STICHTING MENSEN MAKEN AMSTERDAM

Jaarverslag 2020

Voorwoord
Nu 2020 achter de rug is bestaat de stichting Mensen Maken Amsterdam
officieel 1 jaar. Piepjong dus. En wat voor een jaar was dat! We hebben
meteen onze vuurdoop gehad en bewezen dat we ondanks een
wereldwijde pandemie overeind en noodzakelijk zijn gebleven. Gek
genoeg liep alles min of meer normaal door. Initiatiefnemers in de buurt
bleven

plannen

buurtcomitéleden

maken,
gingen

aanvragen
online,

bleven

vergaderingen

binnenkomen,
gingen

door,

beslissingen werden genomen, ons bestuur bleef vertrouwen houden,
Amsterdammers bleven geld geven, fondsen bleven doneren en
bedrijven droegen bij. Gelukkig maar – en wat zijn we hier blij mee en
trots op!
We kijken met dit jaarverslag terug op 2020. Daarin willen we vooral alle
buurtcomitéleden bedanken die - ondanks dat online vergaderen echt
stukken minder leuk is dan samenkomen – ons zijn blijven helpen met
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hun kunde, hun verhalen, hun netwerk en hun tijd.

Anna Tmmerman
Voorzitter Bestuur

Eefke van Nuenen
Directeur
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Dak-thuislozenhulp Life & Style Fonds voor Oost - 500 euro

Onze kernwaarden
Transparant
en
gelijkwaardig

De mensen
centraal

Stevig en
zelfstandig

Zichtbaar
maken wat
we doen

We willen een
betrouwbare en
tranparante partner zijn
zowel voor onze
aanvragers als onze
partners

We zorgen goed voor
onze mensen of dat nou
een buurtcomitélid,
aanvrager of gever is.
De menselijke maat als
superkracht!

We willen op eigen
benen staan, door heel
veel schouders
gedragen worden en
autonomie bewaken
voor onze buurtfondsen

We onderzoeken onze
aanpak en delen de
succesverhalen. We
willen voor iedere
Amsterdammer
vindbaar zijn.

1.Buurtfondsen
In 2020 is er voor het eerst door zes buurtfondsen een jaar lang geld
verdeeld. De besluitvorming ligt volledig in handen van vrijwilligers,
betrokken Amsterdamse bewoners uit alle hoeken van de stad. Een
mijlpaal. Sinds Fonds voor Oost in 2014 is opgericht kwamen er in 2018
en 2019 vijf buurtfondsen bij in onze familie. Doordat in maart Corona
de kop opstak hebben we vrij snel besloten de oprichting van Fonds
voor Centrum een jaar uit te stellen. Het oprichten van een buurtfonds
doe je bij voorkeur niet online, hoewel we er in 2021 toch aan moeten
geloven.
Met de zes buurtfondsen zijn bijna 400 aanvragen ontvangen van
mensen met plannen voor hun buurt. Er zijn meer dan 60
vergaderingen geweest met meer dan 80 buurtcomitéleden. En het
goede nieuws is dat er ook meer dan € 300.000 is verdeeld.
Geweldige aantallen ondanks de beperkingen en regels waaraan zowel
plannenmakers als buurtfondsen moesten voldoen.

Met de bakfiets door de Hoofddorppleinbuurt
Fonds voor Zuid - 950 euro

De buurtfondsen in
feiten en cijfers 2020
60.000 euro
budget per jaar
per buurtfonds

200
toekenningen

80 vrijwillige
buurtcomitéleden

387 aanvragen

308.272 euro
verdeeld

83 stichtingen, 8
verenigingen en 109
privépersonen kregen
een bijdrage
6 buurtfondsen

60 buurtcomitévergaderingen

Verschillen tussen de buurtfondsen: feiten en cijfers.
In het bijgevoegde overzicht met feiten en cijfers vallen vooral de
verschillen in het overzicht van aantal toegekende projecten en
besteed budget per buurtfonds op. Fonds voor Zuid en West - die
eind 2019 zijn opgericht - zijn nog in de 'opstartfase' als buurtfonds
en ontvingen daarom nog wat minder aanvragen.
Bij het overzicht van het aantal bewoners, bedrag aangevraagd en
bedrag toegekend per buurtfonds valt op dat Noord veel
aanvragen heeft ontvangen maar in vergelijking met de anderen
weinig heeft toegekend. In Noord heeft het Fonds voor Noord zich
gericht op de identiteit van het buurtfonds. Ze hebben zich als
buurtcomité en buurtfonds gefocust op de vraag waar sta je voor
als Fonds voor Noord? Ze zijn ‘streng’ geweest in de beoordeling
dit jaar om zo ook beter de richting en identiteit van het
buurtfonds gezamenlijk te kunnen bepalen.
Bij het aantal toekenningen per buurt springen er twee feiten uit bij
Noord en Oost In het geval van Noord is dat Tuindorp Oostzaan,
verklaarbaar want er is een flinke programmeerkracht voor de
buurt vanuit het Zonnehuis. Bij de Noordelijke IJ-oever horen onder
andere het NDSM-terrein en de Tolhuistuin, ook hier geldt dat er
veel activiteiten plaatsvinden die soms goed aansluiten bij de
buurt. Bij Oost valt op dat er veel gebeurt vanuit de Indische buurt:
ook hier is van oudsher een sterke bewonerscommunity aanwezig.

Balkonbingo Fonds voor Oost - 325 euro

Aantal toegekende projecten &
besteed budget per buurtfonds
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Het aantal toekenningen per buurt*
Watergraafsmeer
6.7%
Oud-Zuid
25%

Buurtoverstijgend
25%

Oud-Oost
24.4%

Fonds
voor
Zuid

Fonds
voor
Oost

Buitenveldert en Zuidas
12.5%
Oostelijk Havengebied

11.1%

Buurtoverstijgend
17.8%

Buurtoverstijdend
4.2%

Westerpark
20.8%

Ijburg/Zeeburgereiland
2.2%

Fonds
voor
West

Slotervaart
8.3%

Indische buurt
37.8%
Oud-West
29.2%

De Pijp/Rivierenbuurt
37.5%

Gaasperdam en Driemond
7.9%

Oostzanerwerf
6.3%
Volewijck
15.6%

Waterlandpleinbuurt
3.1%
Tuindorp Oostaan
9.4%

Fonds
voor
Noord

Noordelijke IJ-oever
6.3%
IJplein/Vogelbuurt
9.4%

Buurtoverstijgend
37.5%

Buurtoverstijgend
26.3%

EGK-buurt (Bijlmer Oost)
18.4%

Banne Buiksloot
9.4%

* Fonds voor Nieuw-West kent toe aan projecten die buurt/wijkoverstijgend zijn.

Fonds
voor
Zuidoost

Bijlmercentrum - Amstel III
47.4%

Bos en Lommer
37.5%

Bij het aantal aanvragen valt op dat we in april en de
zomermaanden aanzienlijk meer aanvragen ontvangen. Gezien de
coronacrises en het feit dat buitenactiviteiten in de zomer goed
doorgang hebben kunnen vinden is dat verklaarbaar.
Wanneer we wat beter kijken naar de projecten die buurtfondsen
ondersteunden in 2020 dan moeten we meegeven dat sommige
projecten scoren op meerdere thema’s en doelgroepen.
Initiatieven dragen soms op allerlei vlakken bij aan de buurt en
passen niet enkel in een hokje groen of schoon. Zo kan je
bijvoorbeeld als oudere bewoner in een buurt met elkaar
zwerfvuil opruimen en daar met kinderen een kunstwerk van
maken. In welk hokje pas je dan?
Het is mooi te zien dat de bedragen die toegekend worden
redelijk gelijk verdeeld zijn. Daarbij wordt 27% van onze projecten
enkel gefinancierd door een buurtfonds. Daar hangt mee samen
dat de hoogte van de totaalbegroting bij aanvragers voor meer
dan de helft niet hoger is dan € 5000.
Je zou kunnen zeggen dat we met de buurtfondsen dus
voornamelijk kleinschalige projecten ondersteunen die vaak
eenmalig plaatsvinden. Deze 200 maatschappelijke en culturele
initiatieven maken gezamenlijk een verschil in de Amsterdamse
buurten. Ze maken ze kleurrijker, schoner, gezelliger, veiliger,
socialer, sportiever en groener.

Poëtische ontmoetingen Fonds voor Nieuw-West - 2.000 euro
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Info over gesteunde
projecten in 2020

Kinderen & jongeren
20.9%

Alle leeftijden
54.9%
Andere specifieke doelgroep
24.2%

> 3000
3.3%
0-500
26.1%

2000 - 3000
23.5%

Geschiedenis

5%
Nieuwe dingen leren
10.4%

500 - 1000
11.8%

Groen
5.7%

Ontmoeting
23.7%

Zorg
8.5%

Doelgroepen van de
gesteunde projecten

1000 - 2000
35.3%

Hoogte toegekende bedragen

Community Art & Buurtcultuur
36.5%

Thema's van de
gesteunde projecten

Voedsel
5.2%
Bewegen
5.2%

Info over gesteunde
projecten in 2020

100.000-1000.000
1.3%
25.000 - 50.000
5.2%

10.000 - 25.000
17.4%
0-5.000
53.9%

5.000 - 10.000
16.8%

Oost
18.6%

Nieuw-West
21.7%

Hoogte totaalbegroting
aanvragers
West
12.3%

Noord
11.8%

Enige financier
27%

Zuidoost
18.7%

Zuid
17%

Hoe vaak een project
het gevraagde bedrag
kreeg toegekend

Meerdere financiers
73%

Hoe vaak een buurtfonds
de enige financier
van een project was

Coronaprocedure
Tijdens de eerste lockdown in maart 2020 gaven
een aantal buurtcomitéleden aan dat ze graag
sneller willen kunnen reageren op aanvragen die
inspringen op de actuele noden in de buurt. We
maken online een overzicht van alle fondsen en
platforms die beschikbaar zijn. Bovendien maken
we gezamenlijk met alle buurtfondsen een korte
Coronaprocedure. Aanvragers kunnen 500 euro
aanvragen en krijgen binnen een week een
antwoord en bij een ja, ook geld. Veel werk voor
buurtcomitéleden om deze extra beoordelingen
snel te kunnen doen, maar het wordt ook enorm
gewaardeerd zowel door de aanvragers als de
beoordelaars. De procedure loopt tot 1 juni 2020.
We bedienden daarmee 36
verspreid over heel Amsterdam.
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De CoronaCrisisKruk Fonds voor Noord - 750 euro

initiatiefnemers

De speciale Corona-procedure 2020
> 500
5.6%

Afwijzing
23.4%

100-500
27.8%

Toekenning
76.6%

47 aanvragen waarvan er
36 toegekend werden
Zuidoost
14.9%

500
66.7%

Bedrag dat werd toegekend

Nieuw-West
23.4%

Nieuwe dingen leren
5.4%
Zorg
16.1%

Verbinding/Ontmoeting
23.2%

Zuid
10.6%

Noord
10.6%

West
12.8%

Voedsel
14.3%

Community Art & Buurtcultuur
30.4%
Oost
27.7%

Aanvragen per Buurtfonds

Bewegen
8.9%

Thema's van de gesteunde
corona-projecten

Extra Augustus ronde
Doordat alle beperkingen tegen de zomer 2020
versoepeld werden besloten tot een extra ronde in
augustus, zodat meer aanvragers hun (uitgestelde)
plannen alsnog konden realiseren. Daar hebben 17
aanvragers met succes gebruik van gemaakt.
Amsterdam Impuls met MAEX Amsterdam

Paint & Sip 6 Fonds voor Zuidoost - 500 euro

Met MAEX Amsterdam voeren wij de Amsterdam Impuls
uit in de stad. Hier kunnen aanvragers die zich op de
MAEX hebben genoteerd een aanvraag doen voor
specifieke organisatiekosten. Organisatiekosten zijn over
het algemeen bij de meeste fondsen ontzettend lastig te
realiseren. Heb je een keer een goede accountant nodig of
moet je iedere keer die beamer opnieuw huren in plaats
van aanschaffen? Een bedrag voor zulke kosten kan
worden aangevraagd binnen de Amsterdam Impuls Wij
als
buurtfondsen
wijzen
daarom
Amsterdamse
initiatiefnemers graag op de Amsterdam Impuls. Iedere
ronde komen er gemiddeld rond de 25 aanvragen
waarvan ongeveer de helft wordt toegekend. Het is
positief dat we in 2020 het criterium om een stadsdeel te
moeten
overstijgen
hebben
losgelaten.
De
buurtcomitéleden van de buurtfondsen vinden het heel
leuk om mee te doen met de beoordelingsrondes, omdat
het juist de stad betreft en minder hun buurt. Ze
ontmoeten weer andere initiatiefnemers en andere
projecten. De Amsterdam Impuls genereert voldoende
aanvragen en er wordt genereus verdeeld.

Buurtfondsen van offline naar online
De omschakeling van offline naar online communiceren, vergaderen, ontmoeten, besluiten en
werven heeft verschil gemaakt in ons dagelijks werk. Verschil in negatieve zin: wat minder
aanvragen ontvangen dan verwacht, wat minder aanwezigen bij vergaderingen, wat minder
geld kunnen verdelen. We merkten dat buurtcomitéleden afhaken door stress, werk-zorgen of
de combinatie werk en thuis met kinderen. We zetten alles op alles om nieuwe
buurtcomitéleden te werven en degenen die er zijn te behouden. Dat lukt door online
vergaderingen leuker te maken door bijvoorbeeld aanvragers uit te nodigen iets te vertellen
over hun project. Zo verschijnt het Bannemonster bij de vergadering van Fonds voor Noord.
Dat lukt ook door veel mensen te bellen en te vragen hoe het gaat. Dat lukt door mensen te
bedanken door een kaartje te sturen of een bloemetje bij tegenslag of een verjaardag. In
oktober, november en december hebben we 8 nieuwe buurtcomitéleden mogen ontvangen.
Over heel 2020 gezien zijn er 13 nieuwe leden gestart.
In positieve zin hebben we gemerkt dat we elkaar eigenlijk online veel makkelijker kunnen
opzoeken en ontmoeten dan gedacht. Ook verbaasde ons de veerkracht van Amsterdammers.
De plannen van initiatiefnemers in onze stad, de mensen die van de buurt houden en elkaar
omarmen waren hartverwarmend. Dat hield het moraal hoog.
Het online werken leverde een nieuwe - wellicht effectievere – structuur op van elkaar
ontmoeten. Er was meer tijd voor reflectie waardoor we gekozen hebben om te investeren in
de bestaande buurtfondsen en niet meteen te starten met het oprichten van de laatste loot
van de familie. Daardoor heeft het Mensen Maken Amsterdam team door het jaar meer
contact gehad met lokale coördinatoren en buurtcomitéleden dan voorheen.
Als laatste over dit gekke jaar moet gezegd worden dat wij ook versteld hebben gestaan van
het doorzettingsvermogen van onze lokale coördinatoren, die alle bordjes omhoog moesten
houden naast ander werk, thuis werken (met of zonder kinderen), het wegvallen van werk of
andere tegenslagen. Hulde!

