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Inleiding

Stichting Noord Plus (hierna: SNP) is als nieuwe organisatie in deelgemeente Noord in 2010
begonnen met de uitvoering van veel activiteiten op het gebied van talentontwikkeling,
opvoedingsondersteuning en ouderenbeleid in de deelgemeente Noord.
Bij SNP krijgen de bewoners de mogelijkheid op laagdrempelige wijze zich te ontwikkelen
door middel van debatten, cursussen, trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten over allerlei
onderwerpen. Deze activiteiten worden door SNP in samenwerking met andere organisaties
opgezet en uitgevoerd.
Hieronder kunt u het verslag lezen van de uitgevoerde activiteiten in 2010. Voordat wij zullen
ingaan op de uitgevoerde activiteiten geven wij u eerst de stand van zaken over de structuur
van de organisatie.
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Structuur van de organisatie

2.1. Samenstelling van het bestuur:
SNP heeft een bestuur, die de eindverantwoordelijkheid heeft over SNP. Dit bestuur bestaat
momenteel uit 4 bestuursleden: Mohamed El Wakidi (voorzitter), Ali Boulaioune
penningmeester), Mohamed Sghir (secretaris) en Abdelillah Rubio (algemeen bestuurlid).
Er staat nog 1 vacature open.
2.2. Personeel
Stichting Noord Plus had in 2010 5 medewerkers in dienst.
-Een coördinator (regulier, 24 uur per week),
-een sociaal cultureel werkster (regulier, 24 uur per week),
-3 ID-ers (full-time).

2.3. Vrijwilligers / Stagiaires
Voor het uitvoeren van de activiteiten, is SNP voor een groot deel afhankelijk van vrijwilligers.
Ook heeft SNP in 2010 twee stagiaires gehad, eerste en tweede jaar maatschappelijk werk en
dienstverlening (MBO).
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Uitgevoerde activiteiten van 2010

Per speerpunt (zoals opgenomen in het werkplan 2010) vind u de feitelijk uitgevoerde
activiteiten met de omschrijving en het doel van de activiteit, de doelgroep, waar, wanneer en
hoe vaak, betrokkenheid andere organisaties, nagestreefde effecten en resultaten, aansluiting op
het deelgemeentebeleid en de vraag van de deelnemers, of de activiteit oorspronkelijk gepland
en er verschil tussen planning en uitvoering is geweest.

3.1

Talentontwikkeling Jeugd

3.1.1 Tweede Thuis Project
Doel activiteit

Omschrijving activiteit

Omschrijving doelgroep

Wanneer en hoe vaak?

Waar?

Betrokkenheid andere organisaties?

Vanuit de projectgroep wordt het geheel aan
activiteiten voor kinderen in Noord in kaart
gebracht en worden eventuele gaten opgevuld.
Alleen een goede samenwerking tussen de
verschillende organisaties maakt het mogelijk om
vanuit een breed gedragen visie een samenhangend
activiteitenplan op tafel te krijgen.
De samenwerkingspartners van Tweede Thuis
organiseren gezamenlijk evenementen gericht op
kinderen in Deelgemeente Noord, vaak met een
voortraject bij de individuele instellingen (een
reeks kinderactiviteiten met een gezamenlijk thema
ter voorbereiding op een groter evenement) en
wisselen expertise en ervaringen uit op het gebied
van kinderwerk, daarbij zo goed mogelijk
aansluitend op de methodiek van Communities that
Care (CtC). De volgende evenementen kwamen in
2010 uit deze samenwerking tot stand:
Internationaal Kinderfeest, Nationale
Straatspeeldag, Noord4Daagse, Kinderuitmarkt en
Sinterklaashuis.
Kinderen van de basisscholen in Deelgemeente
Noord. Per evenement worden enkele honderden
kinderen bereikt.
Vijf evenementen per jaar. Maandelijks vindt er
regelmatig overleg plaats tussen alle participerende
organisaties en worden er werkgroepen gevormd
om de evenementen te organiseren.
Wisselende locaties. Overleg doorgaans bij het
Kinderparadijs op de meidoornstraat. Bij iedere
instelling is ten minste eenmaal overleg geweest ter
kennismaking.
De projectgroep Tweede Thuis bestaat uit
uiteenlopende organisaties die een aanbod hebben
op het gebied van kinderwerk in Deelgemeente
Noord, te weten Sportstimulering Noord, Stichting
Korn (BSO), Welzijn Noord, Bibliotheek Oude
Noorden, het Kinderparadijs en het Klooster. De
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programmaleidster van Project Tweede Thuis is in
dienst van Stichting Kinderparadijs Meidoorn en
heeft daar ook haar werkplek
Nagestreefde effecten en resultaten
Mogelijk maken van grotere kinderevenementen,
ter aanvulling op het aanbod van
kinderactiviteiten, afstemmen van het aanbod en
uitwisselen van expertise. Deelgemeente breed en
wijkoverstijgend samenwerken met verschillende
organisaties op het gebied van kinderwerk. SNP
heeft een bijdrage geleverd aan dit project op het
gebied van organisatie, werving en voorlichting
aan de ouders
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
In opdracht van de deelgemeente Noord, conform
het werkplan van Project Tweede Thuis en van
Stichting Noord Plus.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er wordt steeds rekening gehouden met de
behoeften van kinderen.
oorspronkelijk gepland:
Ja
verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.1.2
Internationaal Kinderfeest
Doel activiteit

Omschrijving activiteit

Omschrijving doelgroep

Wanneer en hoe vaak?
Waar?
Betrokkenheid andere organisaties?
Nagestreefde effecten en resultaten

Educatieve en ontspannende dag voor kinderen
waarop zij spelenderwijs kennis kunnen maken
met uiteenlopende culturen.
In 2010 heeft het Internationaal Kinderfeest in
Rotterdam Noord plaatsgevonden. In Speeltuin
het Noorden hebben ongeveer 300 kinderen en 140
ouders meegedaan met de vele activiteiten. Er
stonden tenten in de speeltuin met veel
uiteenlopende (multiculturele) sport- , spel- en
knutsel activiteiten en een podium met optredens.
Het centrale thema dit jaar was “Feest”. De
moeders van SNP waren verantwoordelijk voor het
moederhoek en de verzorging van hapjes voor de
ouders. SNP heeft bovendien bijgedragen in de
vorm van een schminkactiviteit en het geven van
Zumba for kids (dans-) workshops.
Kinderen van de basisscholen in Rotterdam Noord:
vanuit SNP zijn er 24 kinderen en 8 ouders naar
het feest gegaan.
Eenmalig op 21 april 2010
Speeltuin het Noorden
Projectgroep Tweede Thuis en Speeltuin het
Noorden.
Kinderen een ontspannende en educatieve dag
bieden waarop zij spelenderwijs kennis kunnen
maken met uiteenlopende culturen. Het was een
mooie en zeer geslaagde dag met heel veel
kinderen en ouders. SNP heeft schminken van de
kinderen, Zumba for kids (dans-) workshops en de
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moederhoek voor haar rekening genomen. Er zijn
vanuit SNP 24 kinderen en 8 ouders naar het feest
gegaan.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
In opdracht van de deelgemeente Noord en
conform het werkplan van Project Tweede Thuis
en van Stichting SNP.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er wordt continu rekening gehouden met de
behoeften van kinderen.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee

3.1.3
Nationale Straatspeeldag
Doel activiteit

Omschrijving activiteit

Omschrijving doelgroep

Wanneer en hoe vaak?
Waar?
Betrokkenheid andere organisaties?

Nagestreefde effecten en resultaten

In sommige wijken in Rotterdam is er weinig
fysieke en veilige ruimte voor kinderen om buiten
te spelen. Doel van de Nationale straatspeeldag is
het bieden van een educatieve en ontspannende dag
voor kinderen buiten op straat kunnen spelen,
zonder dat zij zich zorgen hoeven te maken om de
gevaren van het verkeer.
Tijdens de Nationale Straatspeeldag worden straten
afgesloten om te spelen en ook op pleinen zijn er
verschillende activiteiten, zoals sport- en
spelactiviteiten, schminken en amusement. SNP
heeft in samenwerking met buurthuis Basta en
buurthuis Mozaïek (Welzijn Noord), SONOR,
KindeRdam en de Duimdrop (BSW Rotterdam) het
deel van de Agniesestraat tussen Herlaerstraat en
de Wateringhestraat afgesloten. Op deze plek werd
ook een Opzoomerketen met terras voor de ouders
georganiseerd.
Kinderen van de basisscholen in Rotterdam Noord:
met name kinderen woonachtig uit de
Agniesebuurt. Er waren 200 kinderen aanwezig en
ruim 40 ouders.
Eenmalig op 2 juni 2010
Deel Agniesestraat tussen Herlaerstraat en
Wateringhestraat
Projectgroep Tweede Thuis en Speeltuin het
Noorden. Meer specifiek: Buurthuis Basta en
Mozaïek (Welzijn Noord), SONOR, KindeRdam ,
Duimdrop (BSW Rotterdam) en Opzoomer mee.
Kinderen een ontspannende en educatieve dag
bieden waarop zij zorgeloos op straat kunnen
spelen en het doel is om kinderen te stimuleren om
(veilig) buiten te spelen en te sporten vooral in hun
eigen straat. Het was een wervelende en zeer
geslaagde dag met een hoge opkomst aan kinderen
en ouders. Door dit succes gaat SNP in de
toekomst gezamenlijk met Buurthuis Basta en
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SONOR naast de straatspeeldag nog een drietal
activiteiten organiseren in de Agniesebuurt.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
In opdracht van de deelgemeente Noord en
conform het werkplan van Project Tweede Thuis
en van Stichting Noord Plus.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er wordt steeds rekening gehouden met de
behoeften van kinderen.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.1.4
Noord-4-Daagse
Doel activiteit

