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Een aantal collega’s heeft model gestaan voor de landelijke campagne Ik Zorg. In deze campagne laten 

medewerkers uit de sector zorg en welzijn zien hoe waardevol het is in deze sector werkzaam te zijn in de 

hoop dat meer mensen voor een baan in zorg en welzijn kiezen. Zie www.ontdekdezorg.nl

Jolanda:
Sporten doet wat met je. Als je sport, voel je je gezonder 
en mentaal fitter. En daardoor heb je uiteindelijk minder 
zorg nodig. 

Alex:
Er is niks zo vervelend als aan de kant staan en niet mee 
mogen doen. Dat overkomt veel jongeren, en daar probeer 
ik verandering in te brengen.

Marcel:
Als sociaal beheerder van het buurtcentrum ondersteun ik 
de mensen die iets willen organiseren. 

Gwen:
Samenwerken met kinderen vind ik geweldig. Ze verrassen 
mij continu. Hun onbevangenheid raakt mij. Daar leer ik 
veel van.



Redactioneel
De rode draad van dit Schoormaga-
zine is samenwerken. Samenwerken 
doen we op vele fronten en is voor 
Schoormedewerkers de gewoonste 
zaak van de wereld. Samenwerken 
met inwoners en met vele organisa-
ties in de stad. In dit magazine ver-
tellen we er meer over.

Vanaf januari 2019 maakt de disci-
pline Psychosociale Ondersteuning 
van Zorggroep Almere deel uit van 
De Schoor. De ruim 50 medewerkers 
van de teams Algemeen Maatschap-
pelijk Werk, MOSS (Maatwerk 
Ondersteuning Schuldstabilisatie) en 
Sociaal Raadslieden zijn dan onder-
deel van de afdeling Wijk & Welzijn 
van De Schoor. Dat betekent dat 
de Almeerders kunnen rekenen op 
een dienstverlening die nog meer 

integraal wordt ingestoken. In het 
openingsartikel vertellen enkele col-
lega’s over hun ervaringen van het 
afgelopen jaar en hoe zij de toe-
komstige samenwerking en dienst- 
verlening zien.

In november is in opdracht van het 
ministerie van VWS de landelijke 
campagne Ik Zorg van start gegaan. 
Het campagneteam heeft 600 por-
tretten en verhalen verzameld om 
te laten zien hoe mooi en bijzonder 
het is te werken in de sector zorg 
én welzijn. Ook 5 Schoorcollega’s 
zijn geportretteerd, zie de pagina 
hiernaast. Nieuwsgierig naar hun 
verhalen? Deze zijn te lezen op  
www.deschoor.nl en op de lande- 
lijke website www.ontdekdezorg.nl.

De gastcolumn dit keer is geschreven 
door wethouder Aldrik Dijkstra, die 
jeugd, ouderen, gezondheid en 
onderwijs in zijn portefeuille heeft. 
Het welzijn van de oudere Almeerders 
ligt hem na aan het hart. Hij doet de 
oproep onze ouderen te koesteren. 
Zij zijn goud voor Almere!

Trots zijn we op de bijdragen van 
onze medewerkers in de vaste ru-
brieken Mijn mooiste moment en 
Korte berichten. Ze maken met recht 
meedoen mogelijk.

Het volgende Schoormagazine komt 
voorjaar 2019 uit. We wensen u veel 
leesplezier en een gezonde en mooie 
start van 2019!

Gerard Boekhoff,  
Directeur-bestuurder De Schoor
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Bekend maakt bemind

De collega’s werken nu twee jaar 
samen op het grensvlak van zorg 
en welzijn. Ze hebben steeds in 
het vizier wat zij Almeerders kun-
nen bieden en dat is meer dan 
wanneer ze er alleen voor zouden 
staan. Ze hebben aandacht voor 
wat mensen en hun netwerk zelf 
kunnen en stimuleren. Zonder 
daarbij uit het oog te verliezen dat 
mensen soms ook blijvend zorg en 
ondersteuning nodig hebben. De 
samenwerking tussen de infor-
mele netwerken van welzijn en de 
meer formele netwerken van zorg, 
zoals bijvoorbeeld huisartsenzorg, 
wijkverpleging, jeugdgezondheids- 
zorg en ouderenzorg, blijft dan 
ook van essentieel belang.

Deskundig in het wijkteam
Dat beamen Vincent en Gerwin 
volmondig. Beide heren zijn wijk-
werker. Ze kennen elkaar van ge-
zicht maar maken tijdens het inter-
view nader kennis met elkaar. En 
dat is waardevol: wanneer je weet 
wat je aan elkaar hebt en elkaars 
specialiteit kent, is het makkelijker 

samenwerken. Vincent ten Pierik 
is maatschappelijk werker in wijk-
team Tussen de Vaarten. “Het is 
wel spannend hoe het uitpakt,” 
zegt Vincent, “Rationeel zie ik het 
samengaan als een verrijking. De 
collectieve aanpak van het opbouw- 
werk biedt de maatschappelijk wer- 
ker meer mogelijkheden.” Gerwin, 
opbouwwerker in wijkteam Buiten 
Zuidwest, “En niet alleen het op-
bouwwerk, ook het kinder- en 
jongerenwerk, de buurtcentra en 
het ouderenwerk komen meer 
in beeld.” Vincent “Het is meer 
gevoelsmatig: wennen om naar 
een andere werkgever te gaan. 
Maar ik heb er alle vertrouwen in 
dat dat goed uitpakt.” Gerwin ver-
welkomt de nieuwe collega’s van 
harte, “Ik hoop veel van mijn nieu-
we collega’s te leren kennen.”

Ouderenwerker en sociaal 
raadsvrouw
Soraya is ouderenwerker bij De 
Schoor en betrokken bij projecten 
als Wegwijs in Almere en Grand-
Café WIJS. 

Najaar 2018 is besloten de teams Algemeen Maatschappelijk Werk,  

Sociaal Raadslieden en Maatwerk Ondersteuning SchuldStabilisatie 

(MOSS) van Zorggroep Almere onder te brengen bij De Schoor in de 

afdeling Wijk & Welzijn. Vincent, Gerwin, Gerda en Soraya vertellen 

hoe zij het afgelopen jaar de samenwerking hebben ervaren en hoe 

zij naar de toekomst kijken. 

Haar focus ligt vooral op het stads-
deel Haven waar ze vaak te vinden 
is. Gerda is sociaal raadsvrouw. De 
sociaal raadslieden verlenen juri-
dische ondersteuning, overwegend 
aan Almeerders met een laag 
inkomen en/of schulden. Ze ma- 
ken deel uit van de teams Onder-
steuning schuldstabilisatie. Gerda 
werkt veel samen met haar colle-
ga’s uit die teams. Ook liggen er 
lijntjes van en naar de wijkteams.