MMA Academy
Het plan voor de MMA Academy ontstond al in 2019 door vragen
die we ontvingen van onze buurtcomitéleden over beoordelen,
besluiten, communicatie of fondsenwerving. Hierdoor besloten
we een aantal keer per jaar met verschillende buurtfondsen en
externe partners uit te wisselen over deze thema’s. Zo ontmoet
iedereen elkaar en kan van elkaar leren. Ook hier was het even
omschakelen van offline naar online en weer terug. Gelukkig kon
de MMA Academy over lokaal fondsen werven offline doorgaan.
Dat was een succes en er ontstond energie en veel goede
plannen. Uit deze bijeenkomsten komt ook de geefweek
tevoorschijn, waarover later meer. (voor een pdf van het visuele
verslag klik je hier)
Voor ons eigen team en de lokale coördinatoren hebben we een
MMA Academy georganiseerd over online vergaderen & besluiten
onder leiding van Emilie van Rappard. Dit heeft ons en onze
lokale coördinatoren geholpen bij het beter leiden en organiseren
van de buurtcomitévergaderingen online. Ook was het een
fantastische voorbereiding op zowel de nieuwjaarsquiz als de
MMA Academy begin 2021 met het VSBfonds. Deze avonden
waren zonder deze uitleg lang niet zo goed geworden!
Sinds 2020 geven we onder het motto van goed voor onze
mensen zorgen ook introductiecursussen voor buurtcomitéleden
die starten bij de verschillende buurtfondsen. De cursussen zijn
ook toegankelijk voor degenen die wat meer willen weten over
Mensen Maken Amsterdam en de andere buurtfondsen. Dit bevalt
wederzijds erg goed. Iedereen start op hetzelfde niveau en weet
ons beter te vinden daarna.

Evaluaties, jaarplan en jaarverslag buurtfondsen
In oktober zijn we gestart met evaluaties van alle buurtfondsen als opmaat naar het
opstellen van een jaarplan per buurtfonds. De evaluaties doen we met lokale coördinator
en buurtcomitéleden (die hierbij aanwezig willen zijn). Als basis voor de evaluaties bieden
wij hen een jaaroverzicht met verzamelde data over het buurtfonds. Zo helpen we met
structuur aanbrengen en kunnen we vinger aan de pols houden op de voortgang, bloei en
groei van de buurtfondsen. We willen dit jaarlijks herhalen: in oktober evaluaties met de
buurtfondsen, in november/december opstellen jaarplan en in mei terugkijken middels
een jaarverslag. Niet om het groot te maken maar wel om allerlei acties en plannen
concreet, behapbaar en uitvoerbaar te krijgen. Ook bieden we zo buurtcomitéleden de
mogelijkheid om concreet inspraak te geven in de koers van hun buurtfonds en daarbij
horende acties van de lokale coördinatoren.
Elk buurtfonds heeft eigen focuspunten geformuleerd tijdens de evaluaties en deze
vormen basis voor de individuele buurtfondsen. Afgezien van de nuances per buurtfonds
zijn belangrijke thema’s door heel Amsterdam: de zichtbaarheid en aanwezigheid in de
buurt, online bereik, meer diversiteit in aanvragen en meer diversiteit in de buurtcomités.
Enquête onder aanvragers
Ieder jaar in mei sturen we alle aanvragers van afgelopen jaar een survey monkey toe over
de buurtfondsen en hun functioneren. Met de feedback komen we als stichting weer
verder in ons streven zo toegankelijk en transparant mogelijk te zijn. Een heel concreet
verbeterpunt dit jaar was de telefonische bereikbaarheid van de lokale coördinatoren. Zij
werken 8 uur per week en wanneer aanvragers urgente vragen hebben, dan is een week
wachten op antwoord niet fijn. We hebben daarom op alle websites het telefoonnummer
van het Mensen Maken Amsterdam kantoor gezet, zodat we altijd snel mensen met
vragen kunnen helpen.

Schepnetten Oude Haven Fonds voor West - 300 euro

VOORBEELDPROJECTEN - FONDS VOOR ZUIDOOST
Gein3dorp
Fonds voor Zuidoost ondersteunde dit bijzondere project, 75 jaar Vrijheid 35 jaar
Gein3Dorp, met € 1500. Alle straten van Gein-3 zijn vernoemd verzetsstrijders, die
tijdens de oorlog werkzaam waren bij Amsterdamse kranten. De wijk Gein-3 bestaat
daarnaast in 2020 35 jaar en dat wilden de bewoners zowel vieren als herdenken.

Juiciety
Het Juiciety Festival bij LOLA BAE werd ondersteund door Fonds voor Zuidoost met
een bijdrage van € 1500. Op het Juiciety festival konden bewoners uit Zuidoost ideeën
opdoen om gezonder te leven. Het werd een levendige en gezellige dag vol workouts,
cookouts, Get Inspired Talks en nog veel meer!

Paint and sip
Paint & Sip NL was dé ultieme workshop voor alle artsy liefhebbers van
beginnersniveau tot gevorderden. Iedereen was welkom om mee te doen! Fonds voor
Zuidoost ondersteunde dit originele en creatieve initiatief van kunstenares Merete
Tsega Richters met een bijdrage van € 500.

Happy Thuis Tas
Tijdens de Coronacrisis heeft Stichting 1-0 Voor samen met Stichting SES ruim 850
kinderen in Venserpolder blij kunnen maken met een Happy Thuis Tas. Zij deelden de
Happy Thuis Tas uit, omdat de kinderen zo lang thuis zaten. In de tas zat wat lekkers,
wat om mee te spelen en informatie. Fonds voor Zuidoost steunde de Happy Thuis Tas
met een bijdrage van € 500.

2.Stichting Mensen
Maken Amsterdam
Bestuur
Vanaf 1 januari 2020 werkt de stichting Mensen Maken Amsterdam
met een betrokken bestuur. We vinden het als stichting en bestuur
essentieel om Amsterdam als samenleving te weerspiegelen. Ons
bestuur zet zich onbezoldigd in om de buurtfondsen in de stad te
laten bloeien. Het bestuur komt viermaal per jaar bijeen om de
stichting te ondersteunen, kritisch te bevragen, te adviseren en
verder te professionaliseren. De dagelijkse werkzaamheden liggen in
handen van de directeur en de medewerkers van de stichting
Mensen Maken Amsterdam. De besluitvorming over de aanvragen bij
de buurtfondsen ligt volledig in handen van de buurtcomitéleden,
maar de stichting Mensen Maken Amsterdam en het bestuur zijn
eindverantwoordelijk.
Meer over de wijze waarop het bestuur en directie haar functie
uitoefent, vind je op de website in het bestuurs- en directiereglement
https://www.mensenmakenamsterdam.nl/bestuur/.

Het Grote Corona Herinner- en Fantasieboek 9 Fonds voor Oost - 500 euro

Team
De stichting Mensen Maken Amsterdam heeft 4 mensen in dienst op basis van een jaarcontract,
waaronder de directeur. De drie medewerkers richten zich op de volgende afzonderlijke taken:
fondsenwerving & development, projectadministratie en aanvraagprocedure, buurtfondsen en
vrijwilligers.
In totaal werkt de stichting in 2020 met 2,9FTE. Verder zijn er 6 freelancers voor 8 uur per week
betrokken bij de buurtfondsen als lokale coördinator. Zij vormen hét gezicht van de buurtfondsen
in de buurt en zijn verantwoordelijk voor de informatie naar aanvragers toe, faciliteren van
vergaderingen en besluitvorming met de buurtcomitéleden en bekendheid in de buurt. Dit jaar
startten we tevens via de Hogeschool van Amsterdam, HBO communicatie, met onze eerste
stagiair op het gebied van communicatie.
Voor meer informatie over ons team zie https://www.mensenmakenamsterdam.nl/organisatie/.
Backoffice
Onze projectadministratie en onze het beheer van de projectbudgetten verliepen in 2020 nog
onder hoede van het Prins Bernhard Cultuurfonds, onze ‘partner in crime’ van het eerste uur. Vanaf
2014 tot 1 januari 2021 hebben zij al onze aanvragen ontvangen, geregistreerd en bij toekenning en
verantwoording betaald. Daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar. We hadden als buurtfondsen en als
stichting niet kunnen groeien zonder deze hulp
Met het uitbreiden van de buurtfondsen liep deze verantwoordelijkheid op en nam het werk voor
het Cultuurfonds steeds meer toe. Mensen Maken Amsterdam en de buurtfondsen pasten steeds
minder goed in de reguliere werkwijze van het Cultuurfonds. In goed overleg met het Cultuurfonds
is daarom in 2020 is onderzocht hoe we als stichting zelfstandig een eigen projectadministratie
zouden kunnen voeren. Het doel is om onze aanvragers zo snel mogelijk te kunnen bedienen en
real-time zicht te kunnen houden op de inkomsten en uitgaven. Er is gepraat met veel
verschillende partijen over hoe we de aanvraagprocedure en de boekhouding van de stichting en
de buurtfondsen wilden inrichten. Per 1 januari werkt Mensen Maken Amsterdam voor de
projectadministratie en de boekhouding met Orchestra (zie: https://orchestra-family.com/nl/).

Walking Football Zuidoost Fonds voor Zuidoost - 3.000 euro
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VOORBEELDPROJECTEN - FONDS VOOR WEST
Kringloopwinkel Abu Noen
Fonds voor West gaf € 1500 aan een nieuwe kringloopwinkel gericht op hergebruik.
Abu Noen is te vinden aan de Vespuccistraat 117 in Amsterdam West. Iedereen is
welkom voor een praatje, een kopje koffie of om rond te neuzen tussen de mooie
spulletjes. De winkel is een ontmoetingsplek voor iedereen!

Schepnetten Oude Haven
De buurtbewoners van de Oude Haven zien al het plastic zwerfafval de haven binnen
drijven. Daar wilden ze iets tegen doen! Er werd een aanvraag gedaan om aan de slag
te kunnen gaan. Fonds voor West deed een bijdrage van € 300 aan dit buurtproject
waardoor er grote schepnetten aangeschaft konden worden.

Kattenstad
Eind mei 2020 ging het kunstproject Kattenstad van start: een tentoonstelling in WG
Kunst met een kunstroute door Amsterdam Oud-West. Bewoners werden uitgedaagd
om zelf een kat te maken (tekenen, schilderen, alles mocht) en deze thuis voor het
raam te zetten, of op een andere manier zichtbaar vanaf de straat te laten zien. Fonds
voor West deed een bijdrage van € 1500 aan dit vrolijke project.

Buurtmaaltijden Stichting Samen Kracht
Geheel Coronaproof verzorgde Stichting Samen Kracht dit jaar maaltijden voor
kwetsbare buurtbewoners in Bos en Lommer. Al aan het begin van de crisis werd
besloten voedselpakketten samen te stellen voor bewoners en daklozen die een hart
onder riem konden gebruiken. Fonds voor West gaf € 500 aan dit mooie project.

Onderzoek en impact
We houden sinds twee jaar basale en concrete data over de
projecten bij op basis van wat onze aanvragers invullen tijdens het
aanvraagproces. Op deze data wordt gereflecteerd en teruggekeken
met ons team en onze vrijwilligers. We weten uit deze data en de
gesprekken met aanvragers over hun projecten dat we verschil
maken met het ondersteunen van 200 buurtinitiatieven in de stad.
Met een overzicht aan feiten en cijfers (zie financiële toelichting) en
het ophalen van verhalen (zie de pagina's hierna) proberen we dat
verschil inzichtelijk te maken.
Over de exacte impact van onze projecten wordt soms
doorgevraagd door partners of fondsen. Er is overleg geweest met
verschillende partijen om impact-onderzoek naar Mensen Maken
Amsterdam en de buurtfondsen te doen. Toch hebben we
geconcludeerd dat het te pril is om een dergelijk groots onderzoek
te starten. Onze prioriteit ligt vooralsnog bij de projectbudgetten, de
buurtcomitéleden en de aanvragers. Met een partner-fonds hebben
we contact over het financieren van een kleinschalig onderzoek naar
één
buurtfonds
in
samenwerking
met
het
Landelijk
Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA).
In 2020 meldde Communicatie studenten van de VU zich bij Mensen
Maken Amsterdam. Zij wilden graag onderzoek doen voor ons voor
hun werkgroep Science for Impact. In november 2020 gingen de
studenten aan de slag met het uiteindelijke doel om Mensen Maken
Amsterdam een gericht advies te geven over hoe de organisatie
communicatie moet inzetten om de intentie tot doneren onder
Amsterdammers te verhogen. Zij ronden hun opdracht af in 2021.
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Het Beest van de Banne Fonds voor Noord - 2.750 euro

'Hierbij stuur ik je foto's van activiteiten
die wij nu hebben. Die we mede met jullie
hulp hebben kunnen realiseren. Nogmaals
hartelijk dank! We zijn jullie zeer dankbaar
omdat jullie ons niet alleen gesteund
hebben hierin maar ons ook de kans
gegeven hebben van de vloer te komen.
Een locatie was een groot vereiste hierin.
Nu is de interesse bij veel meer fondsen en
ook de gemeente gegroeid. Wij hadden
dit zonder jullie echt niet kunnen bereiken.
Bedankt!!
Mail van Soundos van
Stichting Lana aan
Fonds voor Zuid.

Inrichting & huur inloophuis Stichting Lana
Fonds voor Zuid - 3000 euro

" Ik heb net de nieuwsbrief gelezen van
mensen maken Amsterdam, daar stond in
dat er een bijeenkomst is geweest met het
VSB-fonds. Super jammer dat we deze
hebben gemist.
Wij zijn de Gibraltar een buur-thuis in de
Gibraltar buurt Bos en lomer. We zijn zelf
ook opzoek naar kennis over hoe vraag je
een fonds aan. We hebben nu een paar
keer een project financiert gekregen
waaronder ons corona luifel bij Fonds voor
West. De buurt is er echt heel blij mee!!
Maar ik vind het zo jammer dat we als
initiatiefnemers zo veel tijd kwijt zijn aan
het schrijven van een plan en daarnaast
ook de begroting. Elke keer opnieuw het
wiel uitvinden. Zo jammer want met deze
tijd zouden we denk ik veel waardevolle
dingen kunnen doen voor de buurt
/bewoners.
Ik heb zelf nog steeds erg veel behoefte
aan
een
aantal
voorbeelden
van
verschillende aanvragen. Zodat ik hiervan
kan leren en echt niet alleen overschrijven.
Als het mogelijk is zou ik graag meedoen
met de volgende bijeenkomst."

Coronaproof-Luifel voor het Buur-Thuis
Fonds voor West - 3.000 euro

Mail van Gea Labree aan AIlbhe van
Mensen Maken Amsterdam.

