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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.

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 ver-volg. 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 ontwikkelen binnen
Cursuscentrum de Poort. Het is ondergebracht in een nieu-we onafhankelijke
stichting, “de Magische Poort voor kinderen”. Op 13 februari is de stichting
“geboren”.

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 activiteiten 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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Organisatie in 2020
Het team bestaat uit het uitvoerend
bestuur aangevuld met stagiaires en
vrijwilligers.
In de toekomst hopen wij het Cbf keurmerk
voor goede doelen te mogen aanvragen.
Hierdoor willen wij een onafhankelijk
bestuur aanstellen om een duidelijke
scheiding aan te brengen tussen bestuur
en uitvoering.
We houden kantoor bij het Cursus
Centrum de Poort aan de Moesstraat 20
en de Friesestraatweg 31. Vanuit deze
twee locaties worden alle operationele
werkzaamheden uitgevoerd.
Trots zijn wij dat de Stichting de Magische
Poort, sinds juni 2019, erkend is als
“leerbedrijf” voor de volgende opleidingen:
•
Begeleider Specifieke Doelgroepen,
MBO niveau 3
•
Persoonlijk Begeleider Specifieke
Doelgroepen, MBO niveau 4.
•
Marketing en Communicatie, MBO
niveau 4
•
Financiele Administratie, MBO
niveau 2 t/m 4.
Sinds maart 2019 zijn wij ook ANBI

gecertificeerd, waardoor  giften aftrekbaar
zijn voor de belasting.
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.

Magische Dagen in
2020
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De andere helft van de groep was ondertussen in de kapel, waar Lillian, zij is verhalenvertelster,
prachtige verhalen vertelde over o.a. eekhoorns, olifanten en het bos. Tussen de verhalen door en na
afloop gebruikte ze de muziek van een heel mooi instrument, de zenzula en alle kinderen luisterden
vol bewondering naar het prachtige geluid. Nadat Lillian de verhalen verteld had gingen de kinderen
ze naspelen in rollenspellen. Sommige kinderen waren dieren, sommige waren bomen en zo werden
de verhalen uitgebeeld door de groep. Een evaluatierondje leverde een unanieme mening op: het was
superleuk! Zó leuk dat er snel nóg een verhaal uitgebeeld mocht worden.
Hierna wisselden de groepen en zo konden alle kinderen mooie maskers maken en naar de verhalen
van Lillian luisteren.

Afgelopen zaterdag, 22 februari 2020, was het groot feest bij de
Magische Poort, de carnavalsdag!
Voordat het carnaval los kon barsten waren er nog allerlei andere
activiteiten verdeeld over de hele dag. Natuurlijk mocht bij zo’n
speciale dag de grote vriendin van iedereen, lieve Liv, die in de
Magische Poort woont, niet ontbreken. Gelukkig was ze er en
maakte ze er weer een dolle boel van.Nadat iedereen welkom
was geheten door Siska, begon de dag voor een deel van de
groep beneden met het maken van mooie caravalsmaskers met
hulp van Catharina, Maud en Riane. De meest kleurige en fleurige
creaties werden er gemaakt met karton, verf, glitters en nog veel
meer leuke spullen.

Afgelopen zaterdag, 22 februari 2020, was het groot feest bij de
Magische Poort, de carnavalsdag!
Voordat het carnaval los kon barsten waren er nog allerlei andere
activiteiten verdeeld over de hele dag. Natuurlijk mocht bij zo’n
speciale dag de grote vriendin van iedereen, lieve Liv, die in de
Magische Poort woont, niet ontbreken. Gelukkig was ze er en
maakte ze er weer een dolle boel van.Nadat iedereen welkom was
geheten door Siska, begon de dag voor een deel van de groep
beneden met het maken van mooie caravalsmaskers met hulp van
Catharina, Maud en Riane. De meest kleurige en fleurige creaties
werden er gemaakt met karton, verf, glitters en nog veel meer
leuke spullen.

