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De oudste locatie van De Schoor is Corrosia aan de Markt in Almere Haven. Maar vanwege de ingrijpende 

verbouwing van Corrosia in 2016 beschouwen we buurtcentrum Meenten & Grienden als oudste locatie. 

Afgelopen september vierde buurtcentrum Meenten & Grienden het 40-jarig bestaan!

Oud en nieuw

De nieuwste locatie is te vinden in Almere Poort: in 2015 is buurtcentrum De Ruimte van start 

gegaan als onderdeel van Sterrenschool De Ruimte.

40



Redactioneel
Dit jaar bestaat De Schoor 30 jaar! In 
1989 bundelden twee kleine welzijns- 
organisaties uit Almere Haven en 
Almere Stad hun krachten om het 
welzijnswerk voor de toen 70.000 
Almeerders nog beter bereikbaar 
te maken. In al die jaren zijn mooie 
projecten ontstaan en activiteiten ge- 
organiseerd die hebben bijgedragen 
en ook nu nog volop bijdragen aan 
het welzijn van inmiddels 210.000 
Almeerders.

In 30 jaar is echt veel veranderd. Ga 
maar eens na in wat voor tijd we in 
1989 leefden: geen internet, geen 
mobiele telefoons; als je niet thuis 
of op je werk was, was je onbereik-
baar… Dat kunnen we ons nu nauwe- 
lijks meer voorstellen! Wat niet veran- 
derd is, is dat Almere meer is dan een 

stad van stenen, wegen en parken. 
Almere bestaat uit mensen, mensen 
die elkaar kennen, elkaar ontmoeten. 
En dat is wat De Schoor doet: mensen 
met elkaar in contact brengen en 
meedoen mogelijk maken. Dat laten 
we onder meer zien in 15 dubbel-
portretten. U vindt een voorproefje 
op de middenpagina. Hun hele ver-
halen vindt u eigentijds online! 
Zie www.deschoor.nl/30portretten. 

Aan het eind van het jaar is het ook 
een goede gewoonte om terug te 
blikken op het afgelopen jaar. Op de 
achterzijde van dit Schoormagazine 
hebben we een aantal hoogtepunten 
voor u in beeld gebracht. En in dit 
Schoormagazine nemen we u weer 
mee langs een aantal mooie pro-
jecten, variërend van jeugdland tot 
buurtpreventie, van vrijwillige inzet in 
het buurtcentrum tot maatschappelijk 
werk in de wijkteams, van ervaringen 
met voor- en vroegschoolse activi-
teiten voor peuter en ouder tot de 
kracht van het jongerenwerk. De 
gastcolumn is dit keer geschreven 
door onze nieuwe wethouder Roelie 
Bosch die Almere een gezond en 
warm hart toedraagt.

Het volgende Schoormagazine komt 
voorjaar 2020 uit. We wensen u veel 
leesplezier en een gezonde en mooie 
start van 2020!

Gerard Boekhoff,  
directeur-bestuurder De Schoor
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De kracht van het jongerenwerk

Jolanda Sonneveld is senior onder-
zoeker en docent bij de Hogeschool 
van Amsterdam. Vanuit het lecto- 
raat Youth Spot doet ze sinds 2008 
onderzoek naar doelen, werkwijzen 
en resultaten van het jongerenwerk. 
Voor haar is de vraag uit de prak-
tijk leidend. Als geen ander weet 
ze wetenschappelijk onderzoek, 
onderwijs én praktijk aan elkaar te 
verbinden. De praktijkervaringen 
haalt ze op bij welzijnsorganisaties 
in het land, zo ook in Almere waar 
jongerenwerkers van De Schoor 
hebben deelgenomen aan onder-
zoek vanuit Youth Spot. 

Jongerenwerker Referinio heeft zijn 
opleiding Jongerenwerk gevolgd 
op de Hogeschool van Amsterdam 
en is nu drie jaar in dienst bij De 
Schoor. Referinio heeft samen met 
zijn Almeerse collega’s en vele  
collega’s uit het land meegedaan 
aan Jolanda’s onderzoek door de 
ontwikkeling van bijna 1.600 jonge-
ren over een langere periode te  
volgen. 

De meerwaarde en de effecten van 
jongerenwerk zijn nu met gedegen, 
wetenschappelijk onderzoek aange-
toond. 

Zo gewoon, zo bijzonder
Het jongerenwerk is een onmisbare 
laagdrempelige basisvoorziening en 
heeft laten zien dat de inzet van jonge- 
renwerkers het leven van jongeren 
verbetert. Jolanda: “Het jongeren- 
werk bereikt meerdere dingen: zo 
leren jongeren vaardigheden, ver- 
antwoordelijkheid nemen en ze 
gaan meer participeren, bijvoor-
beeld via vrijwilligerswerk. Jongeren 
weten met steun van een jongeren-
werker de juiste hulp te vinden en 
bijna 40% van de jongeren vindt via 
een jongerenwerker een (nieuwe) 
school, stageplek of werk. En, heel 
belangrijk, het jongerenwerk draagt 

Op een mooie herfstmiddag vindt een boeiend gesprek plaats in  

activiteitencentrum Multi-Club in Kruidenwijk met onderzoeker 

Jolanda Sonneveld, jongerenwerker Referinio Plet en teamleider  

Frieda de Groot over nut en noodzaak van het jongerenwerk. Met het 

verschijnen van recente publicaties over de effecten en meerwaarde 

ervan staat het jongerenwerk nu landelijk volop in de belangstelling.

eraan bij dat de situatie van jonge-
ren met zware problemen niet nog 
groter wordt.” Referinio vult aan: 
“Wij ondersteunen kwetsbare jonge- 
ren in hun vrije tijd. Een eigen 
ontmoetingsruimte zoals hier bij  
Multi-Club is cruciaal voor deze  
jongeren voor wie de pubertijd soms 
gepaard gaat met problemen en 
conflicten, thuis en op school. Wij 
weten de jongeren goed te bereiken 
door de juiste toon aan te slaan en 
in samenspraak met hen activitei- 
ten te organiseren die er toe doen. 
En of het nu chillen, gamen, spor-
ten of muziek maken is, het gaat 
erom dat we de jongeren leren ken-
nen en steunen in hun weg naar 
zelfstandigheid.” Jolanda: “Jonge- 
ren hebben letterlijk en figuurlijk de 
ruimte nodig om onder elkaar te 
zijn en zichzelf te leren kennen in 
een veilige omgeving om uit te vin-
den wat bij hen past.“

Elke handeling doen we heel 
bewust
Frieda: “Het lijkt zo gewoon wat we 
met en voor jongeren doen, maar 
elke handeling die een jongeren-
werker doet, is heel bewust. In ons 
team gebruiken we tegenwoordig 
goed ontwikkelde methodieken, 
zoals groepswerk, individuele be-
geleiding, ambulant jongerenwerk 
en informatie & advies. Individuele 
begeleiding bijvoorbeeld: we gaan 
soms op huisbezoek om met de  
jongere en zijn ouders in gesprek te 
gaan. We boeken hier goede resul-
taten mee.” 
Referinio besluit: “Illustratief is wat 
een jongere laatst tegen mij zei. Ref 
is streng, maar doet het met liefde.”

