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VOORWOORD
Een gezond pedagogisch klimaat kenmerkt zich onder andere door het nieuwsgierig opvoeden van
kinderen. Kinderen die naast het formele leren ook geïnteresseerd zijn in hun omgeving en graag
kennis maken met vele aspecten van de samenleving waarin ze zich bevinden. Daarnaast zijn
betrokken en lerende ouders ook een kenmerk van een gezond pedagogisch klimaat.
In deze behoefte wil de Stichting Schaakschool Indische Buurt (SSIB) voorzien. De schaakschool is niet
alleen een plek waar kinderen leren schaken maar ook een plek waar kinderen leren nieuwsgierig te
zijn. Dit is een van de unieke aspecten waardoor onze schaakschool zich onderscheidt. Vele vrijwillige
docenten zijn tevens rolmodellen en een poort voor informatie. Vanuit onze school worden kinderen
gekoppeld aan vrijwilligers in de wijk die zich bezighouden met initiatieven rondom thema’s als dans,
muziek, moestuinen en gezond eten. De kinderen worden gestimuleerd te lezen en te schrijven. Ze
maken kennis met poëzie, film, theater en klassieke muziek, maar schaken is de eerste trede.
De ouders zijn voor ons onontbeerlijk. Een nieuwsgierig kind heeft recht op enthousiaste ouders,
ouders die zelf het voorbeeld geven. Onze Cineclub en Boekenclub worden vooral door ouders
bezocht. De schaakschool is niet een op zichzelf staand instituut maar een netwerk van allerlei
vrijwilligers en bewonersinitiatieven die met het verbeteren van het pedagogisch klimaat bezig zijn.
Wij hanteren de filosofie van volksverheffing. Een bewuste samenleving ontwikkelt zich voortdurend.
Het is een morele plicht van bewuste burgers om vandaag te investeren in de bewuste samenleving
van de toekomst. De schoonheid van kunst en natuur en de wonderbaarlijke wereld van wiskunde en
schaken en een gezonde levensstijl zijn niet exclusief voor een elite, maar juist voor iedereen. Ook
voor die kinderen die niet deze bagage vanuit huis uit meekrijgen.
Wij willen graag pioniers zijn die in de moeilijke tijden van polarisatie en crisis het enthousiasme en
positivisme gebruiken om kinderen en ouders een veel interessantere weg aan te bieden, namelijk
die van nieuwsgierigheid, leren en respecteren. Onze vakantiekampen vormen hiervan een goed
voorbeeld.
We beseffen dat we deze klus niet in ons eentje kunnen klaren. We hebben tijd en creativiteit nodig
en we moeten samen met onze partners werken aan een actieve community van stakeholders die
zich op deze doelen focust. Wij zijn er van overtuigd dat angst en haast gedurende deze missie
slechte raadgevers zijn.
Naast ons staan gelukkig in deze wijk en elders veel andere zwaluwen die samen met ons de lente
aankondigen en in mooie zomers hoog zullen rondvliegen.
Wij hopen in de komende jaren door te kunnen gaan met onze activiteiten en het verspreiden van
het geloof in leren. We hopen steeds meer van onze fouten te leren en onze successen te
consolideren. Voor een goede toekomst voor onze bewoners bestaat immers geen alternatief.

Bestuur Stichting Schaakschool Indische Buurt
Amsterdam, september 2016
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Beleidsplan 2016-2018
STICHTING SCHAAKSCHOOL INDISCHE BUURT (SSIB)
Stichting Schaakschool Indische Buurt heeft haar wortels in een bewonersinitiatief van 2007 van
Mustapha Eljarmouni die sinds vele jaren woonachtig is in Amsterdam Oost. In 2007 is hij gestart met
het geven van schaaklessen. Dit bewonersinitiatief is in de loop der jaren uitgegroeid tot een
jongvolwassen buurtgerichte organisatie met een diversiteit aan activiteiten en projecten, die zich
richt op alle buurtbewoners, in alle leeftijdscategorieën. Een deel van de activiteiten vindt inmiddels
ook elders in Amsterdam plaats.
Activiteiten/Projecten vanaf 2007 tot heden
In eerste instantie is de schaakschool begonnen met het geven van schaaklessen op beperkte schaal.
