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initiatieven, aan nieuwe inwoners in
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Nederlandse taal eigen willen maken.
Deelnemers aan Taal in de Wijk vertellen weer over hun ervaringen. In
het openingsartikel geeft directeurbestuurder Gerard Boekhoff zijn kijk
op welzijn in Almere aan de hand van
ons strategisch beleid voor de komende jaren. Onze ambities verwoorden
we daarin aan de hand van de sleutelbegrippen dichtbij, samen, gedegen
en innovatief. Daarnaast introduceert
Gerard de sociale stadsontwikkelaar: Schoormedewerkers zijn sociale
stadsontwikkelaars die niet denken in
problemen, maar in mogelijkheden.
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Schoormedewerkers zijn
sociale stadsontwikkelaars
Gerard Boekhoff is sinds juni de nieuwe directeur-bestuurder
van De Schoor. Nu hij bijna een half jaar aan de slag is en de
periode van kennismaken en inwerken achter de rug is, is het
een mooi moment om Gerard naar zijn kijk op welzijn in Almere
te vragen.
Een bijzondere, bedachte stad
Dat hij in zo’n bijzondere stad zou
komen te werken, was niet het eerste
waar hij aan dacht toen hij solliciteerde. Hij was enthousiast over De
Schoor en had het gevoel dat hij en
de organisatie bij elkaar zouden passen. Na de kennismaking met Almere
werd hij ook enorm enthousiast voor
de stad: een bedachte stad van nu
200.000 inwoners terwijl je Almere
als een dorp ervaart: ruim opgezet,
veel natuur, weinig verkeersdrukte
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dankzij gescheiden wegen voor bus,
auto en fiets. In de eerste zomerse
weken maakte hij op de fiets regelmatig een omweg om even glimlachend
stil te staan bij de Donald Ducklaan
of de Dwergkonijnstraat. Wat hem
het meest is opgevallen, is de grote
betrokkenheid van de professionals
en de honderden vrijwilligers bij het
werk en de stad. En dat geldt ook
voor de gemeente en maatschappelijke organisaties waarmee hij in korte
tijd kennis maakte.

Strategisch beleid bijna gereed
In juni lag er al een basis voor
het strategisch beleid tot 2020. Voor
Gerard een mooi startdocument. Door
vooral veel vragen te stellen, heeft
zijn inbreng ertoe geleid dat het
beleidsplan explicieter is geworden.
Wat voor De Schoor min of meer
vanzelfsprekend was, zag Gerard als
onderscheidend. “Voor mij als directeur-bestuurder ligt er nu de taak
en de verantwoordelijkheid om het
waarmaken van onze ambities uit het

“Hoe versterk jij de kracht
van de Almeerder en hoe
verminder je zijn/haar
eventuele kwetsbaarheid?”

strategisch beleid mogelijk te maken.
De Schoor moet laten zien wat ze doet
voor en bijdraagt aan de Almeerse
samenleving. Letterlijk: meedoen
mogelijk maken. Daar geloof ik echt
in! Wanneer ik medewerkers spreek,
stel ik ze vrijwel altijd dezelfde twee
vragen: hoe versterk jij de kracht
van de Almeerder en hoe verminder
je zijn/haar eventuele kwetsbaarheid?
Dat is de kern van ons werk. Elke
medewerker, of die nu sociaal werker is in de wijk of ondersteuner op
het bestuursbureau, kan deze vragen
beantwoorden. Samen doen we er
echt toe!”
Sociale stadsontwikkelaar
Gerard vervolgt: “De grote stad Almere
heeft nu ook te maken met problematiek die bij een grote stad hoort.
Veroorzaakt door tal van factoren als
de economische crisis, armoede, een
onvoltooide opleiding, weinig kansen
op de arbeidsmarkt, verharding van
de samenleving. Als sociale stadsontwikkelaar wil De Schoor juist het
hoofd bieden aan deze maatschappelijke problematiek. Door in gesprek
te gaan met inwoners, met zowel de
kwetsbare inwoners als de inwoners
die juist deze kwetsbare inwoners
willen en kunnen ondersteunen. Door
oog te hebben voor wat niet meer
kan of lukt, én oog te hebben voor
ieders talenten. Dat geldt voor jong
en oud. Voor de jeugd die er nog naar
op zoek is en de ouderen die hun
levenservaring benutten voor hun
stad. Door met elkaar – inwoners,
gemeente en organisaties – samen te
werken, bereiken we al heel veel en
kunnen we in de toekomst nog veel
meer bereiken”.
Jonge stad waar de
komende jaren het aantal
ouderen groeit
Eén van de ambities uit het strategisch
beleid heeft betrekking op ouderen.
Na tien jaar wethouder te zijn geweest
in het vergrijzende Bussum miste
Gerard in Almere het ouderenbeleid.
Almeerse ouderen zijn er relatief
gezien nog niet zoveel. De piek gaat
nog komen. En daar liggen voor de
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stad te verzilveren kansen. Er is reeds
ervaring opgedaan met projecten als
GrandCafé WIJS, Wegwijs in Almere
en de Gedachtenkamer, waardoor met
inzet van zowel sociaal werkers als
vrijwilligers oudere Almeerders langer
thuis kunnen blijven wonen. Gerard:
“We gaan zo eenzaamheid bij ouderen
tegen: zorg verschuift naar welzijn.
Meer welzijn stelt zwaardere zorg uit.
En dat is winst voor iedereen! Ik
pleit er graag voor dat de gemeente
daar meer ruimte voor vrijmaakt de
komende jaren”.

“Zorg verschuift naar
welzijn. Meer welzijn stelt
zwaardere zorg uit. En dat
is winst voor iedereen!”

Publiek verantwoorden
doe je samen
Nog een actueel thema: publiek verantwoorden. Gerard: “We moeten en
kunnen al het werk dat wij doen op
een goede manier verantwoorden. De
gemeente durft het samen met ons
aan om dat niet alleen via cijfers te
doen, maar ook op andere manieren
duidelijk te maken hoe belangrijk wij
voor Almere zijn. Hoe je publiek en
horizontaal verantwoorden invult, is
nu nog een hele worsteling, maar wel

passend bij de tijdgeest. We leven in
een onzekere tijd en kunnen onzekerheid niet opheffen, maar er wel
mee om leren gaan. Het draait dan
niet alleen om efficiency en rendement op korte termijn. Nee, juist om
samenwerking, vertrouwen, oog voor
maatschappelijk rendement dat zich
pas op de langere termijn uitbetaalt”.
Niet denken in problemen
maar in mogelijkheden
“Mijn indruk is dat onze samenleving
nog steeds probleemgericht is georganiseerd. Het antwoord is niet om
probleemoplosser te worden, maar
om sociale stadsontwikkelaar te zijn.
Spreek mensen aan op wat ze kunnen betekenen voor hun wijk en stad.
Gebruik hun kennis en ervaring. Ik
wil graag de verhalen horen van
onze medewerkers en van Almeerders
om van daaruit met hen van Almere
een geweldige stad voor iedereen te
maken”.
n
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Ruimte voor bewoners
wikkelingen voor de buurtcentra. We
bieden bewoners niet alleen fysieke
ruimte, maar vooral ook ruimte om
zelf actief te zijn in de centra”.
De afgelopen jaren is de inzet van
vrijwilligers in het buurtcentrum
gegroeid. Vrijwilligers en bewoners
organiseren nu 42% van het activiteitenprogramma. Dat de centra veel
open kunnen zijn, is te danken aan
vrijwilligers, huurders, kandidaten
van de sociale activering en mensen
die nog actief zijn vanuit de Wet
Sociale Werkvoorziening. Zij verzorgen meer dan 90% van de openstelling. Het aantal bezoekers blijft groeien: in 2015 bezochten bijna 600.000
mensen de buurtcentra.

