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It takes a village to raise a child 

Interview Edith Wieldraaijer 

Waar komt VRAC vandaan? 

 



IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD  

Leiden doet mee aan het Europese project ‘It takes a village to raise a child’. U ontvangt deze 

nieuwsbrief om u te informeren over de voortgang van het project en de opgedane kennis. 

 

Wat is VRAC? 

It Takes A Village to Raise A Child (VRAC) is een Europees project gesubsidieerd door het fonds Interreg  

2 Zeeën. De gemeente Leiden werkt hierin samen met partners in Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. 

Het doel is het verkleinen van het risico van schoolvertraging en vroegtijdig schoolverlaten.  

 

In Leiden doen we dat door een pilot ‘verlengde leertijd’ in ‘t Gebouw in Leiden Noord. Dat wordt uitgevoerd 

door SOL (Samen Ondernemend Leren). Daarnaast is de Gemeente Leiden in een tweede project bezig met 

wraparoundcare, een werkwijze die op maat kan worden ingevuld en waarin de eigen kracht van het gezin 

centraal staat. Daarbij geldt dat de hulpverlener het probleem niet zelf moet proberen op te lossen maar de 

gezinsleden leert en ondersteunt om zelfredzaam te zijn. Voor deze vorm van begeleiding is goede 

samenwerking met verschillende instanties noodzakelijk. De Hogeschool van Antwerpen doet onderzoek naar 

deze en de andere Europese pilots en projecten, zodat we kunnen zien wat de effecten ervan zijn en ervan 

kunnen leren. 

In deze nieuwsbrief staat de verlengde leertijd-pilot uitgevoerd door SOL centraal. Ook vind je onder onze 

nieuwsbrief informatie over de pilots van onze Europese projectpartners.  

 

Europese samenwerking 

In totaal nemen acht Europese partners deel: 

Gemeente Mechelen (BE, Europees coördinator VRAC) 

Karel de Grote Hogeschool (BE) 

East Sussex Community Voice (UK) 

AFEJI (FR) 

Wattrelos Association of Community Centres (FR) 

Samenlevingsopbouw, Provincie Antwerpen (BE) 

MAP (Mancroft Advice Project) (UK) 

Gemeente Leiden (NL) 

Looptijd van het project: 01/01/2019 t/m 30/09/2022. 

 

Contact 

Heeft u vragen of suggesties over VRAC, neem dan contact op met Lauren Smits, beleidsmedewerker 

Inclusie & coördinator VRAC Leiden, 06-40743648, l.smits@leiden.nl. 

 

mailto:l.smits@leiden.nl


Interview Edith Wieldraaijer 

Kinderen in het Gebouw in Leiden Noord doen leerzame en leuke dingen na schooltijd met SOL.  

Dit wordt ook wel verlengde leertijd genoemd en wordt georganiseerd door SOL in samenwerking met de 

gemeente Leiden en meerdere partners. In tijden van lockdown zal er een alternatief programma worden 

aangeboden. Een van de SOL-medewerkers die aan het project ‘Verlengde leertijd’ verbonden is, is Edith 

Wieldraaijer. Graag stellen we haar aan u voor. 

 

Naam: Edith Wieldraaijer 

Beroep: Spin in ’t web bij Samen Ondernemend  

Leren (SOL) 

Lievelings-SOL-activiteit: Girlz Lounge! –  

een avond voor de oudere meiden in Leiden 

Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn:  

Barack Obama 

 

 

Nieuwe dingen ontdekken, lol en talentontwikkeling  

Edith: “De verlengde-leertijdmiddagen in ’t Gebouw in Leiden Noord zijn een moment om kinderen meer te 

prikkelen in ‘Wat vind je leuk om te doen?’ Het gaat over nieuwe dingen ontdekken, lol hebben en 

talentontwikkeling. We focussen ons steeds een bepaalde periode op een thema of activiteit en daarna gaan 

de kinderen aan de ouders, als corona het toelaat, presenteren wat ze hebben gedaan. De kinderen hebben 

aangegeven dat ze graag filmpjes willen leren maken en bewerken, talen willen leren en andere sporten willen 

ontdekken. Door corona zijn er beperkte mogelijkheden, maar we maken er elke week weer iets moois van. 

Fundamental Sports en de buurtsportcoaches doen verschillende sporten met de kinderen, op een manier die 

goed is voor geest en lichaam. Ook is er de meidenactiviteit: een activiteit in een veilige en gezellige 

omgeving specifiek gericht op meiden uit groep 7, waarbij ze o.a. gebruik gaan maken van het 

Levensvaardighedenpaspoort van de Hogeschool Leiden, gericht op vaardigheden als zelfbewustzijn, 

relatievaardigheden en sociaal bewustzijn.  

It Takes A Village to Raise A Child gaat over meer dan alleen verlengde leertijd. Zoals de naam al zegt:  

Je hebt een heel dorp nodig om een kind op te voeden. Mijn droom is dat in Leiden Noord de gedragsregels 

en opvoedregels bij ouders en alle mensen, die werken met kinderen, hetzelfde worden of dat er in ieder 

geval begrip is voor elkaar.  Ik wens dat er een wijkgevoel heerst, dat het niet erg is wanneer je fouten maakt 

en dat de kinderen zich vrij voelen. Ik kijk er naar uit om ouders van de drie verschillende scholen, de 

Springplank, De Viersprong en De Singel met elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar leren kennen. Dat 

zijn ouders met verschillende beroepen, identiteiten en achtergronden. Als dat straks weer kan is dat voor mij 

een feestelijk moment.” 

Dromenlijstje van Edith:  

 Dat ieder kind bij een club zit, of dat nou sport of cultuur is;  

 Dat het bekend is wat jeugd- en jongerenwerkers kunnen betekenen;  

 Dat verschillende soorten ouders elkaar ontmoeten;  

 Dat er minder kinderen terecht komen in de jeugdzorg doordat we meer in de wijk  

naar elkaar omkijken. 



 

 

Waar komt VRAC vandaan?  

‘It takes a village to raise a child’ is in het Nederlands ‘Er is een dorp voor nodig om een kind groot te 

brengen’. Het is een spreekwoord van de Igbo en Yoruba, twee groepen volkeren die in het tegenwoordige 

Nigeria leven. In Igbo zegt men: ‘Ora na azu nwa’ en in Yoruba: ‘Enikan lo nbi omo, gbogbo eniyan lonto’. Die 

laatste betekent letterlijk: ‘Iedereen is nodig om een kind op te voeden, ook al heeft het kind zijn ouders.’  

Andere Afrikaanse spreekwoorden die erop lijken zijn: ‘Eén knie voedt geen kind op’ in Sukuma en  

‘Eén hand voedt geen kind’ in het Swahili.  

In Afrika worden kinderen vaker dan in Europa ook opgevoed door ooms, tantes, opa’s of andere mensen uit 

de gemeenschap. Het gezegde wordt wereldwijd gebruikt om gevoelens van gemeenschap en familie uit te 

drukken, in je gezin, je school, je wijk, je dorp of stad, je land en zelfs de wereld. Het wil zeggen dat je er 

samen voor gaat om een kind een goede opvoeding en jeugd te geven.  

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het fonds  

Interreg 2 Zeeën van de Europese Unie. 

 

 


