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VOORWOORD

Welkom in het jaarverslag van Stichting Mensen Maken Amsterdam over het jaar

2021. Het tweede jaar waarin we moesten omgaan met de uitdagingen en

onzekerheden van een wereldwijde pandemie die ook Amsterdam en de

Amsterdammers hard bleef raken. We sloten 2020 af in verwondering over hoe

goed het lukte om alles door te laten draaien als buurtfondsen. Eind 2021 zagen we

voor het eerst toch duidelijk effect op onze cijfers. Minder aanvragen, minder

donaties, minder activiteiten dan we gehoopt hadden. 

 

Maar wordt dit dan een jaarverslag in mineur? Nee, maar we zien het wel als een

opdracht om een eerlijk verhaal te brengen. Eerlijk over hoe we als jonge

zelfstandige stichting dit jaar hebben ervaren. Dus er is ruimte voor hoogtepunten,

voorbeelden van prachtige projecten en een terugblik van ieder buurtfonds. Maar er

is ook ruimte voor wat er moeizaam was, wat we loslaten, waar we nog eens goed

over na moeten denken. Misschien is dat wel wat de corona-crisis ons bracht,

noodgedwongen een pas op de plaats en met meer realisme en focus het nieuwe

jaar tegemoet. 

 

Maar voordat u verder leest willen we eerst nog een moment nemen om al onze

mensen te bedanken. En dan bedoelen we; de aanvragers, de buurtcomitéleden, de

lokale coördinatoren, de teamleden, de partners en financiers die er in 2021 voor

wilden gaan. Samen met hen blijven we ons inzetten om Mensen die Amsterdam

willen Maken te ondersteunen in hun plannen. 
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TERUGBLIK 2021

We hebben het jaar gebruikt om met buurcomitéleden te onderzoeken hoe we

initiatiefnemers die de gehele stad bedienen beter tegemoet konden komen. We

draaiden een pilot met stadsbreed beoordelen met 1 buurtcomité voor de stad

samengesteld uit leden van verschillende buurtcomités. Initiatiefnemers die bij meer

dan 1 buurtfonds een aanvraag deden werden beoordeeld door dit buurtcomité;

Buurtfonds PLUS. Na vier maanden was de conclusie dat we per buurtfonds toch de

beste beoordeling konden geven. De kennis zit lokaal. Aanvragers die bij meer dan één

buurtfonds indienen ontvangen dus ook per buurtfonds nog steeds een toekenning.

Gedurende de pilot van vier maanden ontvingen we te weinig aanvragen bij meer dan

één buurtfonds om een aparte regeling op te tuigen daarvoor dergelijke aanvragers.

Wellicht brengt komend jaar - als er weer meer kan – daar verandering in.  

 

De Amsterdam Impuls voeren we samen met de MAEX uit. Initiatiefnemers kunnen hier

terecht voor een impuls die hun organisatie versterkt. Dit jaar hebben we met de

Amsterdam Impuls geëxperimenteerd met thema’s. Een impuls rondom voedsel: Heel

Amsterdam Gevoed en een Amsterdam Impuls rondom het thema Armoede. We

merkten dat initiatiefnemers zich daardoor directer voelen aangesproken en dat de

beoordeling beter verloopt. Deze pilot zetten we voort! In totaal ontvingen we 98

aanvragen, waarvan er 39 werd toegekend voor een totaalbedrag van 88.853,40 euro.

Voorbeelden van ondersteunde aanvragen waren het trainen van vrijwilligers, het

opzetten van een donatieportal, hulp bij het opstellen van een social media plan en het

dekken van notariskosten. 
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Een laatste experiment is dat we onderzoek hebben gedaan naar het wel of niet

standaard aanbieden van vrijwilligersvergoedingen aan onze buurtcomitéleden .We

merkten dat er heel verschillend om wordt gegaan met een vrijwilligersvergoeding:

sommige mensen willen hun vrijwillige vergoeding teruggeven aan hun buurtfonds,

terwijl anderen zo'n bijdrage hard nodig hebben. Een vrijwilligersvergoeding kan juist

een incentive zijn voor mensen om deel te nemen aan het buurtcomité, voor jongeren

of mensen met een kleine beurs. Anderen zien de vergoeding van hun tijd juist in het

feit dat ze meer mensen leren kennen, de buurt beter leren waarderen en een netwerk

creëren. We willen voor beide groepen in 2022 beter beleid maken, zodat er voor

iedereen een passende beloning komt.   

1. Experimenten



Het voortduren van de corona-crisis in 2021 heeft van iedereen veel gevraagd. Als

samenleving moesten we omgaan met voortdurende onzekerheid, steeds uitgestelde

plannen, gebrek aan afwisseling en sociaal contact. Al deze dingen hebben ook onze

organisatie, de buurtfondsen en buurtcomités en onze aanvragers geraakt. Voor het

eerst in vijf jaar groeide het aantal aanvragen niet voorbij het aantal van 2020, ondanks

de lancering van een zevende buurtfonds in Amsterdam Centrum in juli 2021. We

kregen te maken met uitputting en voelden de druk met ons hele team. Het eerlijke

verhaal over 2021 is dat we het als een bijzonder zwaar jaar hebben ervaren, ondanks

de hoogtepunten die er zeker ook waren.  
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2. Impact Covid-19

Ontwikkelen als jonge stichting betekent soms even stilstaan en goed kijken naar wat je

doet en waarom. Ondanks, of misschien wel dankzij, de beperkingen van Corona was

2021 een jaar waarin we veel aandacht hebben besteed aan het ontwikkelen en

bestendigen van onze organisatie en werkwijze. We hebben met het hele team een

eerste aanzet gedaan voor een Theory of Change, maakten een SWOT-analyse om voor

onszelf en voor financiers/partners inzichtelijk te maken waar onze kansen en

kwetsbaarheden liggen en ontwikkelden voor alle teamleden een jaarplan met

kwartaaldoelen voor 2022. Daarnaast werd Fonds voor Centrum gelanceerd en vierden

we daaromheen een prachtig feest in de Oude Kerk met buurtbewoners, buurtcomité-

leden, ons team en heel veel betrokken partners.  

3. Ontwikkeling 



WIE WE ZIJN

We merken dat, na zeven jaar bouwen aan buurtfondsen, dit in onze ontwikkeling

als stichting een mooi moment is om, wat we doen en waarom we het zo doen en

wat daarvoor nodig is, tegen het licht te houden. Een ToC is daarvoor een fijne

methode. 

We blijven in onze beschrijving van ons initiatief soms te veel hangen in het wat en

mogen minder bescheiden zijn over het wat er dan gebeurt. Niet alleen vertellen

over hoe de buurtfondsen werken en waarom de buurtfondsen er moeten zijn, maar

ook vertellen over wat er dan in potentie verandert in een leven, een straat, een

buurt of de stad. De methode dwingt ons om uitspraken te doen, hoe voorzichtig

ook, over de impact van onze werkwijze.

Tenslotte gaan de meest gestelde vragen aan ons bijna zonder uitzondering over in

hoeverre we anders zijn dan bestaande vormen van financiering (fondsen, gemeente

Amsterdam) en over de verhouding tussen het budget dat de buurtfondsen

verdelen en de overige kosten. Door onze werkwijze in deze vorm op te schrijven

hopen we een helder antwoord te bieden op beide vragen.

Een verandertheorie, wat is dat eigenlijk? ‘Theory of Change is een methodologie voor

planning, participatie en evaluatie die wordt gebruikt in bedrijven, filantropie, not-for-

profit en overheidssectoren om sociale verandering te bevorderen’ zo staat op

Wikipedia. 

Hierna volgt een overzicht van de activiteiten die wij ondernemen om die sociale

veranderingen te weeg te brengen in Amsterdam, tot welke output die activiteiten

leiden (welk concreet resultaat we boeken), wat we nodig hebben om die activiteiten te

kunnen ondernemen (inputs) en tot welke effecten die output leidt. Simpeler gezegd,

we willen beter kunnen uitleggen wat Mensen Maken Amsterdam doet, wat voor

betekenis dat heeft in de buurt en wat voor verandering dat in gang zet.