“Onze droom is dat buurtbewoners het buurtcentrum
in de wijk nog veel meer
als hun buurtcentrum gaan
beschouwen”.

Almere kent achttien buurtcentra verspreid over de hele stad.
Teamleiders Yvonne Prevaes en
Erik Dijkman geven samen met
de sociaal beheerders ruimte
aan bewoners – letterlijk én figuurlijk.
In 2015 bijna 600.000 bezoekers
Yvonne: “De verschuiving van zorg
naar welzijn, een groter beroep doen
op de eigen kracht van bewoners, de
toename van het aantal statushouders
in de stad, ouderen die langer thuis
wonen zijn belangrijke trends en ont-
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Veel nieuwe initiatieven
Buurtcentra vormen voor veel projecten en samenwerkingsvormen in
de wijk een goede uitvalsbasis: in De
Cartoon, onderdeel van Het Vlechtwerk,
werken we samen met Kwintes; in
Cobra is de Gedachtenkamer gevestigd; de Participatiefabriek is opgericht in Het Boegbeeld; De Draaikolk
en het EveNaarHuis zijn werkplekken
voor Learn2Work en in Corrosia heeft

GrandCafé WIJS onderdak gevonden.
Ook het in 2015 opgezette Initia
tie
venbureau heeft nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Het inventariseert wensen en kansen bij inwoners,
bedrijven en organisaties en brengt ze
met elkaar in contact. Afgelopen jaar
zijn zo de Kinderzwerfboekenstations
opgericht en acties ondersteund van
bijvoorbeeld het Voedselloket Almere
en het Leger des Heils. Extra faciliteiten waar bezoekers gebruik van kunnen maken.
Bezoekers zijn consument
én producent
Erik: “We willen graag dat bezoekers
niet langer alleen consument zijn,
maar ook medeproducent. Bewoners
dragen hun steentje bij in het beheer
van de centra. We bieden hen graag
de ruimte om met eigen initiatieven te komen, om mee te denken
en mee te beslissen. Hoe dit vorm
krijgt, verschilt per centrum. Ieder
centrum heeft zijn eigen karakter en
uitstraling. En dat geldt ook voor de
wijk waar het buurtcentrum staat.
Buurtbewoners moeten het centrum
weten te vinden én te waarderen.
Onze droom is dat buurtbewoners
het buurtcentrum bij hun in de wijk
nog veel meer als hun buurtcentrum beschouwen. We onderzoeken
nu samen met buurtbewoners hoe dat
gaat lukken”.
Yvonne besluit: “Een mooi voorbeeld is het No Budget Restaurant
in de buurtcentra Kolkzicht en De
Ruimte. De initiatiefnemers maken
met een aangepast tarief gebruik van
de ruimtes en organiseren daarnaast
activiteiten voor buurtbewoners. Een
mooie vorm van wederkerigheid”. n

Samenwerking De Schoor en
Kindervakantieland groot succes
maaltijden die de vrijwilligers in de
professionele keuken van het vakantiehuis elke dag voor de kinderen en
hun begeleiders bereidden.

Afgelopen zomer zijn bij de zes vakantieweken van stichting
Kinder
vakantieland voor het eerst pedagogisch geschoolde
coördinatoren van De Schoor ingezet. De 15 enthousiaste kinderwerkers hebben bijgedragen aan een heerlijke vakantie voor de
kinderen tussen 6 en 12 jaar die vanwege hun thuissituatie niet of
nauwelijks de mogelijkheid hebben om zelf op vakantie te gaan.
Convenant gesloten
De positieve berichten over de weken
van vorig jaar waarbij kinderwerkers van De Schoor aanwezig waren,
hebben geleid tot een convenant in
februari van dit jaar tussen stichting
Kindervakantieland en De Schoor. Na
vier maanden voorbereiding zijn de
vakantieweken met per week twee
coördinatoren en gemiddeld vijf
vrijwilligers en stagiairs van start
gegaan. “Het was een groot succes”, zegt Els Spraakman, bestuurslid
van stichting Kindervakantieland en
teamleider Kinderwerk bij De Schoor.
Op het prachtige Almeerse Stadsland
goed De Kemphaan hebben 165 kin
de
ren zich prima vermaakt in en
rond het vakantiehuis van Kinder
vakantieland. Om gemiddeld 30
kinderen per week een ontspannen,

“De kinderen genoten van
de pannenkoeken, gebakken
door vrijwilligers van de
Rotary Club”.

Slopende weken, maar
zo ontzettend leuk!
“Alleen maar positieve reacties van
vrijwilligers en stagiairs, tijdens de
vrijwilligersavond – een aangeklede
borrel als afsluiting met evaluatie”,
zegt Els. Professioneel, rustig, leuk
en ‘weten goed wat ze doen’ zei men
over de kinderwerkers van De Schoor.
De opkomst op de terugkomdag was
hoog en iedereen wil volgend jaar
meteen weer meewerken. “Slopende
weken, maar zo ontzettend leuk!”
Het plezier van de kinderen valt goed
af te lezen op de vele foto’s die
gemaakt zijn deze zomer. Ook zij zijn
via een enquête gevraagd naar hun
mening, en Kevin wilde “eigenlijk
meteen nog wel een weekje”.
Dit smaakt naar meer
Vanwege deze goede ervaringen en de
gedachte dat 6 van de 52 weken van
het jaar wel wat weinig zijn, heeft
het bestuur van Kindervakantieland
besloten meer mogelijkheden te onder
zoeken. Er wordt nagedacht om in
2017 ook een week in de mei- en
herfstvakantie te organiseren. En dan
natuurlijk weer met de coördinatoren
van De Schoor en de enthousiaste
vrijwilligers en stagiairs!
n

maar vooral onbezorgde vakantie te
bieden, was er een goedgevuld en
gevarieerd programma. Er was onder
meer bezoek van de Kunstbus, de
Droomspeelbus en de brandweer. Op
de woensdag een dagje uit naar de
Linnaeushof. En als afsluiter natuurlijk een bonte avond. De kinderen
genoten van de pannenkoeken bij de
lunch op de laatste dag, gebakken
door vrijwilligers van de Rotary Club.
Wat smaakten die heerlijk! Net als de
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Buurtcentra
1. Amerika
Henry Stanleystraat 1
1363 LB Almere Poort
5369248 / amerika@deschoor.nl
Buurtcentra