Dit kreeg vervolgens de vorm van een project waarbij is onderzocht op welke manier een zo groot
mogelijke deel van de beoogde doelgroep, namelijk kinderen uit het primair onderwijs, kennis
konden maken met de schaaksport, hierin een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding konden
vinden en daarnaast allerlei nuttige vaardigheden konden ontwikkelen. Hiertoe is een samenwerking
aangegaan met diverse schaakgeledingen en met onderwijsorganisaties. Dit project heeft er toe
geleid dat een grote groep kinderen van scholen in het primair onderwijs in Stadsdeel Oost heeft
leren schaken en zich daadwerkelijk is gaan interesseren voor de schaaksport. Hieruit is een cyclus
van schaaktoernooien ontstaan die nog steeds wordt voortgezet in Amsterdam Oost en in
Amsterdam West.
De organisatie van het ‘Levend Schaakspel’ heeft op uitnodiging van verschillende organisaties in de
afgelopen jaren veelvuldig plaatsgevonden. Zo ook tijdens de opening van het WK Hockey door de
KNHB in Den Haag 2014.
In 2013 is gestart met het project ‘Vakantiekamp’. Het doel van dit project was te onderzoeken of
een vakantiekamp waarvan bewoners hadden aangegeven dat er behoefte aan was ook
daadwerkelijk levensvatbaar was. De opkomst van zowel vrijwilligers als deelnemende kinderen was
overweldigend en inmiddels heeft het vakantiekamp vaste vorm gekregen.
De stichting geeft ook mede invulling aan het Cultureel Café in De Meevaart. Een maandelijkse Cineen Boekenclub hebben daarbinnen langzaam maar zeker vorm gekregen.
Incidenteel zijn er informatieve bijeenkomsten gehouden in De Meevaart in de afgelopen jaren
onder meer over en voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Ouders en kinderen
kwamen in een veilige omgeving samen om meer te leren over autisme, hoe er mee om te gaan en
leerden anderen kennen die ook met deze problematiek te maken hebben.
Op maandag- en dinsdagavonden wordt er in De Meevaart gekookt voor buurtbewoners en
vrijwilligers van buurthuis De Meevaart door een vrijwilliger van de stichting, dit is de zogenaamde
eettafel. Tevens is de stichting met een aantal vrijwilligers verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van de keuken in De Meevaart.
In 2014 is een project voorbereid om te starten met een schaak-inloop voor kinderen met een ASS
diagnose en hun ouders om aldus een activiteit voor de kinderen te organiseren en met de ouders
een vitaal netwerk te initiëren en te organiseren, opdat ouders en kinderen beter hun weg kunnen
vinden in het zorgpalet.
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Enkele malen is in een periode een kookgroep georganiseerd voor vrouwen uit de Indische Buurt.
Aan deze activiteit namen vooral vrouwen deel die niet of weinig contacten onderhouden
buitenshuis.
In 2015 is een project voor jongeren gestart om hen naast een zinvolle tijdsbesteding vertrouwd te
maken met het verdienen en beheren van geld, Het Zakgeldproject. In 2016 niet uitgevoerd, maar in
2017 willen we dit weer gaan opstarten.
In 2016 is in samenwerking met Cultureel Café in De Meevaart in lijn van de Cine- en Boekenclub
avonden een serie van filosofie avonden georganiseerd, onder de naam ‘Wijkbegeerte’. Deze zijn
zeer goed ontvangen en willen we graag in 2017 herhalen.
Missie, visie, doelen, organisatie, samenwerkingspartners en subsidienten/fondsen
Onderstaand volgt een uiteenzetting van wat de stichting is, welke doelen zij nastreeft en welke
ambities zij voor de komende jaren heeft.
Onze missie
Stichting Schaakschool Indische Buurt is een buurtgerichte organisatie die een duurzame bijdrage
levert aan de sociale cohesie in Amsterdam, in het bijzonder in de Indische Buurt.
Wij staan open voor de behoeften van alle bewoners en ontwikkelen en organiseren op basis hiervan
activiteiten en projecten voor alle bewoners.
Wij spelen actief in op veranderingen in de buurt en delen onze kennis hieromtrent met andere
organisaties. Wij staan bij het ontwikkelen en organiseren van activiteiten open voor samenwerking,
uitwisseling en delen van kennis met anderen.
Onze visie
Wij geloven in de kracht van ieder individu om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en
bieden een handreiking daar waar het benutten van de eigen kracht door allerlei factoren gehinderd
wordt. Een niet onaanzienlijk deel van de bevolking in Amsterdam, in het bijzonder in Oost staat
immers op achterstand; deze kan betrekking hebben op leven, leren, bewegen en zorgen. Onze
aandacht richt zich echter niet alleen op het hoofd bieden aan problemen, maar ook op het creëren
van het aangename in buurten.