Ontdekken van mooie plekjes in de buurt,
ontdekken hoe lekker en belangrijk bewegen is én
nieuwe kinderen leren kennen.
Omschrijving activiteit
Vier dagen lang wandelen, zingen en samen plezier
maken. Dát is de Avond4daagse. Bijna iedere
Nederlander kent dit fenomeen. Dit jaar werd e
Noord-4-daagse voor de vierde keer in Rotterdam
Noord georganiseerd en was het de eerste keer dat
SNP in de werkgroep deelnam en verantwoordelijk
was voor de routes. Het aanmelden van de
kinderen gaat via de basisscholen en (sport)
verenigingen in Rotterdam Noord.
Omschrijving doelgroep
Kinderen van de basisscholen en (sport)
verenigingen in Rotterdam Noord: SNP heeft
tijdens de Noord vier Daagse een team van 11
vrijwilligers ingezet.
Wanneer en hoe vaak?
7 juni – 10 juni 2010
Waar?
Rotterdam Noord
Betrokkenheid andere organisaties?
Projectgroep Tweede Thuis en Speeltuin het
Noorden.
Nagestreefde effecten en resultaten
Dit jaar deden er precies 999 kinderen mee met de
Noord-4-daagse, 12 basisscholen en ruim 100
ouders met kinderen – die niet in groepsverband
lopen, hadden zich ingeschreven. (waaronder
kinderen met hun ouders en/of begeleiders van
SNP). Vrijwilligers van SNP hebben geholpen als
verkeersbrigadier, zijn ingezet bij de inschrijftafel,
de stempelpost, hebben meegelopen met de 2,5 of
de 5 km route of hebben fruit en drinken
uitgedeeld.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
In opdracht van de deelgemeente Noord en
conform het werkplan van Project Tweede Thuis
en van Stichting SNP.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er wordt steeds rekening gehouden met de
behoeften van kinderen.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
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3.1.5 Kinderuitmarkt
Doel activiteit

De gedachte achter de Kinderuitmarkt is om
kinderen en hun ouders inzicht te geven in het
activiteitenaanbod van diverse organisaties in
Rotterdam Noord.
Omschrijving activiteit
Op 15 september 2010 vond de Kinderuitmarkt
plaats. Het thema was dit jaar `circus in de jaren
´30-´40`. De participerende Tweede Thuis
organisaties, sportverenigingen, diverse
verenigingen en andere organisaties hebben hun
programma laten zien en informatie verstrekt over
de activiteiten. Ook waren er optredens en andere
activiteiten voor kinderen als circusacts,
vlooiencircus en een modeshow met kleding in de
jaren 30-40 stijl. Dit jaar werd de Kinderuitmarkt
voor het eerst gecombineerd met de Opvoedmarkt
Omschrijving doelgroep
Kinderen van de basisscholen in Rotterdam
Noord. De Kinderuitmarkt heeft 813 kinderen en
412 ouders als bezoekers gehad.
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 15 september 2010
Waar?
Noordplein
Betrokkenheid andere organisaties?
Projectgroep Tweede Thuis en Speeltuin het
Noorden.
Nagestreefde effecten en resultaten
Kinderen een ontspannende en educatieve dag
bieden, waarbij zij en hun ouders informatie
hebben gekregen over de kinderactiviteiten van de
verschillende organisaties in Rotterdam Noord. Het
was een bruisende en zeer geslaagde dag met heel
veel kinderen en ouders.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
In opdracht van de deelgemeente Noord en
conform het werkplan van Project Tweede Thuis
en van Stichting Noord Plus.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er wordt steeds rekening gehouden met de
behoeften van kinderen.
Oorspronkelijk gepland
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering
Nee
3.1.3 Midwinterfeest: Sinterklaashuis
Doel activiteit

Omschrijving activiteit

Kinderen een ontspannende en leerzame activiteit
bieden rondom de feestdagen, dit jaar was het
thema Sinterklaas
Het concept verschilt per jaar, dit jaar is er
aansluiting gezocht bij Sinterklaas, d.m.v. een
zogenaamd Sinterklaashuis. Een maand lang heeft
Comwonen een ruimte beschikbaar gesteld,
waaraan de kinderen met school en/of met hun
ouders een bezoek konden brengen. De ruimte was
omgetoverd tot een gezellige woonkamer, waar
verhalen werden voorgelezen en activiteiten zijn
georganiseerd, als het behalen van een
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pietendiploma, dit alles om de aanloop naar
Sinterklaas, pakjesavond de kinderen laten ervaren.
Omschrijving doelgroep
Kinderen van de basisscholen in Rotterdam Noord.
Wanneer en hoe vaak?
Van woensdag 24 november t/m woensdag 1
december 2010 hadden de kinderen de kans om
met school of met hun ouders het Sinterklaashuis
te bezoeken. Doorgaans bezochten voornamelijk
de scholen het Sinterklaashuis, open
inloopmiddagen waren georganiseerd op 24 en 27
november en 1 december.
Waar?
Locatie beschikbaar gesteld door Comwonen:
Zwaanshals 255
Betrokkenheid andere organisaties?
Projectgroep Tweede Thuis en Speeltuin het
Noorden.
Nagestreefde effecten en resultaten
Het Sinterklaashuis is dit jaar bezocht door 931
kinderen van basisscholen uit deelgemeente Noord.
Waarvan 214 kinderen op de 3 open
inloopmiddagen bezochten.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
In opdracht van de Deelgemeente Noord en
conform het werkplan van Project Tweede Thuis
en van Stichting Noord Plus
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er wordt steeds rekening gehouden met de
behoeften van kinderen.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee

3.1.4 Huiswerk- en Studiebegeleiding
Doel activiteit

Omschrijving activiteit

Omschrijving doelgroep

Wanneer en hoe vaak?

Waar?
Betrokkenheid andere organisaties?
Nagestreefde effecten en resultaten

Basisschoolleerlingen uit de bovenbouw en
leerlingen uit de eerste en tweede klas van de
middelbare school begeleiden met het maken van
huiswerk.
Op gezette tijden worden leerlingen begeleid in het
structureren, leren en maken van huiswerk door
vrijwilligers en stagiaires. Daarnaast wordt
bekeken hoe de leerlingen hun huiswerk
effectiever kunnen maken (werkmethodes).
Wekelijks nemen tussen de 20 en 40 leerlingen
deel aan de huiswerkbegeleiding. Het gaat met
name om kinderen woonachtig in de Agniesebuurt
en Oude Noorden.
Iedere woensdag van 13.30 uur tot 15.00 uur en
16.30 tot 18.00 uur en iedere donderdag van 16.30
uur tot 18.00 uur.
Bij Stichting Noord Plus en bij de Horeca
Vakschool
Basisscholen uit Noord
Verbetering van de schoolresultaten van de
deelnemers en vergroten van het plezier op school.
Ook was de voorbereiding op de Cito toets een
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belangrijk onderdeel. Dat is voor een groot aantal
leerlingen gelukt. In totaal hebben we ruim 50
kinderen bereikt.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Wegwerken van leerachterstanden.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers De leerlingen komen wekelijks uit vrije wil naar
SNP
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.1.5 Sport en beweging: Zaalvoetbal
Doel activiteit
Omschrijving activiteit
Omschrijving doelgroep

Jongeren in beweging krijgen om te gaan sporten
Zaalvoetbal voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar
Jongeren uit de deelgemeente Noord tussen de 12
en 18 jaar
Wanneer en hoe vaak?
Iedere vrijdag avond van 18.00 tot 19.00uur
Waar?
Sporthal Snelleman
Betrokkenheid andere organisaties?
geen
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
sport en bewegen in het kader van een gezonde
geest in een gezond lichaam
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is veel vraag onder jongeren naar
sportactiviteiten
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.1.6 Sport en beweging: NL DOET: Jongeren voetbaltoernooi
Doel activiteit
Meedoen aan de grootste vrijwilligersactie van
Nederland d.m.v. een sportieve en ontspannende
middag voor jongeren uit de deelgemeente Noord
waarop gezamenlijk sporten en bewegen centraal
staat culturen.
Omschrijving activiteit
Tijdens het voetbaltoernooi strijden verschillende
jongeren om de eerste plaats.
Omschrijving doelgroep
Jongeren uit de Deelgemeente Noord tussen de 12
en 18 jaar oud. In totaal deden er 125 jongeren mee
aan het voetbaltoernooi.
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 21 juni
Waar?
Sporthal Snelleman
Betrokkenheid andere organisaties?
NL doet (vrijwilligers geworven via hun website)
en het jongerenwerk van het Klooster.
Nagestreefde effecten en resultaten
Jongeren een ontspannende en sportieve dag
bieden waarop zij zorgeloos kunnen voetballen en
strijden om de eerste plaats. Deze activiteit is van
belang om dat veel kinderen in Rotterdam Noord
kampen met overgewicht en te weinig bewegen.
Tegelijkertijd wil SNP door deze actie meer
jongeren activeren uit de deelgemeente Noord om
zich als vrijwilliger in te zetten. Het
voetbaltoernooi is georganiseerd op verzoek van de
jongeren.
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Sportstimulering en zinvolle vrije tijdsbesteding
De vraag van de jongeren naar een voetbaltoernooi
Nee
N.v.t.