Het volgende op het programma was zingen met Marisa. Marisa had speciaal voor vandaag een
heel vrolijk carnavalslied geschreven en terwijl ze achter de piano zat zong ze het lied voor de
groep. Iedereen mocht meezingen met het refrein. Na het zingen van het lied ging de groep in een
kring staan en mocht iedereen uitbeelden als wat ze verkleed zouden gaan. Dit leverde mooie
toneelstukjes op. Ondertussen hadden Lodewijk en Marie-Paule een heerlijke, uitgebreide lunch
voorbereid. Er waren lekkere broodjes met eiersalade en kaas met sla, pannenkoeken, fruitsalade en
er was limonade en chocomel.
Na de lunch gingen alle kinderen naar de kapel om naar een rollenspel te kijken. Het rollenspel ging
over geweldloos communiceren. Shekib legde uit hoe belangrijk en goed het is om geweldloos te
communiceren. 2 handpoppen, een giraf welke staat voor goedheid vanuit het hart en een jakhals,
welke stond voor de gemene kant maakten dat iedereen kon zien op welke manier Shekib dingen
uitlegde. Tessa en Maud deden verschillende rollenspellen waarin ze heel duidelijk lieten zien wat het
verschil was tussen de diverse manieren van communiceren en wat het uiteindelijk ook opleverde.
Uitleggen wat je voelt, uitleggen wat je bedoelt, waarom je iets hebt gedaan of gezegd kweekt veel
meer begrip dan bijvoorbeeld liegen of eromheen draaien. Tessa en Maud lieten beide manieren zien
en zo werd het verschil dus goed duidelijk. Shekib vertelde dat de cursussen die zij geven over het
geweldloos communiceren vooral voor kinderen vanaf 7 jaar zijn. Ook zullen er aparte cursussen
gegeven worden voor kinderen van 12 t/m 17 jaar.
Na al deze activiteiten was het tijd voor verkleden, vrolijke muziek, dansen en feesten. Iedereen kon
mooie kleren uitzoeken van de tafels waar alles uitgestald lag, de muziek galmde door de zaal en
iedereen danste en sprong alle energie er heerlijk uit.
Het was een mooie dag met rustige, vrolijke, creatieve, uitbundige en leerzame onderdelen. De
kinderen hebben genoten en dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait!

Heel graag tot de volgende keer!

Geweldloos
communiceren bij de
magische poort
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Van 16 juni t/m 14 juli heeft elke dinsdag van 15.15 t/m 17.00 de cursus
geweldloos communiceren plaats gevonden aan de Friesestraatweg
31 te Groningen. Het was een gratis cursus voor kinderen in de leeftijd
van 7 t/m 12 jaar die opgroeien onder moeilijke omstandigheden en/of
omstandigheden waarin de ouders het niet breed hebben.
De geweldloos communiceren groep werd ontwikkeld vanuit het idee dat het
verrijken van de veiligheid en vertrouwen van kinderen bijdraagt aan hun sociaal
emotionele welzijn zodat kinderen niet beschadigd uit school komen. Het Geweldloze
Communicatiemodel biedt hierbij concrete handvatten door directe verbinding aan te
brengen in de communicatie, het begrip naar elkaar te verbeteren en het creëren van
win-win situaties.
Soms staan kinderen ‘uit’. Dan weten ze niet wat ze voelen of nodig hebben. Het
interesseert ze niet wat een ander wil. Dan kunnen ze pijnlijke dingen doen of zeggen
zonder het in de gaten te hebben. En soms doen ze het zelfs expres. Als kinderen
‘aan’ staan, weten ze wat ze voelen en nodig hebben, wat ze wel of niet willen. En
hebben ze ook oog voor anderen. Leren de knop te vinden waarmee ze zichzelf van
‘uit’ weer ‘aan’ kunnen zetten, daar gaat geweldloos communiceren over. Het biedt
het kind levensvaardigheden waardoor het vertrouwen en rust in zichzelf kan ervaren.
Bovendien leert het kind deze vaardigheden toe te passen in uitdagende situaties.
Docent Shekib Omran geeft aan dat verbindend communiceren gaat over openheid,
wederkerigheid, verbinding, liefdevol luisteren en samen zijn en doen. Door contact
te maken met gevoelens en behoeften van jezelf en van de ander en deze te uiten
zonder oordelen, beschuldigen, aanvallen en eisen voelen beide gesprekspartners
zich gezien en gehoord. Als dat lukt (vaak is dat lastig vooral bij heftige emoties) komt
er wederzijds begrip, conflicten worden effectiever opgelost en de communicatie
verbetert.