Ontmoet ons team
Stichting MMA bestuur en organisatie

De buurtfondsen

Anna Timmerman

Said Bouhbouh

Ailbhe Cunningham

Kyra van Hoof

Penningmeester

Hoofd buurtfondsen en
vrijwilligers

Lokale coördinator
Fonds voor Oost

Voorzitter bestuur

Ama Koranteng
Kumi
Bestuurslid

Dasha van
Amsterdam
Lokale coördinator
Fonds voor Nieuw-West

Maud Oonk
Lokale coördinator
Fonds voor Zuid

Gitta van der Meer

Eefke van Nuenen

Eva Nieuwenhuis

Yacine N’diaye

Dirk Kelderman

Lesny Heikerk

Barbara de Meijere

Secretaris

Directeur

Development

Hoofd Procedures
Buurtfondsen

Lokale coördinator
Fonds voor West

Lokale coördinator
Fonds voor Zuidoost

Lokale coördinator
Fonds voor Noord

3. Nieuwe partners en
werving
We zijn in 2020 gestart met heel voorzichtig geld verdelen bij de buurtfondsen. We
hadden in 2019 een bijzonder goed jaar gehad en al het projectbudget beschikbaar
voor 2019 verdeeld waardoor we begin 2020 met nul reserve op de teller begonnen.
De liquiditeit van de stichting en het vullen van de projectbudgetten voor de
buurtfondsen is iets waar hard aan getrokken moest worden in 2020.
Gelukkig hebben we partners van het eerste uur zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds
en ook het Amsterdams Fonds voor de Kunst waar we op konden bouwen. Tevens is er
in de afgelopen jaren geïnvesteerd in goede relaties met nieuwe partners zoals de
Gemeente Amsterdam, de Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Ars Donandi en het
RCOAK. Deze en andere bijdragen hebben er in 2020 voor gezorgd dat we uiteindelijk
200 toekenningen konden verstrekken aan initiatiefnemers met goede plannen voor
hun buurt.
Er zijn een aantal acties ondernomen in 2020 om een begin te maken met de lokale
werving:
1. Bedrijven rondom buurtfondsen. Met 10 bedrijven die de buurtfondsen steunen per
buurtfonds (met 1500 euro per jaar voor 3 jaar) dekken we een vierde van het
projectbudget van de buurtfondsen. In Amsterdam Noord zijn we gestart met 3
bedrijven die doneren aan Fonds voor Noord.
2. Met de Jumbo in Noord is een winkelactie op poten gezet voor maatschappelijke
initiatiefnemers.
3. Geefweek, waarover hieronder meer
4. MMA Academy over lokale werving.

VOORBEELDPROJECTEN - FONDS VOOR NOORD
Minifestival Purmerplein
Op drie zaterdagen in september 2020 werd het Purmerplein in Noord
omgetoverd tot minifestivalterrein voor de buurt. Kinderen en ouders uit de buurt
konden hier terecht voor allerlei activiteiten. Het minifestival werd mede mogelijk
gemaakt door Fonds voor Noord met een bijdrage van € 750.

Speciale editie Noordkrant
Fonds voor Noord steunde een speciale editie van de Noordkrant met € 2500. De
krant, gemaakt met kinderen uit Noord, was te zien in het Noord Amsterdams
Nieuwsblad. Een team van jonge reporters deed verslag van het leven in Noord in
deze bijzondere tijden. Deze editie van de Noordkrant was een samenwerking
tussen Tolhuistuin, Into The Great Wide Open en DAT!school.

Digitale taalbuddy
Stichting Warm Welkom brengt nieuwkomers online in contact met Nederlands
sprekende Noordelingen. Zo kunnen de nieuwkomers ook in deze tijden de taal
blijven oefenen en raken ze niet geïsoleerd. Fonds voor Noord deed een bijdrage
van € 2500 aan dit hartverwarmende project.

Buurtmaaltijden
Tijdens de Ramadan dit jaar namen Verdedig Noord en Switi Tjaps het initiatief om
gratis maaltijden uit te delen aan Noordelingen die het zwaar hebben. Zo staken zij
heel wat mensen een hart onder de riem. Fonds voor Noord deed een bijdrage van
€ 500.

Fondsen
Bijzonder welkom waren in 2020 de bijdragen van onze nieuwste
partners Stichting DOEN en het VSBfonds. De missie van beide
fondsen past goed bij Mensen Maken Amsterdam. De buurtfondsen
kunnen voor deze partners een instap model zijn waardoor beide
grotere fondsen een nieuwe doelgroep aan aanvragers kunnen
bereiken. Voor Mensen Maken Amsterdam is het netwerk en de
expertise van deze grotere partners een flinke aanwinst met
betrekking tot de MMA Academy. Hier hopen we veel van elkaar te
leren.
In 2020 waren we bovendien blij met een aantal nieuwe kleinere
fondsen die zich met bijdragen achter de missie van Mensen Maken
Amsterdam schaarden. In februari 2020 organiseerden we, op het
nippertje voordat de Corona-crisis toesloeg, een bijeenkomst voor
fondsen die ons nog niet, of minder goed kenden. Deze
bijeenkomst heeft een bijzonder positief effect gehad op de
werving.
Bedrijven en particulieren
Hoe maken we de buurtfondsen toekomstbestendig én écht van
alle Amsterdammers? Meer van bewoners en bedrijven en minder
van fondsen en gemeente. Ons ideaal is van iedere Amsterdammer
een euro te mogen ontvangen. Wij zijn ervan overtuigd dat
buurtfondsen alleen geloofwaardig en duurzaam als buurtfondsen
kunnen functioneren als ze ook qua inbreng van het budget voor
een groot gedeelte op de buurt ‘leunen’. Echter we nemen hiervoor
de tijd, we lopen een marathon en geen sprint. Er is een financiële
meerjarenstrategie door Mensen Maken Amsterdam opgesteld,
waar we aan dit ideaal bouwen tot en met 2025.

Fondsenwerving 2020
Bedrijven
5.3%
Particulieren
2,7%

10.000 - 50.000
8.7%

> 100.000
0.7%

1.000 - 10.000
6.7%
Gemeente
28.1%

100 - 1.000
7.4%

Fondsen
64.2%

Financiers buurtfondsen
2020

0-100
73.8%

Hoogte bijdragen
van gevers & partners

Amsterdam 750
Eind oktober werd ons partnerschap met Amsterdam 750 bekend. De bedoeling is om met
bijdragen van het team Amsterdam 750 jaar de buurtfondsen en Mensen Maken Amsterdam
verder te verzelfstandigen en uit te laten groeien tot één van de blijvende resultaten van de
viering van Amsterdam 750 jaar. Er ligt voor Mensen Maken Amsterdam extra nadruk in dit
partnerschap op bekendheid, zichtbaarheid en de werving onder alle Amsterdammers. Met
deze samenwerking borgt Amsterdam 750 de betrokkenheid van buurten en bewoners bij de
viering van de verjaardag van de stad. In de komende vijf jaar werken de buurtfondsen samen
met het team van Amsterdam 750 jaar om het verjaardagsfeest van Amsterdam ook bij de
Amsterdammers en in de buurten te laten landen.

Geefweek
Het idee voor de geefweek komt voor uit de MMA Academy voor lokale werving. Laten we gaan
collecteren en zichtbaar zijn in de stad werd er gezegd door buurtcomitéleden. Helaas strooide
Corona opnieuw roet in het eten aan het eind van 2020. Vlak voor de tweede lockdown liepen
we opnieuw tegen beperkingen aan en gingen we grotendeel van offline collecteren naar online
over.
Aan de geefweek begonnen we met de Pippi Langkous-mentaliteit: "Ik heb het nog nooit
gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!" En we zijn blij met de hoeveelheid Amsterdammers die
ons hebben geholpen. Met giften van €1 tot €1.500 euro, door onze berichten door te sturen en
onze posts op social media te delen, door tikkie-berichten te verspreiden via Whatsapp. Er
hebben meer dan 450 Amsterdammers gedoneerd. Het aantal nieuwsbrief-ontvangers is
ruim verdubbeld. Er kwamen in 5 dagen meer dan 150 volgers bij op onze social media-kanalen.
Toch kan en moet het beter.
We hebben heel veel geleerd wat we volgend jaar anders en beter kunnen doen. Er is uitgebreid
geëvalueerd en de aanpak 2021 zal new en improved worden maar dezelfde insteek hebben.
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Om de video terug te kijken die voor de Geefweek gemaakt werd, klik hier.

VOORBEELDPROJECTEN - FONDS VOOR ZUID
Muziek van Philomela
Meer muziek in de buitenlucht! Tijdens de lockdown heeft Stichting Philomela
concerten georganiseerd voor ouderen in verzorgingstehuizen in Amsterdam Zuid.
Zo werd er opgetreden bij De Kloek, De Vermeer en Buitenhof. De ouderen werden
toegezongen vanuit buiten, met versterkt geluid en begeleiding door een pianist.
Hierdoor konden voorbijgangers in de buurt ook even meegenieten. Fonds voor
Zuid gaf een bedrag van € 500 aan dit mooie project.
Poëzie op Pleintjes
Fonds voor Zuid ondersteunde Poëzie op Pleintjes in Zuid met een bedrag van €
1450. Er waren dichtoptredens op pleintjes in de Pijp en de Rivierenbuurt. Op
zondag 31 mei werd alles afgerond op het Cullinanplein vóór het CC Amstel met
een eindpresentatie. De optredens werden verzorgd door enkele beroepsdichters
en muzikanten samen met amateurdichters die werk voor de dichtwedstrijd hadden
ingezonden.
Bakfiets
Bewoners uit Zuid hadden het idee om met een versierde bakfiets door de
Hoofddorppleinbuurt te fietsen. De bakfiets werd gevuld met bloemen, kaarten en
chocolade. Buurtbewoners konden vervolgens op straat iets uitkiezen voor iemand
uit de buurt. Met een leuk tekstje erbij werden zo andere bewoners verrast met een
kleinigheidje! Een mooi initiatief voor en door bewoners waar Fonds voor Zuid met
liefde een bedrag van € 950 aan heeft geschonken.
Smaragdgroen
Fonds voor Zuid ondersteunde de Smaragdgroen bewonerstuin met een bijdrage
van € 630. Smaragdgroen bestaat uit een groep bewoners die rondom het
Smaragdplein wonen in Amsterdam Zuid. Gezamenlijk werd er afgelopen jaar iets
moois van de tuin op het plein gemaakt. De tuin is inmiddels ‘een pareltje voor de
buurt’ met een kruidentuin en een siertuin. Mooi was dat ook de saamhorigheid
rondom het plein werd bevorderd.

4. Communicatie
Er is in 2020 tijdelijk hard gewerkt door Ailbhe Cunningham aan de
continuïteit van de online social media van de buurtfondsen. Dat
betaalde zich zoals te zien uit in meer volgers en likers. Dit jaar hebben
we in totaal – samen met de lokale coördinatoren – maar liefst 18 social
media kanalen actief beheerd en zijn we ook gestart met het monitoren
van ons online bereik. Voor de werving is het meer zichtbaar en
bekend zijn in de stad onmisbaar. Het structureel ophalen van verhalen
en projecten, van het zichtbaar maken van die Amsterdammers die
zich inzetten voor hun buurt, bijhouden van websites en de social
media is flinke investering in uren. Ailbhe’s andere taken, het werven,
behouden en goed voor de vrijwilligers zorgen, hebben de voorrang.
Stagiare Jeffrey Retz en de inzet van Eva Nieuwenhuis heeft ons
ontzettend geholpen met de geefweek op het gebied van online
communicatie. Echter, vanaf 2021 staat een communicatiemedewerker
die zich inzet voor 16 uur in de week hoog op de verlanglijst. Het is
belangrijk om de verantwoordelijkheid voor communicatie bij een
duidelijk aanspreekpunt onder te brengen.
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Cijfers & Pers 2020
De groei qua volgers in de
afgelopen 3 kwartalen

Stichting MMA & de Buurtfondsen
in de pers:

Instagram
Facebook
Linkedin

Online:
https://amsterdam750.nl/
https://wijamsterdam.nl/verhalen/mensen-makenamsterdam

4.000

3.000

Kranten:
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amsterdamwil-met-viering-750-jaar-de-stad-helen~b2f29aa8/

2.000

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/debijlmerfanfare-laat-zien-dat-er-meer-is-dan-drillrap-metdank-aan-het-buurtfonds~b212aa13/

1.000

0

april '20

juli '20

oktober '20

december '20

Communicatie in beeld

MMA op
Wij - Amsterdam

Amsterdam 745 jaar: Eberhardjes uitgedeeld aan initiatiefnemers en partners

3 minuten gratis winkelen
Fonds voor Noord

Eindejaarswens
Mensen Maken Amsterdam

Artikel Volkskrant
Bijlmerfanfare - Fonds voor Zuidoost - MMA

VOORBEELDPROJECTEN - FONDS VOOR NIEUW-WEST
Nieuwjaarsduik 2020
De Nieuwjaarsduik vond plaats op 1 januari 2020. Het was de dertiende editie!
Vrolijkheid en saamhorigheid waren goed zichtbaar bij het evenement. Iedereen was
welkom om een duik in het diepe te nemen! Na de duik kon je op temperatuur komen
bij het naastgelegen Hotel Buiten. Veel bewoners uit de buurt genoten van dit
evenement. Met een bijdrage van € 2500 ondersteunde Fonds voor Nieuw-West dit
koude, maar toch ook hartverwarmende evenement.
Slag om het Weilandje Vrije Geer
De slag om het Weilandje Vrije Geer startte op 1 januari. De film ging in première in de
Molen van Sloten op 17 mei. Sinds deze dag is de film voor iedereen beschikbaar.
Bewonersgroepen werden op weg geholpen om ook zelfstandig aan de slag te gaan
met soortgelijke projecten tijdens speciaal georganiseerde bijeenkomsten. Fonds voor
Nieuw-West ondersteunde dit inspirerende project met een bijdrage van € 2500.

Winterpark
Een pierenbadje omtoveren tot een schaatsbaan. Dat is precies wat het Winterpark bij
het Eendrachtspark inhield. En dat volledig duurzaam! Van 24 februari tot en met 2
mei 2020 was de schaatsbaan te bezoeken. Bewoners vanuit de omliggende wijken
hebben hier leuke ervaringen opgedaan door nieuwe mensen te leren kennen en
verhalen met elkaar te delen. Met een bedrag van € 5000 van Fonds voor NieuwWest kon de organisatie zo veel mogelijk mensen uit de omgeving bereiken.

Poëtische ontmoetingen
Poëtische ontmoetingen zijn avonden waarbij dichters, muzikanten, zangers
(professionals en amateurs) uit de buurt gedichten, verhalen en liedjes live
voordragen. Mensen namen plaats aan tafels. Met een tafelleider werd gesproken over
diverse thema's die per avond werden vormgegeven. Jonge en oudere buurtbewoners
waren aanwezig. Fonds voor Nieuw-West deed een bijdrage van € 2000 aan dit
fantastische project.

Ontmoet de mensen die Amsterdam
maken
Een aantal voorbeelden van projecten die onze buurtfondsen de afgelopen jaren steunden

Stichting Warm
Welkom
Digitale taalbuddy

Stichting
Theaterstraat
Beest van de Banne

Zuidoost United

Marije Schulp

Els Bridié

Dorit Weintal

Walking Football
Zuidoost

Schepnetten voor de
Oude Houthaven

Smaragdgroen
Bewonerstuin

Open Dicht Open

Caroline Grandia

Marije Greiner

Met de bakfiets door
de
Hoofddorppleinbuurt

Kerstmarkt Van der
Pek

Stichting
Tolhuistuin

Björn van den
Broek

NOORDKrANT

CoronaCrisisKruk

Stichting Samen
Kracht

Tim Doornewaard
Oogst van Oost

Voedselpakketten

Alle Kleuren Oost
Pride Oost

Amsterdamse
Atletiek Combinatie
Sloterplasloop

En de partners die ons daar bij helpen!

Verhouding stichting MMA &
de buurtfondsen

Stichting Mensen Maken Amsterdam

De buurtcomitéleden van de

Buurtbewoners met een goed

ondersteunt de buurtfondsen in de

buurtfondsen beslissen over de

idee voor de buurt dienen een

communicatie, organisatie en werving

binnengekomen aanvragen

aanvraag in bij hun buurtfonds

Contact
Stichting Mensen Maken Amsterdam
Keizersgracht 756 - 2 Achter
1017 EZ Amsterdam
www.mensenmakenamsterdam.nl
Directeur:
Eefke van Nuenen
06 36 12 50 71
eefke@mensenmakenamsterdam.nl
Contactpersoon partners & werving:
Eva Nieuwenhuis
06 344 51 481
eva@mensenmakenamsterdam.nl

VOORBEELDPROJECTEN - FONDS VOOR OOST
Het Grote Corona Herinner- en Fantasieboek Kinderboekenschrijfster Martine van
der Horn is samen met kinderen uit Oost deze zomer aan de slag gegaan met het
Grote Corona Herinner- en Fantasieboek. De kinderen deelden in het boek hun
eigen ervaringen in Coronatijd. Fonds voor Oost deed een bijdrage van € 500.