15. Meenten&Grienden
Jaagmeent 189
1356 AT Almere Haven
5316120 / meentenengrienden@deschoor.nl

2.
Bazuin
1. De
Amerika
1. Amerika
Luitstraat
1
Henry
Stanleystraat
1
Henry Stanleystraat 1
1312 LB
LG Almere
AlmerePoort
Muziekwijk
1363
1363 LB Almere Poort
5363386 / amerika@deschoor.nl
bazuin@deschoor.nl
5369248
5369248 / amerika@deschoor.nl
3. De
HetBazuin
Boegbeeld
2.
2. De Bazuin
Prozastraat
Luitstraat 1 121
Luitstraat 1
1321
GZ Almere
1312 LG
Almere Literatuurwijk
Muziekwijk
1312 LG Almere Muziekwijk
5235501 / bazuin@deschoor.nl
boegbeeld@deschoor.nl
5363386
5363386 / bazuin@deschoor.nl
4. Het
De Cartoon
3.
Boegbeeld
3. Het Boegbeeld
Gerrit
Th. Rotmanlaan
28
Prozastraat
121
Prozastraat 121
1336
BA
Almere
Buiten
1321 GZ
Literatuurwijk
1321 GZ Almere Literatuurwijk
5296149
5235501 / cartoon@deschoor.nl
boegbeeld@deschoor.nl
5235501 / boegbeeld@deschoor.nl
5.
4. Cobra
De Cartoon
4. De Cartoon
Hildo
6-8 28
Gerrit Kropstraat
Th. Rotmanlaan
Gerrit Th. Rotmanlaan 28
1328
Tussen de Vaarten
1336 BC
BA Almere Buiten
1336 BA Almere Buiten
5231837
/
bccobra@deschoor.nl
5296149 cartoon@deschoor.nl
5296149 / cartoon@deschoor.nl
6. Cobra
Corrosia
5.
5. Cobra
Markt Kropstraat
39
Hildo
6-8
Hildo Kropstraat 6-8
1354 BC
AP Almere Haven
1328
Tussen de Vaarten
1328 BC Almere Tussen de Vaarten
5315335 / bccobra@deschoor.nl
corrosia@deschoor.nl
5231837
5231837 / bccobra@deschoor.nl
7. Corrosia
Draaikolk
6.
6. Corrosia
Lekstraat
Markt
39 2
Markt 39
1316 AP
EM Almere
Almere Haven
Waterwijk
1354
1354 AP Almere Haven
5302084/85
draaikolk@deschoor.nl
5315335
/ corrosia@deschoor.nl
5315335 / corrosia@deschoor.nl
8. Draaikolk
EveNaarHuis
7.
7. Draaikolk
Sumatraweg
Lekstraat
2 352
Lekstraat 2
1335 JM
1316
EM Almere
Almere Buiten
Waterwijk
1316 EM Almere Waterwijk
5245197 / evenaarhuis@deschoor.nl
5302084/85
draaikolk@deschoor.nl
5302084/85 draaikolk@deschoor.nl
9.
8. Filmwijkcentrum
EveNaarHuis
8. EveNaarHuis
Walt Disneyplantsoen
76/78
Sumatraweg
352
Sumatraweg 352
1325 JM
SX Almere Buiten
Filmwijk
1335
1335 JM Almere Buiten
5373498 / evenaarhuis@deschoor.nl
filmwijkcentrum@deschoor.nl
5245197
5245197 / evenaarhuis@deschoor.nl
10.
Het Forum
9. Filmwijkcentrum
9. Filmwijkcentrum
Haasweg
11
Walt
Disneyplantsoen
76/78
Walt Disneyplantsoen 76/78
1338 SX
AWAlmere
AlmereFilmwijk
Buiten
1325
1325 SX Almere Filmwijk
5370343 / filmwijkcentrum@deschoor.nl
forum@deschoor.nl
5373498
5373498 / filmwijkcentrum@deschoor.nl
11.
10. De
HetGlasbak,
Forum theater en cultureel
10. Het Forum
centrum
Haasweg 11
Haasweg 11
Lierstraat
21
1338 AW Almere
Buiten
1338 AW Almere Buiten
1312 JZ Almere
Muziekwijk
5370343
/ forum@deschoor.nl
5370343 / forum@deschoor.nl
5464895 / glasbak@deschoor.nl
11. De Glasbak, theater en cultureel
11. De Glasbak, theater en cultureel
12. De Inloop
centrum
centrum
‘s
Hertogenboschplein
8
Lierstraat
21
Lierstraat 21
1324
WB
Almere
Stedenwijk
1312 JZ Almere Muziekwijk
1312 JZ Almere Muziekwijk
5333737
5464895 / inloop@deschoor.nl
glasbak@deschoor.nl
5464895 / glasbak@deschoor.nl
13. De
‘t Kardoes
12.
Inloop
12. De Inloop
J.G.
Suurhoffstraat 45 8
‘s Hertogenboschplein
‘s Hertogenboschplein 8
1314
NR Almere
1324 WB
Almere Staatsliedenwijk
Stedenwijk
1324 WB Almere Stedenwijk
5305209
/
5333737 kardoes@deschoor.nl
inloop@deschoor.nl
5333737 / inloop@deschoor.nl
14. ‘t
Kolkzicht
13.
Kardoes
13. ‘t Kardoes
Klokkeluidertraat
5745
J.G.
Suurhoffstraat
J.G. Suurhoffstraat 45
1315 NR
EE Almere
1314
Almere Stadscentrum
Staatsliedenwijk
1314 NR Almere Staatsliedenwijk
5335687
5305209 / kolkzicht@deschoor.nl
kardoes@deschoor.nl
5305209 / kardoes@deschoor.nl
14. Kolkzicht
14. Kolkzicht
Klokkeluidertraat 57
Klokkeluidertraat
57
8 Schoormagazine
2016
1315
EE Almere december
Stadscentrum
1315 EE Almere Stadscentrum
5335687 / kolkzicht@deschoor.nl

16.
15. Parkwijk
Meenten&Grienden
15. Meenten&Grienden
Haagbeukweg
Jaagmeent 18942
Jaagmeent 189
1326
Almere Haven
Parkwijk
1356 CP
AT Almere
1356 AT Almere Haven
5375538
5316120 / parkwijk@deschoor.nl
meentenengrienden@deschoor.nl
5316120 / meentenengrienden@deschoor.nl
17.
Ruimte
16. De
Parkwijk
16. Parkwijk
Nimfenplein
1 42
Haagbeukweg
Haagbeukweg 42
1363
SV
Almere
Poort
1326 CP
Parkwijk
1326 CP Almere Parkwijk
7671688 / parkwijk@deschoor.nl
buurtcentrumderuimte@deschoor.nl
5375538
5375538 / parkwijk@deschoor.nl
18. De
Viplounge
17.
Ruimte
17. De Ruimte
Oostenrijkstraat
Nimfenplein
1 2
Nimfenplein 1
1363 SV
CB Almere Poort
1363 SV Almere Poort
7670799 / viplounge@deschoor.nl
7671688
buurtcentrumderuimte@deschoor.nl
7671688 / buurtcentrumderuimte@deschoor.nl
19. Viplounge
De Wieken
18.
18. Viplounge
Wipmolenweg 54a
Oostenrijkstraat
2
Oostenrijkstraat 2
1333
Buiten
1363 GS
CB Almere Poort
1363 CB Almere Poort
5320659
/
wieken@deschoor.nl
7670799 viplounge@deschoor.nl
7670799 / viplounge@deschoor.nl
19. De Wieken
19. De Wieken
Wipmolenweg
In
de wijk 54a
Wipmolenweg 54a
1333 GS Almere Buiten
1333
GS Almere Buiten
20.
Bouwmeesterhuis
5320659 / wieken@deschoor.nl
5320659
/ wieken@deschoor.nl
C.
van Eesterenplein
186
1333 HG Almere Buiten
2100140
In de wijk