Het werken met zo’n Theory of Change heeft voor ons drie redenen:
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1. Theory of Change Stichting MMA
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Buurtcomitéleden van diverse achtergrond, leeftijd, buurten, expertises en cultuur.
Aanvragers (Amsterdammers met goede plannen voor hun buurt
Team Stichting Mensen Maken Amsterdam (strategie, funding, communicatie, procedure,
vrijwilligerszorg)
Communicatie en zichtbaarheid
Funding & De creativiteit om deze op te halen
Locaties om te werken/vergaderen
Kennis van de buurt
Een backoffice (aanvraagsysteem)

Inputs

Activiteiten
Persoonlijke
aandacht
Introductie-
workshop
Zachte landing
nieuwe bc's
Academymiddag

Zorgen voor de
mensen (intern)

Bereikbaar zijn
Spreekuren
Begeleiding
aanvraag
Training 
Op bezoek gaan

Zorgen voor de
mensen
(aanvragers)

Elke maand een
vergadering &
besluit
Direct contact bij
vragen
De uitslag op de
buurtfondswebsite

Snelle en
transparante
procedure

Spreekuren op
locate
Fysiek aanwezig
zijn met het
buurtfonds op
buurtevents
Communicatie
online en offline
gericht op de buurt

De buurt in

Buurtfonds Live
Jaarlijkse Geefweek
Geefvraag verweven
in communicatie
Buurtfonds events
Aanvragen doen

Fondsenwerving
gericht op
Amsterdammers met
grote partners als basis

70 buurtcomité-
vergaderingen
waarin de buurt
samen besluit over
de aanvragenOutputs

meer dan 100
Amsterdammers
vrijwillig betrokken
als buurtcomitélid

meer dan 500
aanvragen van
Amsterdammers
met een goed idee

meer dan 500
Amsterdammers
betrokken als gever

meer dan 200
buurtprojecten
gerealiseerd

20 workshops en
trainingen
gerealiseerd voor
aanvragers en
buurtcomitéleden

meer dan 50.000
Amsterdammers bereikt
als
toeschouwer/deelnemer
gesteunde projecten

70 bijzondere
gesprekken over de
buurt met onverwachte/
onbekende
gesprekspartners

rond de 500.000
euro verdeeld in de
buurt

rond de 5000
volgers op de
socials van de
buurtfondsen

Outcomes

Impact

Eigenaarschap 

in de buurt/van de
buurtfondsen 

vergroot 
door funding vanuit
de buurt

Nieuwe verbindingen
gelegd, netwerk
vergroot en kennis
vergaard

door buurtcomitéleden

tijdens de
vergaderingen,
trainingen en workshops

Meer Amsterdammers 

met elkaar in gesprek 

over de buurt 

Meer Amsterdammers
komen in actie 

 & 

maken de buurt mooier

Toename
betrokkenheid bij
de eigen buurt in
Amsterdam

Meer begrip voor de
ander in Amsterdam

Toename
woonplezier en
empowerment van
Amsterdammers

W
at

 e
r 

d
an

 g
eb

eu
rt

 in
 A

m
st

er
d

am
W

at
 w

ij 
d

o
en

THEORY OF CHANGE
Stichting Mensen Maken Amsterdam 

Context
Wat de Gemeente doet
Covid-19
Economisch klimaat

Aannames
Dat bc's & aanvragers gebruik maken
van training
Dat het contact tussen bc's en
aanvragers duurzaam is.

Aannames
Dat een gesprek tussen Amsterdammers
tot meer begrip leidt.
Dat nieuw netwerk, kennis en
verbindingen ingezet worden



WAT WE GEDAAN HEBBEN

In 2021 bestond Fonds voor Oost zeven jaar! Om dit te vieren organiseerden we in juli

een zomerborrel voor initiatiefnemers, aanvragers, partners en andere betrokkenen. Een

middag waar mensen elkaar konden ontmoeten en nieuwe samenwerkingen zijn

ontstaan. 

Het aantal aanvragen in Oost nam dit jaar iets af, een duidelijk gevolg van de

coronamaatregelen, maar toch wisten we weer bewoners te bereiken die nooit eerder

ergens anders een aanvraag deden. Hoewel de maatregelen het ook voor het

buurtfonds moeilijker maakten om in de buurt aanwezig te zijn, is er geprobeerd zo veel

mogelijk mensen te ontmoeten. Zo was Fonds voor Oost aanwezig bij

informatiemarkten in de buurt, kennisavonden in buurthuizen en hebben we veel

persoonlijke gesprekken met bewoners gevoerd. 

JAARVERSLAG / PAGINA 7

1. Activiteiten per buurtfonds 

29 toekenningen

55.169 euro
toegekend

12 stichtingen, 6
vereniging en  11
privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

70 aanvragen

60.000 euro
budget10

buurtcomitévergaderin
gen



Het buurtcomité werd in 2021 versterkt met drie nieuwe leden: Kay de Vries, Marianne

van Kalmthout en Mohan Verstegen. Vanuit Science Park en Oostpoort brengen zij

kennis uit twee buurten die nog niet gerepresenteerd werden binnen het buurtfonds.

Daarnaast brachten zij drie uiteenlopende profielen mee die zorgen voor nieuwe

perspectieven binnen de groep. 

Favoriete projecten van het buurtcomité die dit jaar werden ondersteund waren o.a.

kinderactiviteiten bij Jeugdland, de buurttuinen in de Transvaal en de open dag voor de

buurt van de Muiderkerk. 

Om goed in contact te blijven en mee te bewegen de behoeftes in de buurt werd er dit

jaar een evaluatieformulier uitgezet bij zowel het buurtcomité als onder alle aanvragers.

Het leeuwendeel van de evaluaties waren positief, met name was men positief over de

snelheid, de transparantie alsook het advies dat aanvragers kregen. Tips die Fonds voor

Oost meekreeg vanuit de buurt waren o.a. meer projecten bezoeken, minder streng

beoordelen en meer hulp bij het indienen van een aanvraag. Het buurtcomité sprak de

wens uit om nog meer kleine aanvragen te willen ontvangen en nog meer de

samenstelling van het buurtcomité te versterken. 
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Aangevraagd Toegekend
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De buurtinitiatieven hebben in totaal voor een bedrag van
€144.601 aangevraagd via ons digitale formulier op de
website. Fonds voor Oost heeft €55.169 toegekend aan
mooie initiatieven die de buurt mooier, beter en leuker
maken.

Ingediend Toegekend In 2020 ontving Fonds voor Oost  106 aanvragen waarvan
er 45 werden toegekend. De buurtinitiatieven vroegen dat
jaar €207.024 aan. Hiervan werd €70.872 toegekend. 
In 2021, mede voor de Covid 19 maatregelen ontving Fonds
voor Oost 70 aanvragen waarvan zij 29 projecten voor een
bedrag van €55.169 hebben toegekend. 
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Groen en publieke ruimte 

Kunst, cultuur en cultuurparticipatie 

Sport en Spel 
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Voedsel en/of gezond eten 

Zorg en welzijn 

Doelgroepen toegekende projectenThema's toegekende projecten
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Kinderen tot 12 jaar
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Projectvoorbeeld #1
Een aanvraag van een bewoner van Oost samen met Stichting Trio Thuis. Een aantal zangsessies
met buurtbewoners in de open lucht waar bewoners canons zingen onder begeleiding van
muzikanten. Fonds voor Oost kende 1500 euro toe waarmee dit onderdeel van de plannen
gerealiseerd kon worden.
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'We breidden de zangsessies met

buurtbewoners uit naar steeds andere

plekken. Dit bleek een goede zet. Op het

Afrikanerplein leidde de samenwerking

met de buurttuin tot een grote opkomst. 

Erg leuk was de aanwezigheid van veel

kinderen, die allen enthousiast meezongen

en -dansten. 

 

Na de zomervakantie pakten we het

zingen weer op en organiseerden we

sessies op het Transvaalplein. Wij

ontmoetten daar bewoners van een hele

diverse culturele achtergrond en van hen

leerden wij nieuwe liedjes. Daarvan

maakten wij weer mooie strijktrio

arrangementen. '

'Tot onze spijt werd de aanvraag bij

het Fonds Podiumkunsten niet

gehonoreerd. Gelukkig konden we

met de bijdrage van het Fonds voor

Oost toch een essentieel onderdeel

van ons plan uitvoeren; het Zingen

met de Buurt.'

'Zingen bleek een fantastische manier

om buurtbewoners met elkaar te

verbinden in een tijd waarin menselijk

contact belangrijker dan ooit was,

maar tot een minimum beperkt werd

door de maatregelen i.v.m. Corona.'

Terugblik van de aanvragers:

Project: Pleinen vol Muziek - Zingen met de

Buurt

Bijdrage Fonds voor Oost: 1500 euro

Aantal deelnemers in Oost: 175

Buurten in Oost: Transvaalbuurt



In november 2021 bestond Fonds voor Zuidoost drie jaar! Het aantal aanvragen in

Zuidoost nam dit jaar iets af, een duidelijk gevolg van de coronamaatregelen, maar toch

wisten we weer nieuwe bewoners en initiatieven in de buurt te bereiken. Daarnaast

heeft de stichting een aantal keer de coördinatie van Fonds voor Zuidoost

overgenomen in verband met omstandigheden. Hierdoor is het buurtfonds een paar

periodes minder aanwezig geweest in de buurt. 

Daarnaast is er dit jaar flink ingezet op het vinden van nieuwe buurtcomité-leden. We

namen afscheid van een aantal leden die er vanaf het begin bij waren en gingen op

zoek naar nieuwe perspectieven. In 2021 sloten er maar liefst negen nieuwe leden aan:

Victoria Farrely, Sandy Elsaify, Leandro Margaret, Fadil Shewpersad, Ingrid Ramdien,

Derek van Beelen, Sterre Wolthuis Scheeres en Anna Lisa Albers. Allen betrokken

Zuidoost bewoners met uiteenlopende perspectieven.
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28 toekenningen

52.811 euro
toegekend

14 stichtingen, 1
vereniging en  13

privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

58 aanvragen

60.000 euro
budget10

buurtcomitévergaderin
gen



Favoriete projecten van het buurtcomité die dit jaar werden ondersteund waren o.a. de

skatebaan en een mooi project rondom leesbevordering bij kinderen. 