We zijn laagdrempelig en maken optimaal gebruik van ons netwerk om onze doelen te bereiken.
Onze doelen
Onze doelen sluiten aan bij de opgaven zoals geformuleerd door Stadsdeel Oost, andere
subsidienten, fondsen en sponsoren. We richten ons op kinderen, hun ouders en vrouwen in een
achterstandssituatie. We nodigen hun uit om actief te participeren en daardoor hun netwerk, kennis
en leefwereld te verruimen. Schaken, beweging en gezond eten zijn daarbij belangrijke startpunten.
 Wij bieden sociale, culturele en educatieve activiteiten aan bewoners in Amsterdam met
name in de Indische Buurt;
 Wij vergroten met onze activiteiten de belevingswereld van kinderen, hun analytisch
denkvermogen, besluitvaardigheid en schoolprestaties;
 Wij stimuleren ontmoetingen tussen kinderen, tussen ouders met kinderen en ouders met
verschillende achtergronden, leeftijden en maatschappelijke status;
 Wij vergroten de betrokkenheid van ouders bij de schoolcarrière en de vrijetijdsbesteding
van hun kind(eren);
 Wij initiëren, organiseren en ondersteunen informele steun- en hulpnetwerken;
 Wij accommoderen en organiseren ontmoeting, dialoog en gemeenschappelijke interesses;
 Wij accommoderen en organiseren gemeenschappelijk buurtbelang;
 Wij accommoderen en organiseren participatie;
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Wij slaan bruggen tussen de diverse bevolkingsgroepen;
Wij werken samen met het stadsdeel en andere organisaties in de buurt, de stad en in het
land om gestelde opgaven te bereiken.

Onze organisatie
Stichting Schaakschool Indische Buurt is een buurtorganisatie, die door vrijwilligers wordt geleid en
waarvan ook de coördinatie en uitvoering geheel afhankelijk is van vrijwilligers. Er is een rijk netwerk
aan mensen die zich belangeloos dan wel tegen een geringe vrijwilligersvergoeding inzet om de
doelstellingen van de stichting te realiseren. De binding van vrijwilligers is sterk.
Er is echter een uitzondering: bij activiteiten die worden begeleid door vakdocenten, zoals de door
de Koninklijke Nederlandse Schaakbond gecertificeerde schaakdocenten, wordt er een vergoeding
per les/lesvoorbereiding gegeven.
De activiteiten worden gefinancierd door middel van subsidies van de (lokale) overheid, fondsen en
sponsoren. Wij zijn actief in het verwerven van sponsors en het aanboren van nieuwe fondsen. De
komende jaren willen we onze inkomstenbronnen diversifiëren. We zijn actief op zoek naar nieuwe
donoren en sponsoren. We willen ook onderzoeken of er voor onze activiteiten een bijdrage betaald
kan worden door de deelnemers. Omdat veel bewonersinitiatieven in de Indische Buurt hun
activiteiten gratis aanbieden willen we het gesprek aan gaan of we daar gezamenlijk verandering in
kunnen brengen.
De activiteiten en projecten worden uitgevoerd onder regie en eigenaarschap van de stichting. Als er
samenwerkingsverbanden worden aangegaan is er in principe sprake van reciprociteit.
De organisatie is zichtbaar door middel van haar website, facebook en lokale en landelijke media.
Samenwerkingspartners
 KNSB, Schaakbond Amsterdam en Amsterdamse schaakverenigingen;
 Scholen in het primair onderwijs in Amsterdam;
 IMC Weekendschool;
 Stichting Aknarij;
 Welzijnsinstellingen in Amsterdam;
 Meevaart Ontwikkel Groep;
 Buurthuis Archipel
 Dappervrouwen
 Steunpunt Autisme Noord-Holland;
 KNHB;
 NSGK;
 ACCU;
 52nd.
 Stichting MOI
 Vereniging Buurtcoöperatie OHG

Subsidienten/fondsen




Stadsdeel Oost;
NSGK;
Stichting Boschuysen;
4





Stichting Janivo;
Stichting Steunfonds bja-cow;
Fonds Bewonersinitiatieven Ind. Buurt/Oost. Havengebied i.h.k.v. de aanpak wijkzorg.