De resultaten van Youth Spot 
zijn gepresenteerd op de lande- 
lijke Dag van het Jongeren- 
werk op 18 juni 2019. Novem- 
ber 2019 heeft het lectoraat 
Youth Spot van de Hogeschool 
van Amsterdam de brochure  
De preventieve kracht van 
het jongerenwerk uitgebracht 
die ingaat op de bijdragen van 
het jongerenwerk aan de trans-
formatiedoelen van de Jeugd- 
wet. Te downloaden op:
hva.nl/youth-spot

“Jongeren weten met steun 

van een jongerenwerker de 

juiste hulp te vinden”



Zonder team geen buurtpreventie

Almere kent op dit moment 21 buurtpreventieteams: teams die bestaan 

uit actieve bewoners die samen een oogje in het zeil houden in hun 

buurt op het gebied van schoon, heel en veilig. Zij werken samen 

met de wijkagent, de handhavers en de veiligheidsmanager van 

de gemeente. Patricia Werkman is opbouwwerker Buurtpreventie- 

teams en ondersteunt stedelijk de coördinatoren van deze teams, 

zodat zij zo zelfstandig mogelijk hun team kunnen leiden. In Almere 

Buiten zetten Renske Kooij-Speerstra en Rianne Keijzer-Bus zich met 

hart en ziel in voor de veiligheid in hun buurt als coördinator van 

twee Buurtpreventieteams.

Oostvaarders- en  
Seizoenenbuurt
Renske: “Het Buurtpreventieteam 
Oostvaarders- en Seizoenenbuurt 
is het oudste preventieteam van 
Almere Buiten. We zijn gestart met 
een WhatsAppgroep, maar met 
hulp van Patricia en door de goede 
samenwerking met de wijkagent en 
de veiligheidsmanager hebben we 
ook een buurtpreventieteam van de 
grond gekregen. Gemiddeld lopen 
er nu wekelijk 3 of 4 avonden twee- 
tallen door de wijken. We hebben 
een gedeelde agenda waarin onze 
elf leden hun beschikbaarheid aan-
geven. In het kader van veiligheid 
lopen we altijd met minimaal twee 
personen door de wijk.”

Molenbuurt
Ook het Buurtpreventieteam Molen- 
buurt is succesvol: zij zijn dagelijks 
op straat te vinden: vaak in de 
avond maar soms ook in de middag. 
Coördinator Rianne is blij met het 
team en de inzet van haar mede- 
buurtbewoners. “Wij gebruiken de 
WhatsAppgroep voornamelijk voor 
veiligheid en registratie. Ik verzamel 
alle meldingen en die leg ik vast 
in dagverslagen die we delen met 
de wijkagent. De meldingen die 
we krijgen zijn divers: van kapotte 
straatverlichting tot meldingen van 
verdachte situaties.”

Onderlinge samenwerking van 
belang
Patricia is aanspreekpunt voor alle 
buurtpreventieteams en legt graag 
verbindingen tussen de teams. “Alle 
teams zijn verschillend qua opzet en 
sfeer en dat is prima. Dat neemt niet 
weg dat zij veel van elkaar kunnen 
leren en bij elkaar ideeën op kunnen 
doen. We streven ernaar om mini- 
maal drie keer per jaar met alle 
coördinatoren bij elkaar te komen. 

Dat werk heel goed. Zo hebben ze 
zich onlangs samen ingezet voor het 
Donkere Dagen Offensief en delen 
ze regelmatig elkaars berichten op 
sociale media. Ook besteden we 
aandacht aan scholing van de deel-
nemers over bijvoorbeeld omgaan 
met (hang)jeugd of EHBO.”

Diversiteit in meldingen
Elk team kent zo zijn eigen veel 
voorkomende meldingen. Bij team 
Oostvaarders- en Seizoenenbuurt 
waren er bij de aanvang veel 
meldingen over inbraken en over-
last bij station Oostvaarders. Met de 
komst van het buurtpreventieteam 
is dit sterk afgenomen en zijn er nu 
meer meldingen over bijvoorbeeld 
kapotte straatverlichting of loslig-
gende stoeptegels. In Molenbuurt 
is afvaldumping een veel gehoorde 
klacht van bewoners. De meest bij- 
zondere melding kwam van een be-
woner die dacht dat hij een wolf had 
zien lopen en zich afvroeg waar hij 
dit moest melden. 

Aanspreekpunt voor de wijk
Beide enthousiaste coördinatoren 
zijn het er over eens: “Door de aan-
wezigheid van de buurtpreventie-
teams zijn bewoners actiever in het 
melden van verschillende zaken in 
de wijk die hen opvallen. Wij zijn 
makkelijk aanspreekbaar en kunnen 
snel handelen en/of doorverwijzen. 
Dat zorgt voor een fijne en veilige 
wijk.”

Benieuwd welke wijken al een 
buurtpreventieteam hebben? Kijk 
op: almere.nl/buurtpreventie
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Spelenderwijs, maar niet  
vanzelfsprekend

Voorzichtige glimlach
Als Karlijn binnenkomt, verschijnt 
er een voorzichtige glimlach op het 
gezicht van Filip: hij raakt al een 
beetje aan haar gewend omdat 
zij al een aantal weken bij hem op 
visite komt. Samen bekijken ze het 
speelgoed en benoemt Karlijn wat 
ze heeft meegenomen: een appel, 
een banaan, een pan met deksel: 
alles in simpele bewoordingen.

Karlijn: “Bij Instapje begeleiden we 
ouders van kinderen van 1 en 2 jaar 
bij de opvoeding en taalontwikke-
ling van hun kind(eren). We doen 
dit door een half jaar lang huis- 
bezoeken af te leggen en dan ver-
schillende thema’s te behandelen 
uit ons programma. Alles op een 
laagdrempelige en speelse manier 
om het voor ouders en kind aan- 
trekkelijk en leuk te maken. We 
spelen met de materialen die ik heb 
meegenomen of lezen een boekje. 
Ondertussen reik ik ouders hand-
vatten aan hoe zij hier zelf ook iets 
mee kunnen doen.”

Te jong voor de peuterspeelzaal
Moeder Ivana is blij met de weke-
lijkse bezoekjes van Karlijn en de 
groepsbijeenkomsten van Mini 
SamenSpel. “Mijn dochter van vier 
bezoekt het Taalcentrum en leert 
daar de Nederlandse taal en dat 
gaat heel goed. Ik versta de Neder- 
landse taal wel, maar spreek het 
nog bijna niet. 

Het is dinsdagmorgen: Karlijn verzamelt speelgoed en stapt op de  

fiets om op huisbezoek te gaan bij Ivana en haar zoon van bijna twee: 

Filip. Zij nemen deel aan de voor- en vroegschoolse activiteit Instapje 

en bezoeken wekelijks Mini SamenSpel. Dit alles om de (taal)ontwik-

keling van haar zoon te stimuleren. Vandaag gaat Karlijn met moeder 

en zoon aan de slag met het thema “eten”.

Omdat Filip nog te jong is voor de 
peuterspeelzaal, moet hij op een 
andere manier de Nederlandse 
taal horen en proberen te spreken.  
Tijdens de huisbezoeken en bij Mini 
SamenSpel hoort hij Nederlandse 
begrippen waardoor ik hoop dat 
hij wat meer Nederlandse woorden 
kent voordat hij aan het einde van 
dit jaar naar de speelzaal gaat.”

