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Voorwoord van de voorzitter
In het voorjaar van 2022 – bij het schrijven van dit voorwoord – vroegen vrienden aan ons of we nog vaak iets
hoorden van de choking game. Toen beseften we dat het eigenlijk vrij stil was geweest rondom deze challenge.
Af en toe kwamen er wel wat andere challenges langs maar die waren gelukkig van korte duur. Dus we hadden
op dat moment het gevoel dat – hopelijk ook door ons werk – de gevaarlijke choking game wat ingedamd was.
Een paar weken later waren er echter berichten dat deze weer populair aan het worden was. In Engeland lag
een jongen al in coma in het ziekenhuis, in België was het heel populair op TikTok en ook in Nederland waren
enkele jongeren een lange tijd bewusteloos geweest tot grote zorg van de ouders. Dus plots stak het weer de
kop op en werden wij ook benaderd door verschillende media.
Voor ons dus de conclusie dat ons werk er zeker nog niet op zit en dat we moeten doorgaan met waarschuwen.
We hebben het gevoel dat nu weer de volgende generatie ermee in aanraking komt en dat blijven herhalen
toch de boodschap is.
In dit jaarverslag willen we weer kort stilstaan bij de activiteiten die we in 2021 hebben ondernomen, alsook
een toelichting geven op onze belangrijkste plannen voor 2022.
Bij deze wil ik, ook uit naam van Anita en Anna, nog hartelijk danken voor ieders steun op welk vlak dan ook.
Laten we met z’n allen ervoor blijven streven dat er geen nieuwe slachtoffers meer vallen als gevolg van
gevaarlijke online challenges.
Geert Reynders
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1.

Verslag van het bestuur

Volgend op de onderzoeken die we hadden laten doen, waren we in 2019 gestart met het ontwikkelen van
verschillende middelen om het onderwerp van gevaarlijke challenges onder de aandacht te brengen bij onze
doelgroepen. In 2020 hebben we de eerste stappen gezet hierin, maar werden we helaas wat afgeremd door
de corona crisis.

1.1

Activiteiten 2021

In 2021 zijn we verdergegaan met de ontwikkeling van een animatiefilm in Anime stijl. In deze film willen we
laten zien hoe jongeren om kunnen gaan met groepsdruk en dat het ook ‘stoer’ is om nee te zeggen tegen
bijvoorbeeld gevaarlijke challenges. Jongeren komen immers steeds vroeger in aanraking met online
challenges. Ook in deze Coronatijden zien we de ene na de andere challenge op internet voorbijkomen.
Meestal zijn deze onschuldig, maar helaas bestaan er ook levensgevaarlijke challenges. De jongste slachtoffers
van challenges, zoals de choking game, zijn maar liefst 9 jaar oud. Groepsdruk is vaak een belangrijke reden
voor jongeren om deel te nemen aan challenges. Jongeren rond de leeftijd van 10 tot 13 jaar – brugklassers zijn vaak gevoelig hiervoor en willen erbij horen. Het is dan ook moeilijk om nee te zeggen als je “vrienden”
willen dat je meedoet.
Om echt aandacht te krijgen voor de film, willen we dit op een professionele manier doen. We zijn daarom erg
blij dat Sara van Oostrum de regie zal doen en dat de talentvolle Mustayaki de animatie voor zijn rekening zal
nemen.
De belangrijkste overige activiteiten in 2021 waren:
- Uitsturen van 4 nieuwsbrieven waarin ook gewaarschuwd werd voor nieuwe challenges
- Deelname aan EU Alliance to better protect minors online

1.2

Plannen 2022

Voor 2022 staan de volgende activiteiten gepland:
- Ontwikkelen van een Animatiefilm Spin the Bottle, gericht op groepsdruk en ‘brugklassers’.
- Plan uitwerken om scholen weer te benaderen en de mentorlessen te promoten (incl. de
#ChallengeTheChallenge film)
Op onze website en via onze nieuwsbrieven willen we iedereen op de hoogte houden over bovenstaande
plannen en acties.

2.

Organisatie

Het bestuur van onze stichting bestaat ui de volgende personen:
- Geert Reynders – voorzitter
- Anita Reynders – secretaris en penningmeester
Intussen bestaat ons team uit onderstaande vrijwilligers:
Naam

Functie

Anita en Geert Reynders

Ouders van Tim, slachtoffer choking game. Oprichters/bestuurders van Stichting
T.I.M.

Anna Reynders

Beheer Social Media voor Stichting T.I.M.
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Jacqueline Kleijer

Deskundige en therapeutisch hulpverlener; Bureau Jeugd en Media

Marjolein Oosterhof

Kinderarts Beatrixziekenhuis

Merian van Buren

Fondsenwerving

Tessy van de Linde

Studente Juridische Hogeschool den Bosch; scriptie mbt Choking Game en Youtube
geschreven

Henk Vegt

Ambulant Schoolbegeleider SWV Pasvorm

Wessel van Buren

Expert Website en Interactive Media Designer

Remie Schuurman; Caitlin
Thiewes

Medewerkers Shots on Target – specialisten communicatie

Marc Waltman;
Renate de Wit

Eigenaars Boegbeeld films – specialisten films en video

Het bestuur en de vrijwilligers zijn onbezoldigd.
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3.

Jaarrekening 2021
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