief afgerond:
Ellebogen Bijten
De korte video van Shehab Saddal en Farah Fahad over
emigratie naar Nederland als vluchteling. De film is
gebruikt in voorlichtende situaties door Shehab en zal eind
2015 samen met een andere video over dit onderwerp, op
een speciale pagina van de website STUKONLINE.com
worden gezet.
Zie verder het evaluatie-rapport.
Door onze Ogen
Een fotoproject en tentoonstelling van Charmaine van 't
Zand tegen vooroordelen tegen jongeren die met
jeugdzorg te maken hebben. De tentoonstelling is twee
keer openbaar geweest en daarna hebben de foto's van
dit project twee bestemmingen gekregen. De portretten
hangen definitief in negen vergaderzalen van het Bureau
Jeugdzorg Amsterdam Amstelland. De andere foto's
hangen bij CARDEA, ene jeugdzorg instelling in Leiden.
Zie verder het evaluatie-rapport.
Training Workshop Jongeren
Project waarbij jongeren leren zelfstandig maar in
groepjes workshops te geven met door henzelf ontwikkeld
materiaal. Dit project heeft er toe geleid dat 11 jongeren
nu zelfstandig workshops kunnen geven, hetgeen ook
gebeurt, dit jaar vooral op de Hogeschool van Amsterdam
in het kader van Actie ENTER.
Zie verder het evaluatie-rapport.
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How to survive Pleegzorg
Vijf korte films van Kelly Rijkelijkhuizen, Mandy Plomp,
Marina Jones, Rebecca Plesca en Quinta Bäcker die te
maken hebben (gehad) met pleegzorg over de dagelijkse
dingen en over hun rechten. De meiden hebben er
workshops mee gegeven aan studneten Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening en zullen hier mee doorgaan.
Jeugdzorg instelling Horizon in Dordrecht en omgeving
gaat de workshop gebruiken om personeel en aanstaande
pleegouders te scholen. Er is samenwerking met de
vakgroep Orthopedagogie van de Rijksuniversiteit
Groningen. Een aantal van de meiden is ook bij andere
projecten betrokken geraakt, zoals bijvoorbeeld de
STUKquiz en het Jaarbericht Kinderrechten.
Zie verder het evaluatie-rapport.

Welkom in Holland
Een korte video van Bobbie Brandsen over de rechten van
jongeren in het uitzetcentrum voor asielzoekers in Katwijk.
Zie verder het evaluatie-rapport.
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Actie ENTER 2
Een groot project op initiatief van Danielle Loup en Har
Tortike in samenwerking met studenten van Hogescholen,
waarbij Hogescholen worden gestimuleerd om aandacht
aan Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA).
Het is een zeer succesvol project geworden dat in 2015
een vervolg heeft gekregen in 2015 met Actie ENTER 2.
Zie verder het uitgebreide evaluatie-rapport.
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In 2014 zijn voorbereidingen getroffen voor de projecten:
Actie ENTER 2
Een vervolg op Actie ENTER nu gericht op meer
Hogescholen: Amsterdam, Breda, Enschede, Den Haag
en de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit
Groningen.
Zie verder het uitgebreide evaluatie-rapport dat midden
2015 zal verschijnen.
STUKboek 2 / STUKonderwijs
Het eerste STUKboek is uitverkocht. Er wordt geëvalueerd
door Sandra van dan Berg, een student AVANS hogeschool die hier op afstudeert, hoe STUKboek in
voorlichtende situaties wordt gebruikt.
Het plan is om de website van STUK te herbouwen en dan
de jongeren per onderwerp te mogelijkheid te geven om
een onderwijs-pagina in te richten, met gebruik van hun
video('s).
STUKboek 2 kan, in welke vorm dan ook, een hulpmiddel
zijn bij dit STUKonderwijs. Er is vanuit het Landelijk
Opleiding Centrum Kindermishandeling (LOCK)
belangstelling om hier samen aan te werken.
Leven met beperking en grenzen stellen
Jongeren die leven met beperkingen krijgen meer dan
andere jongeren te aken met het schenden van rechten.
Door onderzoek in een eerder project is gebleken dat
jongeren behoefte hebben aan een eigen facebook-pagina
die wordt opgericht voor dit onderwerp.
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De website www.STUKONLINE.com
De website is herzien door Senny Kalidien en Adrie
Wolzak en overzichtelijker gemaakt. De volgende
herziening zal gebeuren wanneer STUK-onderwijs een
apart project wordt (in 2015?).
Er zijn op dit moment geen cijfers van de bezoekers van
de website in 2014.

STUKVIDEO op Youtube
De door jongeren gemaakte video's over schending van
jongerenrechten maar met name GIA zijn ook in 2014
goed bekeken.
Weergaven

14.603 (ruim 12 keer per maand)

Demografisch

59 % vrouwelijke
41% mannelijke kijkers
36% in de leeftijd van 13 tot 24 jaar.

Ontdekking

80% via YouTube
19% via link op andere websites
1% overige
Sylvia, Steffi, Yvonne, Anita, Cleo,
Zoë, Discussie huiselijk geweld,
Vicky, Brigitta.

Meest bekeken
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Bestuur
Het bestuur van de stichting heeft in 2014 een actieve rol
gekregen in het - op afstand - begeleiden van projecten en
toetsen van plannen voor projecten. Evert van den Berg
heeft als ervaren accountant de rol van penningmeester
op zich genomen en is tevens de boekhouder van de
stichting geworden. De contacten met de vorige
accountant Zweers&Wijbenga zijn gestopt.
Het bestuur bestaat in 2014 uit:
Racquelle Bannink
- voorzitter
Adrie Wolzak
- secretaris
Evert van den Berg
- penningmeester
Yvonne van der Heij
- notulist
Ansje Vosters
- bestuurslid.
Verwachtingen 2015
Er zullen minder projecten tegelijkertijd worden gedaan bij
de stichting. Dit blijkt financieel en inhoudelijk te
onbeheersbaar.
Er zal worden ingezet op drie belangrijke ideeën, die zoals
altijd, organisch voortvloeien uit
jongerenprojecten/plannen:
- Actie ENTER 2
- STUKboek2/STUK-onderwijs
- Grenzen stellen / Jongeren met een beperking.

Amsterdam - maart 2015
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