Verslag bij de jaarrekening 2012-2013
Voorwoord
Voor u ligt het bestuursverslag dat is opgesteld bij het
verschijnen van de jaarrekening.
In juli 2012 is de stichting Choice 4 Life opgericht. De stichting
heeft zich tot doel gesteld om jonge moeders op te vangen
gedurende de zwangerschap en de eerste twee jaar na de
bevalling.
De stichting is ontstaan na ruim anderhalf jaar gezamenlijke
zoektocht met een denktank. Deze denktank bestond uit
betrokken persoonlijke relaties die vanuit professioneel opzicht
de nodige werkvelden besloegen. Uit deze periode en de
deelnemers aan de denktank is de Raad van Toezicht gevormd.
De eerste jaren kenmerken zich door pionieren, vallen en weer
opstaan:
- een worsteling van “doorgaan of afhaken”
- een verkenning “wat komt er nog meer op ons af?”
- verbazing “wat is er toch veel te doen voor deze doelgroep”
- bevestiging “wat is het toch nodig om dit te doen”
- erkenning “wat bijzonder dat jullie dit op deze manier doen”
- ontwikkeling “groeien de eigen kinderen mee met de activiteiten en doelstellingen”
De realisatie van een roeping is niet met één stap of sprong gedaan. Stapje voor stapje
krijgen de activiteiten vorm en worden dromen werkelijkheid. De activiteiten in 2012 en 2013
zijn voornamelijk in deeltijd uitgevoerd, naast de betaalde werkzaamheden in loondienst, als
gastouder en sinds medio 2013 als zelfstandigen. De start is mogelijk gemaakt door een
aantal giften, de eerste ontwikkelingen en begeleidingstrajecten door investering van tijd en
energie vanuit het eerste (en eigen) gastgezin.
We hopen dan ook dat dit jaarverslag een beeld geeft voor zowel (toekomstige) partners als
de achterban.
De continuïteit kan immers niet anders worden gerealiseerd dan door toekomstige
overeenkomsten met indicatieverstrekkers zoals zorgaanbieders en gemeentes.
Maatschappelijke ondernemingen als Choice 4 Life kunnen niet zonder een betrokken
achterban: voor geestelijke en mentale ondersteuning, voor werk door vrijwilligers en door
materiële ondersteuning.
We danken u bij voorbaat voor de getoonde interesse en ontvangen graag uw
terugkoppeling om onze roeping nog beter te kunnen verwezenlijken.
Ede, 30 juni 2014
Pieter & Mirjam van Dijk
Manoah, Eljakim, Tirsa
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Doelstelling
De stichting heeft als doel om tijdelijke opvang te bieden voor
tieners, jongeren en (jong)volwassenen die door plotselinge
situaties in het leven voor een bepaalde tijd niet in hun eigen
leefomgeving kunnen verblijven en die een huiselijke omgeving
nodig hebben om zich te hervinden, keuzes te maken waarna zij
zich kunnen aanpassen aan hun nieuwe situatie, daarmee leren
omgaan en realistisch perspectief hebben voor een zelfstandig
vervolg.
Dit doel wordt concreet ingevuld door de opvang en begeleiding
van jonge moeders en vaders die er voor kiezen om hun kind
(samen) te houden.
Visie
Wij geloven dat ieder mens uniek is.
Wij geloven dat iedereen nieuwe kansen verdient
Wij geloven dat mensen eigen keuzes kunnen maken.
Wij geloven dat het leven in vrijheid bepaald wordt door grenzen.
Op basis van deze vier uitgangspunten vinden wij dat het ongeboren leven beschermd moet
worden, dat jonge ouders de ruimte verdienen om zelf te kiezen om het nieuwe leven
geboren te laten worden en dat die keuze ook nieuwe ruimte, nieuwe grenzen nodig heeft.
Het ontvangen van het nieuwe leven brengt een stormachtige periode op gang waarbinnen
nieuwe beslissingen weer leiden tot nieuwe situaties. Daarin is begeleiding en ondersteuning
vanuit coachend opzicht een belangrijke factor voor succes.
