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Brief aan de politiek

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen hebben het
CJV Schiedam, het Zeekadetkorps Schiedam, speeltuinvereniging
Het Speeleiland, Scouting Taizégroep, Scouting BvH, Scouting
Franciscus Lodewijk en de Scouting Tono-groep een brief gestuurd
aan de net verkozen raadsleden om het belang van een Postief
Jeugdbeleid nog eens te onderstrepen.
Schiedam voert, zoals wel meer steden, vooral een jeugdzorgbeleid, dat gericht is op kinderen en jongeren met problemen. En daar
wringt de schoen nogal. Bij gebrek aan een Positief Jeugdbeleid,
gericht op de ‘gezonde’ jeugd, worden ook deze 7 verenigingen
dan maar onder het jeugdzorgbeleid geschaard. Dat betekent dat
we worden gezien als (professionele) zorginstellingen. En dat heeft
nogal vreemde gevolgen. Zo moeten we, om überhaupt subsidie te
kunnen ontvangen, onderbouwd bewijs aanleveren dat, door onze
activiteiten, onze ‘cliënten’ [sic] niet doorstromen naar zwaardere
vormen van zorg. Kort gezegd: wij ontvangen subsidie naar hoe ver
we onderbouwd kunnen aantonen dat onze leden niet in de jeugdverslavingszorg terecht komen. En dat is natuurlijk volkomen van
de zotte. Ook levert dit een erg hoge regeldruk op, met veel bureaucratie waar we aan moeten voldoen. Het gekke is dat sportverenigingen niet aan hoeven te tonen dat hun activiteiten er voor zorgen
dat hun leden geen zwaardere vormen van zorg nodig hebben. Ook
hoeven zij niet te strijden om subsidie met professionele zorginstellingen die betaalde krachten in dienst hebben om subsidie binnen
te loodsen. We hebben de politiek dan ook gevraagd waarom wij
dit soort gekke dingen dan wel moeten doen. Met deze brief hopen
we de zo noodzakelijke verandering te bereiken. De brief zelf kunt u
lezen via https://www.scoutingtono.nl/actueel/nieuws/2022-positiefjeugdbeleid.
Graag doen we hierbij dan ook een oproep: breng deze brief onder
de aandacht van zo veel mogelijk stadsgenoten. Stuur de brief door,
deel deze via social media of breng hem onder de aandacht van
iedereen die iets met de politiek te maken heeft.
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Koken voor
Groenoord van
Gas los
De gemeente wil graag dat
de wijk Groenoord stopt met
het gebruik van aardgas.
Een eerste stap hierin is
het overstappen op koken
op inductie. Op woensdag
1 juni heeft Woonplus hiervoor ons gebouw gebruikt.
Woonplus heeft wijkbewoners uitgenodigd om zelf te
komen ervaren hoe koken op
inductie werkt. Samen met de
bewoners werden er pannenkoeken gebakken op een
inductiekookplaat. Zo’n 40
wijkbewoners zijn op bezoek
geweest.
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Van de Bevers
Druk, druk, druk ...

De bevers hebben weer een drukke maand achter de rug, zoals de PlaybackShow,
leren over EHBO, en hutten bouwen.
De PlayBackShow was voor veel Bevers toch nog wel spannend, en wilde maar
één Bever meedoen. Maar na een paar optredens van de welpen en scouts te
hebben gezien, wilden er meer Bevers meedoen. Uiteindelijk heeft Felix gewonnen, met een gedeelde tweede plaats voor Jayhnoah en Lujane. Gefeliciteerd!
Na een weekje bijkomen werd er veel geleerd over EHBO, wat je moet doen als
iemand is gevallen, wat er wel of niet in een EHBO-doos hoort, en er werd geoefend met verbanden en mitella’s aanleggen. Dus als er iets is, kunnen de Bevers je
helpen!
De laatste week van mei gingen de Bevers hutten bouwen in groepjes. Daarvoor
moest natuurlijk goed worden overlegd, er werden ontwerpen getekend, materialen gesjouwd, en hele mooie hutten gebouwd!