Gerda en Soraya treden de samen-
werking met vertrouwen tege- 
moet. Het afgelopen jaar hebben 
ze nog niet veel met elkaar te ma- 
ken gehad maar al pratend sommen 
ze de voordelen van de samen- 
werking op, zoals kennisuitwisse-
ling en korte lijnen. Ze zijn beiden 
gebaat bij een goed netwerk dat 
ten goede aan de inwoners: want 
daar doen ze het voor! En een 
goed netwerk kenmerkt zich door 
makkelijke contacten met colle-
ga’s van andere werkvelden. Als 
voorbeeld noemt Gerda dat ze 
met de inbreng van welzijn een 
bredere kijk heeft gekregen op de 
situatie van haar cliënten. Door 
niet alleen naar de cliënt en zijn 
vraag te kijken, maar ook naar zijn 
omgeving; door samen vanuit ver-
schillende perspectieven naar een 
probleem te kijken, kom je vaak 
verder dan met alleen een juri- 
dische oplossing. 

Voor komend jaar geven Soraya, 
Gerda, Vincent en Gerwin tips 
mee. Werk wijk- en stadsdeelge- 
richt, dan ben je dicht bij de in-
woner en kun je het meest voor 
elkaar betekenen. En alle vier be-
nadrukken dat er ruimte moet zijn 
voor kennismaken met elkaar en 
met elkaars vakgebieden: bekend 
maakt bemind!



Rijden, rijden, rijden in een wagentje

Steeds meer ouderen hebben vanwege hoge leeftijd en/of gezondheids- 

problemen minder mogelijkheden om naar buiten te gaan. In het 

afgelopen half jaar zijn verschillende vervoersmogelijkheden geïni-

tieerd voor ouderen in Almere met een kleine beurs of bewoners die 

voor vervoer afhankelijk zijn van anderen.

AutoMaatje is zo’n mooi samen- 
werkingsproject van de ANWB met 
de VMCA en De Schoor. Vrijwil-
ligers vervoeren tegen een kleine 
onkostenvergoeding minder mo-
biele plaatsgenoten die niet (meer) 
zelf voor vervoer kunnen zorgen of 
niet van de bestaande vervoers- 
diensten gebruik kunnen maken.

Els Donkers en Albert Brom zijn 
dankbaar dat AutoMaatje afge-
lopen voorjaar is gestart in Almere. 
Nadat Albert een herseninfarct 
kreeg, stond het dagelijks leven 
van Els plots volledig in het teken 
van de verzorging en begelei- 
ding van haar partner. Albert kan 
niet meer praten en is sindsdien 
erg slecht ter been. Hij heeft hulp 
nodig bij de dagelijks terugkerende 
taken als douchen en aankleden, 
krijgt buurtzorg en fysiotherapie 
aan huis, en bezoekt daarnaast 
een afasiegroep en twee keer per 
week de logopedist. Els: “Ik dacht, 
ik kan hem overal wel naartoe  
rijden, maar wat kan ik doen om te 
zorgen dat ik zelf in goede conditie 
blijf zodat we thuis kunnen blijven 
wonen. Ik wilde niet dat Albert 
naar een verpleeghuis zou moeten 
gaan.”

De VMCA bracht het echtpaar in con-
tact met vrijwilliger Joop Honingh. 
Joop had zich na zijn pensionering 
voorgenomen vrijwilligerswerk te 
gaan verrichten en juist iets te zoeken 

waarbij hij iets zou kunnen bete- 
kenen voor een ander. Auto- 
Maatje sprak hem meteen erg aan: 
individueel, fijn met eigen auto en 
vaste dagen en tijden. 

Joop: “Albert kan niet meer praten, 
maar ik praat maar gewoon tegen 
hem onderweg. Het is fijn om te 
zien dat Albert hier positief op rea-
geert. Het is zo’n leuke, vriendelijke 
man en ik bewonder zijn ongeloof- 
lijke wil om dingen te doen. Ik doe 
dit echt met heel veel plezier en ik 
ben blij dat ik Albert en Els hiermee 
kan helpen.” Els: “Dit is dus echt fan-
tastisch, want het moet wel klikken. 
En ja, je moet durven vragen en het 
zien als een mogelijkheid. Ik hoop 
echt dat anderen ook AutoMaatje 
om hulp durven vragen.” 

Golfkar Watergolfie
Golfkar Watergolfie rijdt sinds zomer 
2018 door Waterwijk om bewoners 
op te halen die minder mobiel zijn. 
Een initiatief van bewoners die 
graag willen deelnemen aan activi- 
teiten in het buurtcentrum, maar dit 

door omstandigheden niet kunnen. 
“De mogelijkheid om mee te doen 
is erg belangrijk, we zijn erg blij dat 
we dit met bewoners hebben kun-
nen organiseren”, aldus initiatiefne-
mer en tevens een van de vrijwillige 
chauffeurs Erik Jongerden. 

“Je haalt de mensen echt even uit 
huis om gezellig een kopje koffie 
te drinken. Het sociale contact 
verbindt de buurt en de mensen 
met elkaar. Watergolfie is een mooi 
middel om dit te kunnen doen voor 
de mensen.”

En het Vaartje
Daarnaast vervoert sinds september 
van maandag tot en met vrijdag 
het Vaartje ouderen en minder va-
liden in de wijk Tussen de Vaarten. 
Deze elektrische vierpersoonsauto 
is op initiatief van seniorengroep 
‘Samen 70+’ in het leven geroepen 
en mede mogelijk gemaakt dankzij 
bijdragen van het Oranjefonds, 
Zorggroep Almere, Curae Zorg, ge-
meente Almere en De Schoor. Ook 
deze auto wordt bestuurd door vrij- 
willigers. Vrijwilligers verzorgen ook 
het beantwoorden van de telefoon, 
boekingen en de administratie.

Voor meer informatie en 
contactgegevens: 
www.deschoor.nl/senioren
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Voldoening aan alle kanten

Ronne Kok (57) is sinds 2012 vrij- 
williger bij Learn2Work. Dit traject 
op maat biedt jongeren van 17 tot 
27 jaar zonder voltooide beroeps- 
opleiding of werk een kans op een 
beter toekomstperspectief. Zij leren 
hun talenten te benutten en zelf- 
redzamer te worden. Door deze 
aanpak stromen er jaarlijks 50 
tot 60 jongeren succesvol uit 
naar school of werk. Ronne be-
landt in de ziektewet en gaat aan 
de slag als maatje bij Learn2- 
Work. Dit project van De Schoor 
vindt Ronne zo mooi, dat zij al snel 
vraagt of ze les mag geven aan 
deze groep bijzondere jongeren. 