Om goed in contact te blijven en mee te bewegen met de buurt en onderling werd er

dit jaar een evaluatieformulier uitgezet bij zowel het buurtcomité als alle aanvragers. De

meeste aanvragers waren positief over het buurtfonds, specifiek over de fijne en

heldere communicatie, de terugkoppeling na een afwijzing en het toegankelijke

verantwoordingsformulier. Tips die we vanuit de buurt meekregen was de wisseling van

de wacht van de contactpersoon en hierbij de verminderde bereikbaarheid van het

buurtfonds. Het buurtcomité zelf was blij met de sfeer op vergaderingen, de

gezamenlijke beoordeling en de diversiteit aan aanvragen die binnenkwamen. Ze

zouden meer willen inzetten op het bezoeken van projecten, meer zicht willen hebben

op hoe projecten zijn verlopen en in 2022 aandacht willen besteden aan de

groepsvorming vanwege het groot aantal nieuwe leden. 
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Doelgroepen toegekende projectenThema's toegekende projecten

Welke buurten in zuidoost ontvingen het meeste geld?

Aangevraagd Toegekend
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De buurtinitiatieven hebben in totaal €118.405
aangevraagd via ons digitale formulier op de website.
Fonds voor Zuidoost heeft €52.811 toegekend aan mooie
initiatieven die de buurt mooier, beter en leuker maken.

Ingediend Toegekend
In 2020 ontving Fonds voor Zuidoost  74 aanvragen
waarvan er 38 werden toegekend. De buurtinitiatieven
vroegen dat jaar €149.942 aan. Hiervan werd €58.380
toegekend. 
In 2021, mede voor de Covid 19 maatregelen ontving
Fonds voor Zuidoost 58 aanvragen waarvan zij 28
projecten voor een bedrag van €52.811 hebben toegekend. 
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Projectvoorbeeld #2
Een aanvraag van Free&Style bij Fonds voor Zuidoost. Met de bijdrage van 2500 euro kon Free&
Style bij buitensportplaats XPO11 een aangepaste DJ-set bouwen voor Jeffrey Ahenkan. 
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Jeffrey Ahenkan (28) heeft een lichte

verstandelijke beperking en woont bij zijn

ouders in Amsterdam Zuidoost. Met de

nieuwe DJ-set traint hij 3 keer per week. 

Hij heeft inmiddels optredens gedaan op

evenementen van XPO11 & Prospect

Eleven, op verschillende plekken in

Zuidoost waaronder de Amsterdamse

poort én opgetreden bij de afsluitende

vergadering van Fonds voor Zuidoost.  

We zouden graag een speciale DJ

booth voor Jeffrey Ahenkan inrichten,

zodat hij daar dit voorjaar en zomer

zijn DJ skills kan oefenen en

uitbreiden. Een aparte DJ booth met

een silent disco met mooie verlichting

en een eigen Jay Free banner!

'Vanaf volgende maand zal XPO11 op

de parkeerplaats van Prospect Eleven

in gebruik gaan. De afgelopen

maanden heeft Jeffrey Ahenkan,

XPO11 ontzettend veel en goed

geholpen. Hij staat werkelijk altijd

voor ons, de kunstenaars en de

artiesten klaar. We willen hem daarom

graag persoonlijk bedanken en dienen

deze aanvraag als verrassing voor

hem in.'

Wat was de vraag?

Project: Aangepaste DJ-set voor DJ Jay-Free

Bijdrage Fonds voor Zuidoost: 2500 euro

Aantal deelnemers in Zuidoost: 500

Aantal activiteiten: Meerdere optredens met

als hoogtepunt een optreden op de laatste

buurtcomitévergadering van Fonds voor

Zuidoost in 2021



In 2021 bestond Fonds voor Noord drie jaar! Qua coördinatie heeft Fonds voor Noord

een wat roerig jaar achter de rug. Vanwege omstandigheden heeft de stichting

meerdere malen de coördinatie van het buurtfonds over moeten nemen. Dit heeft

waarschijnlijk bijgedragen aan het lager aantal aanvragen en minder aanwezigheid in de

buurt dan we hadden gewild. 

Het buurtcomité werd in 2021 versterkt met vier nieuwe leden: Joyce Adams, Indra

Damwijk, Sanoe Sadhoe en Noah van Nieuwenhoven. Zij vertegenwoordigen o.a.

Holysloot, De Banne en Slotermeer. Bovendien betekende dit vier nieuwe perspectieven

die zorgden voor meer diversiteit op het gebied van leeftijd, doelgroep en expertise.  
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30 toekenningen

65.799 euro
toegekend

20 stichtingen, 3
vereniging en 7
privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

87 aanvragen

60.000 euro
budget10

buurtcomitévergaderin
gen



Favoriete projecten van het buurtcomité die dit jaar werden ondersteund waren o.a.

een project rondom inclusiever lesmateriaal op scholen in Noord en workshops waar

jongeren uit Noord zelf een eigen Noord-pak konden maken.

Om goed in contact te blijven en mee te bewegen met de buurt en onderling werd er

dit jaar een evaluatieformulier uitgezet bij zowel het buurtcomité als alle aanvragers.

Het leeuwendeel van de evaluaties was positief. Aanvragers waren te spreken over de

heldere en snelle communicatie, goede voorlichting en het projectbezoek. Tips die

Fonds voor Noord meekreeg vanuit de buurt waren o.a. meer de buurt in, spreekuren

organiseren, een inclusiever buurtcomité en extra budget. Het buurtcomité gaf aan dat

de diversiteit van projecten dit jaar omhoog is gegaan en dat het buurtfonds weer

gegroeid is. Tegelijkertijd ontstond ook het gevoel dat als het aantal aanvragers blijft

toenemen en het besteedbare budget gelijkt blijft, het in de toekomst lastig kan

worden. 
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Doelgroepen toegekende projectenThema's toegekende projecten

Welke buurten in noord ontvingen het meeste geld?

Ingediend Toegekend

De buurtinitiatieven hebben in totaal €193.364 aangevraagd
via ons digitale formulier op de website. Fonds voor Noord
heeft €65.799 toegekend aan mooie initiatieven die de
buurt mooier, beter en leuker maken.

Ingediend Toegekend
In 2020 ontving Fonds voor Noord 73 aanvragen waarvan er
32 werden toegekend. De buurtinitiatieven vroegen dat jaar
€158.602 aan. Hiervan werd €47.600 toegekend. 
In 2021 ontving Fonds voor Noord 87 aanvragen waarvan zij
30 projecten voor een bedrag van €65.799 hebben
toegekend.
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Projectvoorbeeld #3
Met een bijdrage van 1500 euro van Fonds voor Noord kon Stichting Florakokjes wekelijks
gezonde maaltijden koken met kinderen uit minimagezinnen. 
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De kids hebben kennisgemaakt met

gerechten uit verschillende culturen: van

zuurkoolstamppot tot roti kip.

Samenwerken in de keuken, maar ook

vooraf samen boodschappen doen en na

afloop samen opruimen en afwassen bleek

soms lastig, maar juist daarom ook heel

leerzaam. 

Het project heeft bijgedragen aan de

doelen van Stichting Florakokjes: gezond

eten, ontwikkelen van sociale

vaardigheden, respect krijgen voor elkaars

culturen en het vergroten van de sociale

contacten in de buurt.  

In september zijn wij verhuisd naar onze

nieuwe locatie aan de Kamperfoelieweg

207 (Het Antoniushuis). De nieuwe locatie

bracht wat praktische uitdagingen met

zich mee. Er miste keukengerei. 

Een deel van dit probleem is inmiddels

opgelost en wij hopen volgend jaar nog

wat extra materiaal te kunnen aanschaffen.

Daarnaast bleken er extra vrijwilligers

nodig.

Wat is er gelukt?

Project: Gezonde maaltijden met kinderen uit

Noord

Bijdrage Fonds voor Noord: 1500 euro

Aantal deelnemers in Noord: 750

Aantal activiteiten: 25 clubweekenden

Aantal vrijwilligers: 12 peer weekend

Wat ging er minder goed?



In november 2021 bestond Fonds voor West twee jaar! Hoewel het grootste deel van

dit bestaan zich in coronatijd heeft afgespeeld, heeft het buurtfonds een aantal kleine

maar goede stappen gezet om positie in West in te nemen. Het buurtcomité werd in

2021 versterkt met Julie Weijers, Yakunu van Santen en Koike Hess. Zij

vertegenwoordigen o.a. Oud-West, Bos en Lommer en de Staatsliedenbuurt. Bovendien

betekende dit drie nieuwe perspectieven die zorgden voor meer diversiteit op het

gebied van leeftijd, doelgroep en expertise.  

Het aantal aanvragen in West nam dit jaar iets af, een duidelijk gevolg van de

coronamaatregelen. Het buurtfonds was bovendien nog zo jong dat zij (nog) niet kon

teren op de bekendheid van hiervoor. Halverwege het jaar hebben we ook afscheid

genomen van de lokale coördinator, Dirk Kelderman, die vanaf het begin betrokken was

bij het buurtfonds. Hierom heeft de stichting tijdelijk de coördinatie van het buurtfonds

overgenomen. Dit heeft waarschijnlijk ook bijgedragen aan het lagere aantal aanvragen

en minder aanwezigheid in de buurt dan we hadden gewild.  

I
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16 toekenningen

35.976 euro
toegekend

12 stichtingen, 2
vereniging en 2
privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

34 aanvragen

60.000 euro
budget10

buurtcomitévergaderin
gen



In het najaar zijn we gestart met een nieuwe lokale coördinator voor de rest van 2021.

Einde van het jaar hebben we in samenspraak besloten om de opdracht daar bij te laten

en in 2022 op zoek te gaan een nieuwe coördinator voor langere tijd. 