Karlijn laat Filip het meegebrachte 
speelgoed ontdekken en praat 
ondertussen met Ivana. “Het is bij- 
zonder dat je bij een gezin thuis 
mag komen en je mee mag kijken 
bij de (taal)ontwikkeling van kinde-
ren. Dat is toch een kwestie van 
vertrouwen. We zetten kleine, sim- 
pele stapjes: niet alleen voor het 
kind, maar zeker ook voor de ouders 
en we weten inmiddels dat niets 
vanzelfsprekend is. We kijken altijd 
wat past bij het kind en het gezin. 
Filip is een rustig kind, dat vraagt 
om een rustige benadering. Ik laat 
hem op zijn eigen tempo kennis ma-
ken met de materialen in de hoop 
dat hij, samen met zijn moeder, 
taalvaardiger wordt.” 

Karlijn: “Mijn wens voor dit gezin? 
Dat Filip een goede start kan maken 
op de peuterspeelzaal en dat ze 
een gelukkig bestaan hier in Neder- 
land kunnen opbouwen.”

Karlijn Brouwer (33) is pedago-
gisch medewerker bij het team 
Voor- en Vroegschoolse Activi- 
teiten en begeleidt groepen 
ouders en hun kinderen én 
legt huisbezoeken af. 

Ivana Vuckovic (38) is moeder 
van de bijna 2-jarige Filip en 
de 4-jarige Sophie. Twee jaar 
geleden verhuisde ze samen 
met haar man vanuit Slovenië 
naar Nederland vanwege zijn 
werk. 

Instapje is een gezinsgericht 
stimuleringsprogramma en be- 
staat uit 26 huisbezoeken en 
een aantal groepsbijeenkom-
sten voor ouders met kinde-
ren van 1 en 2 jaar.

Bij Mini SamenSpel nemen 
ouders met hun kind van 1,5 
tot 3 jaar deel aan wekelijkse 
spelochtenden, waar aandacht 
is voor (taal)ontwikkeling en 
opvoeding van de kinderen. 
Spelenderwijs maar niet van-
zelfsprekend.
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Korte lijnen zorgen voor snelle hulp

Denk bijvoorbeeld aan een scoot-
mobiel of huishoudelijke hulp.”

Geen dag hetzelfde
Zowel Angela als Judith geven aan 
dat geen werkdag hetzelfde is: 
appjes, mailtjes, telefoontjes, huis-
bezoeken, afspraken met buurt- 
bewoners en het draaien van in-
loopspreekuur zorgen voor veel 
afwisseling. Ook het verschil in 
vragen maakt dat een werkdag 
nooit saai is. Het is fijn dat elke 
medewerker binnen het wijkteam 
eigen expertise heeft en dat je met 
vragen altijd op elkaar terug kunt 
vallen.

Waardering voor elkaars werk
“De expertise van Judith en de 
korte lijnen binnen het wijkteam 
maken een snelle hulpverlening 
mogelijk” vertelt Angela. Ook 
Judith is enthousiast over hun 
samenwerking: “Angela is een  
fijne collega om mee samen te 
werken. Ze is open, betrouwbaar, 
empathisch, slagvaardig en vak-
kundig.”

De wijkteams zijn te vinden op een 
centrale plek in de wijk en houden 
regelmatig inloopspreekuren waar 
bewoners terecht kunnen met hun 
vragen. Het wijkteam is goed op 
de hoogte van de faciliteiten in de 
wijk en kent de wegen in Almere 
om bewoners door te kunnen ver-
wijzen als dit nodig is. In het wijk-
team Tussen de Vaarten werken 
maatschappelijk werker Angela 
Maters en WMO-consulent Judith 
Delis nauw samen om bewoners 
zo goed mogelijk van dienst te 
kunnen zijn.

“Ik vind het fijn om er te zijn voor 
kwetsbare cliënten/gezinnen”, ver- 
telt Angela. “Ondersteuning bie-
den aan een gezin dat een steuntje 
in de rug kan gebruiken of aan 
een alleenstaande moeder die 
met vragen over haar kinderen zit. 
Het werk van een maatschappelijk 
werker is zo divers. Hoe fijn is het 
als er een kind op schoolreisje kan 
of op zwemles, ondanks dat er 
geen geld is. Wij kennen de weg 
naar instanties als het Fonds Bij- 
zondere Noden of het Jeugdfonds 
Sport en Cultuur. Zo is dat school-
reisje of deelname aan een sport 
vaak toch mogelijk.”

Ook Judith houdt zich bezig met 
vragen van wijkbewoners. “Mijn 
werk is bijzonder door de combi-
natie van mijn specialistische en 
generalistische taken. Ik ben er 
voor algemene vragen maar ze-
ker ook voor het aanbieden van 
WMO-voorzieningen die nood- 
zakelijk zijn voor buurtbewoners 
om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. 

De Almeerse wijkteams bestaan 

in Almere uit een cliëntonder- 

steuner vanuit MEE, een op- 

bouwwerker en een maatschap-

pelijk werker vanuit De Schoor, 

een vrijwilligersconsulent vanuit 

de VMCA en een WMO-consulent 

vanuit de gemeente. Almeerders 

kunnen bij het wijkteam terecht 

voor vragen of problemen waar 

zij zelf niet uitkomen, met ideeën 

voor hun buurt of als zij aan de 

slag willen als vrijwilliger.

Angela Maters, 37 jaar,
maatschappelijk werker.
Angela is werkzaam in het wijk-
team Tussen de Vaarten met 
als specialisme het maatschap-
pelijk werk. Zij begeleidt cliënt-
en met vragen op het gebied 
van oplossen en omgaan 
met verschillende problemen 
zoals rouwverwerking, schei-
ding, financiën, huisvesting en 
identiteitsproblemen.

Judith Delis, 31 jaar,
WMO-consulent.
Ook Judith is werkzaam in het 
wijkteam Tussen de Vaarten, 
maar dan als WMO-consulent 
vanuit de gemeente Almere.

Angela: “De expertise van  
Judith en de korte lijnen  
binnen het wijkteam maken 
een snelle hulpverlening  
mogelijk”



           30 Portretten,    30 favoriete plekken
30 Jaar De Schoor, 30 portretten, 30 favoriete plekken. 

Schoormedewerkers zijn in gesprek gegaan met  

collega’s, vrijwilligers, deelnemers en samenwerkings- 

partners. Deze 30 portretten vindt u online in ons digi- 

tale magazine via www.deschoor.nl/30portretten. Een 

voorproefje in dit Schoormagazine waar de geportret-

teerden vertellen wat hun favoriete plek in Almere is.

Karlijn
pedagogisch medewerker 

De Meenten 
De plek waar ik opgroeide 
in Almere Haven. Ik heb er 
mooie herinneringen aan  

en laat er nu met veel  
plezier mijn eigen dochter 

spelen als we bij opa en 
oma op visite zijn.

Ivana
deelnemer Mini SamenSpel 

Bos der Onverzettelijken
Ik hou van parken en 

bossen en om daar op mijn 
fiets doorheen te rijden.  

Mijn favoriete plek in  
Almere is dan ook het Bos 

der Onverzettelijken dat  
vlakbij mijn huis 

ligt.