Opvoedingsondersteuning

3.2.1 Inburgeringstraject
Doel activiteit

Verbetering van de Nederlandse taal en vergroten
van kennis van de Nederlandse samenleving t.b.v.
een goede integratie en participatie.
Omschrijving activiteit
In totaal vinden er vijf dagdelen inburgeringscursus
plaats bij SNP. Een dagdeel is een brugklas, voor de
net ingestroomde inburgeraars en de overige vier is
een gevormde klas die het inburgeringstraject
volgen. Twee dagdelen zijn theorielessen en de
overige twee zijn praktijklessen waar er met de
computers wordt gewerkt.
Omschrijving doelgroep
Tussen de 8 en 25 cursisten
Wanneer en hoe vaak?
vijf dagdelen per week op maandag van 13.00 tot
15.30 uur, dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 15.30 uur en op de vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur
Waar?
Bij Stichting Noord Plus.
Betrokkenheid andere organisaties?
Ooverbruggen
Nagestreefde effecten en resultaten
Verbetering van de Nederlandse taal en kennis van
de Nederlandse samenleving; zelfvertrouwen
vergroten om te participeren en integreren.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Net als de deelgemeente acht Stichting Noord Plus
inburgeringstrajecten noodzakelijk voor een goede
integratie.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers De cursisten zijn ofwel verplicht om een
inburgeringscursus te volgen of zij doen dit uit
eigen keuze.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.2.2 Nederlandse les en Sportstimulering: Taalbom
Doel activiteit
Verbetering van de Nederlandse taal in de vorm
van gym, bewegen op muziek t.b.v. een goede
integratie en participatie.
Omschrijving activiteit
Een ochtend per week op spelenderwijs
Nederlandse les in de vorm van bewegen op
muziek
Omschrijving doelgroep
10 tot 12 Allochtone vrouwen uit de deelgemeente
Noord
Wanneer en hoe vaak?
10 donderdagen van 10.00 tot 11.30 uur
Waar?
Ruimte Movie Action International
Betrokkenheid andere organisaties?
Stichting Doen Doet
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Nagestreefde effecten en resultaten

Verbetering van de Nederlandse taal d.m.v. sport
en spel, het wegnemen van onzekerheden en het
samenbrengen van verschillende culturen
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Net als de Deelgemeente acht Stichting Noord
Plus beheersing van de Nederlandse taal
noodzakelijk voor een goede integratie en
participatie
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is veel vraag naar Nederlandse les onder de
vrouwen, daarbij is er ook veel vraag naar
sportactiviteiten; wat is er mooier deze twee te
combineren in een activiteit?
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.2.3 Nederlandse les en Sportstimulering: Taalbal
Doel activiteit
Verbetering van de Nederlandse taal in de vorm
van zaalvoetbal t.b.v. een goede integratie en
participatie.
Omschrijving activiteit
Een avond per week op spelenderwijs
Nederlandse les in de vorm van zaalvoetbal
Omschrijving doelgroep
10 tot 12 Allochtone mannen uit de deelgemeente
Noord
Wanneer en hoe vaak?
10 maandagen van 18.45 tot 20.15 uur
Waar?
Sporthal Snelleman
Betrokkenheid andere organisaties?
Stichting Doen Doet
Nagestreefde effecten en resultaten
Verbetering van de Nederlandse taal d.m.v. sport
en spel, het wegnemen van onzekerheden en het
samenbrengen van verschillende culturen
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Net als de Deelgemeente acht Stichting Noord
Plus beheersing van de Nederlandse taal
noodzakelijk voor een goede integratie en
participatie
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is veel vraag naar Nederlandse les onder de
mannen, daarbij is er ook veel vraag naar
sportactiviteiten; wat is er mooier deze twee te
combineren in een activiteit?
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.2.4 Computercursussen voor vrouwen
Doel activiteit
Wegwerken van achterstanden op ICT-gebied op
een laagdrempelige en betaalbare wijze en
ontmoeting tussen vrouwen van uiteenlopende
culturen.
Omschrijving activiteit
8 weekse computercursus waarin basisprincipes
als internet, e-mail en word worden uitgelegd.
Omschrijving doelgroep
Vrouwen die weinig tot geen ervaring hebben van
computers
Wanneer en hoe vaak?
Iedere woensdag en donderdag van 10.00 uur tot
11.30 uur (tot aan 13 mei)
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Waar?
Betrokkenheid andere organisaties?
Nagestreefde effecten en resultaten

Bij Stichting Noord Plus
Computerhulphelpt
Naast de kennis die is opgedaan tijdens de
cursussen, hebben vrouwen met verschillende
achtergronden elkaar beter leren kennen.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Voorkomen dat de zelforganisatie een sociaal eiland
gaat vormen. Bevorderen van ontmoetingen tussen
buurtbewoners. Wegwerken van achterstanden.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Het computercentrum is opgericht naar aanleiding
van de vraag van vele bezoekers.
Bijzonderheden
Het voortbestaan van het computercentrum is
onzeker zonder de financiële steun van de
deelgemeente.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.2.5 Sportstimulering: Zumba voor vrouwen
Doel activiteit
Sport is van belang voor een gezond lichaam en een
gezonde geest. Tijdens de sportactiviteiten worden
vrouwen gestimuleerd om gezamenlijk te sporten.
Omschrijving activiteit
De vrouwen bewegen in groepsvorm op met name
Latijns Amerikaanse muziek. SNP stimuleert de
vrouwen om te sporten en begeleidt hen daarin.
Omschrijving doelgroep
Vrouwen uit de deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Een 4 weekse introductie cursus op de maandag van
10.30 uur tot 11.30 uur in mei en juni 2010
Waar?
Bij Stichting Noord Plus en ruimte van Movie
Action International
Betrokkenheid andere organisaties?
Movie Action International
Nagestreefde effecten en resultaten
Bevorderen van beweging van allochtone vrouwen
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Het tegengaan van overgewicht en het stimuleren
van een gezonde levensstijl.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is veel vraag onder de vrouwen in de
deelgemeente naar sportactiviteiten.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.2.6 Bijeenkomst: Opvoeden, de 10 vanzelfsprekendheden
Doel activiteit
Met elkaar praten over opvoeding, de
verantwoordelijkheid van ouders en de omgeving
Omschrijving activiteit
De gemeente Rotterdam heeft in 2007-2008 diverse
stadsdebatten over opvoeding georganiseerd,
waaruit 10 vanzelfsprekendheden over opvoeden
zijn geformuleerd. In de bijeenkomst worden deze
aan moeders voorgelegd en ontstaat er een dialoog
Omschrijving doelgroep
Vrouwen uit de deelgemeente Noord. Er waren 15
moeders aanwezig op de bijeenkomst.
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig 25 juni 2010
Waar?
Bij Stichting Noord Plus
Betrokkenheid andere organisaties?
Stichting de Meeuw
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Nagestreefde effecten en resultaten

Uitwisselen van ervaringen met betrekking tot
opvoeding en bewustzijn van ouders vergroten.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Ouderbetrokkenheid, participatie en emancipatie.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Opvoeding van kinderen is een onderwerp dat leeft
bij moeders
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.2.7 Opvoedmarkt
Doel activiteit

Doel van de opvoedmarkt is om ouders en
verzorgers met elkaar in contact te brengen om zo
ervaringen uit te wisselen met betrekking tot
opvoeding en bewustzijn van ouders vergroten.
Daarnaast inzicht te geven in het
activiteitenaanbod van diverse organisaties die zich
bezighouden met opvoedingsondersteuning in
Rotterdam Noord.
Omschrijving doelgroep
Ouders en verzorgers van basisschoolkinderen
uit Rotterdam Noord.
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 15 september 2010
Waar?
Noordplein
Betrokkenheid andere organisaties?
Welzijn Noord, ’t Winkeltje en Sonor
Nagestreefde effecten en resultaten
De ouders in contact met elkaar brengen
en met elkaar praten over opvoeding, de
verantwoordelijkheid van ouders en de omgeving.
SNP heeft 2 workshops georganiseerd voor zowel
moeders als vaders. Om zo onderling dialoog over
opvoeding en de omgeving plaats te laten vinden.
De eerste editie van de Opvoedmarkt in combinatie
met de Kinderuitmarkt, was zeer geslaagd met een
opkomst van in totaal 412 ouders en 813 kinderen.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
In opdracht van de Deelgemeente Noord past en
in het thema opvoedingsondersteuning in het
werkplan 2010 van Stichting Noord Plus.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er wordt steeds rekening gehouden met de
behoeften van ouders en verzorgers.
Oorspronkelijk gepland
Nee
Verschil tussen planning en uitvoering
N.v.t.
3.2.8 Workshops over opvoeding voor vaders
Doel activiteit
Het bewustzijn en verantwoording met betrekking
tot opvoeding vergroten onder vaders
Omschrijving activiteit
Naar aanleiding van de Opvoedmarkt bleek dat er
zeer uiteenlopende opvattingen en meningen waren
over de rol van de vader binnen de opvoeding van
de kinderen. Daarom zijn er een tweetal workshops
georganiseerd.
Omschrijving doelgroep
Mannen uit de deelgemeente Noord, in totaal
hebben er 35 vaders deelgenomen aan de
workshops.
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Wanneer en hoe vaak?