Balkonbingo
Fonds voor Oost ontving in 2020 het plan van de jeugdige Jula uit de
Tugelabuurt, die graag een balkonbingo voor haar buren wilde organiseren. Zo
konden ze samen een spel spelen en elkaar beter leren kennen. Fonds voor Oost
deed een bijdrage van € 325 voor dit leuke plan.

Hallo Watergraafsmeer
Hallo Watergraafsmeer is een digitaal buurtplatform voor twaalf buurten in
Watergraafsmeer. Je kunt je aanmelden als bewoner, maar ook als organisatie.
Fonds voor Oost deed met plezier een bijdrage van € 1450 aan dit nieuw
buurtplatform.

Dak- en thuislozenhulp
Begin 2020 ondersteunde Fonds voor Oost het project van vereniging Life&Style.
Bewoners van Oost werden onder andere geholpen met het doen van
boodschappen en het bereiden van maaltijden. Fonds voor Oost gaf € 500 aan dit
hartverwarmende project.

Bijlage 1. Lijst van gesteunde
projecten 2020

Buurtfonds

Datum

Aanvrager

Prive/Stichting

Gebieden

Betreft

Bedrag
toegekend
100

Nieuw-West

April

Naime Yildirim

Privépersoon

Heel Nieuw-West

SOCIAAL CONTACTEN & HELPEN OUDEREN

Nieuw-West

Februari

Sander Koolwijk

Privépersoon

Heel Nieuw-West

275

Nieuw-West

April

Vincent Jacobs

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Koffieochtend Pro Rege - woensdagochtend mogelijkheid voor ouders om elkaar te ontmoeten, actief
begeleid door de aanvrager
Online Bingo

Nieuw-West

April

Lieve van der Wouden

Privépersoon

Heel Nieuw-West

300

Nieuw-West

Februari

Bewoners in beweging

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Nieuw-West

November

Abdelhafid el Onsri

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Buurtgenoten laten prikken individueel of op gepaste afstand. Zo zorgen we voor een schone wijk. Voor 2
keer prikken kunnen de mensen een foto doorsturen van de opbrengst en krijgen ze een waardebon voor
koffie/theeinmet
wat lekkers
buurtcafé
Flink.
onderneming)
Bewoners
Beweging
- eenbij
groep
bewoners
die(Sociale
samen gaan
hardlopen en oefeningen doen om zo
buurtbewoners van de bank te trekken
Site Marhaba

Nieuw-West

April

Romana Raymann

Privépersoon

Heel Nieuw-West

400

Nieuw-West

Mei

Nelly Bos

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Nieuw-West

April

Sander

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Buurtbewoners voorzien van avondeten in deze moeilijke tijd. Ik wil graag koken thuis en het leveren aan
buurtbewoners…
Ons plan is om mensen van 10 tot 90 jaar bezig, gelukkig en in contact te houden in deze moeilijke tijd. We
zullen ze een nieuw solitaire-kaartspel leren splen dat hopelijk de Corona-situatie zal verlichten en hun tijd
op de computer show
zal verkorten.
Beweegredenen

Nieuw-West

April

Ihsane Akchich

Privépersoon

Heel Nieuw-West

500

Nieuw-West

April

Pauline Quax

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Nieuw-West

Februari

Stichting Driehoek

Privépersoon

Heel Nieuw-West

k ben Ihsane Akchich en ben al 3 jaar actief bij de eigenwijks als gezondheidsambassadeur en Taekwondo
juf. Met deze Corona ben ik voorral niet stil blijven zitten, ik ben nu actief doormiddel van sportlessen via
filmpjes.
heelstichting
veel vraag
naar. VoorDJ's
het uit
maken
vanwest
de filmpjes
heb ik wellaten
materiaal
nodig
We
willenDaar
metisonze
beginnende
nieuw
een DJ workshop
volgen
dooronder
een
professionele DJ. Deze kan online en offline, we houden ons aan de maatregelen van het RIVM.
Literair Bundel Tussen Andreas Ensemble en het Zwarte pad

Nieuw-West

Juli

Vera Breugen

Privépersoon

Heel Nieuw-West

buurthuis opknappen deze zomer

500

Nieuw-West

Mei

Romana Raymann

Privépersoon

Heel Nieuw-West

500

Nieuw-West

Februari

Vivian Stuger

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Nieuw-West

Februari

Stichting Manege Geuzeneiland

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Voedselpakketten uitdelen aan bewoners die het niet redden in deze moeilijke tijd. Ben er al mee begonnen
en wil het voortzetten want het maakt de bewoners superblij…
Kookworkshop Nieuw-West - educatief project met veel informatie over de voeding (bv Verschil
tarwebloem en tarwemeel)
Pinksterkamp manege - een kamp betaalbaar houden voor kinderen die het niet kunnen betalen

Nieuw-West

Juli

Irene Kopp

Privépersoon

Heel Nieuw-West

1000

Nieuw-West

November

Annelies Verhelst

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Nieuw-West

Juni

Vincent Jacobs

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Sloterplas Art Festival - een jaarlijks cultureel festival aan het begin van het nieuwe culturele seizoen, met
uitreiking van het project van het jaar
Live op de trap. Live op de Gang is een concertreeks in Lola Luid. In exclusieve (bijna privé) concerten op
anderhalve meter koppelen we muzikanten steeds aan een ander discipline. Het is een onderzoek naar
ontmoeting, waarin
spannende
performances
ontstaan
webijve
kunstenaars en artiesten uitdagen elkaar op
Buurtcamping
- een online
versie,
voor de bewoners
die en
thuis

Nieuw-West

Juni

Abigail van Rooijen

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Vioolles - een violiste wil graag de violen van haar vader gebruiken om jonge kinderen viool te leren spelen

1310

Nieuw-West

Februari

Daadkr8

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Verbinden van verschillende groepen mannen door middel van voetbal.

1400

Nieuw-West

September

Stefan de Graaf

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Wij geven
organiseren
tweewekelijkse
voetbalactiviteiten
voor
een diversedie
groep
mannen.
Het
van een
workshopreeks
(5) aan inwoners van
Nieuw-West
willen
werken aan gezondheid en
creativiteit. Vanuit een nieuwe en creatieve blik naar jezelf, je wereld en je eigen dag kijken. De workshops
beoogt bij te dragen aan voldoening, individuele vrijheid en zingeving. In de workshops staan creatieve

1700

290

350
363

400
500

500
500

580
700

1250
1300

Buurtfonds

Datum

Aanvrager

Prive/Stichting

Gebieden

Betreft

Bedrag
toegekend
2000

Nieuw-West

Februari

Janwillem Martijn

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Poetische ontmoetingen - een reeks poetische bijeenkomsten in de buurt

Nieuw-West

Juni

Lieve van der Wouden

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Stadskas - buurtgroen project met veel activiteiten voor de buurt

2000

Nieuw-West

November

Nico Redeker

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Geluidsdichte Studio

2000

Nieuw-West

November

Tamar Frankfurther

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Schilderswedstrijd. Schilderwedstrijd ‘De geannexeerde gemeente Sloten; toen, nu en straks’

2000

Nieuw-West

Juni

Stéphanie Kannchen

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Inzenden vanaf -januari
Inzendtermijn
sluit op 15 juni 2021. Eerste week september (hopelijk kan het
Sloterplasloop
jaarlijks2021.
hardloopevent
van NIeuw-West

2110

Nieuw-West

April

A.J. Kwyasse

Privépersoon

Heel Nieuw-West

2500

Nieuw-West

April

Annette Kouwenhoven

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Pink NIeuwWEst BOot Gay Pride - De boot van Pink NieuwWest is ingeloop om mee te doen met de Gay
Pride.
Vrouwen van AZC - een fotoproject gericht op jezelf in beeldbrengen en kennismaken met nieuwe omgeving

Nieuw-West

April

Mariska Boon

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Avond 4 daagse - voor de kidneren uit Nieuw-Sloten en Osdorp

3000

Nieuw-West

Juni

Friso van Overbeek

Privépersoon

Heel Nieuw-West

3000

Nieuw-West

Juli

Hans Kruissen

Privépersoon

Heel Nieuw-West

stadstuin - buurtbewoners faciliteren in het moestuinieren MijnStadstuin – ecologisch innovatielab voor
stadslandbouw is een succes en steeds meer mensen uit heel Amsterdam hebben daar een moestuin. Er is
echter een misrepresentatie
vanom
bewoners
uit14de
de directe
nieuwjaarsduik
1 januari 2021
1300 uur
editie!omgeving. Dat vinden zij en wij een gemis, want

Nieuw-West

Februari

Peter Burchartz

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Gezondheidsfestival - festival voor groot en klein over gezond leven

3466

Nieuw-West

Juni

Rowe Carpaij

Privépersoon

Heel Nieuw-West

4985

Nieuw-West

Februari

Samir el Hadaoui

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Buurttuin - een platform waarin alle groene initiatieven in Nieuw-West online (en soms offline) met elkaar
worden verbonden)
Winterpark - een cultureel festival in Eendrachtpark ism Over het Ij fest

Nieuw-West

Juli

Suzanne Spekreijse

Privépersoon

Heel Nieuw-West

Buurtdag voor de kinderen uit de buurt

5000

Noord

Februari

Claartje Chajes

Privépersoon

Noord Buurtoverstijgend

Woorden voor ons leven

350

Noord

April

stichting DAT!school

Stichting

Noord Buurtoverstijgend

500

Noord

April

Massih Hutak

Privépersoon

Noord Buurtoverstijgend

Noord

Augustus

Martine van der Horn

Privépersoon

Noord Buurtoverstijgend

Noord

Mei

Koor Rook

Stichting

Noord Buurtoverstijgend

Noord

Mei

Stichting Theaterstraat

Privépersoon

Vogelbuurt/Ijplein

Noord

Maart

Stichting Zamenhofstraat

Stichting

Noordelijke Ijoever

Noord

April

Stichting Noorderpark Trust

Stichting

Volewijck

DAT!bandje is een bandje bestaande uit een muzikale zangeres en een zingende muzikant. Juf Tula en Opa
Jos. Dit bandje gaat op aanvraag naar een Noorderling die een mini straat concert cadeau krijgt. Voor het
raam kan de
bewoner
genieten
van ditRamadan
liefdevolle
muzikale
straatoptreden.
De buren
kunnen
meegenieten
CORONA:
Ik wil
gedurende
de maand
wekelijks
gratis
maaltijden uitdelen
aan
Noorderlingen
die
het al moeilijk hadden en die door de crisis het nog zwaarder hebben. In de vastenmaand worden zij extra
zwaar
getroffen.
vriendin
heeft
haar eigen
cateringbedrijf
Tjapsover
en zij
zal alle
Het
doel
is samenMijn
metgoede
kinderen
uit deZaar
wijkValentine
een boekje
te maken
met de
titel â€˜Kids Switi
in Noord
corona
2020â€™ of â€˜Het Grote Corona Herinner- en Fantasieboekâ€™ (vooralsnog werktitel). Dit boekje wordt
geschreven
en geÃ¯llustreerd
doorWIL
kinderen
uitOPTREDEN
Noord en zal
gelardeerd
worden metNOORD!
fotoâ€™s
vanRook,
de de
CORONA
AANVRAAG
KOOR ROOK
BLIJVEN
VOOR
HAAR AMSTERDAM
Koor
Amsterdamse vocal group, is een krachtige, ambitieuze formatie die sinds vier jaar samen zingt.Â Vijftien
jonge
vrouwen,
veelalEen
werkzaam
achtermet
de bewoners
schermen over
in dede
theaterwereld,
die wekelijks
samenkomen
CORONA
AANVRAAG
kunstproject
(on)zichtbaarheid
in quarantaine.
Via
raamposters en billboards maken we in de openbare ruimte van de stad ruimte voor verhalen van
Amsterdammers.
Hierbij
gaan
we
creatieve dialogen
in taal
en beeld met organiseren
elkaar inventariseren
het
nu
De
kunstenaars met
ateliers
aan
deinZamenhofstraat
(Halte
Zamenhofstraat)
een aantalhoe
keer
per
jaar â€˜Open Studioâ€™sâ€™ en nemen deel aan 24H Noord, Open Ateliers Noord (OAN) en evt. andere
evenementen,
zoals
workshops,
of een
andere
publieksevenementen.
Tijdens
deze evenementen
Het
Noorderpark
is ten
tijde van atelierroutes
de coronacrisis
belangrijke
plek om even uit
te waaien.
Het is wel
belangrijk dat bezoekers minimaal 1,5 meter afstand houden. Om dat op een positieve manier te
benadrukken, willen we een zestal tijdelijke en verplaatsbare bankjes in het park plaatsen die een afstand

3000

3341

5000

500
500
500
500
550
750

Buurtfonds

Datum

Aanvrager

Prive/Stichting

Gebieden

Betreft

Noord

September

Frederike Muller

Privepersoon

Tuindorp Nieuwendam

Noord

November

Sonja Hendriksma

Privépersoon

Noord Buurtoverstijgend

Noord

November

Melvin Kuijpers

Privépersoon

Banne Buiksloot

Noord

Juli

Stichting Lijm-lab

Stichting

Noord Buurtoverstijgend

Noord

Juli

Martinus Schneijderberg

Privépersoon

Vogelbuurt/Ijplein

Noord

Februari

Stichting Samenscholers

Stichting

Volewijck

Noord

Januari

Stichting Nederlied Musicalgroep

Stichting

Tuindorp Oostzaan

Noord

Januari

Stichting Open BAC

Stichting

Tuindorp Oostzaan

Noord

Juli

Stichting Muziekkapellen

Stichting

Noord Buurtoverstijgend

in september zal er een reeks activiteiten georganiseerd gaan worden op het Purmerplein voor
buurtbewoners. Doel is om de leefbaarheid van het plein te vergroten en om een ontmoetingsplek voor
buurtbewoners
te creÃ«ren
waar
en toe een
activiteit
voor
uiteenlopende
ik
kook voor mensen
die weinig
teafbesteding
dat
doe ik 2georganiseerd
keer per week wordt
nu lopen
deze
mensen niet bij
voedselbank daar hebben ze net soms 10 euro teveel voor in totaal heb ik nu 80 mensen en er komen steeds
nogzaterdag
bij deze 19
mensen
wil een
mooi
diner aanbieden zo dat
hun toch
gevoel
hebben
dat we om van
ze
Op
december
gaan
driekerst
studenten/vrijwilligers
vanze
project
VoorUit
langs
elke verdieping
het flatgebouw aan de Statenjachtstraat 600-822. In de ochtend plaatsen we op elke verdieping een
sfeervolle
kerstboom.
In samen
de middag
gaanmet
we bij
alle bewonersen
langs
de deur om
ze te met
verblijden
met een
Het
project
heet 'Groei',
tekenen
buurtbewoners
kunstenaars.
Samen
buurtbewoners
gaan we denken over groei. Dat denken doen we met onze handen, door te tekenen. Al tekenend geven we
vormhet
aan
onze ideeÃ«n in
over
groei vankruist
het stadsdeel,
eenmet
groene
de ruimte
waarin mensen
en
Aan
Meeuwenplein
de de
Vogelpunt
een grasveld
eenbuurt,
speeltuintje.
Momenteel
wordt de
speeltuintje goed gebruikt door kinderen uit de buurt, maar wordt het grote grasveld enkel gebruikt om
honden
laten poepen.
Momenteel
geen bankjes,
waardoor
contactinmet
buurtgenoten niet
Ik ga eente
buurtfestival
organiseren
in staan
het Noorderpark
voor
alle bewoners
Amsterdam-Noord.
Hetwordt
is een
festival waar verschillende cateraars zullen zijn en sociale ondernemingen waarbij de bezoekers aan een
eettafel
schuiven en hapjes
envan
drankjes
consumeren
die niet
duurder
dan bestaat
â‚¬4,-. Zowel
We
gaankunnen
negen voorstellingen
geven,
14 t/mkunnen
22 maart,
van De Jantjes.
Musical
Dezijn
Jantjes
100
jaar. Een eeuw succes, het is de musical van alle tijden. Oorspronkelijk is het een stuk uit 1920 van Herman
Bouber.
Ook Tuindorp-Oostzaan
bestaat binnenkort
En het monument
HetinZonnehuis
is bij
Met
dit nieuwe
initiatief, een maandelijkse
editie van100
try jaar.
out podium
de Open BAC,
Amsterdam
Noord
wil de Open BAC een jong publiek (18 tot 25 jaar) aan zich binden, een nieuwe groep jonge makers de kans
geven om hun
eerste schreden op het
podium te in
zetten
en een levendige,
gevarieerde theateravond
optredens
amateurgezelschappen
blaaskapellen
de muziektent
in Noord

Noord

Juli

De VerbroederIJ

Stichting

Noordelijke Ijoever

Noord

November

Stichting Hart voor Noord

Stichting

Oostzanerwerf

Noord

Oktober

Stichting Noorder IJ kunst

Stichting

Noord Buurtoverstijgend

Noord

September

Renee Daniels

Privépersoon

Volewijck

Noord

September

Stichting Noorderpark Trust.