Linda
jongerenwerker Multi-Club  

Surfstrandje  
Almere Haven

Ik vind het surfstrandje in 
Almere Haven heerlijk. 

We hebben hier een keer 
een activiteit gedaan met 

Diversity. Ik vond de 
sfeer top. Enorm 

genoten daar!

Olaf
gebiedsmanager Haven

Kromslootpark
Dat is het Kromslootpark, 

ook in Haven. Een prachtig 
gebied waar ik graag hard-
loop om in vorm te blijven.

Referinio
jongerenwerker Multi-Club

Het Weerwater
In Almere Stad. Dat is een 
plek waar ik goed tot rust 
kan komen, centraal in 

Almere en daarnaast een 
toffe plek om te sporten!

Erwin
buurtsportcoach Almere Haven

Skills Garden Almere Haven
Samen met speeltuin  

De Speelhaven en de nieuwe 
sporthal in het centrum van 

Haven dé plek waar buurtbe-
woners elkaar ontmoeten en 
waar sportieve uitdagingen 

liggen voor iedereen.
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Erwin
sociaal beheerder 

De Glasbak

IJspressi in Almere Stad
Ik hou van goede koffie en 
kom er graag even om te 
werken of een magazine 
te lezen. En soms gezellig 

samen met mijn dochter om  
een ijsje te eten.

Lindsey
deelnemer Droomspeelbus  

Zwembad en gymzaal
Omdat ik zo van sporten 

hou, is het zwembad of de 
gymzaal mijn favoriete plek 

in Almere!

Martha
begeleider theatergroep 

Spotlight

Pampushout
Daar wandel ik heel graag 

met onze hond.

Kiki
kinderwerker Droomspeelbus

Tennisvereniging L.T.V.
Mijn favoriete plek in Almere 
is tennisvereniging L.T.V. in 

Almere Haven. Het is een hele 
gezellige tennisvereniging 
waar ik altijd met heel veel 

plezier naar toe ga. 

Jenneke
kinderwerker 

Jeugdland Stad 

Het Vroege Vogelbos
Daar kan je zo heerlijk  

wandelen.

Andries
 wijkagent Jeugd  
Almere Haven 

Skyline
De skyline vanaf de A6 

bij avond (in het donker).

Leo
deelnemer 

Jeugdland Stad
Op Jeugdland Stad lekker 
vloggen en dan naar huis  
en vlogs monteren voor 

YouTube.

Suleika 
jongerenwerker Trapnotov 

Stadshart Almere
Ik woon in Lelystad en  

daar heb je niks :)
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           30 Portretten,    30 favoriete plekken

Claudia
opbouwwerker

De Havenkom
De Havenkom in Almere 

Haven geeft me een 
vakantiegevoel. Het is een 
mooie bestemming voor 
een fietstochtje met mijn 

gezin!

Johan
oud-opbouwwerker

De Paviljoens
Dat waren De Paviljoens in 
Stad: ruimtelijk, levendig en 

prachtig gelegen aan de rand 
van het stadscentrum. Ze zijn 

helaas verplaatst naar  
Amersfoort waar zij een 

andere bestemming 
hebben gekregen.

Gerwin
 opbouwwerker

Oostvaardersplassen
Ik ga er regelmatig naar 
toe om uit te waaien en 

te genieten van de natuur 
om me heen. Zo bijzonder 
dat dit mooie natuurgebied 

grenst aan Almere!

Anita
bewoner Faunabuurt

Langs de Lage Vaart
Wandelen met mijn hond 

langs de Lage Vaart.  
Dan kom ik tot rust en  

geniet ik van de wisselingen 
in de seizoenen.

Murad
 deelnemer Participatiefabriek

Esplanade aan het 
Weerwater

Midden in de stad is  
voor ons zo bijzonder.  
Dat kennen wij niet uit  
onze geboortestreek in 

Syrië.

Annemarie
 jongerenwerker Place2B

Stadshart Almere
Een plek vol  

architectuur en om  
elkaar te ontmoeten.

Tilja
jobcoach  

Participatiefabriek

De nieuwe bibliotheek
Ik houd van boeken en ga 
graag met mijn kinderen 

naar de bibliotheek. 

Joyce
communicatieadviseur

Langs de A27
Prachtig als ik in de  

ochtend naar mijn werk rijd: 
de opkomende zon over het 

polderlandschap.

Ria
sociaal beheerder  

De Draaikolk

Café op 2
Ik hou van gezelligheid en 

bezoek daarom graag  
Café op 2 in De Voetnoot

Rob
bezoeker/vrijwilliger 

Gedachtenkamer

Oostvaardersplassen
Omdat de natuur het  

belangrijkste is wat er is,  
kies ik voor de  

Oostvaardersplassen:  
ik kom daar graag.

Ritta
vrijwilliger De Draaikolk

Buurtcentrum 
De Draaikolk

Natuurlijk is mijn  
favoriete plek in Almere  

buurtcentrum  
De Draaikolk.

Nancy
ouderenwerker

Leeghwaterplas
Almere heeft veel fijne plekken, 
maar als ik toch moet kiezen, 

dan kies ik voor de Leegh- 
waterplas tussen Jeugdland Stad 
en buurtcentrum De Draaikolk. 

Prachtige natuur langs het 
water: een fijne plek  

om te fietsen.

Angela
maatschappelijk werker in 

een wijkteam

Boathouse
 Ik kom zelf uit Meppel en 

woon niet in Almere. Ik heb 
goede herinneringen aan 

restaurant Boathouse. Het is 
een fijne plek om 

met collega’s af 
te spreken.

Judith
WMO-consulent bij  
gemeente Almere

Thuis
 Dat is mijn eigen huis in 

Almere Buiten. Een fijne plek 
om thuis te komen.

Chedi
maatschappelijk werker 

ondersteuning  
schuldstabilisatie

De Havenkom
Ik woon nu twee jaar in 

Almere Haven en ben echt 
gek op de Havenkom met 

zijn heerlijke  
boulevard en 

terrasjes. 

Pieter
cliënt maatschappelijk werk 

Buurtcentrum De Inloop
Daar kom ik zo graag,  
je wordt er als mens  

behandeld en ik vind er  
een hoop gezelligheid.
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Tegenwoordig is elk weer mooi weer

Het valt niet mee om een afspraak te maken met Jenneke. Zij werkt op 

Jeugdland Stad en eenmaal aanwezig wordt er continu een beroep 

op haar gedaan. Een drukke baan, maar solliciteren naar deze functie 

is de beste keuze die zij ooit heeft gemaakt. Jenneke: “Ik functioneer 

beter in de zomer dan in de winter en hier op Jeugdland Stad ben 

ik heerlijk de hele dag buiten. Daarnaast is het werk ook nog eens 

heel divers, een mooie combi van praktisch en uitvoerend. Prettig 

samenwerken hier op het land en in de wijk. Nee, ik wil hier voor-

lopig niet weg.”

Jenneke werkt sinds maart 2018 op 
Jeugdland Stad. Daarvoor stond zij 
als docent handvaardigheid voor 
de klas op een middelbare school.  
Omdat zij graag dichter bij huis wilde 
gaan werken, viel haar oog op de 
vacature. Ze heeft een contract voor 
20 uur per week. ’s Zomers draait 
ze werkweken van 36 uur. Als in de 
winter de jeugdlanden dicht zijn, 
compenseert ze al die overuren en 
is ze zelfs twee maanden helemaal 
vrij. Voor Jenneke de perfecte combi- 
natie met haar gezin.