“Ik ben spontaan docent/trainer ge-
worden en geef één keer per week 
les. Beroepsmatig was ik zelfstandig 
boekhouder en budgetcoach, ik heb 
dus een hoop kennis in huis om te 
delen, want de jongeren moeten er 
natuurlijk wel wat aan hebben. 

Ronne gaat aan de hand van per-
soonlijke hulpvragen uit de klas 
aan de slag met thema’s als zelfred- 
zaamheid, mens en maatschappij, 
sociale vaardigheden, assertiviteits- 
training, omgaan met tegenslagen, 
subsidies, de sociale dienst, rechten 
en plichten, hoe kom ik aan een 
woning, etc. Voor de lessen maakt 
zij zelf haar materialen. “Het is zo 
dankbaar als je ziet dat ze het gaan 
redden. Dat geeft gewoon zoveel 
voldoening aan alle kanten.”

Daniëlle Lanzaat, projectleider 
Learn2Work: “Ronne betekent echt 
heel veel voor ons, ze heeft een 
hoop kennis en expertise op gebied 
van schuldproblematiek en dat is 
veel aan de orde bij onze jongeren. 
Maar we zijn vooral heel blij met 
haar als persoon, ze heeft een 
enorme klik met de jongeren en 
ze heeft een groot hart. Ik zou niet 
meer zonder haar willen.”

John Banen (63) is sinds begin 
2015 actief als vrijwillig mondhar-
monicadocent bij de door hem zelf 

De Schoor kan bij de organisatie en uitvoering van al haar activiteiten 

jaarlijks rekenen op de hulp van meer dan 800 vrijwilligers. De om-

vang en kwaliteit van ons aanbod is ondenkbaar zonder de inzet van 

deze betrokken en bevlogen bewoners. Stille krachten die we graag 

eens in de schijnwerpers zetten! Hieronder twee bijzondere vrijwil-

ligers van buurtcentrum EveNaarHuis.

opgerichte Beter Ademen Groep 
in Almere. Hij heeft een drukke 
baan bij de politie in Amsterdam 
maar houdt elke vrijdag vrij om 
ademhalingstherapie te geven aan 
mensen met longproblemen of de 
ziekte van Parkinson. De deelne-
mers leren dankzij het bespelen 
van een mondharmonica beter 
ademen en maken tegelijkertijd 
muziek met elkaar.

John bespeelt van jongs af aan in-
strumenten maar op een gegeven 
moment de motoriek in zijn handen 
te wensen over. Zijn vrouw sprak 
de legendarische woorden “Je hebt 
wat aan je handen maar niet aan je 
mond” en zo is John mondharmo- 
nica gaan spelen. Zijn eerste docent 
gaf toevallig ook mondharmonica- 
therapie aan COPD-patiënten en 
zo is het balletje gaan rollen. “Het 
is natuurlijk een beetje een uit de 
hand gelopen hobby want los van 
de twee groepen, ben ik ook nog 
een halve dag per week druk met 
het schrijven van de muziek e.d. 
Maar mondharmonica spelen is 
gewoon leuk en het stimuleert 
mij te zien dat sommigen al jaren 
op de vrijdagochtend naar mijn 
groep komen. Zij beweren dat ze 
zich beter voelen en de onderzoe- 
ken in het ziekenhuis bevestigen 
dat gevoel. Maar daarnaast is het 
dus ook nog eens leuk en gezellig. 
In de vakanties, als de groep niet 
bijeen komt, heb ik bijna afkickver-
schijnselen, zo leuk vind ik het.”
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Meet the Parents = ontmoeten,  
ontspannen en ondersteunen
Eenoudergezinnen in Poort kunnen sinds twee jaar terecht bij Meet 

the Parents. Meet the Parents is opgericht om alleenstaande ouders 

en hun gezin een steuntje in de rug te geven. Ze ervaren vaker stress 

omdat ze doorgaans alleen staan voor de opvoeding, een smalle 

beurs hebben en een te klein sociaal netwerk om op terug te vallen. 

Dit heeft ook gevolgen voor het maken van keuzes bij een gezonde 

leefstijl. Gezond eten, voldoende slaap en lekker bewegen schieten 

er gauw bij in.

informatie of nieuwe ideeën  uit te 
wisselen.  Er wordt veel met elkaar 
besproken, de batterij wordt opge-
laden en men gaat met een goed 
gevoel weer naar huis.”

Sport en bewegen
Afgelopen jaar hebben de ouders, 
zowel met als zonder hun kinde-
ren wekelijks gratis kunnen sporten 
bij de combinatiefunctionarissen 
Sport. Met name het kickboksen 
en bootcampoefeningen  waren in 
trek. Een van de ouders: “Ik merk 
gewoon dat ik zelf behoefte heb 
om een uur te sporten, niet met die 
mamavraag. Gewoon even echt 
contact maken met jezelf. Gewoon 
even vrij zijn van die mamavraag.” 

Samen uit en thuis!
Af en toe maken de gezinnen  
uitstapjes naar bijvoorbeeld een 
pretpark, zwembad of speeltuin. 
Een ouder: “Ik ben niet naar het 
pretpark geweest omdat het gratis 
was, maar het is me aangeraden 
door de gastouder van mijn zoontje. 
Die zei “Doe het, je hebt het wel 
verdiend, even een dagje weg.”
Ik ben best wel teruggetrokken maar 
ze zei “Je moet het gewoon doen.” 
Toen heb ik me aangemeld. Wat 
hebben we een leuke dag gehad.” 
De uitstapjes hebben de groep doen 
groeien en de onderlinge banden 
versterkt. Meet the Parents: dé plek 
waar eenoudergezinnen terecht 
kunnen voor ontmoeting, ontspan-
ning en ondersteuning.

Meer weten? 
Naast de groep ouders werken 
GGD Flevoland, Tactus Versla- 
vingszorg en De Schoor in Meet the 
Parents samen, ondersteund door 
het bureau IVO. Zie de IVO-website: 
www.ivo.nl/meettheparents

Meet the Parents is in 2016 ontstaan 
na een wijkverkenning naar kwets-
bare gezinnen in Almere Poort. 
Dankzij een financiering van 3 jaar 
van het programma Gezonde Toe-
komst Dichtbij van Fonds Nuts Ohra 
startte een experiment hoe deze ge- 
zinnen goed te ondersteunen door 
ze vooral zelf de regie te geven. Dat 
bleek na ruim een jaar te ambitieus. 
De groep alleenstaande ouders van 
het eerste uur richtte zich weliswaar 
op gezond leven, maar dat werkte 
eerder belastend dan bevrijdend. 
Reden om de insteek te wijzigen. 
Sindsdien is de regie en uitvoering 
meer bij de professionals van De 
Schoor komen te liggen.    