Favoriete projecten van het buurtcomité die dit jaar werden ondersteund waren o.a. de

nieuwe luifel voor speeltuin De Gibraltar, de Kledingbank West en projecten voor en

door jongeren. 

Om goed in contact te blijven en mee te bewegen met de buurt en onderling werd er

dit jaar een evaluatieformulier uitgezet bij zowel het buurtcomité als alle aanvragers.

Het leeuwendeel van de evaluaties was positief. Aanvragers waren te spreken over de

heldere communicatie, snelle procedure, professionaliteit en het meedenken van het

buurtfonds. Tips die Fonds voor West meekreeg vanuit de buurt waren o.a. beter

bereikbaar zijn, betere terugkoppeling en meer buurtkennis in het buurtcomité. Het

buurtcomité gaf aan blij te zijn met de samenwerking intern dit jaar en het gevoel om

de buurt (verder) te helpen. Wel gaf het comité zelf aan dat de samenstelling van het

buurtcomité nog versterkt kan en moet worden en dat zij graag meer kleine aanvragen

van privé-personen ontvangen.
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Doelgroepen toegekende projectenThema's toegekende projecten

Welke buurten in west ontvingen het meeste geld?

Ingediend Toegekend
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De buurtinitiatieven hebben in totaal €84.166
aangevraagd via ons digitale formulier op de website.
Fonds voor West heeft €35.976 toegekend aan mooie
initiatieven die de buurt mooier, beter en leuker maken.

In 2020 ontving Fonds voor West 52 aanvragen waarvan
er 24 werden toegekend. De buurtinitiatieven vroegen dat
jaar €99.649 aan. Hiervan werd €39.550 toegekend. 
In 2021, mede door de Covid 19 maatregelen ontving
Fonds voor West 34 aanvragen waarvan zij 16 projecten
voor een bedrag van €35.976 hebben toegekend. 
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Projectvoorbeeld #4
Met een bijdrage van 2070 euro van Fonds voor West kon het Tuinkafé van 'I can change the
world with my two hands' worden opgeknapt. Het Tuinkafé is een groene oase voor bewoners
middenin de Baarsjes.
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Het Tuinkafé bij I can change the world

with my two hands is een groene oase

middenin de Baarsjes. Op het

binnenterrein (1200m2) werken de

initiatiefnemers aan vergroening en

verduurzaming in de buurt. Ze laten zien

wat mogelijk is, en stimuleren bewoners

zelf bij te dragen aan een meer gezonde

en circulaire stad.

Wat was de vraag?

Project: Opknappen Tuinkafé 

Bijdrage Fonds voor West: 2070 euro

Aantal deelnemers in West: 1000

De initiatiefnemers dienden in maart 2021

een aanvraag in bij Fonds voor West voor

o.a. het onderhoud van het café met hun

opening van mei in zicht. 

Met het geld van Fonds voor West

hebben zij nieuw servies en apparatuur

gekocht en een buitenkast voor de stekjes

ruil van buurtbewoners. Ook is een meer

geïnvesteerd in publiciteit en bekendheid

van de binnentuin. 



In juli 2021 werd ons zevende buurtfonds gelanceerd in het Centrum van Amsterdam!

Een moment waar we lang naartoe hebben gewerkt en feestelijk van start ging in de

Oude Kerk. Met de komst van Fonds voor Centrum bedienen we officieel bewoners in

de héle stad. Iets daarvoor gingen we al live met de Fonds voor Centrum website met

een gloednieuwe huisstijl voor alle buurtfondsen.

In aanloop naar de lancering toe kon Fonds voor Centrum gebruik maken van alle

kennis en ervaring die inmiddels is verzameld bij MMA, zowel bij de stichting zelf alsook

de lokale coördinatoren van de andere buurtfondsen. In samenwerking met twee lokale

coördinatoren Michel en Anouschka verzamelden we maar liefst tien betrokken

buurtbewoners die plaatsnamen in het buurtcomité en hielpen bij de organisatie van de

lancering en de beoordeling van de allereerste aanvraag-ronde in juli. Vanaf september

2021 ging de procedure van Fonds voor Centrum officieel van start. In totaal ontving

het buurtfonds in vier maanden 34 aanvragen met uiteenlopende thema’s! Een goede

en succesvolle start. 
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16 toekenningen

20.600 euro
toegekend

11 stichtingen, 0
verenigingen en 5

privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

34 aanvragen

25.000 euro
budget10

buurtcomitévergaderin
gen
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Doelgroepen toegekende projectenThema's toegekende projecten

Welke buurten in centrum ontvingen het meeste geld?

Aangevraagd Toegekend
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De buurtinitiatieven hebben in totaal €41.250 
 aangevraagd via ons digitale formulier op de website.
Fonds voor Centrum heeft €20.600 toegekend aan mooie
initiatieven die de buurt mooier, beter en leuker maken. 

In 2020 bestond fonds voor Centrum nog niet. Fonds
voor Centrum werd in juli 2021 opgericht en vanaf
september 2021 konden buurtbewoners een aanvraag
indienen.. 
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Projectvoorbeeld #5
Met een bijdrage van 2100 euro van Fonds voor Centrum kon stichting Accu een Lichtjes Parade
organiseren op de Oostelijke Eilanden. Het buurtcomité was enthousiast over dit project omdat
het echt kon zorgen voor verbindingen tussen buurtbewoners en ze vonden het een mooi
eerbetoon aan iedereen die iemand tijdens de corona-pandemie verloren was. 
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Jos Zandvliet schreef special voor de

gelegenheid een lied ‘Ik hou je in mijn hart’.

Een twintigtal buurtbewoners studeerde

samen met Jos het nummer in om het te

laten horen in de buurt.   

Terugblik aanvragers

Project: Organiseren Lichtjes Parade

Bijdrage Fonds voor Centrum: 2100

Aantal deelnemers in Centrum: Ruim 100

buurtbewoners van de Oostelijke eilanden

namen deel aan de lichtjestocht en droegen

een lichtje met een naam van een dierbare.  

'Veel mensen zagen elkaar die avond voor

het eerst. Het zorgde meteen voor

verbinding. Er werden verhalen gedeeld

en iedereen keek uit om tijdens de

Lichtjestocht mee te zingen.'

'Ruim honderd buurtbewoners van de

Oostelijke Eilanden namen deel aan de

Lichtjestocht en droegen een lichtje met

een naam van een dierbare mee. Het was

een indrukwekkende tocht voor jong en

oud. De lichtdieren en lichtgevende

engelen zorgden ervoor dat het ook voor

kinderen ‘licht’ bleef. We werden op de

route veel aangesproken door

buurtbewoners. ‘Wat mooi!, waar is dit

voor?’ En als ze de uitleg hoorden was de

reactie heel positief. Velen sloten nog aan

of kwamen later voor het

Lichtjesprogramma. '

'Onder het genot van een drankje en

drankje (met smaken uit de buurt vanuit

diverse achtergronden) werd er nog een

hele tijd nagepraat. Ontroerende verhalen

over liefde en gemis werden gedeeld.'  



In juni 2021 bestond Fonds voor Nieuw-West drie jaar! De aansluiting van Fonds voor

Nieuw-West bij Stichting MMA was het belangrijkste focuspunt in 2021. Voor het eerst

sinds de start van het buurtfonds in Nieuw-West kwam de aanvraagprocedure en

projectadministratie volledig bij MMA te liggen en dit moest goed afgestemd worden. In

samenwerking met de lokale coördinator hebben we veel aandacht besteed aan het

goed onderbrengen van het buurtfonds, het meenemen van het buurtcomité hierin en

zo het buurtfonds sneller, beter en efficiënter te kunnen ondersteunen.

Ondanks de coronamaatregelen nam het aantal aanvragen in Nieuw-West een klein

beetje toe. Dit zou te maken kunnen hebben met dat de criteria hetzelfde werden als bij

de andere buurtfondsen, waardoor meer initiatieven bij het buurtfonds terecht konden.

Hoewel de maatregelen het ook voor het buurtfonds moeilijker maakten om in de buurt

aanwezig te zijn, is er ook geprobeerd zo veel mogelijk mensen te ontmoeten. Zo was

Fonds voor Nieuw-West ook aanwezig bij een aantal ondersteunde projecten,

informatiemarkten in de buurt, kennisavonden in buurthuizen en werd er een wekelijks

spreekuur gehouden. 
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23 toekenningen

59.238 euro
toegekend

13 stichtingen, 3
verenigingen en 7

privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

56 aanvragen

60.000 euro
budget10 buurtcomité

vergaderingen



Het laatste kwartaal heeft MMA tijdelijk het lokale coördinatorschap in Nieuw-West

overgenomen en namen we afscheid van Dasha. Eind 2021 hebben we een vacature

uitgezet voor een nieuwe lokale coördinator, om te starten in het nieuwe jaar. 

Favoriete projecten van het buurtcomité dit dit jaar werden ondersteund waren o.a.

speciale middagen voor kinderen en eenzame ouderen, een schilderwedstrijd en een

ontwikkeltraject voor maatschappelijk leiderschap voor jonge mensen in Nieuw-West. 