Vloggen over mijn hut
Leo (12) viert vandaag zijn verjaar- 
dagsfeestje op Jeugdland Stad met 
vier van zijn vriendjes. Dat betekent 
broodjes bakken boven een echt 
kampvuur en eindeloos trampoline- 
springen. 

Hij is een vaste bezoeker van Jeugd- 
land en heeft net als alle andere 
vaste bezoekers een “eigen hut”. 
Van de verloop van de bouw van 
zijn hut maakt hij vlogs. De serie 
vlogs is populair, want Leo heeft al 
28 abonnees op zijn eigen YouTube- 
kanaal. Dat de eigen hut van Leo 
aan de rand van Jeugdland ligt 
komt hem alleen maar goed uit, dan 
hoeft hij weinig rekening te houden 
 

met andere kinderen die anders 
per ongeluk in beeld zouden ko- 
men. En dat mag niet zegt Leo wijs. 

Joost, de vader van Leo: “Het is toch 
fantastisch dat dit bestaat. Hier kun-
nen kinderen gewoon vrij hun crea- 
tiviteit kwijt. Ze kunnen lekker spelen 
en van alles doen. Waar ik ben op-
gegroeid, bestond dit niet. Leo kan 
hier echt zichzelf zijn en wordt er 
zichtbaar blij van hier te zijn!”

Weer of geen weer: 
buiten spelen kan altijd
Jenneke: “Dit werk is een eyeope-
ner voor me. Er moet veel meer 
buiten worden gespeeld. Sommige 
kinderen komen met hun mobiel 
in hun hand de eerste keer bin-
nen en het is leuk om te zien dat 
ze bij latere bezoeken die telefoon 
niet eens meer bij zich hebben.” 
Jenneke vervolgt: “Ook verbaast 
het me dat ik zo goed tegen de re-
gen kan. Tegenwoordig is elk weer 
mooi weer. Ik ga fluitend naar mijn 
werk, want je kan altijd wel iets 
leuks doen, ook als het regent! We 
hebben laatst van lekke zwembad-
beesten regenjassen en mutsen  
gemaakt. Leuk toch?!”

Jeugdlanden in Almere
Er zijn drie Jeugdlanden in 
Almere: Haven, Buiten en 
Stad. Het zijn kinderbouw-
speelplaatsen voor kinderen 
van 7 tot en met 14 jaar, waar 
ze van oude pallets en planken 
een eigen hut kunnen bouwen, 
of lekker kunnen skelteren en 
trampolinespringen. Bij mooi 
weer zijn waterspelletjes popu- 
lair. Op Jeugdland Stad is  
bovendien een kleine kinder-
boerderij.

Jeugdland Stad draait op twee 
parttime medewerkers en een 
groot team vrijwilligers. Velen 
komen al jaren en iedereen 
heeft zijn eigen taak. Ook is 
er wekelijks wel iemand actief 
in het kader van een taakstraf 
via de Raad voor de Kinderbe- 
scherming. 

         #De Leeuw maakt videos



De wijkwerker vertelt...
Lucia in gesprek met een 
kandidaatvrijwilliger
Het volgende bericht komt per 
e-mail binnen bij De Schoor, “Ik wil 
mensen helpen met hun huishoud-
boekje, zelf heb ik mij de nodige  
financiële ellende op de hals gehaald 
en ben daar zelf weer uitgekomen.”

“Wat leuk dat u interesse heeft voor 
vrijwilligerswerk bij De Schoor!”  

Er zijn honderden vrijwilligers actief 
binnen het welzijnswerk in Almere. 
Veel bewoners doen vrijwilligers- 
werk vanwege persoonlijke ontwik-
keling; je ontwikkelt immers je 
persoonlijke talenten, zet ken-
nis en vaardigheden in én doet 
ervaring op. Anderen vinden het 
fijn iets voor een ander te bete- 
kenen, zich nuttig te maken of zich 
in te zetten voor de samenleving.  

Weer anderen vinden het fijn via 
vrijwilligerswerk andere mensen te 
ontmoeten of te ontspannen. Waar 
komt deze interesse vandaan?  
Iemand die zich nuttig wil maken en 
zich wil inzetten voor de samenle- 
ving? Ik noem hem Jan. Uit hetgeen 
Jan beschrijft, lees ik dat hij trots is 
op wat hij zelf bedacht heeft en dat 
hij daarin een kans ziet om zichzelf 
en anderen te helpen.

Verder lezen? Ga dan naar: 
www.deschoor.nl/samenvoorelkaar
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Het mogelijk en makkelijker maken 
van een gezonde leefstijl voor iedere 
Almeerder
Sinds september van dit jaar mag ik me inzetten als wethouder in 

Almere voor onder andere Welzijn en Gezondheid. In Almere gaan 

we voor een duurzame en gezonde stad. We vinden de gezondheid 

en het mogelijk en makkelijker maken van een gezonde leefstijl voor 

iedere Almeerder belangrijk. Door goede, gezonde keuzes te kunnen 

maken, proberen we dat te bereiken. 

We richten ons op gezond gewicht, 
gezonde scholen, een rookvrije ge- 
neratie en mentale gezondheid. 
Uit de cijfers van de GGD blijkt 
dat er in Almere zorgwekkende 
ontwikkelingen zijn op gezond-
heidsgebied. Meer dan de helft 

van de Almeerse bevolking heeft 
overgewicht en bewegen maakt 
geen deel uit van hun leefstijl. We 
hebben dan ook de ambitie om 
aan het einde van deze college- 
periode betere cijfers te laten zien 
dan bij de start van dit college in 
2018. Hoe doen we dat? Door op 
bewustwording in te zetten, sámen 
met de partners en organisaties in 
onze stad. In die aanpak willen we 
niet belerend zijn, maar we vinden 
het wel belangrijk dat ieder kind 
en iedere jongere gelijke kansen 
heeft om gezond op te groeien. Als 
je je lichamelijk en mentaal gezond 
voelt, kun je je dromen najagen, je 
optimaal ontwikkelen en meedoen 
in de samenleving. 

Zo is er het vignet Gezonde School. 
Een kwaliteitskeurmerk voor scholen 
die werken aan het verbeteren van 
de gezondheid van hun leerlingen. 
Daarnaast ontmoedigen we roken 
op alle fronten en we koersen daar-

bij op een hoge ambitie: we gaan 
ervoor dat de volgende generatie 
rookvrij is in Almere. We willen de 
mentale weerbaarheid van jonge-
ren en ouderen vergroten. We 
weten dat jongeren niet altijd vol-
doende contacten hebben om zich 
happy te voelen; daarom willen we 
met jongeren onderzoeken hoe we 
hen kunnen steunen om een stevi-
ger sociaal netwerk te ontwikkelen. 
Voor ouderen leggen we hierbij de 
verbinding met Goud in Almere. 