Koffie-uurtje om op te laden
Kernactiviteit van Meet the Parents 
is het wekelijkse koffie-uurtje - mét 

kinderopvang - op maandagochtend 
in buurtcentrum De Ruimte. De op-
komst wisselt van enkele ouders tot 
soms meer dan tien. Een deelnemer 
zegt “Je kan je uiten. Je kan vragen, 
je kan praten. En je krijgt advies. 
Je krijgt informatie. Het is niet al-
leen maar gezellig er wordt echt 
veel gedaan. Er komt echt van alles 
aan de orde.” Bij het koffie-uurtje is 
Silvia Morren, opbouwwerker van 
het wijkteam aanwezig. Haar aan-
wezigheid is doorslaggevend voor 
het succes. Zij stimuleert dat deel-
nemers komen, brengt ideeën in 
en pikt ideeën op. Ook in de online 
community, een WhatsAppgroep 
van rond de 60 deelnemers, vervult 
zij een stimulerende en onder- 
steunende rol. Silvia: “Het koffie- 
uurtje is een mooi moment om lief 
en leed met elkaar te delen en om 



Buurtcentrum De Bazuin
Luitstraat 1,  036-5363386 
• Computercursus
• Breien en haken
• Klets en koek

Buurtcentrum Het Boegbeeld
Prozastraat 121,  036-5235501
• Wiskundeles
• Meideninloop
• Administratief spreekuur

Buurtcentrum Cobra
Hildo Kropstraat 8,  036-5231837
• Budo
• Weggeefwinkel
• Zangkoren

Buurtcentrum De Draaikolk
Lekstraat 2,  036-5302085 
• GedachtenKamer
• Soep uit iedere hoek
• Crea-activiteiten

Filmwijkcentrum
Walt Disneyplantsoen 76/78,  036-5373498 
• Kinderknutselen
• Werken voor werk
• Parkinsoncafé

Theater- en cultureel centrum De Glasbak
Lierstraat 21,  036-5464895
• Voor repetities en voorstellingen: 
 www.deglasbak-almere.nl 

Buurtcentrum De Inloop
’s-Hertogenboschplein 8,  036-5333737
• Buurtkamer
• Eigen tijd
• Muziek & zo

Buurtcentrum Het Kardoes
J.G. Suurhoffstraat 45,  036-5305209
• Buurtkamer
• Huiskamer erbij
• Moeder- en babyinloop

Buurtcentrum Kolkzicht
Klokkeluiderstraat 57,  036-5335687
• Volksdansen
• Samen in beweging
• Klaverjassen

Buurtcentrum Parkwijk
Haagbeukweg 42,  036-5375538
• Engelse les
• Bloemschikken
• Japanse voorleesgroep

Buurtcentrum Amerika
Henry Stanleystraat 1,  036-5369248
• Dansles
• Chinese taal en cultuur
• Sport BSO

Buurtcentrum de Ruimte
Nimfenplein 1,  036-7671688
• Pleegoudercafé
• Kidzclub restaurant
• Sport
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   Welkom in het  buurtcentrum!

Almere StadAlmere Poort

Op deze pagina vind je per buurtcentrum slechts een greep 
uit de activiteiten. Wil je een compleet overzicht? Kijk dan op  
www.deschoor.nl/cursussenenactiviteiten

De buurtcentra zijn er voor alle Almeerders, er is er altijd één in 
de buurt! Elk centrum heeft een programma vol activiteiten voor 
jong en oud. 

Wil je zelf een activiteit organiseren of gebruik maken van 
een ruimte in een buurtcentrum? Neem dan contact op 
met het centrum van jouw keuze of met ons Initiatieven- 
bureau via initiatievenbureau@deschoor.nl.

De buurtcentra zijn echter niet beschikbaar voor feesten en partijen 
van persoonlijke aard, zoals verjaardagen en bruiloften.

Vrijwilliger in Het Kardoes: 
Mimi Ariessen
Het betekent veel voor mij om  
vrijwilligerswerk te doen! Het voelt 
heerlijk om mee te werken aan een 
plek waar iedereen terecht kan, 
zoals bij ons in de buurtkamer.



Buurtcentrum Corrosia
Markt 39,   036-5315335 
• GrandCafé WIJS
• Peuterplezier
• Yoga

Buurtcentrum Meenten &Grienden
Jaagmeent 189,   036-5316120 
• Bootjesclub
• Tienerinloop
• Poppenclub

Buurtcentrum De Cartoon
Gerrit Th. Rotmanlaan 28,  036-5296149
• Schermen
• Musicalles
• Buurtkamer

Buurtcentrum EveNaarHuis 
Sumatraweg 352,  036-5245197
• Repaircafé
• Mondharmonica therapie
• Schilderen voor afasiepatiënten

Buurtcentrum Het Forum
Haasweg 11,  036-5370343
• Kinderzwerfboekstation
• Buurtkoffie & meer
• Biljarten

Buurtcentrum De Wieken
Wipmolenweg 54,  036-5320659
• Taal in de Wijk
• Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO)
• Intuïtief en meditatief tekenen

   Welkom in het  buurtcentrum!

Almere Buiten Almere Haven

www.deschoor.nl/
cursussenenactiviteiten 

Bezoekers van buurtcentrum Amerika: Riet en Wilma
Riet en Wilma voelen zich erg thuis in het buurtcentrum: het 
is een fijne plek om met andere bezoekers, vrijwilligers en 
professionals in contact te komen. 

Vrijwilligster van de sjoelclub in buurtcentrum De Wieken
We gooien er nog een tegenaan voor gezelligheid en sociale 
contacten, gezellig hoor!

Sociaal beheerder van buurtcentrum De Inloop: Ria
Werken in een buurtcentrum betekent voor mij: werken 
met veel verschillende mensen en in verschillende situaties:  
hectisch, soms chaotisch maar zelden saai!
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Erbij horen door de Droomspeelbus

“We zijn zoveel meer dan een bus met een springkussen!” vertelt 

Hans Melgers, coördinator van de Droomspeelbus, enthousiast. We 

staan elke dag van de week meerdere keren ergens op een plek in  

Almere met sport- en spelaanbod voor kinderen, maar daarnaast doen 

we ook veel evenementen in samenwerking met al onze netwerk- 

partners. De Droomspeelbus is uitgegroeid tot vier bussen met binnen- 

kort zes medewerkers en zo’n twaalf stagiairs. 