Het opvoeden en liefhebben van kinderen is niet bepaald een eenvoudige taak die je “even
doet zoals je zelf ervaren of geleerd hebt”. Elk kind is uniek en in die zin de opvoeding
daarvan ook. Het opvoeden van elk kind zou dus in principe een unieke ervaring moeten
zijn. Het is in elk geval een verantwoordelijke opdracht om het zo passend en goed mogelijk
te doen, naar vermogen, met de beste inzet.
Op jonge leeftijd komt daar echter ook nog bij de vormende fase van de eigen identiteit,
bijstellen van verwachtingen, ambities en perspectief, maken van eigen keuzes. Daar hebben
de jonge ouders een extra ondersteuning nodig.
Missie
Met het motto ‘laat het normale leven zegevieren’ willen wij uitdrukken op welke manier
uitvoering van activiteiten en de realisatie van de doelstellingen wordt gegeven.
Hiervoor wordt een ondersteunend netwerk gevormd van vrijwilligers en dienstverleners die
elkaar overlappend aanvullen en gezamenlijk de doelstellingen in een individueel zorgplan
onderschrijven.
Hiervoor wordt het gewone gezinsleven als uitgangspunt genomen om de begeleiding
inhoud te geven.
“Het normale leven” wordt ons inziens gedefinieerd in de Bijbel, waar Choice 4 Life haar
grondslag op heeft gebaseerd.
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Activiteiten
Een eerste beleidsplan voor 2012 – 2015 heeft tot doel gehad om
richting te geven aan de activiteitenagenda van het bestuur. Het
beleidsplan is tussentijds geëvalueerd en bijgesteld en
voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
In 2012-2013 werd de uitvoering van het beleid veelal in beslag
genomen worden door operationele zaken die bij de opstart en
inrichting van de stichting horen.
- 5 juli 2012 is de oprichtingsdatum van de stichting Choice
4 Life.
- alle bijkomende activiteiten zijn daarbij ontplooid: van
beleidsformulering tot het claimen van een internetadres,
van oriëntatie op verschillende programma’s tot het
ontwikkelen van een eigen programma en begeleidingsschema.
- het grootste gedeelte van de bekendheid van het bestaan en aanbod is tot stand
gekomen door middel van netwerken.
- de eigen woning van de familie Van Dijk is gereed gemaakt voor de opvang van een
eerste gast.
- een eerste jong ouderpaar is ambulant begeleid door eerst 14-daagse, later
maandelijkse begeleidingsgesprekken.
Gedurende 2013 werd het beleidsplan nader ingevuld met ambities en visie.
In januari 2013 werden de eerste aanmeldingen gedaan, welke leidden tot kennismaking en
oriëntatie. In maart 2013 is de eerste jonge moeder opgevangen. In augustus 2013 is de
eerste baby in de opvang geboren.
Voor de begeleiding van de eerste gast is samengewerkt met verschillende organisaties,
waaronder het consultatiebureau, kraamhulp, verloskundigenpraktijk, huisartsenpraktijk,
maatschappelijk werk voor budgetcoaching.
Op basis van de eerste ervaringen van opvang tot bevalling is in september geëvalueerd wat
er te doen is en op welke wijze de opvang te realiseren is. Dit heeft geleid tot bijstelling van
de planning en ambities. De eerste ervaringen maakten duidelijk dat een ruimere woning
nodig is waarin het mogelijk is om de gast ruimte te geven voor eigen sociale contacten, een
eigen ritme (met kookvoorziening en wasgelegenheid) en het gastgezin ruimte heeft voor
eigen activiteiten, niet in de laatste plaats voor de eigen kinderen.
Voor een gewenste woning is een plan van eisen opgesteld en opdracht geformuleerd om
actief te verkennen wat de mogelijkheden voor huisvesting zijn.
De eerste begeleidingstrajecten hebben ook inhoud gegeven aan een eigen
begeleidingsprogramma, benodigde dagroosters en planning van activiteiten. Daarnaast is
duidelijk geworden welke termijnen de opvang en begeleiding zinvol is en wat daarvoor de
juiste randvoorwaarden zijn. Met deze punten is het beleid aangescherpt en wordt in de
praktijk anders gewerkt.
In december 2013 werden 4 nieuwe aanvragen ingediend vanuit jeugdreclassering, een
voogdij instelling en consultatiebureau voor opvang en pleegzorg. Alle vragen zijn in
behandeling genomen en in 2014 heeft dat tot 2 plaatsingen geleid.