Er is al veel aandacht in de stad 
voor gezondheid, waaronder bij De 
Schoor, die zich inzet voor een ge-
zond Almere en een gezonde jeugd. 
Denk aan inzet voor een rookvrije 
generatie, rookvrije sportvereni- 
gingen, water drinken en gezond 
gewicht. Maar het moet beginnen 
in de eigen organisaties en accom-
modaties, waarbij het mooi is dat 
De Schoor aandacht heeft voor het 
alcoholbeleid, rookvrij en het aan-
bieden van gezonde producten te-
gen een betaalbare prijs.

Bij alle activiteiten is het uitgangs- 
punt: Gezond in Almere.

Roelie Bosch, 
wethouder van onder meer Welzijn 
en Gezondheid
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Korte berichten

Diversity went to London!
Half oktober gingen acht jongeren 
van Diversity met jongerenwerkers 
Suleika en Linda naar Londen om 
de jongeren van LGBT Youthcentre, 
Mosaic London te ontmoeten. Dit 
op initiatief van één van de deel- 
nemende jongeren. Na Londen 
eerst verkend te hebben was er 
zondag een ontmoeting met de 
jongeren van Mosiac London in een 
park in de wijk Soho. In een LGBT 
History tour door deze wijk kwam de 
geschiedenis van de LGBT-London 
en de ontmoetingsplaatsen van de 
pioniers aan bod, maar ook de straf-
baarheid en de slinkse manier waar-
op de politie achter de seksuele 
geaardheid van de Londenaren 
kwam. Beide groepen jongeren  
voerden enthousiaste gesprekken 
in het jongerencentrum. Gesproken 
werd bijvoorbeeld over het leven 
als LHBT’er in Londen en de in- 
vloed van bijvoorbeeld Brexit. Wij 
kijken terug op een zeer waarde-
volle reis waar de woorden ‘volop 
genieten’, ‘ervaringen uitwisselen’ 
en ‘ontmoeten’ centraal stonden. 
Mochten de financiële mogelijk-
heden het toelaten, dan hopen wij 
Mosaic London snel in Nederland 
te ontvangen!

Waardeer het. Repareer het. 
Het kan in het Repair Café
We gooien in Nederland veel 
waardevolle spullen weg. Wekelijks 
wordt alleen al bijna 10,9 miljoen 
kilo elektrische apparaten en tex-
tiel afgedankt. Spullen die na een 
kleine reparatie vaak nog prima 
mee kunnen. Met de campagne 
‘Waardeer het. Repareer het’ wil 
SIRE zoveel mogelijk Nederlanders 
bewegen hun kapotte spullen te 

repareren. Of het nu gaat om een 
lekkend koffiezetapparaat, een 
kapotte koffer of een spijkerbroek 
met een gat. De Almeerse Repair 
Cafés zijn een prachtig initiatief om 
kapotte spullen een tweede kans te 
geven. Duurzaam en voordelig! De 
Repair Cafés draaien op een aantal 
enthousiaste vrijwilligers die elke 
maand een Repair Café organi- 
seren. Inwoners van Almere kunnen 
hier naartoe komen met hun ka-
potte spullen, om die ter plaatse, 
samen met de aanwezige repa-
rateurs, weer in orde te maken.  
Repareren is gratis, voor eventuele 
onderdelen wordt een vergoeding 
gevraagd. 
Via www.repaircafe-almere.nl vindt 
u de locaties en tijden. 
Wilt u ook vrijwilliger worden?
Dat kan. Neem dan contact op met  
Claudia de Joode van De Schoor, 
cdejoode@deschoor.nl.

Website Werken bij De Schoor 
in aantocht
Wat doet een ouderenwerker,  
een kinderwerker, een pedagogisch 
medewerker, een jongerenwerker, 
een opbouwwerker, een communi-
catieadviseur? Om te laten zien hoe 
deze functies bij De Schoor worden 
uitgeoefend zijn van zes Schoor- 
medewerkers filmpjes gemaakt op 
hun werkplek. Toekomstige mede- 
werkers die op een vacature sollici- 
teren, kunnen zich zo oriënteren 
op het werk dat hun te wachten 
staat. Deze filmpjes samen met een 
aantal interviews met collega’s zijn  
vanaf december 2019 te vinden op 
www.werkenbijdeschoor.nl.
 
De Droomspeelbus bestaat  
20 jaar 
Wie kent De Droomspeelbus niet? 
De vrolijke bus die dagelijks door 
Almere rijdt om op verschillende 
plekken, binnen én buiten, spor-
tieve activiteiten aan te bieden om 
kinderen enthousiast te maken om 
meer buiten te spelen, veel te be-
wegen en meer te gaan sporten, 
samen met kinderen uit de buurt. 
De Droomspeelbus is voor veel 
kinderen aanleiding om verder te 
gaan met sporten, bijvoorbeeld 

bij een van de Almeerse sport- 
verenigingen. In de herfstvakantie 
is het 20-jarig bestaan gevierd 
in samenwerking met het team 
Sport. Ruim 400 kinderen zijn 
langs geweest en hebben kunnen 
kiezen uit sport en spel, muziek en 
crea-tieve activiteiten. Meer weten 
over De Droomspeelbus? Kijk op 
www.droomspeelbus.nl of bezoek 
www.deschoor.nl/droomspeelbus.

FIT2B BOOTCAMP
Vanuit jongerencentrum Place2B 
zijn 15 jongeren gestart met de 
FIT2B Bootcamp met als doel meer 
bewegen en conditie opbouwen. 
Samen sporten onder begeleiding 
van een professionele trainer 
en met aandacht voor een ge-
zonde voeding en leefstijl. Meer 
informatie of aanmelden kan via  
fit2b@deschoor.nl.

Havenhart2.0
Wat is het toekomstverhaal voor 
Almere Haven over 20 jaar? Haven-
hart2.0 is een beweging in Almere 
Haven om de vernieuwing in het 
hart van Haven te versnellen en te 
versterken. Ook De Schoor maakt 
deel uit van het Havenverbond. 
Meer weten? Kijk op 
www.havenhart2punt0.nl, 
Facebook Havenhart2.0 en 
Instagram Imfromh_e_aven.



Schoormagazine december 2019  13

When nobody is here, Ritta comes

als Ritta terug te kunnen vallen. Ze-
ker ’s avonds of in de weekenden. 
Natuurlijk zijn er meer vaste vrij- 
willigers, ik werk met wel 60  
vrijwilligers. Maar Ritta is echt mijn 
stabiele factor. Elk jaar gaat zij 
voor drie à vier weken op vakantie 
naar Tanzania en dat is echt een 
groot probleem. Dan is het hier een 
chaos en raken dingen zoek en 
kapot. Dan ben ik echt heel erg blij 
als Ritta er weer is.”

Ria Lamark-Sminia (63) is sociaal 
beheerder viert dit jaar ook een 
persoonlijk jubileum, zij werkt al-
weer 20 jaar voor De Schoor. Zij is 
sociaal beheerder van twee buurt-
centra, De Inloop en De Draaikolk, 
en probeert haar tijd zo goed mo-
gelijk te verdelen over de twee. 
Ria: “Vroeger deed ik veel vrijwilli- 
gerswerk op de school van mijn kin-
deren. Ik was meer op school dan 
thuis. En toen zochten ze een con-
ciërge voor een van de buurtcentra. 
En zo ben ik erin gerold. Ik vind het 
echt heel erg leuk werk. Het is “wij” 
hier, we doen het echt samen met 
de vrijwilligers. En Ritta is zo’n fan-
tastische vrijwilliger.” 