Het effect van verbindend communiceren bij de deelnemende kinderen was divers; ze
leerden spelenderwijs begripvol omgaan met emoties van zichzelf en anderen; als ook
vertrouwen ervaren in zichzelf en in de ander en zich vanuit openheid en eerlijkheid te
uiten.
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MESSAGE FROM THE
CHAIRMAN

Een Magische Dag In Juni
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Op een zaterdag in juni bij de Magische Poort was de tuin versierd. Door de tuin hingen slingers en
vlogen ballonnen. Na een lange tijd zonder Magische dagen mochten de kinderen eindelijk weer naar
de Magische Poort komen. De ochtend begon met een spel, Levend Ganzenbord. Er waren vakken
door de tuin verspreid en de kinderen waren zelf de pionnen. Op sommige vakken werden opdrachten
uitgevoerd, zoals ‘Rara Wie ben ik?’, een dansje verzinnen, blikgooien en koekhappen. In het begin
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Zomerfestival bij de
magische poort

Rond kwart voor drie uur kwamen de eerste kinderen binnendruppelen. Bij de ingang van de tuin
kregen ze een stempelkaartje met hierop hun naam en alle spellen die er die dag waren. Het doel was
elk spel gespeeld te hebben en zo de stempelkaart vol te krijgen. De 25 kinderen werden verdeeld in
5 groepen. Er waren zes spellen, bij spel 1 gingen de kinderen koekhappen, ze mochten kiezen of ze
met of zonder blinddoek wouden. Als ze zonder blinddoek wouden, renden ze achter een koek aan
door de tuin. Bij spel 2 stond een ‘bibberspiraal’, dit is een behendigheidsspel waarbij de fijne motoriek
getest wordt. Ze moesten de ring van de ene kant van het draad naar de andere kant van het draad
krijgen zonder hem aan te raken. Als je het draad per ongeluk wel aanraakte gingen er lampjes aan en
hoorde je piepjes. De kinderen waren hier erg geconcentreerd mee bezig. Bij spel 3 en 4 gingen ze bliken ringen gooien. Bij spel 5 en 6 werd er gesjoeld en rennend een parcours afgelegd met een bekertje
water in de hand. De bedoeling was zo veel mogelijk water in de beker te houden.

62,733

Op 21 Juli 2020 Werd Het Zomerfestival Gehouden Bij De
“Magische Poort Voor Kinderen”.
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Na al deze spellen en een volle stempelkaart hadden de kinderen een lekker ijsje verdiend; daarna
gingen de kinderen naar binnen voor een potje bingo. Liv noemde de getallen op en alleen op dat
moment waren de kinderen aandachtig stil, voor de rest was het lekker hectisch. Nadat er een getal
was opgenoemd moest het natuurlijk vergeleken worden met de buurman en buurvrouw. Als een kind
bingo riep zonder daadwerkelijk Bingo te hebben werd er een act opgevoerd. Meestal in de vorm van
een liedje zingen en soms met een dans erbij. Er waren uiteindelijk heel veel winnaars, die elk uit de
grabbelton een cadeautje mochten uitzoeken.

Kevin A. Sands

Op de BBQ lag er vlees, daarnaast waren er verschillende salades en stokbrood. Buiten in de tuin,
onder de slingers, zaten de kinderen hun bordje leeg te eten. Even later kwamen de ouders hun
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MESSAGE FROM THE
CHAIRMAN

Rond een uur of twaalf kamen de eerste kinderen binnen druppelen, ze zeiden ‘dag’
tegen hun broertjes of zusjes en begonnen in de tuin met Liv te spelen. De tuin heeft
veel bijzondere dingen die de kinderen integreren, zo proberen ze kikkers te vangen en
willen ze in hoge bomen klimmen (wat niet helemaal de bedoeling was). Zodra de groep
compleet was gingen de kinderen de grote zaal in. Hier lagen allemaal yoga maten op
hun te wachten, iedereen koos een plekje uit. Voor in de zaal zat een docente, Anu, ze
had allemaal klank schalen voor haar staan. Ze vroeg aan de kinderen of ze wisten wat
geluid precies inhield, aangezien je geluid niet kan zien. Er werden veel mooie antwoorden gegeven.
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Vandaag werd er een clubje kinderen bij de Magische Poort ontvangen aan de
Friesestraatweg. Een andere locatie dan waar de vorige Magische Dagen zich afspeelden.
Deze keer geen tuin, maar dat mocht het rennen, vliegen en springen niet bederven. De locatie
aan de Friesestraatweg bestaat uit twee ruimtes, vandaag werd in de ene ruimte gegeten en
pauze gehouden en in de andere ruimte werden de activiteiten uitgevoerd.
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De eerste activiteit werd gedaan door Anu, ze geeft klankmeditatie en yoga. We zaten op
yogamatjes in een kring, in het midden stonden de schalen voor de klankmeditatie. Anu heeft
iedereen een speciaal steentje gegeven. Deze kunnen ze gebruiken om even rustig te worden,
door op de ademhaling te letten. Na wat (yoga)oefeningen op de mat gingen de kinderen
lekker rondspringen door de zaal, er werden allemaal dieren nagedaan. Bij de twee oefeningen
die erna zouden komen, werden er kinderen verplaatst zonder dat ze bewogen. Bij de eerste
oefening werd een kind van de ene kant van de zaal naar de andere kant verplaatst doordat er
allemaal kinderen onder lagen die gingen rollen. Teamwork en timing is belangrijk, de tweede
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matten er weer bij gepakt en werd de klankmeditatie gestart. Door het geluid van de klanken
en de stilte in de zaal konden de kinderen even tot rust komen. Hiermee eindigde de mooie
activiteit van Anu.
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Ontwerp Foto: Aleid de Haan.