Wat wij tot nu toe hebben bereikt heeft u voorgaand kunnen lezen, maar belangrijker is wat wij in de
komende jaren willen bereiken. Er ligt het nodige aan ambities. Deze ambities willen we realiseren
door onze inzet en van onze vrijwilligers en met de steun van de overheid, fondsen en donateurs.
Onze ambities
Wij willen graag op een grotere schaal dan nu plaatsvindt kinderen in contact brengen met de
schaaksport, omdat deze sport bij uitstek kinderen nuttige vaardigheden bijbrengt, zoals analytisch
denken, discipline en besluitvaardigheid. Daarnaast is het een vrijetijdsbesteding die ze in contact
brengt met allerlei buurtgenoten. We willen dat kinderen met talent zich verder kunnen ontwikkelen
en dat de contacten die door het schaken opgedaan worden bestendigen. Schaken is niet het doel op
zich, maar het middel om aansprekende resultaten te bereiken.
Voor jongeren die eerder hebben deelgenomen aan de schaaklessen is het interessant om door
middel van een zakgeldproject betrokken te blijven bij de schaaksport door ze bij toernooien
werkzaamheden te laten doen waarmee ze ‘zakgeld’ kunnen verdienen. Daarnaast is deze activiteit
op zich interessant om deze jongeren te leren om met geld om te gaan, te sparen, te werken naar
een doel toe en zinvol bezig te zijn en daarvoor beloond te worden. Maar ook andere activiteiten
waarmee jongeren bereikt kunnen worden en ze een zinvolle vrijetijdsbesteding ontdekken willen we
graag met en voor hen ontwikkelen.
Schaken is bij uitstek geschikt voor kinderen met een ASS diagnose. We willen dan ook graag de
schaak-inloop voor deze doelgroep en hun ouders continueren. Terwijl de kinderen leren schaken,
kunnen de ouders in gesprek en ervaringen uitwisselen.
Het vakantiekamp organiseren in alle schoolvakanties met een variëteit aan activiteiten, ook die niet
de gebaande paden gaan, willen wij graag de komende jaren voortzetten. Wat vooral interessant is
om vast te stellen, is dat een vakantiekamp ook een spin-off kan zijn voor activiteiten waar kinderen
heel veel plezier aan beleven. Zo is gebleken dat acteren, regisseren, cameravoering en scenarioschrijven kinderen niet alleen heel veel plezier bezorgt, maar ze ook de nodige vaardigheden
bijbrengt. Ook koken doen kinderen met veel plezier onder deskundige begeleiding. Idealiter kunnen
we kinderen deze activiteiten ook aanbieden buiten de vakantiekampen om.
Er is nog steeds behoefte aan activiteiten voor vrouwen en vooral migrantenvrouwen om elkaar te
ontmoeten om zo iets te doen aan hun relatieve eenzaamheid. Wij willen graag weer activiteiten
starten die voorzien in deze behoefte. Ons doel is de draad weer op te pakken waar we gebleven zijn.
Koken is een uitstekend middel om met elkaar in gesprek te raken en elkaar te leren kennen. Dit kan
in eerste instantie met elkaar om vervolgens de stap te maken voor anderen in de buurt. Uiteindelijk
zou dit kunnen resulteren in een buurtrestaurant waar buurtbewoners tegen een acceptabele prijs
een voedzame maaltijd kunnen eten en met elkaar in contact kunnen treden en aldus waardevolle
netwerken kunnen opbouwen. Door elkaar te ontmoeten bij het koken krijgen vrouwen de
gelegenheid dromen met elkaar te delen en plannen te maken voor andere activiteiten. Aan de hand
hiervan willen wij jaarlijks bezien welke activiteiten we met en voor vrouwen zullen organiseren.
De Cine- en Boekenclub hebben potentie; er is zeker een potentiele doelgroep in Oost en zeker ook
in andere buurten van Amsterdam om cultuur dichter bij huis te consumeren. Daarnaast biedt deze
activiteit ook nog eens de mogelijkheid om buurtgenoten met dezelfde interesses met elkaar te
verbinden. Het is niet alleen boekje lezen, filmpje zien, maar ook daadwerkelijk met de ander in
contact komen. Er is uit deze activiteit reeds een groep van mensen ontstaan die elkaar regelmatig
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ontmoet en mede als gespreksonderwerp heeft: ‘de stand van de buurt’. Er ontstaat een veelheid
aan ideeën die ten doel heeft de sociale cohesie in de buurt en breder in de stad te bevorderen.