Stichting

Volewijck

Noord

Mei

Koopvaarders Buurtmoestuin

Privépersoon

Banne Buiksloot

Noord

November

Stichting Elythe bij Petra

Stichting

Volewijck

Noord

Maart

Vereniging

Waterlandpleinbuurt

Noord

November

Symfonisch Harmonieorkest
Amsterdam
St. Nederlandse Fluit Academie

Stichting

Noord Buurtoverstijgend

Noord

Mei

Stichting Tolhuistuin

Stichting

IJplein/Vogelbuurt

Noord

Mei

Stichting Warm Welkom

Stichting

Noord Buurtoverstijgend

Noord

September

Vereniging Investeer in Human

Vereniging

Banne Buiksloot

Noord

Juli

On & Backstage

Stichting

Tuindorp Oostzaan

Bedrag
toegekend
750
800
925
1000
1000
1500
1500
1500
1500

Ontmoet je buren uit Amsterdam Noord! Onder het genot van een heerlijk drie-gangen-diner krijgen alle
bewoners uit Amsterdam Noord de mogelijkheid om elkaar te leren kennen. Oorspronkelijke bewoners
krijgen
kans
nieuwe Noordervan
buren
te verwelkomen Molenwijk.
en te leren kennen.
Ongedwongen
met
Iman isde
één
vanhun
de medeoprichters
de Buurtvereniging
Zij woont
met haar gezin
in elkaar
de
Handmolen en is een echte Buurtverbinder of zoals ze het zelf zegt: Moeder van de Buurt. Ze heeft een heel
team van Noorder
mensen om
zich heen
verzameld
die haar
ondersteunen.
Naast de activiteiten
van vindt
de het
Stichting
IJ kunst
organiseert
jaarlijks
de Open
Ateliers Amsterdam
Noord. Dit jaar
uitgestelde Open Ateliers plaats op 14 en 15 november. Er doen circa 100 kunstenaars mee verspreid over
ongeveer
80 locaties.
verband
met deuit
Corona
hebben we onze
maatregelen
De afgelopen
twee jaarInzijn
de jongeren
Noordpandemie
elke donderdagavond
in de
Valk bij eengenomen
HipHop om het
Netwerkbijeenkomst. Producers, artiesten, labels, belangrijke mensen uit het vak en DJ's. De doelgroep zijn
jongens
en 22
meiden
uit Amsterdam
Noord tussen
en 23 jaar. Elke
week zijn
er meer de
jongeren
die
Op
zondag
november
2020 organiseren
we in de
het16
Noorderpark
de Winter
Kerstmarkt.
De50
markt
bestaat
uit 80 kramen die bemand worden door buurtbewoners en lokale ondernemers. De markt is dankzij input
van het stadsdeel â€˜corona-proofâ€™: kramen staan slechts aan Ã©Ã©n kant van de weg, de markt strekt
Buurtmoestuin

1500

Stichting Elythe bij Petra heeft buurtwinkel gerund voor en door buurtbewoners, in het kader van de
armoede bestrijding. Wij verkopen spullen van bewoners uit noord zonder winstoogmerk het komt er op
neer dat de opbrengst
van de
artikelen
gaat naar Sindsdien
de persoonleven
die het
ingebracht.
Nu
Vijfenzeventig
jaar geleden
eindigde
devolledig
Tweede terug
Wereldoorlog.
we heeft
in Nederland
in vrijheid.
Steeds minder mensen hebben herinneringen aan de oorlog. Toch is de oorlog nooit ver weg, veel mensen
kennen wel
die ooit
zelfAcademie
een oorlog
heeft
is, of gevlucht
is uit een
Inleiding
Deiemand
Nederlandse
Fluit
heeft
in meegemaakt,
samenwerkingveteraan
met Stichting
de Vrolijkheid
het Art Root
Collective (ARC) opgericht n 2017. ARC is een collectief van muzikanten met een migratieachtergrond én
Nederlandse
allen tussen
18 onder
en 30 jaar.
ARC
is opgericht
wordt totRianne
op heden
Een
groep vanfluitisten,
twintig kinderen
maakt
online
begeleiding
vanenontwerper
vanbegeleid
Duin en door
fotograaf Marc Faasse de NOORDKrANT. De jonge reporters kunnen hier zelf hun eigen creatieve draai aan
geven,
strips,
fotoreportages,
artikelen,
interviews.
Rianne
Marc maken
al jaren
kinderkranten,
Ondanks
dat we
zoveel mogelijk
thuis moeten
blijven
en datentaalscholen
dicht
zijn is
het belangrijkonder
om
sociaal contact te hebben. Dat kan gelukkig nog steeds via de telefoon of online. Warm Welkom heeft een
digitale
buddy's project
opgezet
zodat
nieuwkomers van
de taal
kunnen blijven oefenen
en zo
mogelijk in
Twee
bijeenkomsten
in Noord
met
voorvertoningen
de documentaireserie
Klassen
en min
inhoudelijke
nagesprekken met de aanwezigen. Afgelopen jaar hebben de regisseurs Sarah Sylbing en Ester Gould een
zevendelige
opgenomen
Amsterdam
Noord,
genaamd
Klassen.
Sylbing en Ester
We
gaan metdocumentaireserie
en voor de bewoners
van Noordineen
voorstelling
geven.
Doordat
dit jaarSarah
de bevrijdingsfeesten
niet zijn doorgegaan willen we de komende voorstelling in het teken zetten van de bevrijding. Met liedjes
uit die tijd. Daarnaast wordt buiten in het voorprogramma diverse kleine optredens gegeven waaronder

2025

1500
1500
1500
1700
2000

2150
2250
2500
2500
2850
3000

Buurtfonds

Datum

Aanvrager

Prive/Stichting

Gebieden

Betreft

Noord

Oktober

Stichting Schoolverteller

Stichting

Noord Buurtoverstijgend

Noord

September

Stichting Pretvormer

Stichting

Oostzanerwerf

Oost

Juli

Eva DeCarlo

Privépersoon

Oud-Oost

Oost

Mei

Jula Sieswerda

Privépersoon

Indische Buurt

In Amsterdam Noord zijn er vele scholen waar de kinderen niet een afspiegeling zijn van de buurt waar de
scholen staan. Kinderen op deze scholen maken zo vooral kennis met kinderen (en ouders) die op hen lijken.
het projectwordt
Amsterdamse
Stemmen
vragen we
buurtbewoners
die juist NIET
op de kinderen
In December
de Molenwijk
opgevrolijkt
door
prachtige lichtparades.
In lijken
deze maand
komen deop
verlichte dieren van Pretvormer de wijkbewoners verwonderen met een theatrale optocht met live muziek,
om zo vraag
in de decembermaand
wat extra
magie
brengen
in donkereplan
tijden.
Elke
vindt er
een mooie
Graag
ik om 3 extra tuinweken
voor
een te
eerder
goedgekeurde
voor
deweek
Tugelahuis
Kindertuin
2020. Door covid-19 hebben we ons plan aangepast; we zijn we later begonnen dan gepland en de
gezondheidsbeperkingen
gerespecteerd door veel jongere kinderen samen met hun ouders te werken. Dit is
balkonbingo
oost

Oost

Mei

Jungle Amsterdam

Stichting

Indische Buurt

Oost

April

Robert Pennekamp

Privépersoon

Indische Buurt

Oost

April

Bewonersinitiatief Cultopia

Privépersoon

Indische Buurt

Oost

Juli

Martine van der Horn

Privépersoon

Indische Buurt

Oost

Mei

Robert Pennekamp

Privépersoon

Indische Buurt

Oost

Mei

Leon Paquay

Privépersoon

Indische Buurt

Oost

Mei

Vereniging Life & Style

Vereniging

Indische Buurt

Oost

Mei

Dorit Weintal

Privépersoon

Indische Buurt

Oost

Mei

Weggeefpunt Betondorp

Privépersoon

Watergraafsmeer

Oost

November

Stichting

Watergraafsmeer

Oost

Augustus

Stichting Vrienden van
Watergraafsmeer
Vereniging AANEEN

Vereniging

Oost Buurtoverstijgend

Oost

April

Stichting Muzieksleutel

Stichting

Oost Buurtoverstijgend

Oost

Juni

Petra Griffioen (Trio Transvaal)

Privépersoon

Oost Buurtoverstijgend

Oost

September

Stichting Prachtvrouw / Native Oost

Stichting

Oud-Oost

Oost

Maart

Eva DeCarlo

Privépersoon

Oud-Oost

Oost

Januari

Stichting Kantlijn Amsterdam

Stichting

Indische Buurt

Oost

Juni

Peter Hoogendijk

Privépersoon

Watergraafsmeer

Oost

Februari

stichting Allerzielen Alom

Stichting

Oud-Oost

Bedrag
toegekend
3000
3000
300
325

‘Samen op het Javaplein’ richt zich primair op bewoners van de Indische buurt. Het doel is om
buurtbewoners samen te brengen. Veel bewoners van de Indische buurt hebben nauwelijks contact met
elkaar.
Door
het
in inkomens
en levensstijlen
is er atelier.
een kloof
Die kloof
dichten
Gekozen
is om
bijverschil
5 kunstenaars
een kijkje
te geven in hun
Deinstaan.
kunstenaar
is vrij willen
om eenwij
performance
te doen, wat te vertellen over zijn kunst, of een in kijkje te geven in het atelier van de kunstenaar
Amsterdam Oost.
Vanwege
coronavirus,Het
is gekozen
om metavonden
video opnamen
te werken
en dit online
uit
Schoonheid
& Troost
Live ishet
de projecttitel.
zijn culturele
via internet
om de leemte
daaraan
in de wijk op te vullen. Door de coronacrisis zijn culturele activiteiten in persona niet mogelijk. Ook onze
vastedoel
maandelijkse
activiteiten,
Jampot
Jamsessie
en Arto
Comedy
Cabaret
, zijningeannuleerd,
voor 2020’
het
Het
is samen met
kinderen uit
de wijk
een boekje
te maken
met&de
titel ‘Kids
Oost over corona
of ‘Het Grote Corona Herinner- en Fantasieboek’ (vooralsnog werktitel). Dit boekje wordt geschreven en
geïllustreerd
uit Oost
en zal te
gelardeerd
worden
metDe
foto’s
van de kinderen
de
Gekozen
is omdoor
bij 5kinderen
kunstenaars
een kijkje
geven in hun
atelier.
kunstenaar
is vrij omtijdens
een performance
te doen, wat te vertellen over zijn kunst, of een in kijkje te geven in het atelier van de kunstenaar
Amsterdam
Oost.willen
Vanwege
het coronavirus,
is gekozen
met video
opnamen te werken
ente
ditversterken.
online uit
Met
de podcasts
we wijkverhalen
ophalen
om deom
identiteit
en empowerment
in Oost

436

Terwijl iedereen in Nederland zoveel mogelijk thuis moet blijven om de verspreiding van het coronavirus
een halt toe te roepen, is er ook een hele groep mensen die niet thuis kán blijven, simpelweg omdat deze
mensen
geen
huis-hebben.
Deze
mensen worden uit dag- en nachtopvangen geweerd in verband met
Open
dicht
Open
livestream
optreden

500

Ik heb vanuit Coronahulp Betondorp dat ik heb opgericht,( zie Facebook pagina Coronahulp Betondorp)
gezien dat er een groep mensen zijn zonder of nauwelijks geld. Ik ben gestart met het regelen van 6
maaltijden
per
week.
En nu
heb ik ookruimte
een weggeeftpunt
voor voedsel, waar op het
momentDaarmee
13 gezinnen
Wij
willen in
een
aan ons
toegekende
een klein Watergraafsmeermuseum
beginnen.
willen
wij de geschiedenis van de Watergraafsmeer, eens een zelfstandige gemeente, levend houden. Het museum
is letterlijk
figuurlijk laagdrempelig.
Het bevindt zichvan
op de
beganeworden
grond en
zal geenook
entree
worden
Groen
Doenenzomeractiviteiten.
Met de zomeruitstapjes
AANEEN,
deerkinderen
bewust
van
een groene buurt, en de waarde daarvan en ze worden getrakteerd op een leuk zomeruitje.
Persoonlijke boodschappen in de vorm van muziek,dans,gedicht of andere manieren.

500

500
500
500
500
500

500

800
875
1000

We gaan muziekmaken voor en samen met buurtbewoners. We willen 10 events met muziek organiseren op
buitenlocaties in Amsterdam Oost
Het organiseren van sport- en spelactiviteiten, hiervoor hebben wij materiaal nodig. Daarnaast helpen wij
de kinderen in de buurt met huiswerkbegeleiding en helpen wij jongeren in de buurt bij het vinden van
werk- en stageplekken
Tugelahuis
Kindertuin naschoolse activiteit, "Tuinieren & Tussendoortjes" 20 april t/m 22 juni 2020

1000

Wekelijks creatieve schrijfworkshops onder leiding van professionele schrijvers organiseren voor
buurtbewoners die de wind niet altijd mee hebben gehad in het leven.
We gaan een digitaal platform bouwen, met 'Hallo IJburg' als voorbeeld, maar dan voor de
Watergraafsmeer. Hiermee willen wij de sociale cohesie in de elf 'stadsdorpen' in de WGM versterken, ook
in hun onderlinge
samenhang.
Namen
en Nummers
beleeft op 4 mei 2020 zijn voltooiing. Na acht edities zijn alle 2800 joodse slachtoffers
uit ‰Û÷ons‰Ûª deel van de Oosterparkbuurt symbolisch thuisgebracht. Deelnemers aan Namen en
Nummers hebben zich over een naam ontfermd, hebben een naambordje gemaakt en dat op het juiste

1425

1000
1275

1450
1500

Buurtfonds

Datum

Aanvrager

Prive/Stichting

Gebieden

Betreft

Oost

Juni

Fleur Spolidor

Privépersoon

Oost Buurtoverstijgend

Oost

Juni

Stichting VELDTART

Stichting

Oostelijk Havengebied

This project is a free plein air exhibition of art created by artists of the neighborhood to support and
entertain the residents of Amsterdam Oost, and make the whole neighborhood more colorful. They will be
on display
in theOude
window
of different
the East like
bakeries,
restaurants or stores. It’s
Twee
concerten
Muziek
op drie businesses
dagen in deinOosterkerk
in cafes,
Amsterdam
Oost.