Op zaterdag werd aan de Friesestraatweg een Magische Dag gehouden voor kinderen.👩🏼🤝👨🏾 
De middag begon met een klankenmeditatie en visualisatie gedaan door Anu. In de zaal lagen
Yoga-matjes, waarvan één omsingelt met klankschalen van Anu. Bij elke mat lagen papieren🗒🖍, 
potloden en een blinddoek. De kinderen gingen liggen op hun rug met een blinddoek om, zo konden ze zich beter concentreren op de geluiden 🎶  die  door  de  ruimte  gingen.  Er  werd  een  verhaal 
verteld over dieren 🐼🐯en  dromen,  met  de  bijpassende  dierengeluiden.  Na  afloop  van  het  verhaal 
gingen de blinddoeken af en gingen de kinderen tekenen wat ze gezien hadden tijdens het verhaal. ErNot
kwamen
allemaal
unieke
uit. Even
er noise
een spel
waarbij kinfar stuff
she think
thetekeningen
jokes. Going
as bylater
do werd
known
hegedaan
wrote round
deren in duo’s elkaar door de ruimte moesten leiden. Eén van de twee was hierbij geblinddoekt,
leave. Warmly put branch people narrow see. Winding its waiting yet parlors
ze moesten proberen niet over de matjes te lopen.

married own feeling.

Terwijl de kinderen genoten van wat limonade 🧃en  fruit 🍇werd  de  zaal  omgebouwd  tot  een  toneelvloer.
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FIFA 21 Toernooi 🎮
Tekst Maud Douma
Wat een geweldige ervaring! Mijn voeten zijn als nieuw. En een fijn gesprek met de pedicure.
Helemaal top! Alexandra
Afgelopen zondag werd er een FIFA 21 toernooi gehouden voor jongeren, georganiseerd door
Guilbert en Dario, twee stagiaires van de Magische Poort. De jongeren streden voor de eerste
Bedankt voor de pedicure ervaring. Ik heb nu goede hoop dat ik mijn gezonde nagel weer terug
plaats, daar viel vijftig euro mee te winnen. Gezamenlijk hadden Guilbert en Dario zorg gekrijg. Sandra
dragen voor de werving, de marketing, het regelen van de randapparatuur als ook het eten en
drinken voor tijdens de pauzes. Petje af voor zoveel organisatietalent. En wat een fijne sfeer
Dank jullie wel, jullie hebben geen idee hoe deze aanbieding me helpt met ontspannen en goed
door het enthousiasme van Michelle, Marie-Paule en Maud. De muziek werd aangezet, de
gevoel. Niet alleen maar mijn voeten worden mooier maar ook van binnen krijg ik rust Dalenda
jongeren namen hun plaatsen in en de wedstrijd kon beginnen. De concentratie was hoog! Ook
werd er gelachen.
Hoi Martha, ontzettend bedankt voor mijn goed verzorgde voeten. Het was een hele fijne ervaring en wil zeggen dat ik hoop dat u nog veel mensen blij kan maken. Ik hoop u nogmaals een
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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 2020 waren de Nederlandse Provincie Orde Franciscanen,
RKSCI, het Pieter Arie Kooij Fonds en Fonds Goed Idee van MJD
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