In lijn met de Cine- en Boekenclub hebben we in 2016 ook een serie Filosofie avonden onder de
naam ‘Wijkbegeerte’ georganiseerd. Hierbij hebben we de Filosofieën vanuit verschillende
geloofsovertuigingen belicht en ontstonden interessante discussie avonden. Ook deze jaarlijkse
cyclus van 6 avonden willen we graag voortzetten.
De buurtkeuken is succesvol en zou kunnen uitbreiden naar een groter deel van de week. In dit kader
kunnen jongeren en vrouwen betrokken worden bij de ontwikkeling en de uitvoering. Hiermee zou
ook een grotere diversiteit aan deelnemers bereikt kunnen worden.
Het is onze ambitie om nog veel meer als vehikel te dienen voor mensen in deze stad met ideeën om
de sociale cohesie te bevorderen. We hebben een groot netwerk van vrijwilligers en een solide
netwerk van organisaties en individuele personen waarmee we samen werken. Om deze ambitie
vorm en inhoud te geven zullen we op zoek moeten naar nieuwe middelen. We gaan nieuwe fondsen
aanboren en op zoek naar sponsors, die geloven in onze aanpak.
Onze vrijwilligers werken met hart en ziel mee aan de verschillende activiteiten; tegelijkertijd
beseffen we dat passie alleen niet voldoende is om alles op excellente wijze uit te voeren. Daarom
zullen middelen vrijgemaakt moeten worden om onze vrijwilligers te ondersteunen in hetgeen ze
liefdevol doen. Er is voldoende aanbod aan trainingen voor vrijwilligers in deze stad en wij willen ze
daarom de benodigde trainingen aanbieden.
Tot slot is het onze ambitie om niet alleen zoveel mogelijk bewoners te laten deelnemen aan
activiteiten, maar ook de effecten van onze activiteiten te meten. Het inzicht in effecten dient de
kwaliteit van de geboden activiteiten en sterkt ons in onze keuzen. Hiertoe zullen we contacten
leggen met hiervoor toegeruste instellingen en opleidingen om te kijken hoe we hiervoor studenten
kunnen inzetten.
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Activiteitenplan 2017
Aan het beleidsplan 2016-2019 zal jaarlijks een activiteitenplan worden toegevoegd met hierin
opgenomen de activiteiten die in het najaar hieraan voorafgaand worden voorbereid. Enerzijds gaat
het om continuering van succesvolle activiteiten, die hun plaats gevonden hebben in de
gemeenschap en anderzijds gaat het om nieuwe activiteiten die passen binnen onze ambities.
1. Schaken
Schaaklessen als naschoolse activiteit
De schaakclub is een naschoolse activiteit en staat open voor alle kinderen uit Amsterdam Oost van 6
tot 12 jaar die op een laagdrempelige manier wil leren schaken. Maar ook de ouders en alle andere
buurtbewoners kunnen meedoen. Ieder kind krijgt een werkboek mee naar huis om thuis te oefenen.
Hun ouders zijn vaak onbekend met het schaakspel. Door de ouders bij de lessen te betrekken
komen zij meer over het schaken en de ontwikkeling van de kinderen te weten. De kinderen zijn zelf
verantwoordelijk voor hun spullen. Schaken op school na schooltijd is een creatieve en leerzame
vorm van naschoolse opvang. Daarom bieden we schaaklessen als naschoolse activiteit aan
basisscholen aan en aan welzijnsorganisaties die naschoolse opvang uitvoeren. Het geven van
schaaklessen aan de doelgroep van 6 tot 12 jaar vraagt om gediplomeerde en voldoende begeleiding.
De professionele leraren geven de lessen aan 12 kinderen per groep op basis van een
docentvergoeding. Er wordt gewerkt in drie blokken van 10 lessen. Uit de opgedane ervaring van de
laatste jaren blijkt dat dit aanbod het beste aansluit bij de wensen van de scholen, ouders en - vooral
- de kinderen zelf. In 2017 willen we een groep van 100 kinderen bereiken.
