Beste lezer,
Mijn naam is Eva Yoo Ri Brussaard, voorzitter van de Stichting Single Supermom, een landelijk netwerk voor
alleenstaande moeders. Ik schrijf u deze brief om uw hulp te vragen. Ik zal eerst kort iets vertellen over Stichting
Single Supermom en onze methode Durven Doen!, en daarna uitleggen wat ik u wil vragen.
Stichting Single Supermom is het grootste netwerk van alleenstaande moeders in Nederland. Ons netwerk bestaat uit
38.000 moeders die elkaar op allerlei manieren ondersteunen: we passen op voor elkaar, helpen elkaar met het
vinden van werk, het opzetten van een bedrijf en vooral met het terugvinden van zelfvertrouwen. Ons streven is dat
alleenstaande moeders onafhankelijk kunnen zijn, en een voorbeeld voor hun kinderen.
Stichting Single Supermom is broodnodig. De positie van alleenstaande moeders is vaak onderbelicht, terwijl deze
juist extra aandacht vraagt: alleenstaande moeders lopen in ons land het grootste risico op armoede en op sociaal
isolement. Deze risico’s hebben hun weerslag op de kinderen. Armoede kan niet allen bij volwassenen, maar ook bij
kinderen leiden tot chronische stress. Bij kinderen kan dit blijvende verandering in het gedrag tot gevolg hebben,
waardoor zij minder goed zijn opgewassen tegen het volwassen leven. Wij helpen de moeders niet alleen omdat zij
dat verdienen, maar ook omdat we zo willen voorkomen dat armoede wordt doorgegeven op de volgende generatie.
Durven Doen!
Stichting Single Supermom heeft dit jaar met hulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een
methode ontwikkeld, Durven Doen!, om alleenstaande moeders in heel Nederland financieel zelfredzaam te maken.
Dat doen we samen met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haarlemmermeer, Amersfoort, Gorinchem
en Den Haag.
Durven Doen! is een stappenplan dat is afgestemd op de problemen die veel alleenstaande moeders hebben en
ervaren. Een eerste pilot van in Den Haag onder jonge alleenstaande moeders liet zien dat de methode werkt. Van de
19 deelnemende moeders, maakten 18 het hele traject af. Dat is voor deze doelgroep een opmerkelijk succes.
Moeders stimuleren elkaar om mee te blijven doen. 16 moeders hebben na het traject een opleiding opgepakt, 17
moeders zijn tijdens het traject vrijwilligerswerk gaan doen en 10 van hen zijn hiermee na het traject doorgegaan. De
methode was daarmee niet alleen succesvoller dan we hadden durven hopen, we realiseren deze resultaten ook nog
eens tegen relatief lage kosten. Dit maakt het mogelijk Durven Doen! in heel Nederland beschikbaar te stellen voor
alleenstaande moeders.
Comité van Aanbevelingen
Om dit programma extra aandacht te geven, willen we een Comité van Aanbeveling instellen: een groep van
prominente Nederlanders die zich vanuit persoonlijke ervaringen en/of vanuit hun werk verbonden voelen met onze
doelgroep en die door deelname aan het Comité laten zien dat ze ons project steunen. We vermelden de leden van
het Comité van Aanbevelingen op onze website. Daarnaast stellen we het op prijs als we een beroep op hen mogen
doen om bijvoorbeeld een keer per jaar een inleiding te geven op een startbijeenkomst van Durven Doen of om deel
te nemen aan een motivatievideo voor deelnemers. Maar een voorwaarde voor deelname is dit laatste wat ons betreft
niet.
Mocht u interesse hebben, dan verneem ik dat heel graag van u. Als u dat op prijs stelt, licht ik in een persoonlijk
gesprek Durven Doen en Single Supermom graag toe.
Alvast hartelijk dank voor uw aandacht en ik hoop voor uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Eva Yoo Ri Brussaard
Moeder van Floris en oprichter Single SuperMom