Op 3 oktober 2010 zijn er 2 workshops
georganiseerd
Waar?
Bij MCVR, Zaagmolenkade 172
Betrokkenheid andere organisaties?
Stichting Al Jisr
Nagestreefde effecten en resultaten
Vaders bewust maken van hun rol als opvoeder
zodat hun betrokkenheid wordt bevorderd. Deze
workshops hebben veel vaders tot nadenken
aangezet over hun daadwerkelijke rol binnen het
gezin.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Ouderbetrokkenheid
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Vaders zien de noodzaak en hebben de behoefte
om met elkaar over de opvoeding van hun kinderen
te praten
Oorspronkelijk gepland:
Nee
Verschil tussen planning en uitvoering:
N.v.t.
3.2.9 Project ouders voor ouders
Officieel is het project Ouders voor Ouders niet opgenomen in het werkplan van 2010. Gezien
de continuïteit van het project, heeft SAJ een beroep gedaan op SNP om betrokken te worden
voor eventuele overname van het project. In het kader van opvoedingsondersteuning heeft SNP
in 2010 een bijdrage geleverd aan dit project.
Omschrijving activiteit:
De mensen van de wijk zitten vaak met vragen over het opvoeden van hun kinderen waar ze
geen antwoord op hebben en/of krijgen. De mensen ervaren een grote drempel bij de
organisaties in de wijk of stad. Het is dan ook veel makkelijker om met je vragen bij mensen in
je eigen omgeving terecht te komen. Omdat dat de mensen zijn die je gezinssituatie kennen en
begrijpen.
Dit project is in 2009 gestart door SAJ en is voor een deel van de uitvoering overgenomen door
Stichting Noord Plus. Het project Ouders voor Ouders heeft 6 moeders uit de Agniesebuurt na
een training van 4 dagdelen gedurende 8 maanden ingezet. Als resultaat hebben (effectief
uiteindelijk 4 van de 6 ) peer-moeders 120 ouders uit de wijk bereikt binnen hun eigen
netwerken.
De volgende doelstellingen zijn behaald:
- Opvoeden is meer bespreekbaar binnen verschillende sociale groepen geworden.
- Door middel van training en kennisoverdracht van de peer-moeders is de kennis en de
vaardigheden van opvoeders in de Agniesebuurt vergroot.
- De afgelopen maanden heeft er gedragsverandering bij de ouders plaatsgevonden
- Moeilijk bereikbare ouders zijn via de peer-moeders bereikt.
De methodiek project Ouders voor Ouders is effectief. Door op gelijkwaardige wijze binnen
het eigen netwerk van de peer-ouders actief te zijn, wordt het contact tussen de ouders zeer
intensief en wordt het inzicht in gezinssituaties vergroot en verbeterd, waardoor een prettig
pedagogisch klimaat ontstaat.
De vraag is dermate hoog dat zowel de peer-ouders als de deelnemende ouders hebben
uitgesproken door te willen gaan met het project om het nu pas echt zijn vruchten begint af te
werpen en er nog veel te verbeteren is aan het pedagogisch klimaat binnen de Agniesebuurt.
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SAJ heeft het project in december 2010 overgedragen aan SNP en hierop heeft SNP in overleg
met de deelgemeente Noord besloten om het project nog gedurende 2 jaar, in 2011 en 2012,
voort te zetten in de Agniesebuurt.
3.2.10 Internationale Vrouwendag
Doel activiteit

Omschrijving activiteit

Omschrijving doelgroep
Wanneer en hoe vaak?
Waar?

Ieder jaar wordt op 8 Maart Internationale
Vrouwendag gevierd, de jaarlijkse actiedag van de
vrouwenbeweging. Het internationale thema van
2010 was: Gelijke rechten, gelijke kansen:
progressie voor allen! Doel was om dit ook de
medewerksters van SNP en de vrouwen uit de
deelgemeente Noord hier zich bewust van te
maken.
Stichting Noord Plus (SNP) heeft dit jaar op de dag
zelf geen activiteiten georganiseerd op eigen
locatie, maar ging met medewerkers en dames uit
de wijk op bezoek bij andere buurthuizen en
instellingen in Rotterdam Noord om binding te
zoeken bij collega instellingen. ’s Morgens
allereerst op bezoek bij de Surinaamse
vrouwengroep, Tori Oso, waar het thema
“krachtige vrouwen” centraal stond. Opening van
de dag werd gedaan door Machteld Cairo,
gemeenteraadslid van deelgemeente Noord. Er
waren zo’n 30 vrouwen aanwezig, veelal in mooie
gekleurde traditionele Surinaamse kledij. Bij
buurthuis Mozaïek (Welzijn Noord) hadden de
vrouwen uit het Oude Noorden en de Agniesebuurt
gezamenlijk een evenement rondom Internationale
Vrouwendag georganiseerd. Het doel van de dag
was: Het verbeteren van de sociale cohesie in de
wijk; ontmoeting. De bijdrage van SNP was het
verzorgen van een Zumba (dans) workshop Er
waren 40 vrouwen aanwezig, die allemaal
enthousiast participeerden aan de workshop.’s
Middags zijn we naar de voorstelling Hooyo
Ma’aan: De dag dat ik vrouw zou worden geweest.
Deze voorstelling dat, in samenwerking is met
Dona Daria en Rotterdams Wijktheater, gaat over
een moeilijk onderwerp waar een taboe op heerst:
vrouwenbesnijdenis.’s Avonds was er het
avondfeest van Dona Daria, centrum voor vrouwen
en emancipatie, een avond met optredens, hapjes
en drankjes en ontmoeting van de vrouwen in de
Deelgemeente Noord.
Vrouwen uit de deelgemeente Noord
Eenmalig op 8 maart 2010
Verschillende locaties in de deelgemeente Noord
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Tori Oso, buurthuis Mozaïek, Dona Daria en
Rotterdams Wijktheater
Internationale Vrouwendag is een laagdrempelige
en toegankelijke manier om vrouwen bij elkaar te
brengen. Belangrijke thema’s van de waren dag:
taal, veiligheid in de wijk, armoedebestrijding,
opleidingen en toeleiding naar de arbeidsmarkt,
georganiseerd voor vrouwen van alle leeftijden.
Bovendien is er aandacht besteed aan beweging en
uiterlijke verzorging. De medewerksters en dames
van SNP een fijne en leerzame dag en avond
gehad, waar veel binding en contact is gelegd niet
alleen met de vrouwen en andere instellingen en
organisaties uit Rotterdam Noord, maar ook de
nieuwe collega’s van Stichting Noord Plus
onderling was het op een leuke en informele
manier een nadere kennismaking met elkaar.
Participatie
De vrouwen in Noord willen graag meer
activiteiten om andere vrouwen uit de wijk te
ontmoeten.
Ja
Nee