Om goed in contact te blijven en mee te bewegen met de buurt en onderling werd er

dit jaar een evaluatieformulier uitgezet bij zowel het buurtcomité als alle aanvragers. De

aanvragers waren veelal positief over het buurtfonds, specifiek over de openheid, de

heldere communicatie en de hulp die zij kregen. Tips die we meekregen vanuit de buurt

waren o.a. meer betrokkenheid, betere organisatie en sneller reageren. Het buurtcomité

zelf was positief over de aanvragen die binnenkwamen maar moesten ook wennen aan

de veranderingen vanuit en de relatie met de stichting.
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Doelgroepen toegekende projectenThema's toegekende projecten

Welke buurten in nieuw-west ontvingen het meeste geld?

Aangevraagd Toegekend
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De buurtinitiatieven hebben in totaal €174.538 aangevraagd
via ons digitale formulier op de website. Fonds voor Nieuw-
West heeft €59.238 toegekend aan mooie initiatieven die de
buurt mooier, beter en leuker maken.

Ingediend Toegekend
In 2020 ontving Fonds voor Nieuw-West 46 aanvragen
waarvan er 36 werden toegekend. De buurtinitiatieven
vroegen dat jaar €103.258 aan. Hiervan werd €58.120
toegekend. 
In 2021, mede door de Covid 19 maatregelen ontving, Fonds
voor Nieuw-West 56 aanvragen waarvan zij 23 projecten
voor een bedrag van €59.238 hebben toegekend. 
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Projectvoorbeeld #6
Met een bijdrage van 4238 euro kon Yannis Roggeveen zijn project 'Klusteam Nieuwe
Amsterdammers' realiseren. Met de bijdrage van Fonds voor Nieuw-West hebben zij goede
beschermende kleding kunnen aanschaffen en mooi gereedschap. 
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Klusteam Nieuwe Amsterdammers is een

klusteam bestaande uit statushouders en

vrijwilligers in Nieuw-west die praktische

klussen doen en meubels maken voor

ontmoetingsruimtes en buurthuizen.

Terugblik aanvragers

Project: Gereedschapskisten en

beschermende kleding voor Klusteam

Nieuwe Amsterdammers

Bijdrage Fonds voor Nieuw-West: 4238 euro

Direct in de weken na de toekenning door

Fonds voor Nieuw-West begonnen de

klussers ook hun eigen projecten te

ontwikkelen. Zo zijn twee Eritreese

statushouders, Biniam en Zeryakob,

meteen begonnen met het maken van

Eritreese snaarinstrumenten (krar

genaamd) en is Akram begonnen aan het

maken van een cartauto, om weer meer

bezig te zijn met zijn opleiding tot

automonteur die hij in het verleden heeft

gevolgd. Zo wordt het duidelijk dat het

hebben van eigen gereedschap stimuleert

tot creativiteit en ondernemerschap. 

Al snel werd het team door de hele wijk

ingezet om opknapwerk te verrichten! Zo

werkten ze aan een vitrinekast voor Vrouw

en Vaart, wordt er speelgoed getimmerd

en ontmoetingsruimtes ontworpen. 



In oktober 2021 bestond Fonds voor Zuid twee jaar! Hoewel het grootste deel van dit

bestaan zich in coronatijd heeft afgespeeld, heeft het buurtfonds een aantal goede

stappen gezet om positie in Zuid in te nemen. Er werden spreekuren georganiseerd,

toegekende projecten werden bezocht en het buurtfonds sloot aan bij een aantal

bestaande evenementen in de buurt. 

Qua coördinatie heeft Fonds voor Zuid een wat roerig jaar achter de rug. Door

omstandigheden heeft de stichting een aantal keer de coördinatie van het buurtfonds

over moeten nemen. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen aan het lager aantal aanvragen

en minder aanwezigheid in de buurt dan we hadden gewild. Toch hebben we gemerkt

dat Fonds voor Zuid steeds iets bekender wordt in Zuid en dat er veel enthousiasme zit

bij het buurtcomité om door te pakken. Zo hebben we gedurende het jaar veel met

elkaar nagedacht over hoe we Fonds voor Zuid nog beter kunnen laten landen in de

buurt. Eind van het jaar zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe lokale coördinator om

in 2022 goed te kunnen starten, met alle ideeën die zijn verzameld!
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14 toekenningen

27.020 euro
toegekend

6 stichtingen, 1
verenigingen en 7

privépersonen
ontvingen een

bijdrage

10
buurtcomitéleden

29 aanvragen

60.000 euro
budget10 buurtcomité

vergaderingen



Favoriete projecten van het buurtcomité die dit jaar werden ondersteund waren o.a. de

buurtgerichte activiteiten van Stichting de Boshalte voor met name vereenzaamde

senioren en mensen met een kleine portemonnee, de Vlinderfladdertuin, Podium op

Pleintjes, Heen & Weer transport, de buurtcamping en de moestuinprojecten.

Om goed in contact te blijven en mee te bewegen met de buurt en onderling werd er

dit jaar een evaluatieformulier uitgezet bij zowel het buurtcomité als alle aanvragers.

Een groot deel van de aanvragers bij Fonds voor Zuid had nog nooit eerder een

aanvraag gedaan bij een fonds en de reacties van aanvragers waren positief. Zo waren

ze te spreken over de snelle en fijne communicatie, de spreekuren en de hulp die zij

kregen bij het indienen van een aanvraag. Tips die we meekregen vanuit de buurt waren

o.a. meer transparantie over de beoordeling, projecten bezoeken, meer aansluiten bij

partners in de buurt en live contact met aanvragers opzoeken. Het buurtcomité zelf was

positief over de onderlinge samenwerking maar zouden vooral graag veel meer

aanvragen ontvangen en kunnen beoordelen. 
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Doelgroepen toegekende projectenThema's toegekende projecten

Welke buurten in zuid ontvingen het meeste geld?

Aangevraagd Toegekend
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De buurtinitiatieven hebben in totaal €57.823 aangevraagd
via ons digitale formulier op de website. Fonds voor Zuid
heeft €27.020 toegekend aan mooie initiatieven die de
buurt mooier, beter en leuker maken.

Ingediend Toegekend
In 2020 ontving Fonds voor Zuid 44 aanvragen waarvan er
25 werden toegekend. De buurtinitiatieven vroegen dat jaar
€87.990 aan. Hiervan werd €33.750 toegekend. 
In 2021, mede door de Covid-19 maatregelen ontving Fonds
voor Zuid 29 aanvragen waarvan zij 14 projecten voor een
bedrag van €27.020 hebben toegekend. 
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Projectvoorbeeld #7
Met een bijdrage van 3000 euro van Fonds voor Zuid kon het 100 jarig bestaan van het Van der
Helstplein gevierd worden. De Bewonersgroep Van der Helst organiseerde twee weken lang
activiteiten voor jong en oud op het Van der Helstplein.
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Vrijwel dagelijks organiseerden we kleine

en iets minder kleine activiteiten met en

voor de buurt, van theater, muziek en

poëzie tot schaken, repair-café en plein-

gesprekken.

Terugblik aanvragers

Project: Twee weken activiteiten voor

bewoners vanwege 100 jaar Van der

Helstplein

Bijdrage Fonds voor Zuid: 3000 euro

'Hoewel dit project eenmalig was, heeft

het de buurt geïnspireerd om vaker

activiteiten te organiseren op het plein!'

Daarnaast konden we met de bijdrage van

Fonds voor Zuid een tentoonstelling

inrichten over '100 jaar Van der Helstplein'

in de Oranjekerk.



Begin 2021 was er nog weinig mogelijk vanwege de harde lockdown die tot in april zou

voortduren. We begonnen het jaar daarom online met een nieuwjaarsquiz over

Amsterdam en de Buurtfondsen waar een enorme groep buurtcomitéleden aan

meededen en die voor veel vrolijkheid en het gevoel van verbinding zorgde.  

We zijn direct weer gestart met de maandelijkse introductie-workshops voor nieuwe

buurtcomitéleden, eerst online, later in het jaar ook offline bij ons op kantoor.  

Eind februari hebben we met heel veel buurtcomitéleden doorgepraat over het

beoordelen van aanvragen. Twee adviseurs van het VSBfonds schoven hierbij aan om te

luisteren naar de werkwijze van onze buurtcomités, mee te denken en vragen te

beantwoorden. 

We hebben diverse buurtfondsen ondersteund bij het organiseren van een

Buurtfondsevent om de zichtbaarheid van de buurtfondsen te vergroten. De

Buurtfondsevents van Fonds voor Oost en Fonds voor Nieuw-West waren een succes.

Veel initiatiefnemers en nieuwsgierige buurtbewoners waren aanwezig en konden hun

vragen stellen aan buurtcomitéleden, lokale coördinatoren en het Mensen Maken

Amsterdam team. 

De lancering van Fonds voor Centrum was in 2021 de kroon op bijna tien jaar

‘Buurtfondsen bouwen’. Het werd een geweldige bijeenkomst in de Oude Kerk waar

heel veel partners, Amsterdammers, buurtcomitéleden, teamleden en gevers bij

aanwezig waren. Bijzonder waren de vele ontmoetingen tussen uiteenlopende

aanwezigen. Veel gehoord die middag/avond: 'Niet eerder op een event echt met

mensen gesproken die ik niet kende en ook nooit anders had aangesproken.' En dat is

nu precies wat we voor Amsterdam en Amsterdammers willen bereiken! 
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2. Activiteiten van de stichting

WAT WE GEDAAN HEBBEN



Sinds april 2021 wordt de stichting en de buurtfondsen ondersteunt met een

communicatiemedewerker. Waar de communicatie zich voorheen richtte op bestaande

gevers en aanvragers, werd er in april een plan opgesteld voor een

introductiecampagne van de zeven Amsterdamse buurtfondsen en Stichting Mensen

Maken Amsterdam. Met de social media campagne en een restyling van de websites en

zijn er in een jaar flinke stappen gemaakt voor het beter zichtbaar maken van de

activiteiten van de buurtfondsen in Amsterdam.

