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De Magische Poort

HET 
ONTSTAAN

In augustus 2018 heeft Cursuscentrum de Poort in samenwerking 

met Quiet Groningen een zomerdag georganiseerd voor kinderen 

wiens ouders gebruik maken van de voedselbank in Groningen. 

De kinderen en ouders hebben een bijzonder mooie dag gehad 

en hebben kennis gemaakt met nieuwe activiteiten. Tevens was 

het een dag waarop even de zorgen geparkeerd konden worden 

en was er ruimte om te genieten en plezier te hebben, nieuwe 

vriendjes te maken en te praten met elkaar.

Na afloop kwamen er zoveel positieve reacties binnen en vragen 

vanuit de ouders om een vervolg. Binnen de staf van de Poort 

is hier over nagedacht en gesproken. Als we echt iets voor deze 

kinderen willen en kunnen betekenen dan is een gestructureerde 

aanpak nodig zodat we iets moois kunnen opbouwen. Na vele 

overwegingen is besloten om dit plan niet uit te bouwen en te 

Doelstelling en

doelgroep

De stichting heeft als  doel bij te dragen aan het 

welzijn van kinderen die in armoede opgroeien in de 

stad Groningen. Kinderen die opgroeien in armoede 

worden met veel problemen geconfronteerd. Als 

stichting kunnen wij deze problemen niet wegne-

men. Wel kan de stichting deze kinderen helpen 

hun draagkracht te vergroten en hun leven te ver-

aangenamen. Dat geeft ze meer grip op, en balans 

in hun bestaan. .

Onze doelgroep zijn  kinderen die in armoede op-

groeien in de stad Groningen in de leeftijdscatego-

rie van 4 t/m 17 jaar.
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Inhoud

Missie
Een bijdrage leveren aan het vergroten van het 

welzijn en het levensplezier van kinderen die in 

armoede opgroeien in de stad Groningen, zodat 

de verhouding tussen draaglast en draagkracht 

in een evenwichtige balans komt, wat ten goede 

komt aan hun groei en ontwikkeling.

Dit kan door:

Het aanbieden van maandelijkse activiteiten 

die de eigenwaarde en zelfredzaamheid van 

kinderen kan vergroten.

Het organiseren van rustgevende activiteit-

en die een positieve bijdrage kunnen leveren 

aan de ontwikkeling, groei en veerkracht van 

kinderen.

In een veilige omgeving kinderen kennis laten 

maken met yoga, theater, creatief mediteren, 

tekenen, zingen, dansen en muziek maken. 

Visie
Elk kind verdient het om zorgeloos kind te kunnen 

zijn. Dit maakt kinderen weerbaar en sterk, voor 

nu en voor de toekomst. 
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De Organisatie
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De Magische Poort is een vrijwilligersorganisatie. Een enthousiast 

team met bevlogen mensen is de kern van de Magische Poort. 

De Magische Poort voor kinderen werkt samen met docenten, voor 

wie de persoonlijke groei en het overbrengen van hun kennis, een 

echte passie is. Ze geven les met een hart voor  kinderen, want docent 

voor kinderen word je echter niet zomaar: dat is een bewuste keuze.

Onze docenten tonen betrokkenheid bij de ontwikkeling van elk in-

dividueel kind, zowel op artistiek en creatief als persoonlijk en sociaal 

vlak. Om die ontwikkeling actief te stimuleren, is het belangrijk dat 

elk kind de nodige aandacht krijgt.  Een positieve en open sfeer met 

aandacht en kansen voor ieder individu, daar staat de Magische Poort 

voor. Als we de magische dagen en cursussen vorm geven, bespreken 

we heel nadrukkelijk waar we de nadruk op zullen leggen, zodat  kin-

deren in een veilige omgeving meedoen, nieuwe vaardigheden leren, 

groeien en tot rust komen, sociale en emotionele intelligentie verster-

ken, innerlijke groei ervaren en kracht putten uit de activiteiten die een 

positieve impuls geven voor de toekomst.

Het kern team bestaat uit het uitvoerend bestuur en 

een vaste staf. Om het kernteam heen zijn een aan-

tal vrijwilligers werkzaam. In de toekomst willen wij 

het Cbf keurmerk voor goede doelen aanvragen. Hi-

erdoor willen wij een onafhankelijk bestuur aanstel-

len om een duidelijke scheiding aan te brengen tus-

sen bestuur en uitvoering.

We houden kantoor op de maandag en woensdag  

bij het Cursus Centrum de Poort aan de Moesstraat 

20 en de Friesestraatweg 31. Vanuit deze twee lo-

Onze Organisatie is

caties worden alle operationele werkzaamheden 

uitgevoerd. 

