
Ontstaan visie en missie
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•‘’ I am the master of my fate, I am the captain of my soul ’’

De Giovanni van Bronckhorst Foundation is opgericht 

door Giovanni en Marieke van Bronckhorst met als doel 

iets terug doen voor de samenleving.

Het belangrijkste project van de foundation is sport en 

leerclub S.V. GIO.

Een echte club met GIO zelf als hoofdtrainer en Marieke 

als onderwijsadviseur.

Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 met een 

leerachterstand via een onderwijs- en sportprogramma 

aan hun zelfvertrouwen en toekomst. Er is 

sportenderwijs aandacht voor begrijpend lezen, spelling 

en rekenen maar ook voor zelfvertrouwen en 

ouderbetrokkenheid. 

Het doel is om deze kinderen een goede start in het 

voortgezet onderwijs te geven en hen te leren dat ze hun 

eigen koers kunnen bepalen. Kinderen worden zo 

kapitein op hun eigen schip. 
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•“ S.V. GIO geeft kinderen een voorzet voor hun toekomst.”

Visie

Ieder kind verdient de kans om de beste versie van 

zichzelf te worden. Bij voetbal moeten kansen soms eerst 

gecreëerd worden. S.V. GIO creëert geen kansen, maar 

leert kinderen vooral hoe ze in de toekomst hun eigen 

kansen kunnen creëren.

Missie

In de Rotterdamse wijken waar de Giovanni van 

Bronckhorst Foundation actief is, verlaat een kwart van 

de leerlingen de basisschool als laaggeletterde. Met het 

project S.V. GIO is de Foundation op een missie om 

sportenderwijs het verschil te maken voor deze kinderen. 

Bij S.V. GIO werken kinderen uit groep 7 en 8 met een 

leerachterstand via een onderwijs- en sportprogramma 

aan hun zelfvertrouwen en toekomst.

Hoe?

S.V. GIO is niet zomaar een project, het is de leukste 

sportclub van Nederland! Een plek waar kinderen zich 

thuis voelen, waar ze onderdeel van uitmaken en waar 

ze leren meer vertrouwen in zichzelf te hebben en 

kapitein op eigen schip te zijn. Dit doen ze door een 

combinatie van onderwijs, sport, coaching en de 

betrokkenheid van hun ouders.
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