Buurtcentra

Overzicht acco

In de wijk

21. Bouwmeesterhuis
De Dop
20.
20. Bouwmeesterhuis
Danslaan
66
C.
van Eesterenplein
186
C. van Eesterenplein 186
1326
1333 PL
HGAlmere
AlmereDanswijk
Buiten
1333 HG Almere Buiten
06-46112338
/ beheerdop66@gmail.com
2100140
2100140
22. De
HetDop
Huis van de Waterwijk
21.
21. De Dop
Slufterplantsoen
10
Danslaan
66
Danslaan 66
1316 PL
KX Almere
AlmereDanswijk
Waterwijk
1326
1326 PL Almere Danswijk
2022045
06-46112338 / beheerdop66@gmail.com
06-46112338 / beheerdop66@gmail.com
22. Het Huis van de Waterwijk
22. Het Huis van de Waterwijk
Slufterplantsoen
10
Jeugd
en jongeren
Slufterplantsoen
10
1316 KX Almere Waterwijk
1316
KX Almere
Waterwijk
23.
Jeugdland
Haven
2022045
2022045
Meerveldstraat 59
1359 HZ Almere Haven
5311235 en
/ jeugdlandhaven@deschoor.nl
Jeugd
jongeren

17

3

1
18
17
17
1
1

3
3

18
18

Jeugd en jongeren

24.
Stad
23. Jeugdland Haven
23. Jeugdland Haven
Weg
1940/1945
nr. 8
Meerveldstraat 59
Meerveldstraat 59
1318
EL
Almere
1359 HZ Almere Stad
Haven
1359 HZ Almere Haven
5341327 / jeugdlandhaven@deschoor.nl
jeugdlandstad@deschoor.nl
5311235
5311235 / jeugdlandhaven@deschoor.nl
25. Jeugdland Stad
Buiten
24.
24. Jeugdland Stad
Maurice
Garinpad
Weg 1940/1945
nr.11
8
Weg 1940/1945 nr. 8
1335
LZ
Almere
Buiten
1318 EL
Stad
1318 EL Almere Stad
5332190
5341327 / jeugdlandbuiten@deschoor.nl
jeugdlandstad@deschoor.nl
5341327 / jeugdlandstad@deschoor.nl
26. Het
Karwij Buiten
25.
Jeugdland
25. Jeugdland Buiten
Lavendelplantsoen
59
Maurice
Garinpad 11
Maurice Garinpad 11
1313
EX Almere
Almere Buiten
Kruidenwijk
1335 LZ
1335 LZ Almere Buiten
5344643
5332190 / karwij@deschoor.nl
jeugdlandbuiten@deschoor.nl
5332190 / jeugdlandbuiten@deschoor.nl
27. Podium
De Meester
26.
Het Karwij
26. Het Karwij
Rentmeesterstraat 259
Lavendelplantsoen
Lavendelplantsoen 59
1315 JS
1313
EX Almere
Almere Kruidenwijk
1313 EX Almere Kruidenwijk
5332780 / karwij@deschoor.nl
info@demeesteralmere.nl
5344643
5344643 / karwij@deschoor.nl
27. Podium De Meester
27. Podium De Meester
Rentmeesterstraat 2
Rentmeesterstraat 2
1315 JS Almere
1315 JS Almere
5332780 / info@demeesteralmere.nl

28. Place 2B
Wipmolenweg 54
1333 GS Almere Buiten
5291293 / place2b@deschoor.nl

30. De Sch
Leeuwarde
(Schoolplei
1324 BH A

29.
Schatkist
28. De
Place
2B
28. Place 2B
Danslaan
74 54
Wipmolenweg
Wipmolenweg 54
(schoolplein
De 7-sprong)
1333 GS Almere
Buiten
1333 GS Almere Buiten
1326 PL Almere
Danswijk
5291293
/ place2b@deschoor.nl
5291293 / place2b@deschoor.nl
29. De Schatkist
29. De Schatkist
Danslaan 74
Danslaan 74
(schoolplein De 7-sprong)
(schoolplein De 7-sprong)
1326 PL Almere Danswijk
1326 PL Almere Danswijk

31. De
Speeltu
30.
Sch
30. De Sch
Schoolstraa
Leeuwarde
Leeuwarde
1354
HX A
(Schoolplei
(Schoolplei
5470088
1324 BH /As
1324 BH A
31. Speeltu
31. Speeltu
Schoolstraa
Schoolstraa
1354 HX A
1354 HX A
5470088 / s
5470088 / s
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Buurtcentra
1. Amerika
Henry Stanleystraat 1
1363 LB Almere Poort
5369248 / amerika@deschoor.nl

15. Meenten&Grienden
Jaagmeent 189
1356 AT Almere Haven
5316120 / meentenengrienden@deschoor.nl

2. De Bazuin
Luitstraat 1
1312 LG Almere Muziekwijk
5363386 / bazuin@deschoor.nl

16. Parkwijk
Haagbeukweg 42
1326 CP Almere Parkwijk
5375538 / parkwijk@deschoor.nl

3. Het Boegbeeld
Prozastraat 121
1321 GZ Almere Literatuurwijk
5235501 / boegbeeld@deschoor.nl

17. De Ruimte
Nimfenplein 1
1363 SV Almere Poort
7671688 / buurtcentrumderuimte@deschoor.nl

4. De Cartoon
Gerrit Th. Rotmanlaan 28
1336 BA Almere Buiten
5296149 / cartoon@deschoor.nl

18. Viplounge
Oostenrijkstraat 2
1363 CB Almere Poort
7670799 / viplounge@deschoor.nl

5. Cobra
Hildo Kropstraat 6-8
1328 BC Almere Tussen de Vaarten
5231837 / bccobra@deschoor.nl

19. De Wieken
Wipmolenweg 54a
1333 GS Almere Buiten
5320659 / wieken@deschoor.nl

6. Corrosia
Markt 39
1354 AP Almere Haven
5315335 / corrosia@deschoor.nl
7. Draaikolk
Lekstraat 2
1316 EM Almere Waterwijk
5302084/85 draaikolk@deschoor.nl