“Elke vakantie organiseren we een 
evenement”, vertelt Hans, “In de 
herfstvakantie hebben we voor de 
derde keer de indoor kidscup geor-
ganiseerd. Meestal ‘moeten’ kinde-
ren van ouders of van leerkrachten 
sporten, maar bij ons ‘mogen’ ze 
sporten en krijgen ze de mogelijk- 
heid zelf hun eigen dreamteam 
samen te stellen.” Met 16 teams is 
in het indoorsportcomplex Olympia- 
kwartier naar hartenlust gevoetbald. 

Bewegen en spelen
Maar ons grootste aanbod is het na-
schoolse sport- en spelaanbod dat 
we in samenwerking met buurtsport-
coaches en activiteitencoördinatoren 
brede scholen hebben opgezet en 
elke dag van de week aanbieden 
aan kinderen in de wijk. De samen-
werking met deze netwerkpartners 
is dat zij signaleren wat nodig is 
voor kinderen en dat we samen op-
trekken om dat doel te behalen. De 
Droomspeelbus neemt de onder-
delen bewegen en spelen op zich. 
Maar steeds vaker ook het onder-
deel gezond bewegen.  

Pauzesport
Andere belangrijke netwerkpartners 
zijn basisscholen. Bij een aantal ba-
sisscholen staat de Droomspeelbus 
in de pauze op het schoolplein voor 
‘pauzesport’. De bedoeling van 
deze momenten is dat de mede- 
werkers de kinderen op een speelse 
manier uitdagen om mee te sporten 
om het vervolgens aan de kinderen 
zelf over te laten. “Dat werkt heel 
goed! Scholen die nog geen pauze-
sport hebben, zijn jaloers op de 
scholen die dat wel hebben”, zegt 
Hans, “Wij weten natuurlijk ook 
precies wat kinderen tof vinden.” 

Samenwerken met Kinder-
vakantieland
En de Droomspeelbus heeft een 
goedlopend samenwerkingsverband 
met Kindervakantieland. Het kan-
toor van de Droomspeelbus zit sinds 
kort ook op Kindervakantieland 
op stadslandgoed De Kemphaan. 
Scholen kunnen tijdens hun ver- 
blijf bij Kindervakantieland (school-
kamp) gebruik maken van de Droom-
speelbus. Ze kunnen kiezen uit 

tien verschillende pakketten waar-
bij kinderen worden uitgedaagd 
om te bewegen, samen te werken 
en elkaar beter te leren kennen. 
“Maar het allerbelangrijkste aan 
de Droomspeelbus, waar we ook 
staan, is dat kinderen ergens bij 
horen, zich veilig en verbonden 
voelen en onderdeel zijn van iets.” 
Het mooiste dat een kind ooit heeft 
gezegd als antwoord op de vraag bij 
welke sportclub hij zat, was: ‘Ik zit 
op de Droomspeelbus!’

De Droomspeelbus organiseert 
door heel Almere laagdrempe- 
lige sport- en spelactiviteiten. 
De Droomspeelbus komt voor-
al in wijken waar nog weinig 
speelvoorzieningen zijn zodat 
kinderen dicht bij huis kunnen 
sporten. Er wordt gewerkt met 
een programma waarin kinde-
ren tussen 6 en 12 jaar elke 
keer kennis maken met een 
andere sport. In een onge- 
dwongen sfeer worden ze uit-
gedaagd om te ontdekken 
waar hun talent ligt. Ook voor 
kinderen van 2 tot 5 jaar heeft 
de Droomspeelbus een bewe-
gingsaanbod in de vorm van 
peuter- en kleutergym. Dan 
wordt aandacht besteed aan 
de grondvormen van bewegen. 
Daarnaast zijn de medewerkers 
een bindende factor in de 
buurt. Ze verbinden kinderen, 
ouders, scholen en sportvereni- 
gingen.



De wijkwerker vertelt

Ontdekken en doen: vrijwilligers- 
werk via Welzijn op Recept
Mij nuttig en geliefd voelen en 
onder de mensen zijn, woorden 
die het gevoel omschrijven van 
mevrouw Anoniem, één van onze 
deelnemers van Welzijn op Recept. 
Een aantal maanden geleden is zij 
gestart met het doen van vrijwil-
ligerswerk in gezondheidscentrum 

Castrovalva in Tussen de Vaarten. 
Bij de intake kwam naar voren dat 
ze door gezondheidsproblemen 
weinig sociale contacten had. Jaren 
geleden is mevrouw afgekeurd en 
heeft ze de nodige tegenslagen ge-
had. Samen hebben we gekeken 
wat er wel kan. Soms met onder- 
steuning van andere zorgdisci-
plines en soms met praktische hulp. 

Zo heeft ze kleine stapjes gezet om 
weer wat positiever en prettiger in 
het leven te staan. 

Verder lezen?
Kijk op 
www.welzijnopreceptalmere.nl 
in de rubriek Ervaringen.
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(G)oud in Almere: koester onze  
ouderen
Inmiddels ben ik enige tijd werkzaam in Almere en mag ik me voor 

de stad inzetten voor de jeugd, het onderwijs, de gezondheid én de 

ouderen. 

Almere is altijd een stad geweest 
met een overwegend jonge bevol- 
king. We kennen tegenwoordig een 
late, maar sterke groei van het aan-
tal ouderen in de stad. En dat vraagt 
speciale aandacht. Die aandacht 
geven we door stevig in te zetten 
op ons dierbare goud in Almere. Zo 
biedt de groei van het aantal oude- 
ren in Almere ook de nodige kansen, 
want ouderen kunnen een belang- 
rijke bijdrage aan de sociale kracht 
van een wijk en een buurt bieden. 
We vinden het belangrijk dat oude-
ren in Almere regie houden over 
hun leven, een zinvolle invulling 
van hun tijd hebben, gezond leven 
en dat hun netwerk wordt vergroot.

En waar de aandacht de komende 
jaren vooral ook naar uit gaat, is het 
bestrijden van eenzaamheid onder 
ouderen. Er zijn al veel initiatieven 
in de stad, die ouderen met allerlei 
activiteiten betrekken bij het sociale 
leven zodat zij niet langs de zijlijn 
staan en zich eenzaam voelen.

Daarbij is het van belang dat we 
goed zicht hebben op de ouderen 
in een wijk zodat er in een vroegtij- 
dig stadium contact mogelijk is. We 
trekken daarbij graag in partner-
schap op met organisaties als De 
Schoor.

Heel belangrijk is ook de mobiliteit 
van ouderen. Een mooi voorbeeld 
vind ik de buurtmobiel ‘het Vaartje’. 
Het Vaartje is een elektrische vierper-
soonsauto voor vervoer van oude- 
ren en mindervaliden in Tussen de 
Vaarten. Vrijwillige chauffeurs be- 
sturen de auto. Erg goed dat vrij- 
willigers op deze manier meehelpen 
om de senioren in Tussen de Vaarten 
mee te laten doen in de samen- 
leving. Een uniek initiatief, dat ook in 
andere wijken navolging gaat krij- 
gen. 