3.2.11 Dialoog vrouwen maken de stad
Doel activiteit
In gesprek gaan met de vrouwen uit de stad kijken
wat er speelt, wat zijn de kwesties die momenteel
spelen in de buurt of wijk
Omschrijving activiteit
Dialoog tussen verschillende vrouwen uit de
deelgemeente Noord over huidige kwesties
Omschrijving doelgroep
Vrouwen uit de deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 29 maart 2010
Waar?
Bij Stichting Noord Plus
Betrokkenheid andere organisaties?
Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR)
Nagestreefde effecten en resultaten
Het doel om vrouwen uit de deelgemeente Noord
met elkaar in gesprek te gaan is aardig uitgewerkt,
er waren ruim 20 vrouwen aanwezig van
verschillende afkomsten die huidige kwesties over
bv. opvoeding met elkaar hebben besproken
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Participatie en emancipatie.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is behoefte aan de vrouwen in de deelgemeente
Noord om meer met elkaar in gesprek te gaan
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
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3.2.12
Bijeenkomst “homoseksualiteit onder vrouwen”
Doel activiteit
Bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder
vrouwen
Omschrijving activiteit
Er is een dialoog georganiseerd over het thema
homoseksualiteit, naar aanleiding van de dialoog
kwam er een echte discussie over homoseksualiteit
op gang.
Omschrijving doelgroep
Vrouwen uit de deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 8 december 2010
Waar?
Bij Stichting Noord Plus
Betrokkenheid andere organisaties?
SMN (samenwerkingsverband Marokkaanse
Nederlanders)
Nagestreefde effecten en resultaten
Taboe over homoseksualiteit meer bespreekbaar
maken
Oorspronkelijk gepland:
Nee
Verschil tussen planning en uitvoering:
n.v.t.
3.2.13 Politievoorlichting “Veiligheid in de wijk”
Doel activiteit
Informeren over het werk van de politie en kwesties als
veiligheid en hangjongeren ter discussie stellen er
verbetering van de band tussen Politie en buurtbewoners.
Omschrijving activiteit
Informatie over het werk van politie Rotterdam
Rijnmond en het bijzonder de wijkpolitie. Wat zij
kunnen betekenen voor de bewoners om de ‘band’ tussen
politie en bewoners te kunnen verbeteren. Naar
aanleiding de gevoerde dialogen en uitkomst van de
eerder in het jaar gehouden politiebijeenkomsten is
voorlichting omtrent veiligheid in de wijk georganiseerd.
Omschrijving doelgroep
Inwoners deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 14 oktober 2010
Waar?
Bij Stichting Noord Plus
Betrokkenheid andere organisaties?
Politie Rotterdam Rijnmond
Nagestreefde effecten en resultaten
Het doel om te informeren en de band te \
verbeteren tussen de Politie en buurtbewoners is
zeker behaald, de opkomst van de bijeenkomst
was 12 personen, waarvan bijna alle personen
actief deelnamen aan de discussie en met kwamen
verschillende suggesties kwamen. Veiligheid en
geweld achter de voordeur waren veelbesproken
onderwerpen.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Veiligheid
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Inwoners van de deelgemeente Noord hebben
behoefte aan meer informatie over de Politie, wie
zij zijn en wat ze doen.
Oorspronkelijk gepland:
Verschil tussen planning en uitvoering:

Ja
Nee
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3.2.14 Voorlichtingsbijeenkomst Politie
Doel activiteit

Informeren over het werk van de politie en kwesties als
veiligheid en hangjongeren ter discussie stellen er
verbetering van de band tussen Politie en buurtbewoners.

Omschrijving activiteit

Informatie over het werk van politie Rotterdam Rijnmond
en het bijzonder de wijkpolitie. Wat zij kunnen betekenen
voor de bewoners om de ‘band’ tussen politie en bewoners
te kunnen verbeteren. Naar aanleiding van een aantal
vragen omtrent veiligheid in Rotterdam is er een dialoog
ontstaan tussen de politie en de aanwezige buurtbewoners.

Omschrijving doelgroep

Inwoners deelgemeente Noord

Wanneer en hoe vaak?

Twee keer op 14 april (vrouwengroep) en 22 april
(mannengroep) 2010

Waar?

Bij Stichting Noord Plus

Betrokkenheid andere organisaties? Politie Rijnmond
Nagestreefde effecten en resultaten Het doel om te informeren en de band te verbeteren tussen
de Politie en buurtbewoners is zeker behaald, de opkomst
van beide bijeenkomsten was gemiddeld 30 personen,
waarvan bijna alle personen actief deelnamen aan de
discussie en met kwamen verschillende suggesties
kwamen. Zo kwam er bv. naar voren dat de vraag naar
activiteiten voor jongeren tussen 12 tot 24 jaar erg groot
is, dat men geen weet heeft dat ouders bij verschillende
instanties terecht zouden kunnen om de jongeren van de
straat te kunnen houden en te kunnen voorkomen dat
jongeren in aanraking komen met de politie. Als gevolg
hiervan zal SNP meer voorlichtingen organiseren in
samenwerking met de politie waar bv. ook een wijkagent
en iemand van Centrum van Jeugd en Gezin aanwezig bij
zullen zijn. Ook zal SNP meer activiteiten organiseren
gericht op jongeren.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid: Veiligheid
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Inwoners van de deelgemeente Noord hebben
behoefte aan meer informatie over de Politie, wie
zij zijn en wat ze doen.
Oorspronkelijk gepland:

Ja

Verschil tussen planning en uitvoering:

Nee
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Buurtbewoners informeren over buurtpreventie

Omschrijving activiteit

De heer Stegeman heeft een voorlichting gegeven
aan een groep mannen uit de deelgemeente Noord
over wat buurtpreventie inhoudt en hoe hier een rol
in te kunnen spelen.
Omschrijving doelgroep
Mannen uit de deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 1 april 2010
Waar?
Bij Stichting Noord Plus
Betrokkenheid andere organisaties?
Deelgemeente Noord
Nagestreefde effecten en resultaten
Uitkomst zeer positief een groep van 9 mannen
hebben zich aangemeld om deel te gaan maken van
de buurtpreventie
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Veiligheid en participatie
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Inwoners van de deelgemeente Noord hebben meer
behoefte aan maatregelen om de veiligheid in de
wijk te verhogen.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.2.16 Wandelen door de wijk met de wijkagent
Doel activiteit
Een groep buurtbewoners mee laten lopen met de
wijkagent door de wijk informeren over de
bezigheden van de wijkagent
Omschrijving activiteit
De wijkagent en collega hebben met een groep van
5 moeders een wandeling in de Agniesebuurt
gemaakt en daarna een bezoek gebracht aan
politiebureau Noord gebracht. Doel was informatie
over het werk van politie Rotterdam Rijnmond en
het bijzonder de wijkpolitie. Wat zij in de praktijk
kunnen betekenen voor de bewoners om de ‘band’
tussen politie en bewoners te kunnen verbeteren.
Omschrijving doelgroep
Bewoners uit de deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 13 juli 2010
Waar?
In en rondom de Agniesebuurt en bureau Noord
Betrokkenheid andere organisaties?
Politie Rotterdam Rijnmond
Nagestreefde effecten en resultaten
Het doel om te informeren en de band te verbeteren
tussen de Politie, met name de wijkagent en
buurtbewoners is zeker behaald
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Veiligheid en participatie
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Inwoners van de deelgemeente Noord hebben
behoefte aan meer informatie over de Politie, met
name de wijkagent, wie zij zijn en wat ze doen.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
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3.2.17 Theater Founoun uit Rabat presenteren stuk Laliyatu.com
Doel activiteit
Vrouwen kennis laten maken met en toeleiden
naar theater
Omschrijving activiteit
Theatergroep Founoun uit Rabat, Marokko heeft
een stuk genaamd Laliyatu.com gepresenteerd.
Het stuk gaat over een groep vrouwen die een
vereniging oprichten en over het reilen en zeilen
ervan. Het is een zeer komisch en levendige
theatervoorstelling.
Omschrijving doelgroep
Vrouwen uit de deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig 24 juni 2010
Waar?
Theater Siberia
Betrokkenheid andere organisaties?
Stichting Al Jisr, Theatergroep Siberia,
Deelgemeente Noord en Gemeente Rotterdam
Kunst en Cultuur
Nagestreefde effecten en resultaten
De gratis, en daardoor laagdrempelige,
theatervoorstelling is drukbezocht, ruim 70 dames
waren aanwezig en zeer enthousiast over het
theaterstuk. Het streven om vrouwen kennis te
laten maken met en toe leiden naar theater is
op deze dag zeer geslaagd
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Kunst en cultuur
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is vraag onder de vrouwen uit de
deelgemeente Rotterdam naar meer
laagdrempelige activiteiten in de kunst en cultuur
sector
Oorspronkelijk gepland:
Nee
Verschil tussen planning en uitvoering:
N.v.t.
3.2.18 Gedichtenavond en discussie met: de dichters Hassan El Ouazzani(Marokko) en
Al-Saddiq Al-Raddi (Soedan).
Doel activiteit

Omschrijving doelgroep
Wanneer en hoe vaak?
Waar?
Betrokkenheid andere organisaties?