32. Stedenpunt
30. De
30.Schatkist
De Schatkist
32. Stedenpunt
32. Stedenpunt
hatkist
Kampenweg
3
Leeuwardenplein
34
Leeuwardenplein
34
Kampenweg
3
Kampenweg
3 SB Almere Stedenwijk
enplein
34
1324
(Schoolplein
Het
Samenspel)
(Schoolplein Het Samenspel)
1324 SB Almere Stedenwijk
in Het
Samenspel)
5330195Stedenwijk
/ stedenpunt@deschoor.nl
1324
BH Almere Stedenwijk 1324 SB Almere
1324
BH Almere Stedenwijk
5330195 / stedenpunt@deschoor.nl
5330195 / stedenpunt@deschoor.nl
Almere Stedenwijk
33. Trapnotov
31. Speeltuin De Speelhaven
31. Speeltuin
De Speelhaven
33. Trapnotov
Kerkstraat 52
259
33. Trapnotov
uin Schoolstraat
De Speelhaven
Schoolstraat
259
Kerkstraat 52
1354 HX Almere Haven
Kerkstraat1354
52 AB Almere Haven
at 259
1354/ speelhaven@deschoor.nl
HX Almere Haven
AB Almere Haven
5315705 /1354
trapnotov@deschoor.nl
5470088
1354 AB Almere Haven
Almere Haven
5470088 / speelhaven@deschoor.nl
5315705 / trapnotov@deschoor.nl
5315705 / trapnotov@deschoor.nl
speelhaven@deschoor.nl
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8. EveNaarHuis
Sumatraweg 352
1335 JM Almere Buiten
5245197 / evenaarhuis@deschoor.nl
9. Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76/78
1325 SX Almere Filmwijk
5373498 / filmwijkcentrum@deschoor.nl
10. Het Forum
Haasweg 11
1338 AW Almere Buiten
5370343 / forum@deschoor.nl
11. De Glasbak, theater en cultureel
centrum
Lierstraat 21
1312 JZ Almere Muziekwijk
5464895 / glasbak@deschoor.nl
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2

20. Bouwmeesterhuis
C. van Eesterenplein 186
1333 HG Almere Buiten
2100140
21. De Dop
Danslaan 66
1326 PL Almere Danswijk
06-46112338 / beheerdop66@gmail.com
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22. Het Huis van de Waterwijk
Slufterplantsoen 10
1316 KX Almere Waterwijk
2022045

23

31
6
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33
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23. Jeugdland Haven
Meerveldstraat 59
1359 HZ Almere Haven
5311235 / jeugdlandhaven@deschoor.nl
24. Jeugdland Stad
Weg 1940/1945 nr. 8
1318 EL Almere Stad
5341327 / jeugdlandstad@deschoor.nl

12. De Inloop
‘s Hertogenboschplein 8
1324 WB Almere Stedenwijk
5333737 / inloop@deschoor.nl

25. Jeugdland Buiten
Maurice Garinpad 11
1335 LZ Almere Buiten
5332190 / jeugdlandbuiten@deschoor.nl

28. Place 2B
Wipmolenweg 54
1333 GS Almere Buiten
5291293 / place2b@deschoor.nl

30. De Schatkist
Leeuwardenplein 34
(Schoolplein Het Samenspel)
1324 BH Almere Stedenwijk

32. Stedenpunt
Kampenweg 3
1324 SB Almere Stedenwijk
5330195 / stedenpunt@deschoor.nl

13. ‘t Kardoes
J.G. Suurhoffstraat 45
1314 NR Almere Staatsliedenwijk
5305209 / kardoes@deschoor.nl

26. Het Karwij
Lavendelplantsoen 59
1313 EX Almere Kruidenwijk
5344643 / karwij@deschoor.nl

29. De Schatkist
Danslaan 74
(schoolplein De 7-sprong)
1326 PL Almere Danswijk

31. Speeltuin De Speelhaven
Schoolstraat 259
1354 HX Almere Haven
5470088 / speelhaven@deschoor.nl

33. Trapnotov
Kerkstraat 52
1354 AB Almere Haven
5315705 / trapnotov@deschoor.nl

14. Kolkzicht
Klokkeluidertraat 57
1315 EE Almere Stadscentrum
5335687 / kolkzicht@deschoor.nl

27. Podium De Meester
Rentmeesterstraat 2
1315 JS Almere
5332780 / info@demeesteralmere.nl
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Jongerenparticipatie,
een nieuwe werkwijze
Hoe belangrijk het is dat jongeren kunnen meedoen, meedenken
en meebeslissen over zaken die voor hen van belang zijn, ervaren jongerenwerkers Annemarie Mikkers, Bastian Pattipeiluhu
en Romeo Lobo dagelijks in hun werk. Almere is een fijne plek
om te wonen: ook voor jongeren. Daarom zijn er veel onderwerpen waar jongeren bij worden betrokken.
Naar wens en idee
van de jongeren zelf
Jongerenwerkers proberen het beste
uit de jongeren naar boven te halen
door ze te betrekken bij ontwikkelingen die zij zelf belangrijk vinden voor
de samenleving en de stad. Skateplaza,
het Kempenaarfestival, het talentpodium tijdens het Bevrijdingsfestival
zijn slechts enkele voorbeelden van
activiteiten die met inzet van jongeren zelf tot stand zijn gekomen:
ieder naar eigen kunnen en met inzet
van zijn/haar talent. Jongeren doen
hiermee nieuwe vaardigheden op en
werken samen om een doel te bereiken, maar dan wel naar wens en idee
van de jongeren zelf.
De betrokkenheid van de jongeren
werkt aanstekelijk: hun enthousias-

me zorgt ervoor dat andere jongeren
ook mee willen doen. Via hun eigen
netwerken bereiken jongeren weer
andere jongeren. Betrokken jongeren
vervullen een voorbeeldfunctie waar
de jongerenwerkers graag gebruik
van maken. Ze streven naar zelfsturende en zelfstandige groepen, waar

“Waar we voorheen
werkgroepen met jongeren
samenstelden om over een
onderwerp na te denken, ligt
het initiatief nu veel meer bij
de jongeren zelf”.

Het team Jongerenwerk zorgt voor participatie op alle niveaus
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de talenten van jongeren optimaal
tot hun recht komen. En dat lukt!
Ondanks dat de huidige generatie
jongeren veelal erg druk is met studie, werk of andere zaken.
Mooie voorbeelden
JVSA (Jongeren Veilig Stadshart
Al
me
re), Jongerenraad Almere en
Young Movement zijn mooie voorbeelden van jongerenparticipatie.
Romeo: “Waar we voorheen werkgroepen met jongeren samenstelden
om over een onderwerp na te denken,
ligt het initiatief nu veel meer bij
de jongeren zelf. Zij bepalen welke
onderwerpen zij belangrijk vinden en
zoeken zelf jongeren die hieraan mee
willen werken. En of je nu mee wil
denken, betrokken wil zijn bij de uitvoering of je je bijvoorbeeld bezig wil
houden met de vormgeving: het kan
allemaal. Jongerenparticipatie kan op
elk gebied en op elk niveau”.
Leren participeren is ook
fouten maken
Voor jongerenwerkers betekent deze
nieuwe manier van werken dat ze af
en toe op hun handen moeten zitten en meer afstand moeten nemen,
ondanks dat het contact tussen de
jongerenwerker van essentieel belang
is om de participatiemotor te laten
draaien. Jongeren ervaren zelf wat er
gebeurt als je bijvoorbeeld iets vergeet. Jongerenwerkers hanteren deze
werkwijze bewust.
Bastian: “Ze leren meer van deze
ervaring dan wanneer wij vooraf
zouden ingrijpen. Jongeren vinden
het belangrijk dat de jongerenwerkers hen intensief blijven coachen,
ook al werken ze in alle zelfstandigheid. In gesprekken laten we jongeren
zelf nadenken over de keuzes die ze
gemaakt hebben en de consequenties van deze keuzes. Met soms hele
kleine stapjes bereiken de jongeren
uiteindelijk hun doel”.
Annemarie tot slot: “Uiteraard helpen we de jongeren als het echt mis
dreigt te lopen: ze willen natuurlijk wel mooie resultaten boeken. Een
resultaat waar de jongeren, wij, én de
Almeerders, trots op kunnen zijn!” n

Enthousiasme maakt
Taal in de Wijk zo leuk
Vier jaar geleden ging ik met pensioen. En ik vroeg me af: wat
zal ik nu gaan doen? Mijn hart heeft altijd bij het onderwijs gelegen en via de website van De Schoor kwam ik in aanraking
met Taal in de Wijk. Dat leek me wel wat. Voor ik het wist, gaf ik
taalles aan een groepje mensen in een buurtcentrum.