Trots zijn wij dat de Stichting de Magische Poort, 

sinds juni 2019, erkend is als “leerbedrijf” voor de vol-

gende opleidingen: 

•Begeleider Specifieke Doelgroepen, MBO niveau 3 

•Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen, 

MBO niveau 4.

Sinds maart 2019 zijn wij ook ANBI gecertificeerd, 

waardoor  giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

ONZE 
DOCENTEN



Magische Dagen in 2019
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Paashaas bij de
Magische Poort

Op deze prachtige zonnige dag kwamen de 

kinderen met hun moeders binnen bij de 

Magische Poort. In afwachting op de paashaas 

werd de kinderen en de ouders iets te drinken en 

wat lekkers aangeboden.

Alvorens de kinderen de tuin in konden kregen 

ze de gelegenheid  een mooi bakje te maken 

om hun gevonden eitjes in te kunnen doen. Het 

werd al gezellig aan de knutseltafel , er werd 

lekker gesnoep, geplakt en gelijmd. Tijdens het 

knutselen stond daar ineens de paashaas achter 

de deur, een beetje zenuwachtig van zoveel 

kinderen op en keken ademloos naar wat de 

paashaas te vertellen en te vragen had…. voor de 

 kinderen toch goed zoeken , in de struikjes en 

onder de bomen en in het gras.

De kleine en grotere paaseitjes werden onder 

leiding van de paashaas zelf allemaal verzameld 

in een grote mand en daarna werden ze verdeeld 

onder de  kinderen. Zo kreeg iedereen even veel 

want ze hadden allemaal even goed hun best 

gedaan met zoeken! Het zonnetje lokte ook de 

ouders naar buiten om te genieten van het weer, 

de kinderen, en om gezellig te kletsen met elkaar!

Lekker nog even een stukje suikerbrood mee voor 

onderweg en langzaam ging het bezoek weer 

huiswaarts, de fietsen op, of de stad in.Het was 

een fijne middag en de paashaas heeft al laten 



Prima sfeer op regenachtig Midzomerfeest 
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ONDANKS HET SLECHTE 

WEER HEBBEN OP 15 

JUNI JONGSTLEDEN, 

TWEEËNTWINTIG KINDEREN 

MET HUN OUDERS DE WEG 

GEVONDEN NAAR HET 

MIDZOMERFEEST VAN DE 

MAGISCHE POORT, EEN FEEST 

MEDE MOGELIJK GEMAAKT 

DOOR CURSUSCENTRUM DE 

POORT EN QUIET GRONINGEN, 

AAN DE MOESSTRAAT 20. NA 

EEN WARM WELKOM VAN 

SISKA, ONDER HET GENOT 

VAN EEN KOP KOFFIE OF THEE, 

KRIJGEN DE KINDEREN UITLEG 

OVER HET PROGRAMMA EN 

DE INDELING VAN DE DAG, 

WAARNA HET FEEST KAN 

BEGINNEN.

Knutselen

Een kudde  paardjes staat te wachten op de vaardige handen van de 

circa twintig kinderen. Onder leiding van Riane  worden de viervoet-

ers voorzien van allerlei kleuren plakwerk en mozaïekjes. ‘Het gaat er 

vooral om dat je kijkt naar wat je zelf wilt en mooi vindt. Ga er maar 

vanuit: Geen paardje wordt hetzelfde,’ vertelt Riane voor aanvang van 

de cursus.

Shirts pimpen

Tessa van Gaalen (18), studente aan het Cibap, een creatieve Mbo-

opleiding in Zwolle, geeft een workshop muziekinstrumenten maken 

en T-shirts-pimpen. ‘Het omgaan met kinderen gaat mij gemakkelijk 

af. Mijn opleiding is textiel, dus het pimpen van T-shirts is een mooie 

ervaring. De insteek is, dat je ontdekt dat jij heel veel mensen bent. Een 

die kan dansen, zingen etc. De mogelijkheden zijn onbeperkt en dat 

wil ik inzichtelijk maken,’ aldus Tessa. 

Yoga

De net afgestudeerde yoga docente Monique Lameijer (42) mocht de 

yoga workshop verzorgen voor de verschillende leeftijden. ‘ Het is su-

perleuk om met kinderen de verschillende houdingen uit te proberen’. 

De jongsten (4-6) konden er lekker op los fantaseren en deden de ver-

schillende dieren na die je in en om de vijver ziet.



7Business Brochure Template

 Natuurlijk ontbrak de kikker niet en mocht er ook 

gekwaakt worden. Met de groep van 7-9 lag de 

nadruk op samenwerken en naar elkaar luisteren. 

De kinderen mochten om de beurt kiezen welke 

houding ze wilden doen en de houdingen werden 

in tweetallen uitgevoerd. De oudste groep van 

10-13 mochten uitdagende acro yoga houdingen 

doen. Afsluitend natuurlijk een vorm van meditatie 

aangepast aan de leeftijd. ‘Een heerlijke en speelse 

manier om met het lichaam aan de slag te gaan!’