Campagne Amsterdamse Buurtfondsen

Op strategische wijze werd storytelling ingezet om de betrokkenheid op de sociale

media te vergroten. Gepaard met een nieuwe look werd er online op (Instagram en

Facebook) wekelijks gecommuniceerd vanuit de buurtfondsen. Tools en middelen hierin

zijn ook de nieuwsbrieven en de betaalde doorlopende campagne op de socials van de

buurtfondsen. Al deze kanalen werden door de nieuwe campagne van een fris uiterlijk

voorzien, wat essentieel is in het aantrekken van nieuwe volgers.

In de communicatie stonden buurtinitiatieven, ervaringen van buurtcomitéleden en

actuele nieuwtjes uit de buurt centraal. Door meer gezichten/mensen uit te lichten en te

koppelen aan de individuele buurtfondsen werd onze boodschap “iedereen kan iets

doen of geven” nog sterker. Zo gingen lokale coördinatoren Michel en Anouschka de

straat op tijdens de collecteweek in het Centrum en kwam een groep jongeren in

Zuidoost in actie voor Fonds voor Zuidoost.

Website

Naast de socials zijn onze websites de plek waar gevers en aanvragers terecht komen

voor informatie, doneren en het doen van een aanvraag. In 2021 is er een start gemaakt

met het restylen van de website van de buurtfondsen van Centrum, Oost en Noord. In

2022 zullen de overige websites ook in een nieuw jasje gestoken. Door de websites te

restylen (nieuwe huisstijl en frisse look) willen we bezoekers inspireren om in actie te

komen voor hun buurt, de gebruiksvriendelijkheid vergroten en een online bezoek

persoonlijker maken. Daarnaast moest de website ook goed werken voor de doelgroep

die die nog niet bekend zijn met het betreffende buurtfonds. Voor de groep die moeite

heeft met lezen/ schrijven en lage digitale vaardigheden winnen we in 2022 extern

advies in bij Anouk Menko, een specialist op dit gebied.
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Communicatie



Groei social media

Dankzij inzet het consequent inzetten

van socials en te investeren in

onlineadvertenties zijn de sociale

kanalen gegroeid. In een jaar tijd is op

Facebook het totaal aantal volgers

(kanalen van de zeven buurtfondsen

en Mensen Maken Amsterdam)

gegroeid met 36% en is het Instagram

account van Fonds voor Zuid gegroeid

met 24%.

Hiernaast zie je voorbeelden van onze

online communicatie-uitingen, nl. de

Instagram pagina van Fonds voor Zuid

en de vernieuwde website van Fonds

voor Oost. 
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We mochten in 2021 weer op de steun rekenen van heel veel trouwe partners. Met hulp

van de ‘Amsterdamse Fondsen’ maakten we begin 2021 een vliegende start in het

dekken van de begroting. Er kwam zelf nog een groep partnerfondsen bij toen het

Filantropisch Gilde van fondsen rondom de Oude Kerk zich aan Fonds voor Centrum

wilde verbinden. Dat legde een geweldige basis onder de lancering en start van Fonds

voor Centrum later in 2021. 

Helaas stagneerde de werving in Q2 en Q3 enigszins, een aantal aanvragen werd niet

gehonoreerd, verwachte inkomsten bleven uit en het netjes afwikkelen van eerdere

toekenningen vroeg meer tijd dan verwacht.  

Vanaf Q2 is het team daarnaast aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een serie

avonden waarop lokale gevers live een buurtfondsvergadering kunnen meemaken en zo

betrokken worden bij hun buurtfonds. Er is apart geld geworven voor deze pilot van zes

avonden en een samenwerking aangegaan met WeTheCity die eerder live-

crowdfunding events organiseerden onder de naam ‘Boiling’. De voortdurende

maatregelen hebben het helaas onmogelijk gemaakt om, zoals gepland, in december

2021 de eerste avond te organiseren, deze staat nu in Q1 van 2022 gepland. 
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Fondsenwerving

In 2021 werden de eerste stappen gezet in de samenwerking met de OBA. Op een

aantal OBA-locaties hebben we ‘Maak kennis met je Buurtfonds’ presentaties gegeven

om mogelijke aanvragers op weg te helpen met het schrijven van een plan en een

begroting. Deze presentaties smaken naar meer en worden in 2022 vervolgd en

uitgebreid.

Samenwerking



COLOFON

JAARVERSLAG / PAGINA 38

Adres: Keizersgracht 756-2 achter

1011 EZ Amsterdam

Telefoon: 06 25 30 57 78

Website: www.mensenmakenamsterdam.nl

E-mail: eefke@mensenmakenamsterdam.nl

KVK-nummer: 73067245

IBAN: NL51TRIO0788769170

RSIN: 859341203

Stichting Mensen Maken Amsterdam



BIJLAGE 1. 
LIJST VAN ONDERSTEUNDE
PROJECTEN
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Hoodlab | Arjen Heus                                                                                                 € 1.500,00
Struikelstenen | Nanette Oosterwijk                                                                         € 1.500,00
Buurtfestival | Elena Simons                                                                                     € 1.000,00
Lichtjes Parade Oostelijke Eilanden | Stichting ACCU                                             € 2.100,00
Pop-In Culturele Dag | Stichting Red Light Arts and Culture                                 € 3.000,00
De Amsterdamse Bakfiets | Stichting Studio Pancake                                           € 3.000,00
Bachweek | Stichting Luther Museum Amsterdam                                                    € 500,00
Boek Achter het hekje | Adriana Charria Cortés                                                      € 1.500,00
Een jonge blik op de Jordaan | Krassimira Dimitrova - Rozendal                           € 1.500,00
Socratische gesprekken | Stichting Amsterdam Dog Parade                                 € 2.000,00
Opening BuurtBuik Centrum | Stichting BuurtBuik                                                € 3.000,00

Centrum

Tussen Andreasplein en Zwarte Pad - VI | Stichting de Driehoek                         € 500,00
This Mobile Art Gym | Stichting Art in Redlight                                                     € 1.500,00
Demonstratie sport buiten | Vereniging taekwondo Akchich.                                € 500,00
Speeltuinvereniging Sloten | Inclusieve speeltuin                                                 € 5.000,00
Sloterplas Festival - open call | Stichting DW-RS Producties.                             € 3.000,00
Zwerfies, door de kids uit de buurt De Natuurkamer                                           € 4.620,00
Dansen voor volwassenen en kinderen Buurtvereniging Wildeman                    € 3.350,00
Klusteam nieuwe Amsterdammers Yannis Roggeveen                                         € 4.283,00
Het Onbetaalbare Geluk Florence Oprinsen                                                         € 4.000,00 
Lichtpuntjes  Stichting Born Digital                                                                       € 1.000,00
Voortraject Korte Film Camouflage Bregt Pepijn Verhagen                                € 5.000,00
Riekerhaven + Stichting de Fik buurtactiviteiten                                                  € 3.900,00
Zondag Matinee Ru Paré | Ru Paré Community                                                    € 1.400,00
Sloterplas Art Festival #13 Stichting CreAmClub                                                    € 500,00
Dag van de rechten van de mens Herman Bouma                                                  € 800,00
Donut Bakkerij Menno Houtstra                                                                              € 1.700,00
Gezond koken voor Ouderen  Stichting Natuurkamer                                           € 2.155,00
Een brug vanuit de stilte Stichting Hallo-Buren                                                     € 1.430,00
Kerstpakketten | Stichting Nadia Sbai                                                                   € 3.250,00
On-Side | Imrane                                                                                                      € 1.350,00
De Amsterdamse Bakfiets | Stichting Studio Pancake                                         € 3.000,00

Nieuw-West

Beleeftuin De Klinker | De Klinker                                                                          € 2.750,00
De 1,5M bank | Karima Beni Driss                                                                              € 870,00
Workshops in Kas Keerweer | Kas Keerweer                                                         € 2.680,00
Vrouwen voor vrouwen van West | Stichting ZID Theater                                  € 3.000,00
Coronanood Eetclub Erasmus | Mounib Messari                                                   € 1.000,00
Buurtmaaltijden voor kwetsbaren | Stichting Samen Kracht                               € 3.000,00
I can change the world with my two hands | Tuinkafé                                         € 2.070,00
Vakantieactiviteiten in De Gibraltar | Stichting De Gibraltar                                € 3.000,00
De Buurtcamping Rembrandtpark | Stichting De Buurtcamping Amsterdam    € 3.000,00
Kledingbank Amsterdam West tot Stichting maken | Fennechien Medik-Dijk       € 600,00
Dikke Banden Races & Fietsen Parade  | St Cycle Fun Productions                    € 3.000,00
Lessen Invloed uitoefenen in Nederland | Stichting IMC Weekendschool               € 381,00
CONTRAST Stichting Seeyou@art                                                                        € 3.000,00
Vakantie voor iedereen | Stichting Samen Kracht                                                  € 1.625,00
Sterk Door Wilskracht | Voetbalvereniging Sterk Door Wilskracht                     € 3.000,00
Stichting Meneer Howard en Mevrouw Rosa's Kindercafé | de buurtkamer.      € 3.000,00