Oost

Juni

Rudy Klaassen

Privépersoon

Indische Buurt

Oost

Maart

Buurtcooperatie OHG

Vereniging

Oostelijk Havengebied

Oost

Maart

Sophie Lucie Jurrjens / Off-Track

Privépersoon

Oud-Oost

Oost

Mei

Huibert Tekens

Privépersoon

Oost Buurtoverstijgend

Oost

Mei

Stichting Vrouwenbazaar

Stichting

Indische Buurt

Oost

November

st. Youth On The Move

Stichting

IJburg en Zeeburgereiland

Oost

November

Buurtcooperatie De Eester

Vereniging

Oostelijk Havengebied

Oost

Augustus

Stichting De Gloed

Stichting

Oud-Oost

Oost

Augustus

Morabouss zorg

Stichting

Oud-Oost

Oost

Augustus

IJopener

Stichting

Oostelijk Havengebied

Oost

September

Onno van Swigchem

Privépersoon

Oud-Oost

Oost

Juli

Stichting de Bloem

Stichting

Oost Buurtoverstijgend

Oost

Januari

Stichting

Indische Buurt

Oost

Juni

Stichting Eerherstel Joodse
Begraafplaats Zeeburg
Atelier K&K

Stichting

Indische Buurt

Oost

April

Stichting Aimiro Mediahuis

Stichting

Oost Buurtoverstijgend

Oost

April

Stichting

Zuid Buurtoverstijgend

Oost

Juli

Stichting Meevaart/Samen Vooruit,
Indische Buurt Kansrijk
Stichting Perron Oost

Stichting

Oostelijk Havengebied

Oost

Mei

Plein Theater

Stichting

Oud-Oost

Oost

Mei

Stichting Philomela

Stichting

Oud-Oost

Oost

November

Plein theater PodiumPartners

Stichting

Indische Buurt

Bedrag
toegekend
1500
1500

we gaan een tuincursus organiseren, en de kinderen toekomstbehendig maken. Zelf voedselkweken en
bewust worden van afval is voedsel. De groen draad van de activiteit is de vierkante metertuin, maar de
buurt
speelt
eenkeer
rol om
die mee
evergroenen Een
en tebuurtloop
verduurzamen.
Kinderen
krijgen
toolsvan
mee
naar
We
gaan
voorook
de 6e
de OHG
loopt organiseren.
langs de
prachtige
eilanden
het
Oostelijk Havengebied, dat bestaat uit een kinderloop van 1 en 3 kilometer en een volwassenenloop van 5
en 10
kilometer.
Waarbij we ditnaar
jaar buiten
voor het
eerst
10 kmdoor
route
uitzetten,
totvan
nu muziek
toe bestond
de
De
Off-Track
app transformeert
gaan
toteen
eenhele
beleving
het
toevoegen
aan een
wandelroute. De muziek in Off-Track voegt een extra laag toe aan je omgeving: soms geeft het energie, soms
ontspant
het. Wat je ook voelt, lopen met Off-Track creÃ«ert ruimte in je hoofd. De geluidswandelingen die
Voor alle Oosterlingen

1500

We willen een mediacursus geven voor bewoners van Amsterdam Oost. Het project helpt mensen met het
gebruik van digitale apparatuur en met name sociale media. De cursisten leren zich online te profileren en
diverse prak/sche
vaardigheden
zoals
maken
een
video-sollicita/e.
Inleiding
Wij merken
op IJburg dat
er het
ondanks
devan
vele
opgestapelde
corona maatregelen de verveling bij de
jongeren toeslaat. Buurthuis Ijtopia is dicht, snackbar is alleen afhaal en chillen op het pleintje is niet
wenselijk
i.v.m.
en deof
boetes.
In gesprek
met jongeren
telkensMosterd
naar voren
In
plaats van
eensamenscholing
avond naar theater
de bioscoop,
of thuis
Netflixen,komt
wil Pittige
zeerdat ze wel
laagdrempelig hoogwaardige avonden verzorgen voor het Oostelijk Havengebied en haar bewoners. Doel is
de bewoners
mettwee
elkaar
in contact
te brengen.
hebben
op theaterprogramma
de Buurt-top in 2019
We
organiseren
feestelijke
avonden
op hetBuurtbewoners
Dapperplein waar
we een
presenteren
waarbij onze spelers samenwerken met buurtbewoners en buurtmakelaars. We presenteren De Levende
Krant, een cabareteske
nieuwsshow,
waar buurtbewoners
aan meewerken
in dein
show
krijgen. We
Kooklessen
voor vrouwen
uit de Oosterparkbuurt.
Elke maandag
van 12:00en
totrol
17:00
buurtcentrum
Oosterpark. Een grote groep vrouwen gaat samen koken onder begeleiding van vrijwilligers. Ze krijgen ook
workshops
Na afloop wordt
er samen
gegeten.
De
IJopenerover
is al gezondheid.
jaren het buurtmagazine
van het
Oostelijk
Havengebied, de Indische Buurt, IJburg en
Zeeburgereiland. We geven vijf magazines per jaar uit, deze zijn geschreven, getekend en gefotografeerd
door
bewoners
van Amsterdam
Oost. We schrijven
over cultuur,
politiek, ondernemers,
kunst
op 27/9
muziekuitvoering
van Coronasuite
in Oosterpark.
Dit muziekstuk
is idee van Onno
van en
Swigchem
en door crowdfunding mogelijk gemaakt. Door Corona stilgevallen amateurmuzikanten kregen om de twee
wekenmoeders
een deelen
van
dekinderen
Coronasuite
thuisgestuurd,
incl geluidsbanden
ze mÃ©t de
Voor
hun
uit de
Oosterparkbuurt,
Indische Buurt,zodat
Dapperbuurt
en opnamen
Transvaal,mee
die deze
zomer niet op vakantie kunnen, organiseren wij sportieve middagen in het park waarbij zij als nog kunnen
genieten
van eeuwen
het vakantiegevoel.
willen tweeZeeburg
keer naar
het Amstelpark
omdat
het
verder
wegdeis en
De
ruim drie
oude JoodseWe
Begraafplaats
is een
heel bijzondere
plek
iniets
Oost.
Dankzij
Open Dagen die sinds enkele jaren gehouden worden, zijn veel buurtbewoners bekend met het terrein.
Maargaan
de begraafplaats
verdient nog
veel meer in
bekendheid
als grootste
joodse begraafplaats
van 19
Nederland.
Wij
20 extra bijeenkomsten
organiseren
de zomer voor
de zelfhulpgroepen.
Door Covid
blijven
onze deelnemers in Amsterdam. Wij willen weer ons konvooi versterken met zomeractiviteiten
Follow up documentaire onder de aandacht brengen middels een portret-documentaire ‘Gelukkig ouder
worden’. De filmmaker en Amsterdams Oost bewoner Kibret Mekonnen geeft middles van portretten
eenzaamheid
in de
buurt
gezicht.
Ditdie
project
zaltijdelijk
een follow-up
zijnhebben
van heteten
afgerond
‘Samen
1000
maaltijden
per
weekeen
voor
mensen
Corona
begieten
en zelfproject
niet erin
kunnen
voorzien.
Een programma maken waarin onze beladen koloniale geschiedenis via persoonlijke portretten een gezicht
krijgt. We presenteren audio en exposities in de openbare ruimte met inachtneming van de corona
maatregelen.
De Reisen
van
de Ranchi
is een vervolg
op De
Ranchi
Baby’s. Het
over hoe het
de baby’s
We gaan workshops
deelname
vormen
organiseren
voor
de wording
van gaat
een theatrale
installatie
op en
het
Keti Koti in 2020. Het project heet SwartGat/Gouden Eeuw en zal te zien zijn in het Plein Theater, op de Keti
Koti en later
op het Kwaku
Suriname.
Berithgeven
Danse
dergelijke installaties
over hetPhilomela
Vanwege
hetook
Coronavirus
gaan en
wijin
balkon
serenades
bijheeft
verzorgingscentra
voor ouderen.
geeft al 12 jaar concerten binnen de verzorgingscentra, maar omdat dit nu niet kan geven wij de concerten
buiten zodat
de ouderen op die manier van de muziek kunnen genieten. Tijdens het concert worden er
Installatie
outside-in

1500

1500
1500
1500

1500
1500
2000
2000
2000
2000
2100
2386
2500
3000
3000
3000
3000
3000
3000

Buurtfonds

Datum

Aanvrager

Prive/Stichting

Gebieden

Betreft

Oost

Oktober

Stichting De Karrewiel Community

Stichting

Indische Buurt

Oost

Oktober

Stichting Schaakschool Indische Buurt Stichting

Indische Buurt

Oost

September

Stichting

Oud-Oost

West

Januari

Privépersoon

Westerpark

West

Mei

Stichting Newest Art (Newest Art
Organization)
Marije Schilp / namens Oude
Houthaven in Amsterdam
Iris Hoogendoorn

Privépersoon

Oud-West

West

April

Stichting Samen Kracht

Stichting

Bos en Lommer

West

Augustus

Martine van der Horn

Privépersoon

Oud-West

West

Juni

Stichting Samen Kracht

Stichting

Bos en Lommer

West

Mei

Koen Egberts

Privépersoon

Oud-West

West

Mei

Evi De Jean

Privépersoon

West Buurtoverstijgend

West

November

Het Kleine Theater

Stichting

Oud-West

West

November

Blik op Talent

Stichting

Bos en Lommer

West

Maart

Stichting Amstelring Groep

Stichting

Westerpark

West

Januari

Stichting B-Challenged

Stichting

Westerpark

West

Juni

Sam van Vliet

Privépersoon

Bos en Lommer

West

Mei

Privépersoon

Oud-West

West

Mei

Danilo Joanovic / Danilo Art /Hallo
Buren
Stichting WG Kunst

Stichting

Oud-West

West

September

Anne-Marie van den Aarsen

Privépersoon

Oud-West

West

September

Tanja Topalovic- Henn

Privépersoon

Westerpark

West

Februari

Stichting Samen Kracht

Stichting

Bos en Lommer

West

April

Stichting Philomela

Stichting

Bos en Lommer

West

April

Stichting De Buurtcamping
Amsterdam

Stichting

Slotervaart

De culturele programmering van het Indische Buurt Festival 2020 Online verzorgen. Zo maken alle
bewoners ook in coronatijden op een aangename manier toch kennis met het aanbod aan initiatieven in de
wijk Ã©n Schaakschool
met de artiesten
die ook
nog steeds
in de wijk actief zijn
willen
zijn. Amusement
en vooral
Stichting
Indische
Buurt
is een buurtorganisatie,
dieofdoor
vrijwilligers
wordt geleid
en ook
waarvan ook de coÃ¶rdinatie en uitvoering geheel afhankelijk is van vrijwilligers. Er is een rijk netwerk aan
mensen
diehuis'
zichisbelangeloos
dan wel tegen
geringe
vrijwilligersvergoeding
om de doelstellingen
Dit
is mijn
een fotografie-project
dateen
meer
inzicht
geeft in woonsituatiesinzet
van kinderen
en jongeren
in Oost, ook en vooral van statushouders-kinderen. We geven kids uit Oost kleine en simpele analoge en
digitale
cameras
mee om verslag
tevoor
doenhet
vanfonds
hoe ze
wonen.
Van
de foto's( die
dat oplevert
maken wevan
eende
Graag
zou
ik in aanmerking
komen
om
voor de
bewoners
volwassenen
en kinderen)
Oude Houthaven grote schepnetten aan te schaffen. Op dit moment drijft er veel zwerfafval in de Oude
Houthaven.
Wijgraag
zouden
graag
de kinderen
afval uit 221-3
het water
dit verzamelen
en opruimen.
We
willen heel
vanaf
hetmet
balkon
op de Hoofdweg
een scheppen,
Coronabuurtbingo
organiseren
waaraan
zo veel mogelijk bewoners die ons kunnen zien (of alleen horen!) mee kunnen doen! Simpel en tóch samen.
We
zien elkaar
nukracht
iederegaat
dag voedsel
in elkaars
tuinen ofmaken
op balkons
of dakterrassen
lummelen,
zonder
dat we die
elkaar
Stichting
Samen
pakketten
voor bewoners
die het
krab hebben
en dakloze
het nodig hebben ,
In deze moelijke corona tijden
, van der Horn schrijft samen met kinderen het Grote Corona Herinner- en
Kinderboekenschrijfster
Martine
Fantasieboek. Goede of slechte herinneringen, of een coronafantasie, alles kan aan de orde komen. In een
workshopsamen
gaat zekracht
met hen
de coronatijd
op personen
een creatieve
manier
verwerken.
kinderen
werken oorzaken
in een
stichting
probeert
kwestbare
die het
moeilijk
hebbenDe
door
verschillende
weer een positief toekomstbeeld te bieden ,in de vorm van maaltijden en voedselpakketen zorgen wij voor
hulp en samenhorigheid
,de noodzaak
hiervan
is erg groot
.
Corona-aanvraag:
Wij organiseren
vanuit
een studio
in 't Fijnhout
een open podium via
livestream. Beginnende muzikale acts spelen in een hoogwaardige productie een live
concert
voormeer
een online
publiek,
huisvoor
meeonze
kan kijken
naar eenWe
virtueel
Wat
we niet
kunnen
doen isdat
livevanuit
optreden
stadgenoten.
geloven dat live muziek
iedereen goed doet en mensen samen brengt. Met een grote meerwaarde als je het in je eigen wijk
organiseert.
voor het
is hetmoeilijk
jammerhebben
dat het door
niet meer
live kan
want
het
is een
gezamenlijke passie
We
willen deOok
kinderen
diekoor
het extra
de Corona
Crisis
een
gratis
voorstelling
aanbieden op 4 zondagochtenden in de Jeugdtheater de Krakeling.
Het project Ons project Modern Friendships in West focust zich op het tegengaan van eenzaamheid onder
jongeren. Dit doen wij door jongeren uit West met elkaar in contact te brengen, hen verschillende
workshops
aan te bieden
en te laten speeddaten.
We zien vaak dat jongeren
weljaar
veel40
vrienden
hebben,
Woonzorgcentrum
De Bogt-Westerbeer
in de Spaarndammerbuurt
bestaat dit
jaar en dit
willenmaar
wij
graag vieren met diverse activiteiten voor onze bewoners. Van 12 mei t/m 22 mei 2020 zullen verschillende
activiteiten georganiseerd
worden
om dit te
vieren. Waaronder
een
markt met
diverse
kramen uit
Medewerkers
en stagiaires van
EventHands
begeleiden,
motiveren
engezellige
ondersteunen
een groep
jongeren
Amsterdam- West bij het organiseren van een eigen event. De jongeren ontwikkelen zichzelf in event
managing,
leidinggeven,
en huninsociale
Er is dit jaar
door
de jongeren
Openen
vanorganisatie,
een tweedehands
buurtwinkel
Bos encapaciteiten.
Lommer/Slotermeer.
Deze
2e hands
winkelvan
draait niet
om commercie of winst, maar om hergebruik van spullen tussen buurtbewoners. Voor de start fase van 4
maanden
zoekOnline
ik financiele
ondersteuning.
Tijdens
deze periode
zalburen!
ik een Online
leegstaande
als anti-kraak
Hallo
buren!
Zit jij ook
zoveel thuis in
Oud-West?
Op Hallo
kan jewinkel
live voorstellingen
bezoeken zien van artiesten uit jouw buurt en elkaar digitaal ontmoeten. Zo vieren we online het
buurtleven
in Oud-West. Initiatiefnemer
is kunstenaar
Danilo
Al Oud-West
veel artiesten
en buurtbewoners
In
het kunst-buurtproject
KATTENSTAD worden
bewoners
van Joanovic.
Amsterdam
opgeroepen
om zelf
katten te maken (tekenen, schilderen, ruimtelijk) en deze thuis voor het raam, op het balkon, in de
(voor)tuin o.i.d. neer
te zetten
of op te hangen.
Deze Er
katten
samen een
kunstroute,
met
WG
Kunst
Werktitel:"Slecht
Signaal"
of "Verkeerd
Verbonden".
looptvormen
een telefooncel
rond
met daarin
een
juffrouw
uit de jaren 40, een heldhaftige telefoniste. Ze ziet dat er iets mist en zingt vanuit haar hart over de
vervreemding van
dejehuidige
wereld.Maak
Ze voelt
roeping sterker
ooit tevoren: mensen
elkaar
Verbondenheid
met
eigen buurt!
een haar
wandelroute
door dedan
Staatsliedenbuurt
en het met
Westerpark.
Laat je leiden door het licht en ontdek je buurt met andere ogen. De Buurtlicht Kunst Route doet tijdens de
donkere
wintermaanden
het lichtleeft
in deeen
buurt
aan.
Onder
het motto
'Lichtbestuiving'
Buurtlicht
In Amsterdam
West / BoLo-Breed
grote
groep
‘vergeten
mannen’.
De mannenwil
wonen
en bewegen
zich in deze buurt, maar zijn amper ‘in beeld’. Ze hebben een klein netwerk en nemen aan weinig
activiteiten
de buurt deel.
Vaak
ze enige moeite
de Nederlandse taal
enouderen.
kennen zePhilomela
de weg
Vanwege
hetinCoronavirus
gaan
wij hebben
balkon serenades
gevenmet
bij verzorgingscentra
voor
geeft al 12 jaar concerten binnen de verzorgingscentra, maar omdat dit nu niet kan geven wij de concerten
buiten
zodat de ouderen
op die manier
kunnen
genieten.
het concert
er
De
Buurtcamping
Rembrandtpark
vindtvan
dit de
jaarmuziek
voor de
7de keer
plaats! Tijdens
Drie dagen
lang is erworden
in het park
een gezellige camping te vinden, bewoond door alle mensen die de buurt rijk is: van yuppen tot daklozen,
van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren. Via de Buurtcamping laten we