Alhoewel de Tanzaniaanse vrij- 
williger Ritta Holwerda (55) alweer 

20 jaar in Nederland woont, be- 
sluit Ritta na haar scheiding en ver-
huizing naar Almere, toch maar 
eens Nederlandse taalles te gaan 
volgen. En zo kwam zij voor het 
eerst over de vloer in De Draai-
kolk. Van het een kwam het ander 
en inmiddels is Ritta een van de 
stabiele factoren van De Draai-
kolk. Ritta draait heel wat uurtjes 
per week als gastvrouw. Ritta lacht: 
“Yes, when nobody is here, Ritta 
comes!”.

Ria: “Zonder vrijwilligers kan een 
buurtcentrum niet draaien. Vaste 
groepen hebben een sleutel van 
het pand, maar bij speciale evene- 
menten of eenmalige verhuur, 
moet er toch iemand aanwezig zijn. 
En dan ben ik heel blij op iemand 

Meer over De Draaikolk
Wekelijkse vinden er wel 50 
verschillende activiteiten plaats 
voor jong en oud: van wandelen 
tot muziekles, van senioren- 
gym tot knutselen.

In 2018 verwelkomde De 
Draaikolk meer dan 50.000 
bezoekers.

Op dit moment zijn er 28 vrij- 
willigers actief in De Draaikolk.

Tip: houd de Facebookpagina 
van De Draaikolk in de gaten 
voor alle actuele informatie: 
facebook.com/bcdedraaikolk 

September was een maand van vele festiviteiten en jubilea bij De 

Schoor. Buurtcentrum De Draaikolk vierde zijn 35-jarig bestaan 

en buurtcentrum Meenten & Grienden zelfs zijn 40-jarig bestaan.  

In beide centra is het jubileumfeest gekoppeld aan Burendag en  

hebben de vrijwilligers voor een fantastisch mooi feest gezorgd. Bij 

de start van het jubileumfeest in De Draaikolk was burgemeester  

Franc Weerwind aanwezig.
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Mooiste momenten van medewerkers

Stefanie Veen, maatwerker 
Ondersteuning Schuldstabilisatie
Moeder C heeft vier kinderen, waar-
van er nog drie thuis wonen. Vader 
is uit beeld na een jarenlange relatie 
met huiselijk geweld en andere za-
ken die zich achter gesloten deuren 
afspeelden. Haar dochter van 22 
heeft te maken met een alcoholver-
slaving en is vroegtijdig gestopt met 
de behandeling. Dochter van 16 en 
zoon van 10 hebben problemen op 
school. Moeder vindt het moeilijk om 
hiermee om te gaan en hier met haar 
kinderen over te praten. Moeder 
is herstellende van een hersentumor 
waar zij sinds 2015 voor behan-
deld wordt. Bovendien zijn er finan- 
ciële problemen. Kortom: proble-
men op veel leefdomeinen. Er ont-
stond een steeds groter schuld-
gevoel bij moeder omdat de 
kinderen geen cadeaus kregen met 
de feestdagen, en dat al verschillen-
de jaren. Vorig jaar ging bij haar een 
knop om: ze verwende de kinde- 
ren en zichzelf met cadeaus. Met 
als gevolg onbetaalde rekeningen, 
waarvan ze dacht die de volgende 
maanden wel te kunnen betalen. 
Helaas bleek dat niet haalbaar. Ze 
kwam steeds meer in de problemen. 
Er dreigde zelfs een ontruimings- 
procedure van haar huurwoning. En 
dat is het moment dat ik gelukkig in 
beeld kwam! Samen hebben we een 
plan van aanpak opgesteld en haar 
gedrag en schuldgevoel naar de 
kinderen toe besproken. We hebben 
samen alles inzichtelijk gemaakt. 
Parallel daaraan heb ik gezinsbege-
leiding ingezet om te ondersteunen 
in de thuissituatie. Moeder is begon-
nen bij PLANgroep aan een schuld-
hulpverleningstraject. Dat betekent 
dat ik haar nu niet langer begeleid. 
De laatste keer dat ik haar sprak 
was tijdens de warme overdracht 
naar PLANgroep. Ze zei tegen mij:  
“Ik wil je bedanken voor je hulp en 
steun, zonder jouw hulp zou het  
allemaal nooit zijn gelukt”.

Sebastiaan Kempers, 
buurtsportcoach in Waterwijk
Sinds de pilot Recreatief bewegen in 
Waterwijk dit jaar is gestart, konden 
de senioren bijna niet wachten om 

na de zomervakantie weer verder te 
gaan. Onder leiding van mijn assis- 
tent-buurtsportcoach Destiny Timmer 
bewegen de senioren elke donderdag 
lekker op de muziek van toen. Je 
moet dan denken aan de Beegees, 
Tom Jones en vele andere artiesten 
die bekend zijn onder de doelgroep! 
Er wordt niet alleen gedanst, ook is er 
tijd voor badmintonnen en spierver-
stevigende oefeningen die bijdragen 
aan de gehele lichaamshouding. 
Zoals te zien op de foto, is iedereen 
welkom. Ik ben hier reuze trots op! 
Bent u nieuwsgierig geworden en 
wilt u een keer een kijkje komen 
nemen? Dat kan. Elke donderdag 
van 10.30 tot 12.00 uur Sporthal 
Waterwijk aan de IJsselmeerweg 48. 
De kosten zijn € 2 per keer. Meer 
weten? Neem dan contact op met 
skempers@deschoor.nl.

Brenda van Raalte, sociaal 
beheerder Corrosia in Haven 
Afgelopen 11 oktober was de jaarlijk- 
se Leefstijlmarkt in Corrosia. Tijdens 
deze markt konden bezoekers onder 
andere gratis hun cholesterol, glu-
cose, bloeddruk en longfunctie laten 
testen. Er was allerlei informatie over 
bewegen, gezond eten en stoppen 
met roken. Het buurtcentrum was 
aanwezig met informatie over de 
cursussen en activiteiten in Corrosia, 
zoals bewegen in Almere Haven en 
GrandCafé WIJS. De leefstijlmarkt 
vindt elk jaar in oktober plaats op ini-
tiatief van Zorggroep Almere. Van- 
uit De Schoor doen we graag mee 
om Havenaren te informeren over 
wat er allemaal te doen is in en rond 
Corrosia.

Eva Jonker, 
communicatieadviseur
Dit jaar bestaat De Schoor 30 jaar. 
Met een werkgroep van collega’s 
van verschillende teams hebben 
we een afwisselend programma 
samengesteld. Voor onze vrijwil-
ligers bijvoorbeeld was er op vijf ver-
schillende momenten een heerlijke 
lunch met aansluitend een theater- 
voorstelling. Het mooiste moment 
voor mij was de deelname van 30 
sportieve collega’s aan de 30 Van 
Almere op zondag 29 september jl. 
Goed herkenbaar in hun felgroene 
shirts gingen ze van start om 5 
km hard te lopen. Alle teamleden 
kwamen moe, maar voldaan over 
de finish: ieder op zijn eigen manier 
en op zijn eigen tempo.