West
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Noord

Hear me now Amsterdam Oost | Stichting Mazi                                                   € 2.750,00
Onze Huiskamer - |  St de kids van Amsterdam Oost                                           € 2.800,00
Liefde in een doosje | Saroda Mitrasing                                                                   € 900,00
Bori het chefs platform | Nikita Tjon-affo                                                               € 1.500,00
Piano voor de Nieuwe KHL | De Nieuwe KHL                                                        € 2.025,00
Artis in Oorlogstijd Jongerenproject | Theater Na de Dam                                 € 3.000,00
Kunsthek Oosterpark | Suzanne Groen                                                                     € 270,00
Fort Plankensteijn 2.0 | Stichting Nowhere                                                           € 3.000,00
Sappho De Potkast | ACI Gerretsen                                                                       € 1.500,00
OOSTCAST Andreas Bonnplein | Arjan Braaksma                                                 € 1.500,00
Social Media cursus  | De Vrouwenbazaar                                                               € 500,00
De Vrije Vogeltrektocht | Stichting A'dams Jeugdtheater Collectief                  € 3.000,00
Vondelpark Live | Buutvrij                                                                                     € 3.000,00
Pleinen vol muziek | Michiel Weidner                                                                     € 1.500,00
Flevopark 90 jaar  | Stichting Simpel+                                                                  € 3.000,00
Studio Queer Studio/K |                                                                                          € 1.500,00
Dammen en Duiken | AANEEN                                                                               € 2.734,00
Anna’s Tuin & Ruigte | compost hotspot voor de buurt                                        € 1.500,00
The fourth wall is missing | Cindy Wegner                                                             € 1.000,00
Uitvoering Corona Suite | Onno van Swigchem                                                   € 2.000,00
 Zomerprogramma op Jeugdland | Stichting Jeugdland Amsterdam                 € 3.000,00
Afrogrooves Pop-up Jamsessies Stichting Afrogrooves                                       € 1.500,00
Buurtuin Transvaal 10 jaar | Vereniging Buurttuinen Transvaal                             € 1.665,00
Open dag “Het geheim achter de toren” | Muiderkerk                                             € 325,00
t Zuintje, schooltuin | Olag Bergkamp                                                                    € 1.000,00
De Tijger toneelvoorstellingen 2022 | Toneelvereniging De Tijger                      € 2.700,00
De Buurtkringloop | Sophie van IJken                                                                    € 1.500,00
Mantelzorgdag | Life&Style                                                                                     € 1.500,00
Sociale fietswerkplaats: “Schept ‘n Band”  | Schept 'n Band                               € 3.000,00

Oost

Verenigd Noord | Lucas Huikeshoven                                                           € 1.500,00
Speelgoedpakket voor diversiteit | Nivari van der Voorde                          € 1.500,00
Zandbak |Tello Neckheim                                                                               € 1.500,00
Gezond Koken en Eten  |Flor Angel Paula                                                     € 1.452,00
Lorenzo Mignacca |Lorenzo Mignacca                                                          € 1.500,00
Theatercursus Kinderen Gele Pomp | Sara van Nes                                        € 500,00
Foto expositie 100 jaar Tuindorp Oostzaan |Andrew van der Beek             € 1.500,00
Halloween op NoordOogst |Stichting Hemeltjelief                                       € 3.000,00
Wij zijn Noord | Stichting IMC Weekendschool                                              € 1.680,00
Welkom In Noord feest | Stichting Warm Welkom                                        € 1.500,00
Kindercircus tijdens NDSM OPEN | Stichting Open NDSM                            € 1.500,00
Ons Project | Stichting Buurthuis Van der Pek                                              € 2.920,00
Gezonde leefstijl en welzijn voor vrouwen in Noord | Stichting Cleopatra   € 2.610,00
Circuszomerfeest voor de jeugd | Stichting Arts in Motion.nl                      € 3.000,00
Open Atelier Modestraat | Stichting de Modestraat                                      € 3.000,00
21-Century Talents | Stichting Warm Welkom                                                € 2.247,20
De Groene Zomerweek  | Voorleesservice Volewijck                                     € 2.650,00
Florakokjes Minima Kidsclub | Stichting de Florakokjes Minima Kidsclub     € 1.500,00
De Vrije Vogeltrektocht | Stichting Amsterdams Jeugdtheater Collectief  € 3.000,00
Poëzie op de stoep Amsterdam Noord | Stichting Granate                           € 1.500,00
Het Burenboek | Stichting Robin Food Kollektief                                          € 3.000,00
DAT!theater op straat |Stichting DAT!school                                                 € 2.750,00
Kinderboerderij Dierendok |Stichting Cordaan                                              € 2.940,00
Thema workshops in de Rietwijker |Stichting TS                                           € 2.800,00
Chaos naar buiten |Natuurspeeltuin Amsterdam Noord                                € 2.250,00
Verdedig Noord School |Stichting Verdedig Noord                                     € 3.000,00
 Noord Records | Stichting De Muziekstraat                                                  € 3.000,00
Het Ware Noorden | Lichtfestival |  Vereniging de Ceuvel                           € 3.000,00
Voedseltuin-Ijplein |Vereniging voedseltuinijplein                                        € 2.000,00
Klimaatadaptief |Vogeldorp Vereniging van Eigenaren Vogeldorp             € 3.000,00
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Zuidoost
Praatgroep Tieners | Stichting "Mi na Mi" Amsterdam                                                  € 3.000,00
Basisschool breakfast club Bijlmer centrum | Stichting MCTC                                      € 2.500,00
Kinderboiling i.s.m. WeTheCity | IMC Weekendschool Amsterdam Zuidoost              € 2.900,00
Beweegtuin De Venser  | De Venser                                                                               € 3.000,00
Soup Kitchen | Treasures International Ministries                                                           € 2.500,00
Jeffrey Ahenkan | Stichting Free&Style                                                                           € 2.535,00
Sport voor kinderen met lichte beperking | All You Need Is Time                                € 3.000,00
Brass muziek voor jongeren in Zuidoost | Didier Fenno                                                 € 1.000,00
‘Zomer!’, een lees- en schrijfworkshop | Martine van der Horn                                      € 1.000,00
Bimskids | C. N. Reingoud                                                                                                € 1.000,00
Oprichting Talent Movement | Dennie Armelita                                                              € 1.500,00
De Nieuw Jurk Fun Factory | Esther Meijer / Nieuw Jurk                                               € 1.500,00
Lessen Invloed uitoefenen in Nederland | Stichting IMC Weekendschool                         € 381,00
De Nieuwe Stad Open Huis |Diaconie Protestantse Gemeente Amsterdam ZO          € 2.000,00
Oprichten stichting | Graziella Hunsel Rivero                                                                    € 500,00
Oprichting Stichting Bewonersplatform Reigersbos | Gijs van Deuren                           € 800,00
What Lies Beneath? | Stichting Rainmakers                                                                    € 1.695,00
Blockparty NEW Amsterdam Creatives | Sharon Amritpersad                                      € 1.500,00
Queer en meer | Stichting Encourager                                                                           € 3.000,00
Tones of Ghana | Eunice Weerwind                                                                                 € 1.500,00
Jong Talent Schrijft in Zuidoost | Martine van der Horn                                                 € 1.000,00
Cards for care | Martine van der Horn                                                                             € 1.000,00
Crea Kind en Peace event 2021 | Stichting Cirkel van Harmonie                                   € 2.000,00
Message Of Love | Ravenna Kotadiny                                                                             € 1.500,00
Mama Florijn | Shain Foundation                                                                                     € 3.000,00
Kinderactiviteiten en huiswerkbegeleiding  | GESC1104                                                € 3.000,00
Eindpresentatie Master Your Mind. Take Charge! | Peggy Forster                                 € 1.500,00
Bijlmer Kids Bios | Stichting Kelly en Shelly                                                                   € 3.000,00

Zzzomeren hobbelbeesten | Miek Hoekzema                                                                  € 1.500,00
100 jaar Van der Helstplein | St Wijkcentrum De Pijp                                                     € 3.000,00
Beeld Het Visioen van van Sarphati | Stichting Het Nieuwe Zuiden                              € 3.000,00
De Vrije Vogeltrektocht | Stichting A'dams Jeugdtheater Collectief                             € 1.000,00
Boomtuintje Hondecoeterstraat 11 | Anouk Siegelaar                                                           € 85,00
De Buurtcamping Zuid |  Stichting De Buurtcamping Amsterdam                                € 3.000,00
Tuinen van memorie | Stichting Odensehuis                                                                    € 3.000,00
JijdePijp | Julia Strijland                                                                                                      € 1.500,00
Stolpersteine op het Stadionplein | Vereniging Stadsdorp Olympia                              € 3.000,00
Raamschildering expositie | midnightin.amsterdam                                                            € 150,00
Doorstart HeenenWeer | Stichting HeenenWeer                                                             € 2.400,00
Activiteiten eenzame senioren en minderbedeelden | Stichting de Boshalte                 €3.000,00
Jong Talent Schrijft in Zuid | Martine van der Horn                                                           € 1.250,00
Smaragdgroen | Compostbakken Els Bridie                                                                        € 1.135,00

Zuid



BIJLAGE 2. 
2021: DE BUURTFONDSEN IN
CIJFERS MET TOELICHTING
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7 buurtfondsen

