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de plek voor kinderen met 

gescheiden ouders
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Stichting Villa Pinedo
Gerrit van der Veenstraat lOGhs 
1077EM Amsterdam

2)De online training voor gescheiden ouders
-Gescheiden ouders uit de gemeente/regio kunnen onbeperkt gebruik maken van deze training.
Met behulp van onze online training 'Aan alle gescheiden ouders' leren ouders hoe ze pijn bij hun kinderen als 
gevolg van de scheiding kunnen beperken. De training bevat tips en verhalen van kinderen, video's en adviezen 
van kindertherapeut Marsha Pinedo, een werkboek met oefeningen en het eBook 'Aan alle gescheiden ouders'.

1) Het Buddyprogramma
-jongeren uit de gemeente/regio hebben onbeperkt toegang tot het Buddyprogramma
Ervaringsdeskundige jongeren steunen kinderen met gescheiden ouders. Het Buddyprogramma bestaat uit vraag 
& antwoord via socials, een online forum waarop jongeren elkaar steunen - en 1 op 1 chat - waarbij via onze 
speciale app de Buddy persoonlijk en vertrouwelijk in gesprek gaat met het kind.

In de online training leren ouders van kinderen hoe zij kunnen scheiden op een manier waarbij hun kind centraal 
staat en hoe ze hun kind(eren) zo goed mogelijk kunnen begeleiden tijdens en na de scheiding. De hele online 
training bestaat uit 6 modules. Steeds een ander thema, maar met dezelfde duidelijke opbouw.

3)Communicatie
-De gemeente/regio is verantwoordelijk voor de verspreiding van de communicatie.
-In overleg maken we een communicatieplan
-VillaPinedo geeft input voor de inhoud van de communicatie over echtscheiding m.b.v
-promotiemateriaal (flyers, posters, open brieven etc), en door eventueel ook mee te werken aan interviews in de 
(lokale) media
-De gemeente/regio zet bestaande communicatiekanalen in
-VillaPinedo zet eigen landelijke communicatiekanalen in
-VillaPinedo gebruikt landelijke sm posts om deze lokaal te promoten
-Villa Pinedo verzorgt 1 bijeenkomst voor 1 groep professionals of gescheiden ouders (1 bijeenkomst in

Gemeente Huizen
T.a.v. Sylvia Hooft van Huysduynen
Postbus 5
1270AA Huizen

In deze offerte zijn de activiteiten opgenomen ten behoeve van het ondersteunen van kinderen/jongeren in 
gemeente Huizen voor 1 jaar te beginnen op 1 januari 2021. De ondersteuning bestaat uit:

KvK: 52149935
Btw: NL 8503.19.225.B.01 
Bank: NL94 TRIO 0391 0364 83

vinAPiNE
de plek voor kindei



inbegrepen, bij meerdere bijeenkomsten zal Villa Pinedo extra kosten in rekening brengen)

BedragOmschrijving Totaal Btw

1 X Buddyprogramma- jeugdsteun met Buddy, forum en socials € 15.000,00 € 15.000,00 21%

Subtotaal € 15.000,00

21% btw € 3.150,00

Totaal € 18.150,00

We zien uit naar een mooie samenwerking.
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Met vriendelijke groet. 
Stichting Villa Pinedo