Wijkteam Tussen de Vaarten
Burendag 17 september: wat was dit 
een mooi moment. Al om half tien 
kwamen leerlingen van groep 7 en 
8 van basisschool De Optimist buurt-
centrum Cobra binnenlopen. Oude-
ren en leerlingen gingen samen 
aan de gang met diverse activiteit-
en. “Wat is dat nou koersballen? “ 
vroeg een van de leerlingen. “Nou 
zei, een oudere….je gooit de bal…”,  
“Oh ik weet het al”, onderbrak de 
jongere. “Je gooit de bal zo ver moge- 
lijk.” “Ja”, zei de oudere, “Maar je 
gooit te hard.” Heerlijk was dat om 
de conversaties tussen jong en oud 
te volgen. Geweldig om te zien met  
hoeveel respect de jeugd met de  
ouderen omging. Dit moeten we 
vaker doen zeiden de aanwezigen. 
Dat is nou het resultaat van een 
mooie samenwerking tussen ba-
sisschool De Optimist, vrijwilligers 
van buurtcentrum Cobra, stichting 
5000stappen, het ouderenwerk en 
het wijkteam Tussen de Vaarten.
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Monique Mulder, 
kinderopbouwwerker
Sinds september ben ik als kinderop-
bouwwerker actief in de gezonde 
scholenaanpak (AGGA) in Almere 
Buiten. Laatst heb ik een bijdrage 
mogen leveren aan de Dutch Food 
Week in Almere. Almere presen-
teerde zich als groene en gezonde 
stad. Er was van alles te doen op 
het gebied van voedsel. Inspiratie, 
kennisdeling en vraag en aanbod 
stonden centraal. Na de ope-ning 
door wethouder Roelie Bosch vol-
gden er pitches, waaronder die van 
mij. Ik heb verteld over de rol die 
De Schoor hierin kan vervullen. Mijn 
doel was het onderwijs bekend te 
maken met de programma’s in Alm-
ere op het gebied van gezondheid, 
voeding & bewegen. Nieuwe stap-
pen zijn gezet naar nog gezondere 
scholen! Het is ontzettend leuk om 
samen met onderwijs, ouders en 
kinderen activiteiten te organiser-
en op het gebied van beweging en 
voeding.

Janneke van Vondel, 
opbouwwerker Molenbuurt 
Afgelopen 17 oktober vond er een 
Opschoonactie plaats in Molen-
buurt. Daar is een pilot gestart waar-
bij woningbouwvereniging de Alli-
antie, Groen en Meer van Kwintus, 
het wijkteam en buurtcentrum De 
Wieken de handen ineen hebben 
geslagen om samen met bewoners 
de wijk schoon en netjes te houden. 
Huurders van Alliantie konden 
tegen een kleine vergoeding ge-
bruik maken van de diensten van 
Groen en Meer: hun deelnemers 
hielpen bewoners met de tuin 
door te snoeien en onkruid te ver-
wijderen. Gefinancierd door de 
gemeente is via de Alliantie tuin- 
gereedschap te leen. Een actieve 
bewoner coördineert dit. Het was 
een topdag. Na een kop koffie 
in De Wieken ging iedereen aan 
het werk. Vrijwilliger Jennifer van 
De Wieken verzorgde een heerlijke 
lunch. In 2020 volgen meer op-
schoondagen.

Jolanda Gudde,  
combinatiefunctionaris  
aangepast sporten
In samenwerking met Interakt Con-
tour, Club Pellikaan en het NAH Ont-
moetingspunt ben ik in september  
een beweeggroep gestart voor 
mensen met niet-aangeboren her- 
senletsel (NAH). Ik kom regelmatig 
mensen met NAH tegen die wel 
graag willen bewegen, maar geen 
plek vinden waar zij zich prettig voe-
len. En dat terwijl bewegen juist voor 
hen van groot belang is, omdat li-
chaamsbeweging je hersens fit houdt 
en er zelfs nieuwe verbinddingen 
kunnen ontstaan. In de meeste 
sportscholen zijn te veel prikkels en 
bij een sportvereniging ligt het tem-
po vaak te hoog. Bovendien is aan 
de buitenkant vaak niet aan je te 
zien wat er aan de hand is, wat nog 
wel eens leidt tot onbegrip. Sport en 
spel met lotgenoten neemt al deze 
drempels weg en zorgt voor veel  
plezier. #heelalmereinbeweging, nu 
ook voor mensen met NAH!

Sandra Dobbelaar, 
kinderwerker Almere Poort
De Ouder-kindinloop, een begrip 
in Poort, bestaat 5 jaar en heeft 175 
keer plaats gevonden! Elke week 
komen ouders met hun jonge kinde- 
ren langs om samen te spelen of 
omdat ze net nieuw in de wijk zijn 
komen wonen en willen weten wat 
er allemaal te doen is in de wijk. De 
afgelopen jaren zijn vriendschap-
pen en wandelclubjes ontstaan, 
zijn kinderen naar de basisschool 
gegaan en komen ouders met hun 
jongste langs bij de Ouder-kind- 
inloop. Elke fase heeft zijn vragen. 
Ouders delen hun ervaringen en 
hun kinderen groeien samen op. 
Een duurzaam proces.

Britt Gjertsen, 
kinderwerker Jeugdland Buiten
De kidscamping is een jaarlijks te- 
rugkerend evenement op Jeugd-
land Buiten. Kinderen blijven een 
nachtje slapen in een tentje op 
het land. Met ieder jaar een ander 

thema toveren we jeugdland om 
en wanen de kinderen zich in een 
andere wereld. Dit jaar was het 
thema Sprookjes en fantasie. Met 
speurtochten, leuke spelletjes, een 
barbecue en een disco als afsluiting 
was dit voor ons team het mooiste 
moment van dit jaar.

Shamal Hassan, sociaal be-
heerder buurtcentrum Kolkzicht
Wat een geslaagde Burendag 
was het afgelopen 28 september. 
Samen met Kwintes, OCO, Wijk-
hoek en kerk de Lichtboog hebben 
we 150 bezoekers een prachtige 
dag bezorgd met een rommelmarkt, 
kinderzwerfboeken en fietsen re-
pareren met voor de kinderen in-
formatie Veilig op weg. Gezellig en 
zinvol.

Bastian Pattipeiluhu, 
jongerenwerker Multi-Club
Het mooiste moment voor mij per-
soonlijk is het afstuderen voor de 
opleiding Master Social Work. Twee 
jaar lang heb ik ontzettend veel 
meegemaakt en kwam ik in mijn 
studieavontuur, het onderzoek en 
het schrijven van de masterthesis, 
diverse pittige uitdagingen tegen. 
Als ik terugkijk op dit avontuur, 
dan heeft deze opleiding mij ver-
rijkt met nieuwe kennis en erva- 
ringen op het gebied van jeugd- 
participatie en talentontwikkeling. 
Mijn thesis over ieugdparticipatie 
is online te lezen op www.jeugd- 
participatie.nl. Ik heb de Jongeren-
raad Almere en Young Movement 
de afgelopen tijd ongelooflijk zien 
groeien, niet alleen in aantallen 
maar volgens de jongeren ook 
persoonlijk. Het is geweldig om ze 
zo te zien groeien. Elke dag is een 
dynamische dag in het jongeren- 
werk!



Wij kijken met een goed 
gevoel terug op 2019!