Het was een gevarieerd gezelschap:
een vrouw uit Marokko, een echtpaar
uit Congo, een alleenstaande man uit
Spanje en een paar mensen uit Iran.
Sommigen woonden al vele jaren in
Nederland. Zoals de Marokkaanse
vrouw, die al achttien jaar in Nederland
woonde, vijf kinderen had opgevoed
en vol trots vertelde dat het nu eindelijk haar beurt was om naar school
te gaan. Haar Nederlands was nog
gebrekkig en ze had in Marokko maar
een paar jaar op school gezeten. Maar
lachen dat ze kon! Zo aanstekelijk dat
we allemaal in een deuk lagen.

Een andere deelneemster woonde nog
maar anderhalf jaar in Nederland.
Maar toch sprak zij al heel behoorlijk
Nederlands. Bij navraag bleek deze
dame in Iran aan de universiteit te
hebben gestudeerd. Met behulp van
cursussen die ze op haar smartphone
volgde, had ze zichzelf al snel woorden en korte zinnen in de Nederlandse
taal eigengemaakt.
Grote niveauverschillen dus. Met handen en voeten, al koeterwalend, lukte
het ons toch om elkaar min of meer
te begrijpen. Natuurlijk waren de misverstanden niet van de lucht. Op de

Mijn mooiste moment
Medewerkers vertellen
Carla Koch, pedagogisch medewerker

Ik kom thuis bij een jong gezin uit
Syrië. Van vier kleine kinderen is het
één na het jongste aangemeld voor
Opstapje; een verlegen jongetje dat
bij papa blijft staan. Ik leg uit waar
ik voor kom en doe een spelletje met
hem; de ouders doen fanatiek mee.
Om het ijs verder te breken, vraag
ik waar ze vandaan komen en hoe
ze hier gekomen zijn. Dan vertellen ze over de bootreis die ze met
drie kinderen hebben gemaakt. Over
de familie die de moeder daar heeft
achtergelaten voor een veilige toekomst voor hun kinderen. Ze voelen

zich nu thuis in Almere en na hun
komst naar Nederland kregen ze nog
een dochtertje. Vol trots zegt mama:
“Zij is Nederlands”. Het jongetje voelt
zich nu veilig en komt een tekening
maken. Ik ben blij dat ik dit jongetje
en zijn gezin mag helpen.

vraag: “Wat eet je bij het ontbijt?” was
het antwoord: Folklorebrood. En een
ander had het steeds maar over een
mier. Een mier? Plaatje erbij gezocht.
Nee, dat bedoelde ze niet. Ze wilde
meer (mier) les!
Wat het echt zo leuk maakt, is het
enthousiasme. Ze zijn er altijd, weliswaar niet altijd op tijd, maar zo nauw
kijken we niet. Ze kijken de woordjes
uit mijn mond, vertalen gauw even
tussendoor iets in het Farsi, Spaans
of Engels om elkaar te helpen. Ze
zijn allemaal supergemotiveerd om
Nederlands te leren. Na afloop van
de les krijg ik af en toe een bakje
met heerlijk eten of wat koekjes toegestopt. Lekker, dank je wel en tot
volgende week maar weer!
Leonieke Bos, vrijwilliger Taal in de Wijk n

Sebastiaan Kempers, buurtsportcoach

In augustus werd ik benaderd door
Danny, een jongen met een lichamelijke beperking die woont in woongemeenschap Woonmere. Bewoners
sportten eerder altijd in hun garage,
maar wilden graag naar buiten. Nu
sporten ze op de Playground Poort
waar ik ze ondersteun door ballen,
pylonen en een in hoogte verstelbare
basketstaander neer te zetten. De jongens nemen een extra rolstoel mee,
zodat ik ook mee kan doen!
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Wat taal betekent voor
nieuwe Almeerders

dit allemaal mijn vrienden geworden”. Narine heeft een droom: een
eigen restaurantje of cateringbedrijf.
Op dit moment leidt ze een creaclub
in buurtcentrum De Cartoon. “Het is
vrijwilligerswerk en dé manier om
nieuwe contacten op te doen”.
De Poolse Dagmara Jerka Kusz
heeft niemand om Nederlands mee
te oefenen, waardoor het lastig is
om vrienden te maken, waardoor ze
dus weer niet kan oefenen... Taal in
de Wijk doorbreekt de vicieuze cirkel
waar ze in gevangen zit.

Het project Taal in de Wijk is de afgelopen jaren stormachtig
gegroeid. De bijna 60 taalvrijwilligers geven anno 2016 op 20
plekken in de stad wekelijks les in 60 groepen aan 510 deelnemers met 84 verschillende nationaliteiten. Taal in de Wijk is meer
dan alleen de Nederlandse taal leren. Het geeft de deelnemers
een extra duwtje in de rug om hun draai in de Almeerse samenleving te vinden en hun perspectief op vrijwilligerswerk of een
baan te vergroten. Lees het verhaal van Narine en Dagmara.

De Armeense Narine Spartakian
houdt van ge
zel
ligheid. Helaas is
en blijft het moeilijk om contact te
maken met Nederlanders. De taal is
een barrière.

De medecursisten zijn
vrienden geworden
“Tien jaar geleden vluchtte ik met
mijn man, vader en oma vanuit
Armenië naar Nederland”, vertelt
Narine. “Ruim een jaar zaten we
in een asielzoekerscentrum, daarna
kregen we een tijdelijke verblijfsvergunning en inmiddels mogen we hier
blijven. Die eerste tijd in Nederland
was zwaar. Begrijp me niet verkeerd,
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we zijn goed opgevangen, maar het
liefst waren we in Armenië gebleven. Het was hier koud, we kenden de gebruiken niet en konden
ons niet verstaanbaar maken”. Narine
sprak geen Engels. De tweede taal in
Armenië is namelijk Russisch. “We
gingen inburgeren, maar met een
baby en een kleuter thuis was dat lastig. Toen ik mijn inburgeringsexamen
had gehaald, stopte de Nederlandse
les. Geld om een verdiepingscursus te
betalen, had ik niet.
Een mevrouw van de gemeente vertelde me over Taal in de Wijk. De
eerste keer dat ik hiernaartoe ging,
vond ik het heel spannend. Nu zijn