Ik doe een oproep aan u om met 
suggesties en tips te komen om 
onze ouderen een volwaardige plek 
in de samenleving te geven.

En wat we allemaal kunnen doen, 
is om ons heen kijken en elkaar in 
de ogen zien. Vooral in deze tijd van 
donkerte en kou vraagt het nog eens 
extra aandacht naar onze oude- 
ren toe. Reik een hand, geef een 
blik, maak een praatje. 

We hebben goud in Almere en dat 
moeten we koesteren!

Aldrik Dijkstra, wethouder Ouderen, 
Jeugd, Onderwijs en Gezondheid

Sanne van der Velde is wijkwerker in wijkteam Waterwijk en daar-

naast welzijnscoach Welzijn op Recept. Op de website van Welzijn op 

Recept is haar blog te vinden over mevrouw Anoniem.
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De hele dag praktijk? Helemaal chill!

Op werkelijk de allerlaatste nazomerdag van dit jaar ga ik op bezoek 

bij Henk Leber, docent groentechniek op het Nautilus College (VSO). 

Henk heeft al 12 jaar een goed samenwerkingsverband met De 

Schoor. Jarenlang verzorgden zijn leerlingen groentechniek het 

groen rondom de peuterspeelzalen van De Schoor. Vijf jaar geleden 

verhuisde de praktijkgerichte leerweg (PGL) van het Nautilus College 

naar een nieuwe locatie pal naast theater en cultureel centrum  

De Glasbak. Al zou je het vanaf de straat gezien niet zeggen, De 

Glasbak heeft een heerlijke achtertuin op het zuiden. Dit is de tuin 

waar de leerlingen groentechniek nu o.a. praktijkervaring opdoen.

Deze middag is het een groepje 
van vijf leerlingen uit de derde klas: 
Franklin (16), Hidde (15), Lisa (14), 
Marco (15) en Rick (14). Gewapend 
met veiligheidsschoenen, gehoor- 
beschermers en een enkele werk-
broek, mogen ze heerlijk bij de  
buren aan de slag. Zonder te 
worden aangespoord en zonder de 
taken te hoeven verdelen, pakt als 
vanzelfsprekend Marco de spullen 
uit de berging waarmee hij afval 
van de grond kan opruimen, vult 
Franklin de benzine bij van de gras- 
maaimachine, pakt Lisa de onkruid- 
borstel, Hidde de bladblazer en 
Rick de bosmaaier. Op naar de bu-
ren. De ingang naar de tuin van De 
Glasbak is letterlijk 10 meter lopen 
van het hek van de school. Veel effi- 
ciënter kan het haast niet.

Docent Henk is vanaf dat moment 
druk. Hij loopt continu van de ene 
leerling naar de andere, met aanwij- 
zingen, opdrachten en om vragen 
te beantwoorden. “Meester Henk, 
is het goed zo?”, “Hoe doe ik een 
nieuwe kabel op de bosmaaier?”, 
“Meester Henk, waar moet ik nog 
meer vuil oprapen?”. Tussen de 
bedrijven door vertelt Henk dat de 
minder ervaren leerlingen beginnen 
met de eenvoudige werkzaamheden 
als onkruid wieden en schoffelen, 

en eenmaal meer ervaren, de ma-
chines mogen bedienen. “Franklin 
is eigenlijk al klaar om uit te 
stromen, die kan zo aan de 
slag bij een hoveniersbedrijf, 
is een harde werker en goede be-
strater.”

De school is blij dat De Schoor 
hun leerlingen omarmt en hen een 
veilig (omheind) oefenterrein biedt. 
De Glasbak is uiteraard blij dat 
op deze manier het terrein onder-
houden wordt. Want het onkruid en 
gras groeien hard en papiertjes en 
sigarettenpeuken verschijnen na 
elk bezoek van de klas in een rap 
tempo weer terug. 

De jongeren worden dan ook in 
de watten gelegd door de dienst- 
doende vrijwilliger van De Glasbak. 
Iedereen mag zeggen waar hij of 
zij trek in heeft en voor de pauze 
verschijnt een dienblad met flesjes 
frisdrank. “Een stuk goedkoper dan 
iemand inhuren voor het onder-
houd van de tuin”, zegt Henk met 
een knipoog. De twee uur praktijk- 
les vliegen om, bijna tijd om naar 
huis te gaan en dus via de schuur 
weer terug naar het klaslokaal.

Ik hoef niet te vragen wat ze er 
nou precies van vinden, het spreekt 
voor zich. “Het liefst zou ik de hele 
dag praktijklessen hebben, dat zou 
echt helemaal chill zijn!”

De tuin van De Glasbak:  

“Even je hoofd leeg maken  

in een rustige omgeving”
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Perfect Niñas geeft een trots gevoel

In Almere zien we steeds meer mooie en zinvolle activiteiten ontstaan 

door samenwerking vanuit verschillende organisaties. Een van die 

mooie voorbeelden is het project Perfect Niñas. Teammanager bij 

Vitree Margot Drabbe en jongerenwerker bij De Schoor Annemarie 

Mikkers vertellen over de succesvolle koppeling van jeugdhulp aan 

welzijnswerk.

persoonlijke identiteit, seksualiteit, 
zelfvertrouwen, criminaliteit, etc. 
Om dit op een afwisselende en 
pakkende manier vorm te geven 
worden op meerdere momenten 
ketenpartners uitgenodigd, bijvoor-
beeld de wijkagent, de GGD, een 
fotograaf of een catwalk coach.  
Allemaal om de meiden vanuit hun 
eigen expertise te informeren.

“Het programma van de eerste en 
de laatste bijeenkomst staat vast: de 
eerste bijeenkomst maken we uitge-
breid kennis met elkaar en zorgen 
we voor een veilig gevoel bij de mei-
den.Tijdens de laatste bijeenkomst 
organiseren we een show waarbij 
ook familie welkom is. Het is dan 
zo mooi om te zien hoe de meiden 
trots laten zien wat ze bij ons ge-
leerd hebben en hoe zelfverzekerd 
ze zich presenteren. Dan ben ik op 
mijn beurt ook echt trots op wat 
we met ze bereikt hebben,” vertelt  
Annemarie.

Zowel voor Margot als voor Anne-
marie heeft de samenwerking meer-
waarde en bestaat de wens deze ook 
in de toekomst voort te zetten. “Het 
is belangrijk om met elkaar in bewe-
ging te blijven en wensen vanuit het 
werkveld én vanuit de organisaties 
met elkaar te blijven delen. Zo blij-
ven we elkaar vinden en versterken. 
Goed voor het bereiken van de 
doelgroep en voor ontwikkeling van 
nieuwe trainingen en activiteiten” 
besluit Margot aan het einde van dit 
gesprek.

