Bekijk hem online

Samen niet alleen …
Jullie hebben vast allemaal de afleveringen van de vierdelige miniserie over
dood, afscheid nemen en rouw van jeugdprogramma Het Klokhuis op televisie
gezien. Achter de Regenboog mocht ook aan dit mooie televisievierluik
meewerken. En met succes! Op deze manier proberen we onze deskundigheid
rond rouw- en verlieswerking bij kinderen en jongeren over te brengen, maar
ook de zichtbaarheid van Achter de Regenboog bij een groot publiek te
vergroten. Samen met het organiseren van lotgenotencontact – dat door de
coronapandemie toch een stuk lastiger is geworden – zijn deskundigheidsbevordering en het vergroten van zichtbaarheid de belangrijke doelen die Achter
de Regenboog probeert te realiseren. Het is goed dat we bij Achter de
Regenboog deze doelen steeds goed voor ogen houden. Dat doen we door
elkaar scherp te houden met betrekking tot onze plannen, door elkaar te
informeren over de voortgang die we maken of de hobbels die we tegenkomen
weg te nemen. Zo kunnen we vanuit Achter de Regenboog nog beter steun
geven. Dat vraagt wel om de bereidheid regelmatig met elkaar te overleggen.
Over elkaars plannen, wensen, behoeften en zorgen.
Daarom ben ik trots dat we nu in korte tijd met alle coördinatoren van de
verschillende groepen en het bestuur een overlegstructuur hebben opgezet
waarin we elkaar regelmatig spreken. Het is ook een (online) bijeenkomst waar
we van elkaar leren en hulp bieden daar waar nodig is. Waar we bovendien

ervaren dat we door die samenwerking elkaar juist kunnen versterken. Waar de
‘kracht van samen’ nu al een gezamenlijk gedragen jaarplan heeft
voortgebracht, leidde dit intussen tot een grotere zichtbaarheid op alle sociale
media. Samen is niet alleen! En dat zie je zoals gezegd terug in onze bijdrage
aan de miniserie van het jeugdprogramma Het Klokhuis, maar ook in onze
grotere zichtbaarheid op social media. Logisch toch? Want zeg nou zelf:
‘Samen niet alleen’ is dat eigenlijk niet onze corebusiness?

Roel Masselink, voorzitter

Booming Social Media
Het aantal volgers op onze sociale media groeit gestaag. Daar mogen we
enorm blij mee zijn. Volgens Pim de Mol, die binnen de communicatiegroep de
statistieken van sociale media bijhoudt, kunnen we gerust van een groot succes
spreken. We hebben in het najaar onze social mediastrategie aangepast om
Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn effectiever in te zetten. "De
vindbaarheid is toegenomen en we zien dat het aantal likes op alle socials in de
lift zit", vertelt Pim. "Onze berichten worden bovendien vaker gedeeld."

Zo bereikten we met Facebook in de periode van 7 januari tot en met 3 februari
19.229 personen. Ook LinkedIn doet het goed. Het aantal volgers stijgt. Op
onze officiële LinkedIn-pagina worden we nu gevolgd door ruim 650 personen.
Het aantal unieke bezoekers is met 64 procent toegenomen. Twitter en
Instagram hadden op 4 februari jongstleden respectievelijk 248 en 556 volgers.
Er worden niet alleen Achter de Regenboog-gerelateerde berichten gepost.
Berichten over rouw, interviews in magazines, kranten of aankondigingen van
tv-programma zijn voor onze volgers eveneens interessant.

Jaarplannen 2021
De bijeenkomsten met de werkgroep-coördinatoren zijn succesvol verlopen. De
animo is groot en vooral nu tijdens de corona-crisis is het prettig om met elkaar
regelmatig te overleggen. Op 25 januari vond de eerste bijeenkomst van dit jaar
plaats met de coördinatoren en het bestuur. Tijdens die online-vergadering zijn
de jaarplannen besproken en vastgelegd. Op basis van de plannen worden de
budgetten vastgesteld. Die zijn belangrijk zodat het team Inkomstenwerving
weet hoeveel geld er dit jaar nodig is en kan er met de fondswerving worden
gestart.

De volgende bijeenkomsten zijn op:
•

19 april / 19:30 - 21:30 uur

•

20 september / 19:30 - 21:30 uur

•

15 november / 19:30 - 21:30 uur

Graag vragen we de coördinatoren vroegtijdig aan te geven of je hierbij
aanwezig kunt zijn, indien je er niet bij kunt zijn, stemmen jullie dan graag
onderling even af wie jouw werkgroep vertegenwoordigt in het overleg. Mocht je
vragen hebben, neem dan contact op met Dorrit (secretariaat).

Coronavirus remt activiteiten
Het blijft roeien met de riemen die we hebben. Het corona-virus houdt ons nog
steeds stevig in zijn greep. Ondanks het vaccinatieprogramma van de overheid,
is het nog volstrekt onduidelijk wanneer er meer vrijheid komt om weer
lotgenotenweekenden of trainingen te organiseren. Er zijn intussen wel
initiatieven om online activiteiten te organiseren. Via de website en
nieuwsbrieven houden wij jullie op de hoogte. Mail je ideeën en plannen naar
redactie@achterderegenboog.nl.