Inwoners van de deelgemeente Noord kennismaken
met kunst en cultuur in de vorm van poezie en
dichtkunst.
De dichters Hassan EL Ouazzani (Marokko) en AlSaddiq Al-Raddi (Soedan) hebben op de vooravond
van het Dunya festival SNP een bezoek gebracht en
de inwoners van de deelgemeente Noord kennis
laten maken met hun poëzie.
Inwoners van de deelgemeente Noord
Eenmalig op 29 mei 2010
Bij Stichting Noord Plus
Dunya Festival en Poetry Internatioanal

Aansluiting op het deelgemeentebeleid

Kunst en cultuur

Oorspronkelijk gepland:
Verschil tussen planning en uitvoering:

Ja
Nee

Omschrijving activiteit
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3.2.19 Cinemar filmiddag & avond, 6e Marrokaans Filmfestival
Doel activiteit
Aanbieden van een culturele middag en avond in het
kader van de 6e editie van Cinemar, het
Marrokaanse Filmfestival
Omschrijving activiteit
Vertoning van twee films, “Française” en
“Indigènes”
Omschrijving doelgroep
Inwoners van de deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Tweemaal, op 7 juni en op 8 juni 2010
Waar?
Bij Stichting Noord Plus
Betrokkenheid andere organisaties?
Stichting Al Jisr en Platform Buitenlanders
Rijnmond (PBR)
Nagestreefde effecten en resultaten
Het aanbieden van een culturele middag en
avond is goed verlopen en kwamen in totaal 30
personen op af.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Kunst en cultuur
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is een grote vraag vanuit inwoners in de
deelgemeente Noord naar meer activiteiten op
het gebied van kunst en cultuur.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee

3.3

Ouderen

3.3.1 Onderzoek sociaal isolement bij ouderen
In het werkplan van Stichting Noord Plus 2010 is o.a. opgenomen dat er in 2010 op het
speerpunt ouderen twee zaken aangepakt zullen worden:
a. Inventariseren van de behoeften van ouderen in de wijken Agniesebuurt en het
Oude Noorden (in de eerste instantie gaat het hier om Marokkaanse en Turkse
ouderen).
b. Sociaal activeren van ouderen door middel van activiteiten op het gebied van:
1. Sport en recreatie
2. Educatie en voorlichting
3. Hulp en advies (administratieve rompslomp)
4. Participatie
Behoeften ouderen en sociale activering
Ad a. Noord Plus heeft met 50 mensen gesprekken gevoerd zowel individueel als in
groepsverband. 20 vrouwen en 30 mannen van Marokkaanse en Turkse afkomst.
Mensen gaven aan behoefte te hebben aan de volgende zaken:
-een geschikte fysieke ontmoetingsruimte waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten
(locatie: het oude Noorden , liefst tussen de Marokkaanse Moskee (Abu bakr) en de
Turkse Moskee (Gultepe)
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-het lezen en begrijpen van brieven/het invullen van formulieren/het beantwoorden van
brieven ed.
-Nederlands leren
-excursies naar interessante plaatsen en activiteiten
-voorlichting over nieuwe wetten en regels
-sport en beweging
-professionele begeleiding van al deze activiteiten
Ad b. Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd voor ouderen:
-Taalbom voor vrouwen (Nederlandse taal en beweging)
-Taalbal voor mannen (Nederlandse taal en beweging)
-een aantal voorlichtingen op het gebied van gezondheidszorg
-een groep oudere mannen doet 2x per week mee aan Gymlessen
-een groep vrouwen en mannen hebben een bijdrage geleverd aan de moestuin in de
voormalige palace terrein.
-een grote ontmoetingsdag georganiseerd in Mozaïek in samenwerking met Resto van
Harte in Mozaïek gebouw. Aanwezig rond de 100 ouderen. Programma: gezamenlijke
maaltijd, in dialoog met elkaar over de eigen wijk en buurt en muziek en dans aan het
eind.
-een groep vrouwen doet mee aan koken voor sociaal geïsoleerden (meestal ouderen) en
krijgt twee keer per week naailes.
- twee vrijwilligers van Noord Plus geven wekelijks hulp en advies
3.3.2 Bijeenkomst ouder worden in Nederland
Doel activiteit
Inwoners informeren over het ouder worden in
Nederland, de mogelijkheden aan faciliteiten en
de rol van Ouderenwerk Noord hierin
Omschrijving activiteit
Voorlichting gegeven door Ouderenwerk Noord
over het ouder worden in Nederland, specifiek voor
de ouderen van Marokkaanse afkomst in de
deelgemeente Noord. Tijdens de bijeenkomst was
er vanuit SNP een tolk geregeld
Omschrijving doelgroep
Ouderen met name van Marokkaanse afkomst uit de
deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Tweemaal, op 23 juni en 26 oktober 2010
Waar?
Bij Stichting Noord Plus en bij MCVR,
Zaagmolenkade 172
Betrokkenheid andere organisaties?
Ouderenwerk Noord, MCVR
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Ouderen
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is veel vraag onder ouderen in de
deelgemeente Noord naar informatie verschaffing
over verschillende ouderenkwesties en
voorzieningen
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
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3.3.3 Voorlichtingsbijeenkomst dementie
Doel activiteit
Ouderen informeren over wat dementie is, de
gevolgen daarvan en hoe daarmee om te gaan
Omschrijving activiteit
Voorlichting door Stichting Pluspunt over dementie
Omschrijving doelgroep
Ouderen uit de deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Tweemaal, op 15 juni en 14 december 2010
Waar?
Bij Stichting Noord Plus en Dar el Raha, Humanitas
Betrokkenheid andere organisaties?
Stichting Humanitas, Stichting Pluspunt
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Ouderen
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is veel vraag onder ouderen in de deelgemeente
Noord naar informatie verschaffing over
ouderenkwesties als dementie
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.3.4 Voorlichting over Remigratie
Doel activiteit
Omschrijving activiteit

Ouderen informeren over de remigratiewet.
Voorlichting over remigratie door Nederlands
Migratie Instituut.
Omschrijving doelgroep
Marokkaanse inwoners uit deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig, op 5 oktober 2010
Waar?
MCVR , Zaagmolenkade 172
Betrokkenheid andere organisaties?
Nederlandse Migratie Instituut.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
WMO
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Deze bijeenkomst is op basis van de behoefte van
bezoekers van de open inloop georganiseerd.
Oorspronkelijk gepland:
Nee
Verschil tussen planning en uitvoering:
N.v.t.
3.3.5 Een kijkje in de keuken
Doel activiteit
Omschrijving activiteit

Omschrijving doelgroep
Wanneer en hoe vaak?
Waar?
Betrokkenheid andere organisaties?
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Oorspronkelijk gepland:
Verschil tussen planning en uitvoering:
3.3.6 Voorlichting over thuiszorg
Doel activiteit
Omschrijving activiteit
Omschrijving doelgroep
Wanneer en hoe vaak?

Activeren van bewoners om voor kwetsbare
groepen te koken.
Er wordt gekookt door vrijwilligers uit de wijk en
leerlingen van de middelbare school voor speciaal
onderwijs (Accent)
Vrouwen uit de Agniesebuurt en leerlingen van
Accent School
3 woensdagmiddagen per maand
Accent praktijkschool, Vijverhofstraat 97
Accent praktijkschool, Prinsekerk
WMO
Nee
N.v.t.

Informatie verstrekking aan inwoners van
deelgemeente Noord.
Voorlichting
Allochtone 50+ mannen uit Deelgemeente Noord
Eenmalig op 12 oktober 2010
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Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Aansluiting op de vraag van de deelnemers
Oorspronkelijk gepland:
Verschil tussen planning en uitvoering:
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MVCR, Zaagmolenkade 172
MVCR, Thuiszorg bureau Avicin
Ouderen
Ja
Ja
Nee

3.3.7 Seniorendag i..s.m. Resto van Harte
Doel activiteit
Ontmoeting en sociale contacten tussen allochtone
en autochtone ouderen.
Omschrijving activiteit
Dialoog tussen ouderen.
Omschrijving doelgroep
Ouderen van verschillende etnische afkomst.
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 22 oktober 2010
Waar?
Mozaïek gebouw
Betrokkenheid andere organisaties?
Resto van Harte
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Participatie ouderen
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Ja, verschillende allochtone en autochtone ouderen
hebben op deze manier op laagdrempelige wijze
met elkaar kennis gemaakt. Ook is uit deze
bijeenkomst een samenwerkingsverband met Resto
van Harte ontstaan om vaker samen activiteiten te
organiseren.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.3.8 Naailes, handwerk en borduren
Doel activiteit
Omschrijving activiteit

Sociaal activeren van oudere vrouwen
Door middel van naailes vindt ontmoeting plaats
en worden vrouwen toegeleid naar andere
activiteiten.
Omschrijving doelgroep
50+ Vrouwen uit deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Maandagmiddag bij Wilskracht Werkt,
dinsdagochtend bij Dar el Raha en
Donderdagmiddag bij Stichting Noord Plus
Waar?
Bij Wilskracht Werkt, Dar el Raha en Stichting
Noord Plus
Betrokkenheid andere organisaties?
Wilskracht Werkt, Humanitas, Dar el Raha
Nagestreefde effecten en resultaten
Door middel van een naaicursus e.d. allochtone
vrouwen woonachtig in Deelgemeente Noord uit
hun sociaal isolement halen en houden. Dit
resultaat is zeker behaald. In totaal hebben er zo’n
50 vrouwen deelgenomen aan de activiteiten
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Ouderen
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is veel vraag naar naailes en handwerk onder
de (met name allochtone) vrouwen
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
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3.3.9 Mini verzorgingsbeurs
Doel activiteit

Vrouwen van middelbare leeftijd informeren en
laten ervaren dat het belangrijk is jezelf goed te
verzorgen om je goed te voelen
Omschrijving activiteit
Mini verzorgingsbeurs voor de 50+ dames uit de
deelgemeente Noord met diverse activiteiten
Omschrijving doelgroep
50+ dames uit de deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 30 maart 2010
Waar?
Bureau de Heuvel
Betrokkenheid andere organisaties?
Stichting de Startlijn
Nagestreefde effecten en resultaten
Door middel van een mini verzorgingsbeurs
vrouwen te laten spiegelen en zo het belang goed
voor jezelf te zorgen, heeft geleid dat de
eigenwaarde en zelfbeeld van een aantal vrouwen is
verbeterd. Mede omdat de vrouwen het tegen andere
vrouwen zeiden beter voor zichzelf te moeten
zorgen, maar het zelf eigenlijk ook niet
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Ouderen
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Vrouwen van middelbare leeftijd in de
Deelgemeente Noord hebben behoefte aan
meer activiteiten
Oorspronkelijk gepland:
Nee
Verschil tussen planning en uitvoering:
N.v.t.