Margot: “Tijdens onze Oké-op-
school voorlichtingslessen komen 
wij in de scholen jongeren tegen 
die we niet goed kunnen bereiken 
voor onze Pink Perfect en Agres-
sie Replacement  trainingen, maar 
waarbij we zien dat zij wel wat ex-
tra begeleiding of training kunnen 
gebruiken op het gebied van zelf- 
vertrouwen, vriendschappen, rela- 
ties, het aangeven en aanvoelen 
van grenzen en sociale media. 
Vooral bij meiden tussen de 12 
en 16 jaar zagen we dit. Door 
onze krachten te bundelen, heb-
ben we samen de training Per-
fect Niñas ontwikkeld en georga- 
niseerd. Wij ontmoeten de meiden 
tijdens onze voorlichtingslessen op 
school en kunnen hen via de zorg- 
coördinator of mentor  benaderen 
voor de Perfect Niñas training als 
wij vermoeden dat deze training 
van meerwaarde voor hen is.”

Een serie trainingen van Perfect 
Niñas bestaat uit 8 tot 10 bijeen-
komsten. Hoe het programma van 
de bijeenkomsten eruit ziet, is af-
hankelijk van de samenstelling en 
de hulpvragen van de groep. Dit 
geldt overigens ook voor het vast-
stellen van de groepsgrootte: deze 
varieert tussen de 6 en 13 jongeren. 

Annemarie begeleidt vanuit het  
jongerenwerk, samen met een  

trainer van Oké op school de groep 
en is enthousiast over deze samen-
werking: “Het is leerzaam om 
samen te werken met professio- 
nals die toch net even een andere 
insteek hebben voor het bena-
deren van jongeren. Voorwaarde 
is wel dat je elkaar moet vertrou- 
wen en open moet staan voor een 
goede samenwerking. Als je er niet 
helemaal voor gaat, dan merkt 
de groep meiden dat direct en 
heeft dat een nadelig effect op de 
groepsdynamiek. Naast de profes-
sionele begeleiding van de groep 
is de locatie van groot belang. De 
meiden moeten zich veilig en ver-
trouwd voelen in de groep maar 
ook in het jongerencentrum waar 
de trainingen plaatsvinden. Dit 
zorgt ervoor dat zij ook na de trai- 
ningen deel blijven nemen aan de 
activiteiten in het jongerencentrum 
en zo in beeld blijven bij de jonge- 
renwerkers.”

De inhoud van de training is onder- 
verdeeld in verschillende thema’s, 
die per bijeenkomst aan bod komen. 
Denk hierbij aan grenzen aangeven, 
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Mijn mooiste moment

Claudia de Joode, 
opbouwwerker
22 september was het ook in buurt-
centrum Het Kardoes Burendag. 
Thema: culturen met je buren. Een 
dag vol muziek en heerlijke hapjes 
moest het worden. De werkgroep 
bestond uit een divers gezelschap. 
Kinderopvang Kiekeboe zorgde voor 
de kinderactiviteiten; vrijwilligers or-
ganiseerden onder meer een tom-
bola en grabbelton en medewer- 
kers van De Schoor ondersteunden. 
Deelnemers van De Participatie- 
fabriek en vrijwilligers van de Buurt-
kamer wilden graag iets exotisch 
koken voor de buurt. Mooi Zo Goed 
Zo heeft bemiddeld voor gratis pro-
ducten van de Aziatische super-
markt Oriental. Edwin van de Parti- 
cipatiefabriek mocht in de week voor 
Burendag deze producten ophalen, 
waaronder bami, rijst, oosterse 
sauzen en verse groenten. Meer dan 
250 buurtbewoners hebben heerlijk
kunnen smullen. Eten verbindt!
Niet alleen het samen koken, maar 
ook het samen eten zorgde voor 
gespreksstof en gezelligheid. Samen 
met alle activiteiten was het ondanks 
de storm die dag een zeer geslaagd 
event waar iedereen zijn steentje 
aan bij heeft gedragen.

Kees Groenestein, opbouw- 
werker bij Mooi Zo Goed Zo
Hoe lang kunnen we het school- 
tuinproject nog op deze manier 
volhouden? Die vraag kreeg ik via-
via binnen over de schooltuinen 
in Noorderplassen. Hebben jullie 
ervaring of ideeën voor een oplos-
sing? Er was de afgelopen 5 jaar veel 
tijd gaan zitten in het onderhouden 
van de tuinen. Dit had te maken 
met de grond en de snelle groei van 
onkruid en overwoekerend riet. Dit 
werkte niet bemoedigend en stootte 
nieuwe vrijwilligers af. Je hebt het 
onkruid net weg, je draait je om en 
daar staat het riet al weer… Begin 
2018 is een groep met mensen uit 
de buurt, van de gemeente, de ba-
sisscholen, het wijkteam en Mooi Zo 
Goed Zo op zoek gegaan naar een 
oplossing. Nu zijn de tuinen bete-
geld om het riet en ander onkruid 
tegen te gaan. 

Op de tegels zijn houten bakken 
gezet waarin de schooltuintjes 
komen. Een financiële bijdrage 
kwam uit het wijkbudget, van de 
scholen, de Floriade en door spon-
soring via Mooi Zo Goed Zo. Ik 
legde contact met stichting Weet 
Hoe Je Leeft: zij hebben de bakken 
van het hout van een oude schut-
ting gemaakt. De lokale aanne-
mer die het groen in het stadsdeel 
onderhoudt, sponsorde het project 
door de benodigde aarde voor een 
heel klein bedrag te leveren. Via de 
gemeente is Infradijk wegenbouw 
bereid gevonden om de bestra- 
ting en het zand tegen gereduceerd 
tarief te leveren. Al met al veel partij-
en die elk op hun eigen manier een 
bijdrage hebben geleverd. Sleutel-
woorden? Samenwerking, inclusie 
en hergebruik. Dat is waar ik het 
voor doe!

Jolanda Gudde, 
combinatiefunctionaris Sport
Het programma Gezonde Sportver- 
eniging ondersteunt verenigingen 
die het aanbod in hun kantine willen 
uitbreiden met gezondere keuzes 
en eventueel het terrein rookvrij 
willen maken. Als programmacoör-
dinator stimuleer ik verenigingen 
met een eigen kantine om in eerste 
instantie met kleine aanvullingen 
op het bestaande aanbod te onder-
zoeken wat werkt. Is het een verse 
soep van de dag, een gezonde wrap 
of een mooie combideal? Bij LTV 
Almere zijn al grote stappen ge-
maakt. De vereniging is een goede 
ambassadeur voor het programma. 
De enthousiaste leden van de jeugd 
commissie zorgen er bijvoorbeeld 
voor dat er gratis fruit beschikbaar 
is tijdens de jeugdcompetitie omdat 
zij een mooie deal hebben kunnen 
sluiten met een lokale supermarkt: 
fruit in ruil voor een reclamebord. 