Bedrag
toegekend
3000
3000
3000
300
325
500
500
500
500
500
1000
1225
1400
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2800
3000
3000

Buurtfonds

Datum

Aanvrager

Prive/Stichting

Gebieden

Betreft

West

Februari

Stichting

Slotervaart

West

Juli

Stichting De Buurtcamping
Rembrandtpark
Hans Lebouille

Stichting

Bos en lommer

West

Mei

Stichting Aminah

Stichting

Bos en Lommer

West

Oktober

Stichting De Gibraltar

Stichting

Bos en lommer

De Buurtcamping Rembrandtpark 2020 kan dit jaar helaas, vanwege het corona-virus, niet doorgaan zoals
de buurt na alweer 6 edities van ons gewend is. Toch denken wij dat het verbindende Buurtcamping-effect
juist dezeHaalhaal
zomer een
hele
belangrijke
kan spelen.
Daarom biedt
ons nieuweWest.
plan dit
geen kamperen,
Chicken
is een
buurtsoap
dierol
draait
om de inwoners
van Amsterdam
Dejaar
productie
reflecteert, amuseert en bekritiseert de leefwereld van het brede scala aan inwoners. Van de oude
westerlingen
diecrisis
nooitisvertrokken
zijn tot
en derde
generatie
Turkse
inwoners,
van yuppen
die
Door
de Corona
de ontmoeting
en tweede
inloop functie
van
Amira tot
stilstand
gekomen.
Alleen Ã©Ã©n
op Ã©Ã©n kunnen er nog afspraken gemaakt worden. Door deze situatie dreigen veel kwetsbare bewoners
metbestaande
verschillende
culturele
steeds
meer
geisoleerd
eenzaamdoor
te raken.
Amira
Het
afdak
waar deachtergronden
bezoekers samen
staan
bij slecht
weeren
vergroten
een luifel
tebereikte
plaatsen

West

Oktober

Stichting Cycle Fun Productions

Stichting

Westerpark

Fiets/licht festival in Westerpark voor alle leeftijden.

Zuid

November

Carmen Schilperoort

Privépersoon

De Pijp/Rivierenbuurt

Buitenbibliotheek. Wil graag een goede stevige waterdichte bibliotheek kast voor buiten -

100

Zuid

Januari

Donna Martens

Privépersoon

De Pijp/Rivierenbuurt

150

Zuid

Mei

Stichting Sooz

Stichting

Oud-Zuid

Zuid

April

Stichting

Zuid Buurtoverstijgend

Zuid

Juli

Stichting ShakeHands! en
ManyHelps.nl
Martine van der Horn

Privépersoon

Zuid Buurtoverstijgend

Zuid

Mei

A. Moiseenkov

Privépersoon

De Pijp/Rivierenbuurt

Zuid

Mei

E. Bridié

Privépersoon

De Pijp/Rivierenbuurt

Zuid

November

Martine van der Horn

Privépersoon

Zuid Buurtoverstijgend

Zuid

Maart

Oud-Zuid

Zuid

Oktober

Caroline Grandia KLM- stewardess en Privépersoon
gezondheidsprojecten personeel
(maar ik dien
deze aanvraag in als prive Privépersoon
Caroline
Grandia

Zuid

Augustus

Ton huisman

Privépersoon

Buitenveldert en Zuidas

Onder de naam midnightin.amsterdam beheer ik een etalage middenin de Pijp (Daniel Stalpertstraat 106,
vlakbij Gerard Douplein en de Albert Cuyp) waar ik Amsterdamse brands en kunstenaars promoot. Het is
geengaan
commercieel
initiatief,
vooral
bedoeldvan
ombuurtkamer
de Pijp mooier
maken.Een mini
galerie,
eenalle
Art
wij
plantjes uitdelen
aanmaar
de vaste
bezoekers
het te
hoofdkwartier
maar
ook aan
buurtbewoners. De plantjes worden aangekocht bij een zorgkwekerij , er word een kaartje aan bevestigd .
Om in deze tijd een steentje bij te dragen, kan iedereen gratis de app Many downloaden en gebruiken. In
Many komen hulpvragen, helpers en mooie initiatieven bij elkaar.
Het doel is samen met kinderen uit de wijk een boekje te maken met de titel â€˜Kids in Zuid over corona
2020â€™ of â€˜Het Grote Corona Herinner- en Fantasieboekâ€™ (vooralsnog werktitel). Dit boekje wordt
geschreven en geÃ¯llustreerd
door kinderen
uit Zuid
en zal gelardeerd
wordenontwerpen
met fotoâ€™s
van de voor
Coronaproject.
Ik wil graag simpele
Synthesizers
(werktitel
'Buzzervrienden')
en bouwen
kinderen tussen de 6 en 12 jaar. Daarnaast wil ik graag een tutorial opnemen en op youtube zetten over hoe
zo een
synthesizer
werkt. Maar
ook zonder
tutorial
kunnen
ze aan de
slag. en opbouwen. Buiten het
Wij
willen
"Smaragdgroen"
al meteen
in hetdeze
eerste
jaar zo
veel mogelijk
inrichten
directe doel (een prachtige siertuin met een jaarlijkse oogst) hoopten wij te bereiken dat de saamhorigheid
op
hetme
Smaragdplein
en voor
de directe
omgeving
verhoogd
zou worden.
nu pas sinds
een paarmoeilijker
maanden
Ik wil
graag inzetten
(eenzame)
ouderen
in de buurt.
Vooral We
nu, zijn
nu contact
in coronatijd
gaat en veel ouderen, gedwongen door de situatie, vaak thuis blijven. Juist nu, in deze b(iz)arre coronatijd is
er veel
eenzaamheid
onder bakfiets
ouderen.door
Ouderen
willenfietsen.
niet 'eenzaam'
genoemd
worden
maar vaakkaarten
is dat wel
We
gaan
met een versierde
onze buurt
In de bakfiets
hebben
we bloemen,
en
snoepjes bij ons. We spreken mensen aan in de buurt die een kaartje en bloemetje of chocolade mogen
uitkiezen
voor
iemand
die ze kennen
uit de buurt.
Ze schrijven
een leukevan
tekst
bij. Het14
kan
bijvoorbeeld
Het
project
is een
kleinschalig
buurtinitiatief
en vindt
plaats indaar
het weekend
zaterdag
november
en
zondag 15 november of het weekend van zaterdag 21 november en zondag 22 november. Het project vindt
plaats
in Oud Zuidmet
in Amsterdam.
In
samenwerking
het Oranjefonds en D.E. meedoen aan de jaarlijkse BurendagLunch in Buitenveldert

1000

Zuid

Oktober

Monique Laan

Privépersoon

Oud-Zuid

Buurttuin

1000

Zuid

April

Privépersoon

De Pijp/Rivierenbuurt

April

Privépersoon

Zuid Buurtoverstijgend

Zuid

Februari

Levensboomcollectief

Privépersoon

Buitenveldert en Zuidas

Wij hebben een bestaande groep van +/- 25 vrouwen van middelbare leeftijd. Veelal met Turkse of
Marokkaanse afkomst. Iedereen is welkom natuurlijk. Vanuit deze vrouwen is de behoefte naar Nederlandse
taallessen
en naailessen
naar vorenvan:
gekomen.
Dit willen
wij faciliteren
echter ontbreekt
De
voorstelling
is een combinatie
storyteller,
gastspreker,
beeldprojectie,
en muziekeen
en locatie.
borrel. Alles
uniek ontwikkeld voor- en over De Pijp. Na uitvoerige research en gebaseerd op echte gebeurtenissen, delen
we
op zoâ€™n
middagcreÃ«ren
enkele lokale
legendes
in eenaan
frisse
worden
Feestelijke
omgeving
voor de
deelnemers
demoderne
Vrijmarkt.multimediastijl.
O.a. Muziek: deZe
Platenbus

1500

Zuid

Stichting Lana ( niet niet officeel nog
op te richten)
Mark Dekker De Pijp Local Legends

Zuid

Januari

Kamila Wolszczak de Loo

Privépersoon

De Pijp/Rivierenbuurt

1500

Zuid

Juni

Stichting Speed Society Amsterdam

Stichting

Zuid Buurtoverstijgend

I will organize three workshops for children at my art studio in Old School Amsterdam. The aim is to create
a pop-up exhibition in the Old School building. The participants will experience during the project a lot of
creativity,
of theHet
neighborhood
and new
friendsvan
from
The visitors
will
to know a
Een
nieuw discovery
museum erbij:
AnderhalveMeter
Museum
De the
Pijp.district.
Het concept
bestaat
uitget
150
winkeliers (de deelnemers) die allemaal één kunstwerk (in dit geval een foto) uit het Gemeentearchief in de
etalage plaatsen over de geschiedenis van De Pijp. Hiermee creëeren we wandelroutes langs de winkeliers

Oud-Zuid

Bedrag
toegekend
3000
3000
3000
3000
3000

400
500
500
500
630
750
950
970

1500
1500

1500

Buurtfonds

Datum

Aanvrager

Prive/Stichting

Gebieden

Betreft

Bedrag
toegekend
1500

Zuid

Juni

Sophie Cornet

Privépersoon

Zuid Buurtoverstijgend

Andere Koek - Oprichter

Zuid

Juni

Tamara van Dijk

Privépersoon

Onbekend

Het Groene Loket

1500

Zuid

September

Jerry Rijstenbil

Privépersoon

Oud-Zuid

1500

Zuid

Maart

Stichting Muziekkapellen

Stichting

Oud-Zuid

Zuid

April

Stichting Philomela

Stichting

De Pijp/Rivierenbuurt

Zuid

Februari

Stichting Amsterdamse Straatrondes

Stichting

Buitenveldert en Zuidas

Op 24 oktober willen wij met de buren vaste bij- en vlindervriendelijke vaste planten in de boomspiegels
planten en bollen in de grond zetten. Voorafgaand krijgt iedereen die helpt een workshop van Leone
Verschoor
(tuinarchitect) (genre:
hoe de fanfare,
tuintjes harmonie,
te onderhouden.
Wat spelen
doen we
jaargetijde,
snoei jeu welke
Er
zullen 2 buurtorkesten
brassband)
elkelk
anderhalf
uur hoe
van 13-17
Het
spelen in muziekpaviljoens heeft een rijke historie. voor meer informatie verwijs ik u naar onze website
www.muziekkapellen.nl
Vanwege
het Coronavirus gaan wij balkon serenades geven bij verzorgingscentra voor ouderen. Philomela
geeft al 12 jaar concerten binnen de verzorgingscentra, maar omdat dit nu niet kan geven wij de concerten
buiten
zodat de ouderen op die manier van de muziek kunnen genieten. Tijdens het concert worden er
Wielerronde

Zuid

November

Stichting HeenenWeer, voorzitter

Stichting

De Pijp/Rivierenbuurt

3000

Zuid

Oktober

Stichting Lana

Stichting

De Pijp/Rivierenbuurt

Zuidoost

Mei

Stichting Samaiyan, voorzitter

Stichting

EGK-buurt (Bijlmer Oost)

Zuidoost

April

Crisishulp2020

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

April

Stichting 1-0 Voor! Coördinator

Stichting

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

April

Merete Richters

Privépersoon

Zuidoost Buurtoverstijgend

Zuidoost

Augustus

Martine van der Horn

Privépersoon

EGK-buurt (Bijlmer Oost)

Zuidoost

Mei

Martine van der Horn

Privépersoon

Zuidoost Buurtoverstijgend

Zuidoost

November

Merete Richters

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

November

N. P. (Nika) Dybalska

Privépersoon

EGK-buurt (Bijlmer Oost)