3.4

OVERIGE ACTIVITEITEN

3.4.1 Sociaal Spreekuur
Doel activiteit

Omschrijving activiteit

Omschrijving doelgroep
Wanneer en hoe vaak?

Waar?
Betrokkenheid andere organisaties?

Het sociaal spreekuur is speciaal bedoeld voor
mensen in de Agniesebuurt die hulp kunnen
gebruiken bij het lezen van brieven en/of het
telefoneren naar instanties. SNP wilt bewoners
graag helpen met: 1) assistentie & hulp bij huur-,
zorg- en kindertoeslag, 2) Bemiddeling bij en
doorverwijzing naar instanties, 3) Het invullen
van formulieren, 4) (lichte) Psychosociale hulp
Drie dagen in de week is het mogelijk om het
sociaal spreekuur te bezoeken, vooraf een
afspraak maken is niet nodig
Inwoners uit de deelgemeente Noord, met name
uit de Agniesebuurt
Het sociale spreekuur is op maandag en
woensdag van 16:00 tot 17:30 uur en op de
donderdag van 10:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot
15:00 uur, op de donderdag is het met name voor
vrouwen bedoeld.
Bij Stichting Noord Plus
Geen
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Nagestreefde effecten en resultaten

Er zijn veel mannen en vrouwen geholpen en of
doorverwezen naar diversen instanties.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Bevorderen van de participatie en emancipatie
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is veel vraag naar assistentie en hulp van
diverse sociale zaken
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.4.2 Open inloop voor mannen
Doel activiteit
Omschrijving activiteit

Open inloop
Bezoekers kunnen gebruik maken van de
ontmoetingsruimte en de faciliteiten
Omschrijving doelgroep
Mannen uit Rotterdam Noord, veelal met een
Marokkaanse achtergrond. Tussen de 20 en 30
mannen bezoeken dagelijks SNP.
Wanneer en hoe vaak?
Dagelijks van 16.00 tot 21.00 uur mits er geen
activiteiten plaatshebben in het gebouw voor welke
de inloop storend kan zijn.
Waar?
Bij Stichting Noord Plus
Betrokkenheid andere organisaties?
Geen
Nagestreefde effecten en resultaten
De doelgroep een ontmoetingruimte bieden en hen
indien mogelijk faciliteiten te bieden om activiteiten
te organiseren ter bevordering van participatie en
emancipatie.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Een veilige plek bieden.
Aansluiting op de vraag van de deelnemers. De open inloop is op verzoek van de oude
bezoekers van de drie gefuseerde organisaties
blijven bestaan.
Bijzonderheden
Er komen tegenwoordig dagelijks tussen de 30 en
40 mannen op de open inloop af. Er zijn in de
avonden twee beheerders aanwezig. Stichting Noord
Plus zoekt naar oplossingen om ook weer
activiteiten aan mannen te kunnen bieden.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.4.3 Open inloop computercentrum
Doel activiteit
Omschrijving activiteit
Omschrijving doelgroep
Wanneer en hoe vaak?

Waar?
Betrokkenheid andere organisaties?
Nagestreefde effecten en resultaten
Aansluiting op het deelgemeentebeleid

Bezoekers van SNP de mogelijkheid bieden van de
pc’s en het internet gebruik te maken.
Vrij gebruik van de pc’s en het Internet
Cursisten/bezoekers van SNP
Dagelijks mits er geen computercursus is en er
voldoende personeel aanwezig is van 9.00 tot 21.00
uur.
Bij stichting Noord Plus
Geen
Mogelijkheden om te oefenen in het
computergebruik.
Wegwerken van achterstanden op ICT-gebied

27

Stichting Noord Plus

Jaarverslag 2010

Aansluiting op de vraag van de deelnemers Er is veel vraag vanuit de bezoekers die thuis geen
computer hebben.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.4.4 Voorlichtingsbijeenkomsten verkiezingen 3 maart 2010
Doel activiteit
Omschrijving activiteit

Omschrijving doelgroep
Wanneer en hoe vaak?

Waar?
Betrokkenheid andere organisaties?

Nagestreefde effecten en resultaten

Voorlichting verstrekken over stemrecht en de
gemeenteraadsverkiezingen 3 maart 2010
Op een aantal middagen en avonden zijn er door
SNP verschillende bijeenkomsten georganiseerd
waarin waarom stemmen belangrijk is, een
technisch uitleg over hoe te stemmen, de
gemeenteraadsverkiezingen stonden hierin
centraal.
Inwoners uit de deelgemeente Noord
11 februari (voorlichtingsbijeenkomst voor
vrouwen), 18 februari
(voorlichtingsbijeenkomst voor mannen), 26
februari (verkiezingsdebat) en 2 maart
(verkiezingsbijeenkomst)
Bij Stichting Noord Plus en de ruimte van
Educatief Centrum Rotterdam
Diversen politieke partijen actief in deelgemeente
Noord, Platform Buitenlanders Rijnmond (PBR),
Educatief Centrum Rotterdam, Gultepe Moskee,
Abu Bakr Moskee, Gultepe jongeren
Beraberlik vrouwen organisatie en Versam
De inwoners zijn geïnformeerd over waarom
stemmen belangrijk is en technisch uitleg over hoe
te stemmen. De voorlichtingen op 11 (vrouwen) en
18 maart (mannen) zijn gegeven door een
voorlichter via PBR. SNP heeft gezorgd voor de
uitnodiging en werving. De opkomst was zeer
hoog, 25 vrouwen en 42 mannen. Bij de
voorlichting van 18 maart was de huidige
portefeuillehouder van de deelgemeente Noord,
Ahmed Harika, ook aanwezig.
Het verkiezingsdebat gehouden op 26 maart met de
politieke partijen in de deelgemeente Noord. De
aanwezige Politieke partijen waren PvdA. GL,
D’66, CDA, VVD en PSN en een opkomst van 75
personen. Dit debat was i.s.m. Educatief Centrum
Rotterdam, Gultepe Moskee, Abu Bakr Moskee,
Gultepe jongeren, Beraberlik vrouwen organisatie
en Versam. De verkiezingsbijeenkomst i.s.m
Educatief Centrum Rotterdam op dinsdag 2 maart
2010, was een ontmoeting met o.a. Oud minister E.
van der Laan en Wethouder en loco burgemeester
mevr. J. Kriens. Centraal stonden de thema’s: de
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wijkaanpak en integratie en WMO. Op de
bijeenkomst waren ruim 60 mensen.
Participatie
Er is veel vraag bij de inwoners van deelgemeente
Noord naar wat het stemrecht inhoudt, hoe te
stemmen en algemene voorlichting over
verkiezingen
Nee
N.v.t.