Even voorstellen

De komende weken zal Cynthia Spaan een keertje meedoen met de bevers, welpen en scouts. Cynthia studeert momenteel Sociale Wetenschappen, en heeft zich aangemeld om te kijken of ze misschien vrijwilligster wil
worden bij de Scouting Tono-groep. Ziet u dus een onbekend gezicht bij de
leiding van uw kind, dan is mw Spaan aan het rondkijken bij de speltak van
uw dochter of zoon.
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Van de Welpen
Hotel op Stelten!

De welpen hebben weer een hele drukke maand gehad! De eerste zaterdag van
mei hebben we moederdagcadeautjes gemaakt door met spijkers een figuurtje in
hout te timmeren. De week erna was de playbackshow. Alle welpen die meegedaan hebben, deden het super! En ook de leiding deed nog een dansje op Waterval van K3. Shannon heeft uiteindelijk gewonnen! Nogmaals gefeliciteerd.
En dan… het kamp komt al bijna in zicht en dus hadden we zaterdag 21 mei levend kwartet in het thema ‘Reizen’, daarna deden we nog wat kleine spelletjes en
als laatste maakten we nog een leuke groepsfoto met z’n allen.
Woensdag 25 mei was het dan eindelijk zover... het zomerkamp naar Leidschendam. Het thema dit jaar was ‘Hotel Op Stelten’. Gedurende het kamp waren er
allerlei gasten die allemaal een probleem hadden. Zo zijn we met Aaf de fotograaf
betere foto’s gaan maken, hebben we gesport en een avonspel gedaan met Ie de
sergeant, zijn we gaan zwemmen met de duiker met koudwatervrees, hebben we
de kunstenaar van haar stress afgeholpen door stressballen te maken en hebben
we de artiest geholpen met acts voor de bonte avond. Het bourgondisch eten was
ook een groot succes. De directeur Louis was erg blij met de hulp van de welpen!
Met zijn allen hebben we ontzettend veel gelachen, ontzettend veel gedaan en
er echt een feestje van gemaakt! Moe maar voldaan ging iedereen naar huis. Het
was een superkamp. Op naar volgend jaar!

De Huiskamer van de Kleine Ambassade
Op 21 juni organiseert de Kleine Ambassade een zomerfeest op en rond de Jozef Orelio
singel voor de wijkbewoners, en dan met name de kinderen uit de wijk. De Kleine AmbasTekst
sade bouwt daar ook een ‘huiskamer’ op, waar ouders eens rustig met organisaties uit
de wijk kunnen praten over wat zij te bieden te hebben. Ook de Scouting Tono-groep is
gevraagd in deze huiskamer aanwezig te zijn. Vanuit het TOteam heeft Miranda de Koster,
moeder van scout Amy, aangeboden dit voor de Scouting Tono-groep te willen doen. Hopelijk kunnen we aan veel kinderen vertellen wat voor ontzettend leuke dingen ze bij de Scouting Tono-groep kunnen doen.
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Van de Explorers

De laatste loodjes voor het kamp
De Explorers zijn hard aan het werk geweest voor hun zomerkamp
in Duitsland. Er werd een barbecue georganiseerd, en een pubquiz
over de Explorers, om geld in te zamelen. De quiz werd gewonnen
door de tafel ‘Zooitje ongeregeld’, en het eten was natuurlijk heel erg
lekker!
Met de PlayBackShow deden de Explorers mee met het nummer
‘Star Trekkin’’, en, verrassing, ze hebben de Explorerbeker gewonnen!
De weken daarna werd er veel gewerkt aan de kampvoorbereidingen, er werd een quiz gehouden over Duitsland, waar het zomerkamp gaat plaatsvinden, en er werden ideeën verzameld voor het
programma. De laatste week van mei hadden de Explorers zelf geen
opkomst, maar omdat ze hadden geholpen met de decoraties voor
het welpenkamp, werden ze uitgenodigd voor de afsluitende barbecue van het Welpenkamp.
Het was een leuke maand, en de komende opkomsten gaan zeer
waarschijnlijk in het thema staan van de voorbereidingen voor het
zomerkamp, dus als je nog een armbandje of een dasring wil kopen,
kan dat nog; vraag het aan een van de explorers. Ook de ton voor
statiegeldflessen staat nog bij de ingang.
Alvast bedankt voor je bijdrage!