151 toekenningen

316.613 euro
verdeeld

60 stichtingen, 16 verenigingen
en 55 privépersonen kregen een

bijdrage

93 vrijwillige
buurtcomitéleden357 aanvragen

60.000 euro
budget per jaar
per buurtfonds

63 buurtcomité-
vergaderingen

2021

2020 200
toekenningen

80 vrijwillige
buurtcomitéleden

387 aanvragen
60.000 euro

budget per jaar
per buurtfonds

2020

2021

6 buurtfondsen308.272 euro
verdeeld

83 stichtingen, 8 verenigingen
en  109 privépersonen kregen

een bijdrage

57 buurtcomité-
vergaderingen
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Besteed budget per buurtfonds in 2020 en 2021 

Aantal toegekende projecten in 2020 en 2021

2020 € 58.120
2021 € 59.238

2020 € 39.550
2021 € 35.976

2020: € 33.750 
2021: € 27.020

2020 € 58.380
2021  € 52.811

2020 € 70.872
2021 € 55.169

2020 €47.600
2021 € 65.799

2020 €0
2021 € 20.600

40

49

32 / 30

26 / 14

49 / 29

40 / 28

27 / 16

37 / 23
0 / 11
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Projecten ingediend en toegekend 2020 en 2021
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Vooral in Oost en Zuid is er een daling te zien van het toegekende budget. In Zuid

20% en in Oost 23% (zie pagina 43). Als we kijken naar hoeveel projecten er zijn

toegekend in 2021 ten opzichte van 2020, is de daling het hoogst Oost 20% en

Nieuw-West 15%. In Noord zijn er in 2021 meer projecten ingediend dan in 2020, een

stijging van 16%, en bijna evenveel projecten toegekend. 

Om een beter totaalbeeld te krijgen, dient ook gekeken te worden naar hoeveel

procent van de ingediende aanvragen er in 2021 zijn toegekend (diagrammen

hierboven) ten opzichte van 2020. In Oost is dat percentage vrijwel gelijk, in Zuid is

er een daling van 8,6% en in Noord van 10%. In Nieuw-West is de daling het grootst

23.5 %. Wat betekent dat het buurtcomité van Nieuw-West dit jaar een kwart minder

toekenningen heeft gedaan dan een jaar eerder. Als we echter teruggaan naar het

totaal toegekende bedrag in Nieuw-West, kunnen we concluderen dat hoewel er

minder aanvragen zijn toegekend, de toegekende bedragen hoger lagen. 

In 2021 zijn in totaal 30 aanvragen minder ingediend dan het jaar daarvoor. Een

verklaring hiervoor is de extra Corona-ronde die wij in 2020 hebben gedraaid.

Aanvragers konden hierbij 500 euro aanvragen voor een project. Voor deze ronde

zijn destijds 47 aanvragen ingediend waarvan 36 toegekend. Deze Corona ronde

verklaart ook waarom er dit jaar minder privépersonen een aanvraag hebben

ingediend én toegekend hebben gekregen én waarom er minder aanvragen een

bedrag toegekend hebben gekregen tussen de 0-500 euro. Als we kijken naar de

cijfers zijn er dit jaar juist meer toekenningen boven de 2000 euro gedaan. 

Ingediend Toegekend
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Bedrag toegekend per buurt 2021

2021

2021

2021
2021 2021

€ 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000

Heel Nieuw-West 

De Aker/ Sloten / Nieuw-Sloten 

Geuzenveld/ Slotermeer/ Sloterdijk 

Slotervaart 

Osdorp 

Meerdere Wijken 

€ 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000

De Baarsjes 

Bos en Lommer 

Sloterdijkgebied 

Westerpark 

Heel West 

Oud West 

€ 0 € 2.500 € 5.000 € 7.500 € 10.000 € 12.500

De Pijp 

Oud Zuid 

Buitenveldert en Zuidas 

Meerdere Wijken 

Rivierenbuurt 

Heel Zuid 

Fonds voor Zuid Fonds voor Nieuw-West

Fonds voor WestFonds voor Noord

0 5.000 10.000 15.000

EGKBuurt / Bijlmer Oost 

Heel Zuidoost 

Amstel III 

Vogeltjeswei en Amsterdamse Poort 

FDBuurt 

Meerdere Wijken 

Arenapoort 

Gaasperdam en Driemond 

€0 €5.000 €10.000 €15.000 €20.000 €25.000

Indische Buurt 

Oud Oost 

Meerdere Wijken 

Heel Oost 

Oostelijk Havengebied 

Watergraafsmeer 

Zeeburgereiland 

Ijburg 
€0 €1.000 €2.000 €3.000 €4.000 €5.000

Oostelijke Eilanden Kadijken 

Burgwallen 

Heel Centrum 

Jordaan 

Nieuwmarkt/ Lastage 

Grachtengordel 

Weesperbuurt / Plantage 

Fonds voor Zuidoost

Fonds voor CentrumFonds voor Oost

0 5.000 10.000 15.000 20.000

MeerdereWijken 

TuindorpOostzaan 

IJplein_Vogelbuurt 

Volewijck 

NDSMWerf 

BanneBuiksloot 

Buiksloterham 

Buikslotermeer 

HeelNoord 

Elzenhagen 

Overhoeks 

Waterland 
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Bedrag toegekend per buurt 2021

In 2020 schreven we dat het aantal toekenningen per buurt twee dingen opvallen in
Noord en Oost. In het geval van Noord kaartten we aan dat er meer projecten
aanwezig waren in Tuindorp Oostzaan vanwege de flinke programmeerkracht vanuit
het Zonnehuis. Bij de Noordelijke IJ-oever waar onder andere het NDSM-terrein en de
Tolhuistuin zijn, werden er ook relatief veel buurtactiviteiten georganiseerd. Ook dit
jaar staan het NDSMterrein en Tuindorp Oostzaan bovenaan de lijst, maar er is een
nieuwe wijk bijgekomen: IjPlein/Vogelbuurt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat
Buurthuis van der Pek veel bewoners heeft weten te enthousiasmeren een aanvraag te
doen Bij Fonds voor Noord. Daarbij hebben de buurthuizen in en rondom deze wijk een
samenwerkingsverband, waarbij ze samen plannen ontwikkelen voor de buurt. 

Bij Oost viel in 2020 op dat er veel gebeurt vanuit de Indische buurt vanwege de van
oudsher sterke bewonerscommunity. Ook dit jaar is dit het geval. 

In West vinden de toegekende projecten vooral plaats in de Baarsjes. In Zuid worden
vooral projecten in en rondom de Pijp georganiseerd.

In Centrum valt op dat de toegekende projecten door vrijwel het hele centrum
plaatsvinden. Alleen de Grachtengordel en de Weesperbuurt zijn nu nog onder-
vertegenwoordigd. 

In Nieuw-West vinden veel projecten plaats door heel Nieuw-West. Dit is te verklaren
doordat Fonds voor Nieuw-West tot en met eind 2021 met het criterium werkte dat de
projecten wijkoverstijgend dienen te zijn. Dit criterium vervalt per januari 2022. Wij
verwachten in 2022 dan ook een verschuiving naar meer specifieke wijken. 
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Info over de gesteunde projecten in 2020 en 2021

Er lijkt binnen de toegekende projecten een verschuiving te zijn van projecten rondom
cultuurparticipatie naar de thema's empowerment en talentontwikkeling. Uit onze
evaluaties met buurtcomitéleden maken wij op dat zij graag meer spreiding in de
toekenningen willen wat betreft thema's. Dit is ten koste gegaan van het aantal
toekenningen op het thema kunst, cultuur en cultuurparticipatie. Een andere verklaring
is, dat voor theaters en concertzalen het de afgelopen maanden vanwege de
Coronamaatregelingen moeilijk is geweest om voorstellingen te programmeringen.
Hierdoor hebben minder aanvragers de mogelijkheid gehad om uitvoeringen te doen.
Dus ook hierdoor zal er een verschuiving zijn. 

Er zijn in 2021 meer projecten voor jongeren en jonge kinderen toegekend door de
buurtfondsen. MMA heeft zich de afgelopen maanden ingezet om vooral meer
initiatieven voor en door jongeren te bereiken; met succes. 

De hoogte van de totaalbegrotingen van de toekenningen is vrijwel gelijk. 
Van het aantal ingediende projecten (toekenningen & afwijzingen samen), is er een
kleine verschuiving van het aantal projecten met een totaalbegroting van tussen de
50.000 en 100.000 euro.

Hele buurt
55%

Specifieke doelgroepen
24%

 Kinderen & jongeren
21%

Aantal projecten projecten per toegekend bedrag 2020 2021

 Doelgroepen van de 
gesteunde projecten

Thema's van de 
gesteunde projecten 2020 en 2021

2021

2020

Percentueel Absoluut

2021

2020

2020
2021

20
21

20
20

0% 10% 20% 30% 40%

Empowerment en talentontwikkeling 

Geschiedenis en cultureel erfgoed 

Groen en publieke ruimte 

Kunst, cultuur en cultuurparticipatie 

Sport en Spel 

Verbinding en ontmoeting 

Voedsel en/of gezond eten 

Zorg en welzijn 

Hele buurt
43.8%

Specifeke doelgroepen
16.5%

Jongeren
15.7%

Kinderen tot 12 jaar
14.9%

Ouderen boven de 65
5%

Volwassenen 25-65 jaar
4.1%
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