Samenwerking met De Kindertelefoon
Achter de Regenboog voert gesprekken met de organisatie van De
Kindertelefoon voor een samenwerking. Deze landelijke organisatie met 650
vrijwilligers bestaat al meer dan veertig jaar en is bestemd voor kinderen van
acht tot achttien jaar. De Kindertelefoon biedt een veilige plek om over allerlei
onderwerpen te kunnen praten zoals verliefdheid, angst, verdriet maar ook over
de dood en rouw. In de volgende nieuwsbrief komen wij hierop terug.

Nieuwe folder AdR in de maak
Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe folder voor Achter de Regenboog.
Naar verwachting zal deze eind maart 2021 beschikbaar zijn. De folder wordt
tevens op de website zichtbaar. We werken samen met ons
communicatiebureau DropOuts. De bedoeling is dat de folder onder meer in
wachtruimten van huisartsen, ziekenhuizen, maar ook op scholen en in
rouwcentra komen te liggen.

Gezocht: Ambassadeur óf ambassadrice
Dit jaar gaan we gericht aan de slag om voor Achter de Regenboog een
ambassadeur of ambassadrice te benaderen en te benoemen. "Wij willen
iemand die het boegbeeld wordt en uiteraard ook affiniteit heeft met onze
stichting," zegt Harrie Nijen Twilhaar, bestuurslid Marketing en
Communicatie. "De geschikte persoon zal als BN'er met name een
prominente rol spelen in onze pr-, media en marketinguitingen. Aangezien
we als Achter de Regenboog in een transitie zitten naar een professionele
organisatie, is de komst van een ambassadeur of ambassadrice dan ook
gewenst. Hij of zij zal het gezicht worden bij officiële gebeurtenissen
waarbij de media aanwezig is."

Collectebus aanmaken

Documenten op Teams

Je kunt als vrijwilliger een eigen

Heb je een document of presentatie

digitale collectebus aanmaken.

nodig? Alle documenten vind je via
deze link op Teams.

Nieuws uit ...
Zuid
De vrijwilligers van Achter de Regenboog hebben niet stilgezeten en samen
hebben we besloten om na de zomer een lotgenotendag te organiseren, omdat
een weekend in 2021 toch nog te onzeker is.
De lotgenotendag zal plaatsvinden op zondag 19 september in Uden (Noord
Brabant). We maken een mooie start om 10.00 uur waarbij we iedereen welkom
heten op onze eigen warme Regenboog manier. Daarna zijn er volop
activiteiten, die afgestemd zijn op de leeftijden van kinderen, jongeren en hun
ouders.
Het doel van deze dag is ontmoeting, delen en leren van elkaars ervaringen.
Rond 16.00 uur nemen we weer afscheid van elkaar. Heeft iemand vragen over
dit programma neem dan contact op met Tineke van Asseldonk.

Online programma lotgenotencontact
Achter de schermen bij Achter de Regenboog wordt hard gewerkt. Zo is er een
online programma gemaakt om kinderen en jongeren lotgenotencontact aan te
kunnen bieden binnen de coronamaatregelen. We bedanken Johan en Agnes
voor het ontwikkelen hiervan. Het idee is om dit naar behoefte aan te bieden.
De datum wordt bekendgemaakt nadat een groep zich heeft aangemeld met
kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. De dag en tijdstip blijven altijd
hetzelfde: zaterdag om 10.00 uur. Kinderen uit heel Nederland kunnen zich
hiervoor opgeven. Houd dus je sociale media in de gaten. We hopen dat jullie
dit allemaal massaal gaan delen zodat we een breed publiek bereiken en
kinderen zich aanmelden. Daarnaast hebben Katja en Anke een programma
gemaakt voor een fysieke bijeenkomst van lotgenotencontact: een klein groepje
binnen de eigen regio. We zullen de coronaregels nauwlettend in de gaten
houden. Wanneer dit in orde is, zal er een flyer worden verspreid. We hopen
hiermee de kinderen die hier behoefte aan hebben, tegemoet te kunnen komen.
Trijnie Tuhumena

Data lotgenotencontacten:
•

Online workshop Landelijk - maart 2021

•

Lotgenotendag Zuid - 19 september 2021

•

Gezinsweekend Oost - 19 t/m 21 november 2021

•

Gezinsweekend Zuid - 25 t/m 27 maart 2022

Vacature Bestuurslid Secretaris
Achter de Regenboog is op zoek naar een nieuw bestuurslid Secretaris. Als
bestuurslid zorg je samen met de andere bestuursleden dat een duidelijke visie
en strategie wordt neergezet. Meer over deze rol.
In april verschijnt de volgende interne nieuwsbrief en op de website lees je
meer nieuws. Heb je kopij of ideeën, mail dan naar
redactie@achterderegenboog.nl.

Vragen
Zijn er vragen of dingen waar jullie tegenaan lopen laat het ons weten. In
de contactenlijst op Teams staan onze mailadressen. Bellen mag ook.

Algemene zaken: Roel 06 524 549 79
Communicatie en marketing: Harrie 06 204 401 15
Deskundigheidsbevordering, I&A: Monique 06 126 297 94
Financiën, communicatie en marketing: Githa 06 846 08 533
Lotgenotencontact: Monique 06 126 297 94
Vrijwilligersbeheer, secretariaat: Dorrit 06 432 290 96
Soms is het lastig om de juist gegevens van personen in werkgroepen te
achterhalen. De lijst met contactpersonen staat op Teams. Dit is een
overzicht van alle werkgroepen en vrijwilligers.
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