Dodenherdenking

Op 4 mei herdenken we in
heel Nederland zij die gevallen zijn voor onze vrijheid.
Een belangrijk onderwerp, dat
we altijd graag onder de aandacht van onze jeugdleden
brengen, omdat we het belangrijk vinden stil te staan bij
vrijheid, en de prijs die daarvoor betaald moet worden.
‘Scouting’ was ook dit jaar
weer in groten getale aanwezig. Het laat zien hoe het onderwerp leeft, en hoe we met
zijn allen hier ook de jeugd bij
moeten betrekken. Twee van
onze scouts maakten deel
uit van de erehaag, en een
scout was present als vlaggenwacht. Alle aanwezigen,
bedankt dat jullie er waren!

Jarige joppen en jetten in juni!

Deze maand hangen er slingers bij Chikai, Bas Bos, Duif,
Dominique, Jayhnoah, Lowie, Daria en Connor.
Van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst!
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Vacatures

Tweede penningmeester
Zou u wel eens wat meer willen doen voor de Scouting Tono-groep? Dan kan,
want we zoeken nog een tweede penningmeester. Iemand die het leuk vindt om
zich, naast onze eerste penningmeester, bezig te houden met de financiën, en
hiermee de taken van onze huidige penningmeester wat te verlichten. Taakverdeling in overleg. Neem contact op via de leiding van uw kind of mail met
r.spruit@scoutingtono.nl (Dolfijn) voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

Vacature voorzitter stichtingsbestuur

In september a.s. verloopt de statutaire periode waarvoor Richard Spruit (Dolfijn)
is verkozen als voorzitter van het bestuur van de Stichting Scouting Tono. Iedereen
die zich hiervoor kandidaat wil stellen kan dit doen door een e-mail te sturen aan
secretaris.stichting@scoutingtono.nl. Het gezochte profiel is te vinden in de Tono
Tamtam van mei, en deze kan gelezen worden via onze website
www.scoutingtono.nl.

Pannenkoeken

Het Delta Hotel vierde 150 jaar Nieuwe Waterweg met een bijzondere actie: elk team dat
Tekst
zich opgaf ontving voor elk teamlid een kleine goodybag met een bidon, én een bon voor
een pannenkoek in het Delta Hotel te Vlaardingen. De Scouting Tono-groep heeft ons eigen
fantastische team van staf- en bestuursleden opgegeven. Op 2 juni zijn we de pannenkoeken gaan eten in het Delta Hotel Vlaardingen. Met een geweldig uitzicht over het Scheur,
het laatste stukje voor de Nieuwe Waterweg begint, genoten deze vrijwilligers van hun
pannenkoeken. Delta Hotel: bedankt voor deze leuke actie!
5
pag 5

Tono tamtam
Onze groep in de pers

Interviews en gesprek met de VVD
Naar aanleiding van de brief die zeven verenigingen uit het jeugdwerk naar de net gekozen raadsleden hebben gestuurd is de schrijver van de brief door verschillende media gevraagd uitleg te geven.
Dolfijn (Richard Spruit) is door het Algemeen Dagblad/Rotterdams
Dagblad, katern Waterweg geïnterviewd, wat een mooi krantenartikel opleverde, waarin de belangrijkste argumenten nog eens op een
rij worden gezet.
Daarnaast zijn de 7 clubs uitgenodigd door de raadsfractie van de
VVD Schiedam om de brief toe te lichten. Op vrijdag 3 mei zijn Theo
Engering (Scouting FLG), Britt de Jong (Scouting FLG) en Richard
Spruit (Dolfijn – Scouting Tono-groep) bij de VVD op bezoek geweest om met twee leden van de gemeenteraad te spreken over de
brief. De VVD bleek daar goede vragen te hebben, en de ideeën
uit de brief te ondersteunen. De raadsleden hebben nu beloofd in
de gemeenteraad aandacht te vragen voor de door ons geschetste
problemen.

Show in de krant

Begin mei hielden we de Play Back Show, de 33e editie al weer, en de eerste keer
dat we dit evenement buiten organiseerden. Het Nieuwe Stadsblad plaatste een
artikel met alle winnaars. Helaas bleek de foto verkeerd geïnterpreteerd: in de
krant stonden niet de explorers, maar Eva en Billy als winnaar bij de scouts samen
met Iris en Amy die hadden geholpen bij de voorbereidingen van de act. Voor alle
winnaars: gefeliciteerd!
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