Mijn zoon spreekt geen Pools
Zes jaar geleden reisde Dagmara haar
man achterna die toen al twee jaar
in de Nederlandse bouw werkte. Ze
was op dat moment hoogzwanger en
betrok haar nieuwe appartement in de
Oostvaardersbuurt met haar tienjarige
dochter. Op de vraag wat de reden
was dat het gezin besloot om juist in
Nederland een toekomst op te bouwen,
antwoordt Dagmara: “Een betere toekomst voor de kinderen”. Daarnaast
wilden zij en haar man ook weer
gewoon een compleet gezin zijn.
Inmiddels heeft Dagmara’s echtgenoot
een eigen bedrijf en gaan haar kinderen naar school. “Mijn zoon is nu bijna zes en spreekt geen woord Pools.
Hij kan het wel verstaan, maar antwoordt me altijd in het Nederlands”.
Met de buren komt Dagmara niet verder dan “hallo” en op haar werk is de
communicatie minimaal. Als supervisor van de afdeling Housekeeping
in een Amsterdams hotel beperken de
gesprekken zich tot werkgerelateerde
zaken.
Dagmara heeft vlak na haar aankomst in Nederland wel geprobeerd
het Nederlands onder de knie te krijgen, maar het instapniveau op het
ROC was voor haar te hoog. Een half
jaar geleden las ze over Taal in de
Wijk. “Het is een fijne groep en we
spreken over alles”, vertelt ze. “Ik
wil Nederlands leren, omdat ik wil
kunnen praten met de juf en met de
dokter. Ook wil ik graag ander werk.
In een winkel of zo”.
tekst: Ilse Ruijters n

Van vluchteling naar Almeerder
Zo luidt de titel van het programmaplan van Almere om statushouders te laten inburgeren in Almere, een plan waarin de
gemeente samen optrekt met lokale organisaties en bedrijven.
Vanuit De Schoor neemt Nancy Schinkel deel aan dit programmateam. In de praktijk komen opbouwwerker Maaike Vriesema
en sociaal cultureel werker Nancy Schinkel dagelijks vluchtelingen tegen. Ze vertellen over hun ervaringen.
Activiteiten voor vluchtelingen
Maaike coördineerde afgelopen maanden de activiteiten die in de nood
opvang voor vluchtelingen werden
georganiseerd. Op moment wordt de
noodopvang niet gebruikt, maar het
netwerk dat in korte tijd is opgebouwd,
is waardevol. Het enthousiasme waarmee mensen zich hebben ingezet om
de vluchtelingen in de noodopvang
afleiding te bezorgen, was hartverwarmend. Kerken, sportclubs en vrijwilligers hebben zich ingezet om eettafels,
sport- en spelactiviteiten, fiets- en
taallessen te organiseren. En dat allemaal met zeer beperkte middelen. Een
groot deel van de vluchtelingen deed
graag mee; een klein deel was erg
somber en niet actief. Maaike vertelt
over Hozan, een vluchteling die juist
deze groep aanspoorde om mee te
doen. “Hij ging dagelijks de kamers
langs en ‘praatte’ ze het bed uit. Wat
mij is opgevallen, is het enthousiasme
en de levenslust aan de ene kant, en
de hardheid en onzekerheid aan de
andere kant. Het gaf mij een dubbel
gevoel”.

behoefte aan contacten en kennis. Dat
is wat ze in hun thuisland hadden en
achter hebben moeten laten. Ik sta er
versteld van hoeveel levens- en veerkracht mensen hebben. En dat voelen onze vrijwilligers goed aan. Met
enthousiasme brengen zij die kennis
van de Nederlandse taal en gewoonten. Het vluchtelingenvraagstuk heeft
voor hen een gezicht gekregen”.
Bouwen aan een nieuw bestaan
Maaike en Nancy komen de vluchtelingen ook in de wijken tegen, wanneer ze eenmaal statushouder zijn en
zich in Almere hebben gevestigd. Een

“Ik sta er versteld van
hoeveel levens- en veerkracht
mensen hebben”

nieuw bestaan opbouwen gaat met
vallen en opstaan. Relatief makkelijk
verloopt de inburgering voor de mensen die uitermate gemotiveerd zijn
om zich de Nederlandse taal eigen
te maken, een belangrijke voorwaarde
om én een netwerk op te bouwen én
aan het werk te komen. Veel moeilijker is het voor de mensen die die
motivatie missen, omdat ze de moed
verloren hebben of omdat ze hoge
drempels ervaren. Juist deze kwetsbare
groep heeft ondersteuning nodig. Een
opbouwwerker kijkt daarbij niet alleen
naar de persoon in kwestie, maar ook
naar zijn of haar woonomgeving. Als
een linking pin. Hoe ervaren buurtbewoners zijn komst in de wijk? Wat
kunnen buurtbewoners bijdragen om
inburgering makkelijker te maken?
Welke drempels komt een statushouder
tegen en hoe kun je drempels slechten?
Maaike schetst het voorbeeld van een
Syrische man die vrijwilligerswerk wil
doen waarvoor een VOG, Verklaring
omtrent Gedrag, vereist is. “Voor deze
man is een VOG aanvragen niet zinvol, gezien zijn recente komst naar
Nederland. Dus is de vraag hoe je het
vrijwilligerswerk anders kunt inrichten zodat hij zich wel vrijwillig kan
inzetten. Voor deze Syriër is vrijwilligerswerk van grote waarde om
Nederlands te leren, contacten te leggen en een baan te vinden”.
n

Honger naar contact en kennis
Nancy vult het verhaal van Maaike
verder aan. Nancy is de afgelopen
maanden veel vluchtelingen tegengekomen bij de taal- en fietslessen.
Ze deed onder haar vrijwilligers een
oproep wie taal- en fietslessen voor
vluchtelingen wilden verzorgen. Al
gauw meldden zich negen vrijwilligers
die gelijk aan de slag zijn gegaan.
Nancy: “De vluchtelingen hebben zo’n
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Hartverwarmende reacties
van kinderen én ouders
Het project Mooi Zo Goed Zo ondersteunt bewonerswensen en
-initiatieven van Almeerders. Dat kan van klein – het regelen
van verf voor het schilderen van speeltoestellen – tot groot
– het in zelfbeheer nemen van een groenstrook door een
bewonerscommissie.

Een jongen wilde graag dat zijn motorrijder in zijn vriendenboekje schreef. Dan zie je
dat zo’n ‘stoere vent’ in motorpak voor het kind door de knieën gaat.

Mooi Zo Goed Zo zet netwerk in
Sacha de Ruiter is inmiddels een
bekend gezicht bij Mooi Zo Goed Zo.
“Betrokken bewoners komen met ideeën over hun woonomgeving bij ons
terecht. We kijken samen hoe we hen
kunnen helpen hun idee te realiseren.
Uitgangspunt van Mooi Zo Goed Zo
is dat bewoners hun plannen zoveel
mogelijk zelf uitvoeren. Wij maken
gebruik van ons brede netwerk om het
voor hen makkelijker te maken”.
Naast de ondersteuning van bewonerswensen stimuleert Mooi Zo Goed
Zo ook het maatschappelijk betrokken ondernemen. Ondernemers realiseren zich vaak niet hoe zij op

14
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“Dromen doen we niet:
we doen het gewoon!”
een eenvoudige manier iets kunnen
bijdragen aan de maatschappij. Door
met goede voorbeelden te komen en
mee te denken, geeft Mooi Zo Goed
Zo ondernemers beter zicht op hun
mogelijke inzet voor de maatschappij. Voorbeelden hiervan vormen
voor andere ondernemers weer een
inspiratiebron om ook eens op een
andere manier over maatschappelijk
ondernemen na te denken. Zoals de
Kids Motordagen!