Zuidoost

Februari

Angelika Naingie

Privépersoon

Zuidoost Buurtoverstijgend

Zuidoost

Oktober

Martine van der Horn

Privépersoon

Zuidoost Buurtoverstijgend

Zuidoost

November

Gijs van Deuren

Privépersoon

Gaasperdam en Driemond

Zuidoost

Februari

Surya Nahumury

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

Februari

Braids4Kidss

Vereniging

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

September

Myrto Semmoh

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Wij vervoeren als stichting al 3 jaar lang buurtbewoners die geen korte afstanden zelfstandig kunnen lopen
door de wijk. In 2019 deden wij 8000 ritten met 35 vrijwilligers. We doen dit met kleine elektrische
invalidenauto's.
Ivmsport
Corona
rijden wij vanaf
niet meer, dat maakt
dat onzedie
klanten
enorm
Vooral
de pijp voor
en fietslessen
willenmaart
we andereorgaisaties
benadernen
dit al doen.
Zalwaarschijnlijk ook in de pijp zijn.
Een cultureel buurtfeest naar aanleiding van het Navruz nieuwjaar. Navruz betekent "Nieuwe dag" in de
Perzische (en andere) cultuur en dateert van lang voor de komst van de Islam. De activiteit biedt een
kennismaking/uitwisseling
voor de buurtbewoners
met de
Perzische
cultuur,
zoals
in het
Crisishulp2020
is een buurtinitiatief
die zich sterk maakt
voor
groepen
mensen
die het
opprogramma
dit momentvan
zwaar hebben door de corona crisis. Wij brengen daarom voedselpakketten rond voor mensen die dit hard
nodig
hebben.
hierbij aan: 800-1000
bejaarden,kinderen
mensen die
zijn
van
voedselbanken
iniets
deze
zware
Wij
gaan
tijdensDenk
de Coronacrisis
eenafhankelijk
Happy Thuis
Tas
bezorgen.
In de tasofzit
lekker
en iets om mee te spelen, en een flyer met tips en onze contactgegevens. Zo weten de kinderen dat er aan
hen
gedacht wordt
encorona
kunnenvirus
ze zich
ontspannen.
ik
organiseer
ivm het
eeneven
live streaming
schildersworkhop wat te volgen is per social media /
zoom , de deelnemers krijgen een pakket thuis opgestuurd met alle benodigdheden voor een gezellig
schilder
leer momentje
op afstand
Voor eenzame
ouderen met
weinig geld Beweeg en ontmoet! Doel: eenzame ouderen uit Zuidoost met
weinig geld en lichte fysieke en/of psychische problemen in beweging krijgen. Adviezen op het gebied van
lichaam,
ademhaling,
gedachten),
voeding.inAdvies
op maat.
Het
doel is
samen met massage,
kinderen meditatie,
uit de wijk affirmaties
een boekje (positieve
te maken met
de titel â€˜Kids
de Bijlmer
over
corona 2020â€™ (vooralsnog werktitel). Dit boekje wordt geschreven en geÃ¯llustreerd door kinderen uit
Zuidoost
zal gelardeerd
worden
met fotoâ€™s van
de kinderen
tijdens de workshops.
Dit willen
we doen
Ik
verzorgen
vanuit
mijn atelier
keramiekworkshops
op maat
aan geÃ¯nteresseerden
uit de buurt
( Bijlmer
Centrum), zo wil ik keramiek introduceren aan de buurt. ik geef handvormlessen en hierbij geef ik de fijne
kneepjes
en begeleiding
mee aan
deflat
deelnemer.
deelnemer
neemt wordt
na afloop
vankerstboom
het trajectop
hetde
gemaakte
Om
gezamenlijke
Kerstviering
in de
KruitbergDe
mogelijk
te maken,
er een
terp
geplaatst. De kerstboom wordt versierd met wenskaarten geschreven door de bewoners zelf en creatieve
versiering
gemaakt
doorSchrijven
de kinderen uit de flat tijdens twee zaterdagmiddagen in december. De kaartjes
Spoken
Souls
- Creatief
Spoken Souls is een workshop voor jongeren die geïnteresseerd zijn in creatief schrijven. denk aan poezië en
storytelling.projectaanvraag
Door middel vanbewegen
verschillende
opdrachten
wordt
deelnemer
gestimuleerd
om op
Uitbreiding
met eenzame
ouderen
in de
Zuidoost
In mijn
vorige projectaanvraag
stipte ik het al even aan: dat ik dit project graag zou uitbreiden met een e-book en/of filmpje als daar
behoefte
aan is. Ik heb
weken
een klein
onderzoek
gedaan
in hoeverre
ouderen
in kan
Zuidoost
Als
gepensioneerde
wilde
meafgelopen
meer voor
de buurt
als bewoner
inzetten
voor
de leefbaarheid.
Dat
zowel
sociaal als ten aanzien van de zorg voor de omgeving. Als trekker van de commissie notariÃ«le acte doe ik
een
aanvraag
voor
het betalen
van
de rekening ten behoeve
van een
in oprichting.
Speak
Up is een
platform
waarin
maatschappelijke
onderwerpen
eenstichting
plek krijgen
om belicht, onderzocht
en besproken te worden vanuit een kritische lens. De vanzelfsprekende dominante visies worden vanuit
verschillende
perspectieven
geanalyseerd.
Speak
daagt de
deelnemers
teBraids4Kidss-uitreiking
putten uit de rijke
Het
gaat om een
feestelijk event
´Be yourself,
loveUp
yourself´,
ook
bekend alsuit
deom
Miss
met meiden van 4 tot en met 12 jaar, bedoeld voor meiden van diverse komaf. Tijdens dit event krijgen de
meidenSMIB
allemaal
afzonderlijk
een mooiedat
titel,
zoals Missdoor
Star jongeren
of Miss I Believe.
Deze betiteling
en bekroning
Vanuit
Worldwide,
een platform
is opgericht
voor jongeren
uit de Bijlmer,
proberen we naast onze invloed middels muziek jongeren aan het lezen te krijgen. In de afgelopen 3 jaar zijn
er twee publicaties en hebben we een samenwerking met de OBA. Deze samenwerking heet de

2300
3000
3000

3000
280
500
500
500
500
500
500
550
700
750
800
1000
1000
1000

Buurtfonds

Datum

Aanvrager

Prive/Stichting

Gebieden

Betreft

Zuidoost

Oktober

Sherrrelle Naipal

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

Maart

Roosje Verschoor

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

Oktober

Omaira Mallory Toelsie

Privépersoon

Zuidoost Buurtoverstijgend

Zuidoost

April

Stichting Treasures

Stichting

Zuidoost Buurtoverstijgend

Zuidoost

Juli

Shain Foundation

Stichting

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

Juli

Daniel Bonsu

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

Mei

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

November

Stichting Berget Lewis & Shirma Rouse Stichting
Foundation
Livia Shah
Privépersoon

Zuidoost

Oktober

Bernard Asare

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

September

Bettina Perremuto

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

September

Elaisa Juliana Amora van der Kust

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

September

Shivanno Dragtenstein

Privépersoon

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

Juni

Stichting

Zuidoost Buurtoverstijgend

Zuidoost

Augustus

Stichting Quest for wisdom
foundation
De Cirkel van harmonie

Stichting

EGK-buurt (Bijlmer Oost)

Zuidoost

Januari

Stichting

Gaasperdam en Driemond

Zuidoost

Februari

Openbare Daltonsschool Nellestein
Amsterdam Zuidoost /Onderdeel van
Sirius, openbaar onderwijs
Stichting Samaiyan

Stichting

EGK-buurt (Bijlmer Oost)

Zuidoost

Augustus

Stichting GAM

Stichting

Zuidoost Buurtoverstijgend

Leer op hygiënische wijze kunst maken! Tijdens de tattoo workshop ervaar je hoe het is om een tattoo
artiest te zijn. Je volgt alle strenge GGD Richtlijnen en leert custom design, basis tattoo technieken en leuke
tips &april
tricks.
met professionals gaan
we leuke tattoo
ontwerpen
maken opDe
eenworkshop
gezond stukje
fruit.
Eind
wil Samen
ik een fotografie-workshop
organiseren
voor jongeren
uit Zuidoost.
zal draaien
om het in beeld brengen van je persoonlijke geschiedenis, je identiteit, je omgeving en de samenhang
daartussen.
Van elke
een ofvan
twee
fotoâ€™s
worden
geÃ«xposeerd
bij uit
OSCAM,
tijdenszuidoost
de
Het
project heeft
tot jongere
doel hetzullen
stimuleren
dialoog
tussen
jeugdige
en volwassen
Amsterdam
met een diverse achtergrond qua afkomst, religie, geaardheid en opleiding komende uit Amsterdam
Zuidoost.
De dialogen
zullen
een reeksgekookt
van 3 dialogen
zijn die door
worden
uitgevoerd
in de worden
Week van de Dialoog
Door
vrijwilligers
worden
maaltijden
die vervolgens
andere
vrijwilligers
rondgebracht naar de meest kwetsbare mensen in Zuidoost. Het gaat om mensen die in deze corona-tijd
nietaanbod
goed voor
kunnen
zorgen voor
en diedegeen
netwerk
hebben
naar hen omziet.
Een
vanzichzelf
creatieve
activiteiten
bewoners
van
Florijndat
en omgeving.
Buurtbewoners delen
vaardigheden als o.a. fietsreparatie en -onderhoud, fotografie, mozaÃ¯eken, animaties maken, knutselen,
recyclen.
Wedag
leren
van
en aan
en ‘s
maken
samen
een betere
buurt.
Vandaag de
is de
leider
vanelkaar
één van
werelds
grootste
natiesen
eenmooiere
bewezen
en notoir leugenaar. Leugens
spelen zolang als taal bestaat een belangrijke rol in de wereld. Leugens komen in verschillende formaten;
van hetBraaf
welbekende
‘leugentje
om
dat van
uitvirtuoze
wordt meegegeven,
tot aan de uitvoert
tabaksindustrie
Dywel
is een jongeman
van
23bestwil’,
uit Zuidoost
diehuis
graag
klassieke pianostukken
en
daarnaast ook zelf componeert. Dywel studeert dit academisch jaar af voor Bachelor Klassiek Piano aan het
ArtEZ Conservatorium
Zwolle.
klassiek
met Afro-Surinaamse
heeft Dywel
het ook
zijn
Project
a generation next
is eenAls
project
datpianist
de volgende
generatie uit deroots,
veranderende
wijken
een platform
wilt geven. Een platform voor hun creatieve talenten, waar deze volgende generatie een podium krijgt om
huniswensen
en ideologieÃ«n
hun toekomstige
leefomgeving
kenbaar te maken.
Wij zien dit als
een
van
Het
de bedoeling
dat ik een voor
jamsessie
ga organiseren
genaamd â€˜â€™ALL-IN
THE JAMâ€™â€™.
Met
deze
jamsessie wil ik het voor (jong) volwassenen mogelijk maken om samen te komen en muziek te maken.
In samenwerking met Juiciety organiseren we een minifestival voor mensen uit de buurt (en daarbuiten).
Het gaat om het informeren en inspireren van een gezonde leefstijl. Daarbij kijken we naar gezonde
voedselkeuzes,
enhet
selfcare.
dag kun je meedoen
aan verschillende
workouts
& workshops.
Met
dit projectsporten
willen wij
kunstDe
enhele
cultuuraanbod
in Amsterdam
Zuidoost vanuit
een zwart
perspectief
op de kaart zetten en willen wij het begrip van de Afrikaanse culturele tradities binnen de jongeren van
Amsterdam
Wij Mijn
vinden
vanishet
belang dat
de jongeren
opzoek gaan
hun eigen
zwarte
Graag
stel ikvergroten.
mij kort voor.
naam
Shivanno
Dragtenstein
choreograaf
ennaar
producent,
Ik ben
18 jaar
oud en eigenaar van een bedrijf genaamd Lastminutecrew. De core van het bedrijf is workshops organiseren
voor
nieuweQFWF
jonge gaat
talenten
die daarworkshops
gezien worden.
Echter is storytelling
het door COVID-19
niet mogelijk
deze
De stichting
een drietal
interculturele
online zetten
op haargeweest
videokanaal
en als Webinar aanbieden, als een soort 'summerschool': zowel voor buurtbewoners en
bibliotheekbezoekers
als voorenleerlingen
van lagere
en middelbare
school. We
willende3 kinderen
workshops
Half
augustus, na een relaxte
minder leuke
zomervakantie
in coronatijd,
moeten
uitonline
de
buurt weer naar school. Om ze weer hier voor in de stemming te brengen en ze hier op te focussen
organiseren
wij wat wij noemeniseen
meter Back
to School
Party. Middels
een quiz, discussies
over
Het
Bij&Bloem-Praatplantsoen
een1,5
installatie
waarin
de opvoedvragen,
de onzekerheden,
de meningen,
de regels, de markante uitspraken of gênante ontboezemingen op het gebied van relationele en seksuele
opvoeding
opbuurtfeest
allerlei manieren
kunstzinnig
zijnnieuwjaar.
in objecten,
beelden
of teksten.
De installatie
Een
cultureel
naar aanleiding
vanverbeeld
het Navruz
Navruz
betekent
"Nieuwe
dag" in de
Per\ische (en andere) cultuur en dateert van lang voor de komst van de Islam. De activiteit biedt een
kennismaking/uitwisseling
voor
de buurtbewoners
met de Perzische
Dramaserie
My Son is Fine en
interviews
over de jeugdcriminaliteit
incultuur,
Zuidoostzoals in het programma van

Zuidoost

April

Stichting Toekomst Muziek

Stichting

Zuidoost Buurtoverstijgend

Zuidoost

Augustus

Stichting For The People.

Stichting

Zuidoost

Juli

Het Bijlmerparktheater

Zuidoost

Maart

Zuidoost

Maart

Bijlmercentrum - Amstel III

Bedrag
toegekend
1200
1250
1450
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1700
2000
2000
2300
2900
3000

EGK-buurt (Bijlmer Oost)

Toekomst Muziek biedt risicojongeren van 12 tot 23 jaar een creatieve uitlaatklep en ondersteunt hen
tegelijk in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit doen we door hen vaardigheden aan te rondom het
schrijven, produceren en uitvoeren van (beats, rap en zang) muziek. Deze aanpak is uniek in Nederland. Na
Goodvibez020

Stichting

Bijlmercentrum - Amstel III

Congres over inclusievere stad, land en culturele sector

3000

Stichting Carabic

Stichting

Gaasperdam en Driemond

3000

Ieder Kind een eigen Boek!

Stichting

Zuidoost Buurtoverstijgend

In de eerste weekend van de zomervakantie wordt speciaal en alleen voor de inwoners van Zuidoost het
Gaaperplaspark een paar dagen omgedoopt tot een Buurtcamping en hebben ze de unieke kans om gezellig
met hun
burengeeft
te kamperen
in hun eigen
park. Alles op
dede
camping
wordt
verzorgdom
door
ente
Onze
stichting
gepersonaliseerde
kinderboeken
aan
basisschool
leerlingen
zomensen
het lezen
motiveren. De boeken hebben educatieve thema's, zoals veiligheid. De politie werkt mee aan het project en
helpt ons bij de uitreiking.

3000

3000

Buurtfonds

Datum

Aanvrager

Prive/Stichting

Gebieden

Betreft

Zuidoost

Mei

Stichting Philomela

Stichting

Bijlmercentrum - Amstel III

Zuidoost

Oktober

Vereniging Skatemates, ik heb het
Vereniging
initiatief genomen voor een skateplein
in de k-buurt

Vanwege het Coronavirus gaan wij balkon serenades geven bij verzorgingscentra voor ouderen. Philomela
geeft al 12 jaar concerten binnen de verzorgingscentra, maar omdat dit nu niet kan geven wij de concerten
buiten
zodat de
ouderen
op die manier
van de muziek
kunnen
genieten.
Tijdens
concertwillen
worden
er
Het
realiseren
van
een skateplein
in de K-buurt!
Ik zie een
groeiende
behoefte
dathet
jongeren
sporten
wanneer hun dat uitkomt. Urban sporten lenen zich daar goed voor en groeit aan polulariteit. We willen
samen met de jongeren uit de buurt ontwerpen, bouwen en een sportieve ontmoetings ruimte creeeren.

EGK-buurt (Bijlmer Oost)

Bedrag
toegekend
3000
3000