Theater

‘De deelnemers zijn mijn uitgangspunt. Dat is het 

materiaal waarmee ik werk,’ vertelt zelfstandig 

drama- en theaterdocent Helma Dijkstra (29). ‘Zij 

moeten zich eerst op hun gemak voelen voor zij 

hun eigen fantasie kunnen invullen, ideeën kunnen 

vormgeven en leren samenwerken en plezier heb-

ben. Voor velen is het vaak de eerste kennismaking 

met theater. Uiteindelijk moeten ze trots zijn op wat 

ze hebben gedaan.’

Creatief mediteren

De meegekomen ouders zaten ondertussen lek-

ker ontspannen, met een bakje koffie of thee  in de 

ouderkamer. Monica Peeters ontfermde zich over 

hen. Via creatief mediteren kun je ontspannen naar 

papier en met een kleurpotlood tekenen ze hun ei-

gen binnenwereld. Met een andere kleur de buiten-

wereld. Vervolgens raak je daarover in gesprek en 

dat kan heel verhelderend werken, aldus Monica.

In het middagprogramma gaf zij een workshop 

met boomwhackers. Dit zijn gekleurde plastic bui-

zen die geluid maken door ergens tegenaan te 

slaan. Het leuke van het spelen met boomwhack-

ers is dat je ook zonder muzikale kennis al lekker 

mee kan doen.

In de pauze konden de kinderen, ouders, docent-

en en het team van de Magische Poort genieten 

van een gezonde lunch. Een heerlijke zelfgemaak-

te wortelsoep met gember, verschillende soorten 

sandwiches, een groente en een fruitsalade.

Ter afsluiting van de dag kregen de kinderen nog 

een ijsje van Tessa. Een van de kinderen, Gabriël, 

vertelde me, toen ik zei dat ik een ijsje ging halen: 

‘Ik heb de mijne al op, maar ik lust nog wel een.’ 

‘Nou dan gaan we samen en mag jij mijn ijsje.’ Ik 

heb nog nooit een kind zo blij zien kijken.

 We kijken terug op een mooie dag, en zien al weer 

uit naar de volgende magische dag op 24 augus-

tus.



Uitzwaai zomerdag bij de Magische 
Poort

Wat was het gezellig bij het Uitzwaai 

Zomerfeest! We boften met het 

mooie weer waardoor we ook lekker 

in de tuin konden zitten. Er waren ver-

schillende activiteiten, mooie (dieren) 

maskers maken , yoga en dansen en 

een canvas versieren. Tussen de 

middag een heerlijke lunch, waarbij de 

pannenkoeken gretig aftrek vonden. 

De kinderen hebben prachtige mask-

ers en canvassen gemaakt. Wat wij erg 

leuk vonden was dat er onder de kin-

deren nieuwe vriendschappen werden 

gesmeed, en de kinderen elkaar hiel-

pen.

Fabelachtige dieren bij de Magische 
Poort 

Afgelopen zaterdag 14 september was het zover! Onze 

theatermiddag! Onder leiding van docente Helma leerden de 

kinderen technieken en gingen ze aan de slag om een leuke 

presentatie te verzorgen voor hun ouders. Het thema was 

fabeldieren. Het was flink oefenen geblazen, en allerlei (wilde) 

dieren kwamen langs. Na anderhalf uur oefenen en leren was 

er natuurlijk een pauze met lekkere snacks en drinken voor 

iedereen. Er waren ook heerlijke appelflappen vers gebakken, 

want van theater oefenen krijg je natuurlijk wel lekkere trek! 

Natuurlijk moesten onze ‘dieren’ ook even de bomen uit 

proberen of die wel goed beklimbaar waren.

Na de pauze de puntjes op de i zetten en konden de kinderen 

in zeer geslaagde presentatie voor de ouders in de tuin geven, 



Mindfulness, glitter en glamour dag bij 
de Magische Poort 

Zaterdag was er de Mindfulness, Glitter en Glamour 

dag bij de Magische Poort! Wat waren er gezellig 

veel kinderen gekomen die deze dag wel wilden 

beleven. Er waren verschillende activiteiten verspreid 

over de hele dag. Vandaag hebben de kinderen ook 

voor het eerst kennis kunnen maken met Liv, die 

in de Magische Poort woont. De kinderen hadden 

haar nog niet eerder gezien omdat ze met vakantie 

was, maar ze zal nog vaak langskomen met haar 

lieve sproetenkopje, de kinderen zijn dol op haar. 

Liv had ook wat vriendinnen uitgenodigd die bij het 

schminken, opmaken en haren kappen kwamen 

helpen.