3.4.5 NL DOET: Geef Noord Plus Kleur
Doel activiteit
Meedoen aan de grootste vrijwilligersactie van
Nederland in de vorm de ruimte van Stichting
Noord Plus van een likje verf te voorzien.
Omschrijving activiteit
Met een groep vrijwilligers de ruimte van SNP te
verven
Omschrijving doelgroep
Inwoners deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 19 juni
Waar?
Bij Stichting Noord Plus
Betrokkenheid andere organisaties?
NL doet:
Nagestreefde effecten en resultaten
Meer vrijwilligers te activeren en de ruimte van
SNP een frisse uitstraling geven. Op deze dag
hebben 3 vrijwilligers meegeholpen.
Aansluiting deelgemeente beleid
Participatie
Aansluiting vraag deelnemers
Er zijn veel mensen die zich als vrijwilliger willen
inzetten
Oorspronkelijk gepland
Nee
Verschil tussen planning en uitvoering
N.v.t.
3.4.6 NL DOET: Cultureel Uitstapje Brussel
Doel activiteit
Meedoen aan de grootste vrijwilligersactie van
Nederland en de vrouwen uit de deelgemeente
Noord een cultureel uitstapje Brussel laten ervaren.
Omschrijving activiteit
Met een groep van 50 vrouwen cultureel dagje
Brussel
Omschrijving doelgroep
Vrouwen uit de deelgemeente Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 20 juni
Waar?
Stichting Noord Plus / Brussel
Betrokkenheid andere organisaties?
NL Doet (Oranje Fonds: een kleine subsidie)
Nagestreefde effecten en resultaten
Meer vrouwen te activeren uit deelgemeente Noord
om zich als vrijwilliger in te zetten
Aansluiting deelgemeente beleid
Participatie
Aansluiting vraag deelnemers
Er zijn veel vrouwen die door persoonlijke of
omstandigheden en/of financiële situatie niet of
nooit op vakantie kunnen, zij vroegen of het
mogelijk was een gezamenlijk cultuuruitstapje te
organiseren.
Oorspronkelijk gepland
Nee
Verschil tussen planning en uitvoering
N.v.t.
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3.4.7 Netwerkbijeenkomst “Verbondenheid in de Agniesebuurt”
Doel activiteit
Kennismaking en verdieping van contact tussen
buurtbewoners en organisaties, opbouwwerkers,
ambtenaars, lokale politici, etc. actief in de
Agniesebuurt en hierdoor uiteindelijk de
onderlinge samenhang tussen de partijen te
verbeteren.
Omschrijving activiteit
De opzet van de bijeenkomst was informeel
samenzijn en onderling contact te hebben met
betrokken buurtbewoners en met name bedrijven
en instellingen in de buurt. Er mooie opkomst van
verschillende organisaties uit de buurt en vanuit
deelgemeente noord, waaronder portefeuillehouder
deelgemeente Noord welzijn en zorg, participatie
en dienstverlening en wijkeconomie, Ahmed
Harika. In totaal waren er tussen 22 personen
aanwezig.
Omschrijving doelgroep
buurtbewoners en organisaties, opbouwwerkers,
ambtenaars, lokale politici, etc. actief in de
Agniesebuurt
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 25 augustus 2010
Waar?
Bij Stichting Noord Plus
Betrokkenheid andere organisaties?
Nu Hier, Deelgemeente Noord
Nagestreefde effecten en resultaten
De opzet van informeel samenzijn en onderling
contact is bereikt, er is een mooi dialoog ontstaan
en contactgegevens zijn uitgewisseld. De opkomst
was divers en hoog, 22 personen.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Binding in en met de wijk
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Na veel contact te hebben gehad met de
verschillende organisaties bleek dat er de
behoefte was om gezamenlijk met bewoners en
organisaties actief in de Agniesebuurt aan tafel
te gaan zitten.
Oorspronkelijk gepland:
Nee
Verschil tussen planning en uitvoering:
N.v.t.
3.4.8 Thema-iftar: Zorg & Gezondheid en officiele opening Stichting Noord Plus
Doel activiteit
Het verbeteren en bevorderen van de contacten
tussen de inwoners, jong en oud, van
verschillende en religieuze achtergronden in
Rotterdam Noord. Op een laagdrempelige wijze,
in samenwerking met andere organisaties en
instanties, informatie en voorlichting te
verstrekken aan bewoners om zo een bijdrage te
leveren aan betere participatie in de
samenleving. En uiteraard de officiële opening
van Stichting Noord Plus
Omschrijving activiteit
Het hoofdthema van de thema-Iftar is Zorg en
Gezondheid, waarvoor er een informatiemarkt
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wordt georganiseerd. Verschillende organisaties
zijn uitgenodigd zoals Humanitas, Pluspunt en
Ouderenwerk Rotterdam Noord om voorlichting
te geven en informatie te verstrekken over
gerelateerde onderwerpen aan het hoofdthema.
Ook hebben Stichting Noord Plus, Horeca
Vakschool Rotterdam en Movie Action
International hebben een informatiestand gehad.
Daarbij was het de officiële opening van SNP door
portefeuillehouder A. Harika en werd als afsluiting
gezamenlijk het vasten verbroken d.m.v. eten en
muziek.
Omschrijving doelgroep
De thema-iftar is gericht op buurtbewoners en
organisaties, opbouwwerkers, ambtenaars, lokale
politici, etc. uit deelgemeente Noord. Bij de
activiteit waren ruim 180 mensen aanwezig
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 8 september op de locatie van de
Horeca Vakschool Rotterdam.
Betrokkenheid andere organisaties?
Horeca Vakschool Rotterdam, Humanitas
Bergsingel, Movie Action International, Pluspunt,
Ouderenwerk Rotterdam Noord, deelgemeente
Noord en Ramadanfestival (met Agis als sponsor)
Nagestreefde effecten en resultaten
De opkomst bij thema-iftar was zeer hoog en
divers, mensen met verschillende culturele en
religieuze achtergronden en met verschillende
professies waren aanwezig.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Bevorderen van wederzijdse kennismaking en
ontmoeting
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Bewoners in Rotterdam Noord hebben behoefte
aan kennismaking en uitwisseling.
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.4.9 Dag van de Dialoog
Doel activiteit
Omschrijving activiteit

Omschrijving doelgroep
Wanneer en hoe vaak?
Waar?

Kennismaken en stimuleren van interreligieuze en
interculturele dialoog
Jaarlijks wordt in Rotterdam de Dag van de
Dialoog georganiseerd. Deze formule is zo
succesvol gebleken dat tientallen organisaties in
Rotterdam meedoen met deze dag en honderden
Rotterdammers met elkaar de dialoog aangaan.
Dialoog is een instrument waarbij stadsgenoten in
kleine kring met elkaar in gesprek gaan aan tafels
die verspreid staan over de stad. Iedereen krijgt
de mogelijkheid om aan te schuiven en
ervaringen uit te wisselen over een vastgesteld
thema onder het genot van een maaltijd.
Buurtbewoners Rotterdam Noord
Tweemaal, op 5 november en 6 november
Bij Stichting Noord Plus
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Betrokkenheid andere organisaties?

In samenwerking met het Platform Dag van
Dialoog en SONOR
Nagestreefde effecten en resultaten
Contacten versterkt en wederzijdse interesse en
begrip gegroeid
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Ontmoeting en dialoog
Aansluiting op de vraag van de deelnemers De deelnemers aan dag van de dialoog komt
graag in contact met mensen met een andere
culturele en religieuze achtergrond
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
3.4.10 Winterfestiviteit Agniesebuurt
Doel activiteit

Naar aanleiding van de de nationale straatspeeldag
is er besloten om tussen de organisaties meer
samen te werken. De Winterfestiviteit is de eerste
die na de straatspeeldag met elkaar en met en door
buurtbewoners wordt georganiseerd.
Omschrijving activiteit
Een gezellig markt met muziek en theater waar
kinderen en buurtbewoners elkaar kunnen
ontmoeten, een hapje en drankje kunnen doen en
waar activiteiten zijn voor jong en oud. Dit
allemaal in de Kerst en wintersfeer.
Omschrijving doelgroep
Bewoners uit de Agniesebuurt en deelgemeente
Noord
Wanneer en hoe vaak?
Eenmalig op 17 december 2010
Waar?
Nu Hier terrein, het gedeelte Almondestraat voor
de hoofdingang bij SNP en op de lokatie van SNP.
Betrokkenheid andere organisaties?
SONOR, Stichting Welzijn Noord (Buurthuis
Basta) en PWS, Theater Siberia, NU HIER,
Nagestreefde effecten en resultaten
Meer samenwerking en binding in de
Agniesebuurt en ontmoeting jong en oud en
gezellig samenzijn in de wintersfeer is wel degelijk
gelukt. De wintersfeer had niet meer kunnen zijn
met de hoeveelheid sneeuw die er lag, hierdoor zijn
enkele buiten geplande activiteiten naar binnen op
de lokatie van SNP verplaatst. De opkomst was
ondanks het weer aardig, er waren met name veel
kinderen aanwezig.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Ja, meer binding in de wijk tussen buurtbewoners
en organisaties
Aansluiting op de vraag van de deelnemers De deelnemende organisaties en buurtbewoners
zijn blij dat er nu meer samenwerking komt en
activiteiten zullen worden georganiseerd met name
gericht op de Agniesebuurt
Oorspronkelijk gepland:
Nee
Verschil tussen planning en uitvoering:
N.v.t.
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3.4.11 Overleg Agniesebuurt
Doel activiteit

Met de verschillende organisaties in de
Agniesebuurt praten over positieve zaken en
problemen in de Agniesebuurt en waar nodig en
mogelijk acties ondernemen. Met name de Jeugd
Kansen Zone, het verbeteren van het pedagogisch
klimaat in de week
Omschrijving activiteit
Tijdens het overleg worden relevante zaken in de
Agniesebuurt besproken en uitgezocht
Omschrijving doelgroep
Bewoners Agniesebuurt
Wanneer en hoe vaak?
Maandelijks
Waar?
De overleggen vinden op verschillende locaties van
de betrokken organisaties
Betrokkenheid andere organisaties?
SONOR, Stichting Welzijn Noord (Buurthuis
Basta), Basisschool het Spoor, Basisschool J.
Graaff, KindeRdam, de Deelgemeente Noord
Nagestreefde effecten en resultaten
Zorg en verantwoordelijkheid delen m.b.t.
problematiek in de Agniesebuurt en indien nodig de
deelgemeente adviseren.
Aansluiting op het deelgemeentebeleid
Tegengaan van problemen en stimuleren van
samenwerking
Aansluiting op de vraag van de deelnemers Organisaties delen de zorgen en willen graag
betrokken worden bij beleid en besluit die
betrekking hebben op de problematiek in de
Agniesebuurt. Tevens ervaren de organisaties meer
samenwerking mogelijk is en hier meer uit te halen.
Goede communicatie is van belang, vooral
elkaar op te hoogte te houden van eigen activiteiten
en wat er speelt in de wijk
Oorspronkelijk gepland:
Ja
Verschil tussen planning en uitvoering:
Nee
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