Menno Jongma inspirator
voor Kids Motordagen
Sacha: “Via mijn persoonlijke netwerk had ik contact met Menno
Jongma van motorzaak 2Tires in
Almere Buiten. Hij wilde graag iets
doen voor kinderen uit gezinnen die
het financieel niet breed hebben. Zijn
enthousiasme werkte aanstekelijk en
samen bedachten we een plan om
kinderen een onvergetelijke middag
aan te bieden, achterop een motor op
een circuit. Menno had contacten met
een motorclub en ik regelde subsidie
via Stichting Bladt uit De Bilt voor de
aanschaf van de benodigde kleding
en helmen”.
Inmiddels vinden negen keer per
jaar Kids Motordagen plaats waarbij
iedere keer vier kinderen tussen de
9 en 16 jaar genieten van een stoere
motorrit. Dit dankzij de vrijwilligers
van de motorclub die uit het hele
land komen. En nog drie ondernemers doen mee: Circuit Fotografie
zorgt voor mooie foto’s, Freshy Media
maakt voor de kinderen een geweldig
certificaat en Jumbo Supermarkt vult
voor elk kind een goodiebag.
Sacha: “De motorrijders vinden het
leuk om met deze kinderen te rijden.
Laatst zat er een vriendenboekje in de
goodiebag. Eén van de kinderen wilde graag dat zijn motorrijder daarin
schreef. Dan zie je dat zo’n ‘stoere
vent’ in motorpak voor het kind door
de knieën gaat.“
“De reacties van de kinderen én
de ouders zijn zo hartverwarmend.
Sommige kinderen vinden het een
beetje eng en moeten eerst even hun
angsten overwinnen. Daarna zie je ze
glunderen achter op de motor. Van
ouders horen we terug dat hun kind
hierdoor ook andere stappen durft te
zetten, waarvoor het eerder bang was.
Zo dragen we ook een klein beetje bij
aan de persoonlijke ontwikkeling van
deze kinderen!”
n

Korte berichten
Als afsluiting van de vertelsessie in
oktober, georganiseerd door elf maatschappelijke organisaties, hield Halleh
Ghorashi, hoogleraar diversiteit en
integratie aan de VU te Amsterdam de
ruim 50 toehoorders een spiegel voor
in hun omgang met vluchtelingen in
de stad. Halleh hield een betoog aan
de hand van haar eigen vlucht uit Iran
eind jaren 80: hoe vast te houden aan
positieve energie en hier verder op te
bouwen? Ze ontleedde de begrippen
tolerantie, acceptatie en democratie
vanuit wetenschappelijk en filosofisch perspectief. Ze bepleitte in haar
lezing hoe belangrijk de eerste jaren
na de vlucht zijn en hoe vluchtelingen
we energie geven in en aan de
nieu
samenleving.

Van 24 september tot 1 oktober
organiseerde ons Initiatievenbureau
een grote inzamelingsactie voor het
Voedselloket Almere. In de buurtcentra en de jongerencentra zijn in die
periode houdbare artikelen ingeleverd.
Ook een aantal basisscholen nam deel
aan de actie. Voor hen was er een wedstrijdelement aan verbonden. Groep 3
van De Ark won deze wedstrijd: de
hele klas is getrakteerd op een ijsje
van Pauls ijs uit Almere Buiten.

De wijkteams hebben dit jaar een
ludieke sinterklaasactie op touw
gezet. Ze hebben Almeerders opgeroepen om enkele sinterklaaspakhuizen te vullen met pakjes voor jonge
Almeerders. Het Sinterklaaspakhuis
geeft duurzaam speelgoed een tweede

leven waarmee het weer een mooie
bestemming krijgt. Het speelgoed dat
overblijft, wordt weggegeven aan een
goed doel voor kinderen. Met hulp
van buurtbewoners als hulppieten is
deze actie in goede banen geleid!

De Schoor heeft meegedaan in de
Europese aanbesteding Uitvoering
Combinatiefunctionarissen Sport en
met resultaat! De komende jaren gaat
De Schoor vanuit de vakgroep Sport
en onder aansturing van Michael
Buth sport- en spelactiviteiten ondersteunen op scholen, in wijken en
voor sportverenigingen, voor jong en
oud. Met als doel dat Almeerders
nader kennismaken met diverse sporten, meer gaan sporten en bewegen en zich verder kunnen ontwikkelen in hun sport. In het volgende
Schoormagazine meer hierover!

Na bijna vijftien jaar was het
bestuursbureau van De Schoor aan de
Haag
beuk
weg toe aan een opknapbeurt. In de zomerperiode zijn naast
een gastvrije receptie en wachtruimte
flexwerkplekken en vergaderruimtes
gecreëerd. Een warm welkom voor
de collega’s uit de stad en een fijne
werklocatie voor de medewerkers op
het bestuursbureau.

Voorzitter Raad van Toezicht Mardjan
Seighali verlaat in verband met haar
drukke werkzaamheden De Schoor per
maart 2017. Ze is dan ruim zeven
jaar voorzitter geweest van De Schoor.
Haar opvolger is nog niet bekend. Ze
heeft als voorzitter de transitie van
bestuur naar Raad van Toezicht begeleid. Verder zijn de afgelopen jaren
gekenmerkt door veel veranderingen
in het sociaal domein en de uitvoering
van Kiezen voor kansen, strategisch

beleid van De Schoor over de periode
2012-2016. Mardjan: “Ik heb dit met
veel plezier en liefde voor De Schoor
gedaan: een flexibele organisatie met
sterke sociale en innovatiekracht”.

foto: Beeldbank UAF,
Venus Veldhoen

7 december is de Nationale dag van de
vrijwilliger. De NOV, Vereniging Neder
landse Organisaties Vrijwilligerswerk,
organiseert het Gratis Goud Festival in
Deventer. Als gouden gemeente verzorgt De Schoor in samenwerking met
de gemeente Almere twee workshops.
Ook worden op deze dag de Meer
dan handen vrijwilligersprijzen 2016
uitgereikt. Vanuit De Schoor hebben
we een project aangemeld: het blijft
nog even spannend of dit project in de
prijzen valt! Je zult het kunnen zien op
www.gratisgoudfestival.nl

In poppodium de Meester vinden
wekelijks concerten plaats, variërend
van rock tot metal en van hiphop
tot dance. Dit najaar traden ‘klassieker’ Thijs van Leer (Focus) en ‘jong
talent’ Marcel (Di-rect) op tijdens het
uitverkochte Schermerlamp Festival.
Ook de komende periode zijn er weer
bijzondere optredens. Kijk maar eens
op www.demeesteralmere.nl.
n
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Alle Schoormedewerkers wensen
u een gezond en gelukkig 2017!

Nieuwsgierig naar
onze activiteiten?
www.deschoor.nl