Er was ook mindfullnes. Stil zitten als een kikker, 

luisteren naar de klank van de klankschalen, hoe lang 

hoor je ze nog….. 98,99,100 tellen. De belletjes waren 

veel korter. Voel met je hand op je buik de in- en 

uitademing. Kijk naar de schaal met spullen, de doek 

ging er overheen, wat lag er nog maar op het bord? 

Luister en voel met aandacht, dat ging iedereen goed 

af.

Rond het middaguur was er een lekkere lunch voor 

iedereen. Met een goed gevulde buik konden we 

weer aan de slag. Mooie mandala’s inkleuren. Daarna 

waren de letterkralen het meest populair. 

Die konden ze later op de catwalk dragen. 

Catwalk? Ja!  Er was een heuse rode loper 

waar de kinderen konden paraderen nadat ze 

verkleed en geschminkt- of opgemaakt waren. 

En wat waren ze mooi! En sommigen zelfs een 

beetje eng…maar dat mag natuurlijk in het 

najaar! Na wat oefenen kon iedereen mooi op 

de catwalk lopen zodat de ouders konden zien 

wat ze geoefend hadden.

Het was een hele leuke dag met prachtig 



Creatieve en kunstzinnige Indoor 
Herfstdag

Op 26 oktober was het zover: De kunstzinnige creati-

eve dag mét heuse herfst indoor bij de Magische Poort 

aan de Friesestraatweg 31. Dankzij Stichting Leergeld  

hadden veel kinderen zich aangemeld. Lieve Liv was er 

gelukkig ook weer! Speciaal was zij vanaf de Moesstraat 

naar de Friesstraat gekomen, want ook wilde zij graag 

weer bij de kinderen van de Magische Poort zijn. Eerst 

was er een workshop egeltjes maken. Die werden ge-

maakt van onder andere oude fietsbanden. De kin-

deren hebben prachtige egeltjes gemaakt. De materi-

alen daarvoor zijn gedoneerd door Museum Landgoed.

Daarna hebben we gezellig met zijn allen van een heerlijke 

lunch genoten.

In de grote zaal was een herfstindoor. De grond lag vol met 

bladeren en zo nu en dan een eikel of beukenootje, auw dat 

doet voelt niet fijn. Maar rennen en de bladeren omhoog 

gooien dan vergeet je dat snel. Het rook er naar het bos. In het 

bos konden de kinderen na hartelust spelen met de bladeren; 

zwemmen in de blaadjes, een sneeuwengeltje en we gingen 

ook bosdieren nadoen en dan moest je freeze (stil staan als dat 

dier). Er werd een verhaal over een kabouter gelezen die een 

omelet wilde bakken en op zoek ging naar een ei.

Ook lagen we stil in de bladeren en luisterden we met aandacht 

luisteren naar de klankschalen, oceandrum en de rainstick. 

En iedereen werd bedolven onder de bladeren. Geen sok of 

elleboog meer te zien. Zo nu en dan kriebelt er nog een blaadje 

onder je shirt. En fijn was dat er geen hondepoep was!

Bij de herfst hoort ook het oogsten…er waren appels geoogst 

en daar werd door de kinderen een lekkere appelcompote van 

gemaakt. Appels schillen, in stukjes snijden, de appels koken 

met wat suiker en kaneel om het daarna in een potje te doen 



Financiële verantwoording 

Stichting de Magische Poort is bijzonder dankbaar 

voor de financiële bijdrage van een aantal Stichtingen, 

fondsen en congregaties. Zonder sponsors zou 

de Magische Poort er heel anders uitzien. Samen 

met al onze behulpzame vrijwilligers zijn we door 

schenkingen en sponsoring in staat meer activiteiten 

te doen voor kinderen die in armoede verkeren. 

Denk maar eens aan alle magische dagen, de 

magische cursussen en de speciale dagen. Ook zijn 

we aan het sparen voor een personen busje om 

kinderen op te halen en weer weg te brengen.

Onze sponsors in 2019 waren het Quiet Fonds, de 

Fraters van Utrecht, de Nederlandse Provincie Orde 

Franciscanen, Stichting Boschuysen, Stichting Janivo, 

RKSCI, Pin Projecten in Nederland, Stichting Snickers- 

de Bruijn en het Pieter Arie Kooij Fonds.

Voor de financiële verantwoording verwijzen naar 

de jaarrekening 2019 op onze website onder rubriek 

menu/verslaglegging.Ook sponsor worden? Een 

schenking doen? Of wilt u ons tot uw goede doel 

maken? Neem dan contact op met Lodewijk van 

Gaalen. Hij bespreekt graag met u de mogelijkheden. 

sponsoring@magischepoort.nl  of bel met 06 

44161943
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