Een goed voorbeeld van creatief on-
dernemen! Op 7 juli kon de kersverse 
wethouder Sport, Jaap Lodders, 
met eigen ogen aanschouwen dat 
het programma werkt.

Romeo Lobo, ambulant  
jongerenwerker
Bij het horen van de naam Kroegen-
tocht denken veel ouders: kom, we 
gaan lekker drinken. Maar dat is 
wel het laatste waar de deelnemers 
aan moeten denken! Sinds 2008 
organiseer ik samen met Tactus Ver-
slavingszorg voorlichtingen over het 
gebruik van drank en drugs. Niet 
alleen voor de jongeren, soms ook 
voor hun ouders! Op 5 november 
organiseerden we onze jaarlijkse 
kroegentocht voor ouders, waar-
bij jongeren van JVSA (Jongeren 
Veilig Stadshart Almere) ouders 
groepsgewijs naar verschillende uit-
gaansgelegenheden begeleidden. 
Daar zijn ze getrakteerd op extra 
informatie over hoe het gesprek 
aangaan met hun kinderen over 
het gebruik van alcohol en drugs. 
Wat bij mij en bij de ouders vooral 
op het netvlies is blijven hangen, is 
het toneelstukje van een zoon en 
een moeder over dit onderwerp. 
De zoon haalde het bloed onder de 
nagels van zijn moeder vandaan; 
zeer herkenbaar voor veel ouders, 
die er ook de humor van in konden 
zien. Ik kijk met plezier terug op 
deze activiteit, die ook in 2019 weer 
plaats gaat vinden!
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Korte berichten

Maatschappelijk werkers, 
maatwerkers ondersteuning 
schuldstabilisatie en sociaal 
raadslieden naar De Schoor
Met ingang van 1 januari a.s. gaat 
de discipline psychosociale onder-
steuning van Zorggroep Almere 
over naar De Schoor. De werkwijze 
blijft hetzelfde waardoor er voor 
cliënten weinig verandert. Meer 
informatie vanaf januari 2019 op 
www.deschoor.nl.

Donkere Dagen Offensief
In oktober hebben 13 buurtpreven- 
tieteams samen met buurtbewoners, 
de politie, de gemeente en onze 
collega’s de aftrap gegeven voor 
het Donkere Dagen Offensief tij-
dens de Week van de Veiligheid. 
Burgemeester Franc Weerwind en 
de wethouders Jerzy Soetekouw en 
Jan Hoek liepen een avond mee. 
De teams informeerden de aan-
wezigen over hun werkwijze en de 
manier waarop zij de buurt in de 
gaten houden. Dit alles om inbra- 
ken en ander overlast in de buurt te 
voorkomen.

Filmpjes brengen ons werk in 
beeld
Wij laten u graag kennis maken met 
ons mooie werk en wat dit betekent 
voor Almeerders. Op onze website 
en op social media hebben wij 
de afgelopen periode zeven kor- 
te filmpjes geplaatst die het kijken 
zeer de moeite waard zijn: 
www.deschoor.nl/inbeeld. 

Nieuwe leden Raad van 
Toezicht
Na het vertrek van twee leden is 
de Raad van Toezicht met de komst 
van Mireille Huizenga en Marcel 
Benard weer op volle sterkte. 

Kleurrijk keurmerk
De Schoor heeft kwaliteit hoog in 
het vaandel staan. Daarom hebben 
we een kleurrijk keurmerk ontwik-
keld dat aangeeft dat activiteiten 
en locaties die deel uitmaken van 
De Schoor van goede en profes-
sionele kwaliteit zijn. De komende 
periode gaat het keurmerk op alle 
panden van De Schoor verschijnen, 
zoals de buurtcentra, de jeugd-
landen, poppodium de Meester en 
de jongerenaccommodaties.

Afgelopen september zijn we op-
nieuw voor drie jaar gecertificeerd 
voor het landelijk HKZ-keurmerk 
zorg en welzijn. Een prestatie waar 
we bijzonder trots op zijn.

Speciale aandacht voor meiden
Onze jongerenwerkers organiseren 
volop activiteiten voor meiden. In 
september was er een uitje met 
40 meiden naar het Tinafestival in 
Duinrell. De meeste meiden waren 
in de leeftijd van 10 tot 14 jaar en 
kwamen uit verschillende stadsde- 
len van Almere. Ze hebben genoten 
van de optredens van de coolste ar-
tiesten, zijn op de foto gegaan met 
hun favoriete youtubers en hebben 
lekker geshopt en gesmikkeld bij 
de leukste winkeltjes en kraampjes. 
Ook waren er leuke workshops en 
waren de vele attracties in het park 
open. Meer weten over activiteiten 
voor meiden? Zie pagina 13.

Nieuwe folderlijn
Begin 2019 brengen we onze nieuwe 
folderlijn uit. In een serie van 8 flyers 
is gebundeld wat medewerkers voor 
de stad en haar inwoners kunnen 
betekenen. 

Diversity, wekelijkse activiteit 
voor LHBTI+ en open minded 
jongeren een succes!
Maart 2018 zijn we in het jonge- 
renwerk gestart met Diversity, een 
inloop voor Almeerse L(esbi)H(omo)- 
B(i)T(rans)I(ntersekse)+ en open 
minded jongeren. Er was behoefte 
bij jongeren om elkaar te ontmoe- 
ten, ervaringen te delen en samen 
activiteiten te ondernemen. Inmid-
dels hebben 45 jongeren deelgeno-
men aan verschillende activiteiten. 
Na de zomervakantie zijn er een 
aantal voorlichtingen en gastspre- 
kers geweest waardoor deelnemers 
over hun ervaringen hebben kunnen 
praten. De GGD is langs geweest; er 
was een thema-avond over grenzen 
binnen een relatie; onderneemster 
Sanne Tellier heeft verteld over haar 
eigen merk IMOGAY om uit te dra-
gen dat iedereen moet kunnen zijn 
wie hij of zij is en wil zijn. Na de film 
Aan niets overleden in de Coming 
Out Week overhandigden de jonge-
ren een eigen gemaakt kunst- 
werk aan wethouder Soetekouw. 
Op 10 november hebben de jonge- 
ren samen de Niet Alleen Anders- 
Dag in Utrecht bezocht. Volop activi- 
teiten dus en wekelijks nieuwe  
gezichten bij Diversity!