Talentengroep
Voor de kinderen die veel plezier hebben in en aanleg voor het schaken organiseert de Schaakschool
wekelijks een les op gevorderd niveau. Zo leren zij in groepsverband nog beter schaken en maken
kans om eventueel gebruik te maken van de faciliteiten van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaak
Bond). De groep bestaat uit ongeveer 32 leerlingen. De schaakschool begeleidt deze groep met 3
professionele docenten. Een deel van hen is lid van een schaakclub, een ander deel volgt de lessen in
het naschoolse traject. Wekelijks op woensdag komen de kinderen schaken onder begeleiding van
een erkende KNSB docent, een indeler en een tafelleider. Door de lessen volgens de KNSB principes
aan te bieden leren de kinderen volgens de officiële methode te schaken. Indien zij later door willen
gaan met schaken weten ze al goed hoe hiermee om te gaan. Deze kinderen zullen wij toeleiden naar
een schaakclub die bij hen past, het liefst zo dicht mogelijk in de buurt. Bij elke groep is een
vrijwilliger aanwezig. Juist ook voor deze groep geldt dat voldoende begeleiding nodig is om de
kinderen goed terecht te doen komen. In 2017 willen wij de talentengroep uitbreiden met ongeveer
15 kinderen.
Chess League
De “Chess League” toernooien zijn voor iedereen toegankelijk en maken de schaaksport bekend bij
de buurtbewoners. Kinderen, ouders en buurtbewoners ontmoeten elkaar en spelen samen. De
schaakschool organiseert de toernooien in samenwerking met Buurthuis Archipel in Amsterdam
Oost.
Veel deelnemers aan deze toernooien maken voor het eerst kennis met de schaaksport in
toernooivorm. Deze toernooien zijn dan ook heel laagdrempelig. Alle kinderen uit de buurt kunnen
meedoen. Ook de ouders zijn welkom en worden actief betrokken. De toernooien trekken vooral
jeugd uit de buurt aan, enkelen stromen door naar de schaakschool, talentengroep of een
schaakvereniging. De activiteit in Oost is toegankelijk voor 60 tot 100 kinderen tot en met 14 jaar, per
vijf kinderen is minimaal één ouder aanwezig.
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Autisme Schaak-Inloop
De Autisme Schaak-Inloop is een combinatie van ontmoeting en socialisatie voor de doelgroep en
hun ouders door middel van het schaken en de voorlichting en ondersteuning voor de ouders bij de
opvoeding. Met name ouders met een islamitische achtergrond schamen zich nog erg voor hun kind
als deze een vorm van autisme heeft. We willen deze ouders graag helpen. We willen daarmee een
luisterend oor zijn voor de ouders in de buurt en een platform waar deze ouders bijeen komen
tijdens de inloop en andere activiteiten. Aldus moet een netwerk ontstaan van ouders die elkaar
ondersteunen. In 2017 willen een vaste groep van 15 kinderen en ouders bedienen op reguliere
bijeenkomsten.
2. Vakantiekamp
Omdat in de Indische buurt veel gezinnen wonen die rond de armoedegrens leven en niet op
vakantie kunnen, is als een soort van dagbesteding voor deze perioden ‘Mustapha’s Vakantiekamp’
ontwikkeld. Er werden al snel veel organisaties gevonden die daaraan willen meewerken en daarmee
kan een zeer gevarieerd en leerzaam programma geboden worden. Dit kamp, speciaal bedoeld voor
kinderen in de Indische Buurt, biedt activiteiten aan voor kinderen tussen de 6-12 jaar. De
activiteiten zijn cultureel, educatief en sportief van aard. Het kamp wordt gehouden van maandag
t/m vrijdag. Het doel van het kamp is tweeledig. Enerzijds wordt de kinderen een vaardigheid of een
kwaliteit geleerd, anderzijds biedt het de kinderen een dagbesteding gedurende de vakantie. Het is
een feit dat kinderen zonder nuttige dagbesteding slechts de hele dag rondhangen en zo overlast
voor de buurt veroorzaken. Bij het vakantiekamp krijgen kinderen de kans om iets terug te doen voor
de buurt. In 2016 zijn bij gebrek aan financiële middelen geen vakantiekamp activiteiten
georganiseerd, maar voor 2017 willen we graag proberen dit opnieuw op te starten.
In de uitvoering wordt samengewerkt met scholen (werving) en uitvoerende derden zoals ACCU en
theater-, muziek- en filmdocenten. Het organiseren van vakantieactiviteiten is een onderdeel van de
werkzaamheden van de reguliere instellingen. Het lukt de schaakschool om de kinderen te
enthousiasmeren om naar het kamp te komen. Het plan is om voor het aanbod van activiteiten
aansluiting i.c. samenwerking te zoeken bij de reguliere instellingen.
3. Activiteiten voor jongeren
Zakgeldproject
In het kader van activiteiten voor jongeren willen wij een zakgeld project starten dat zich richt op
jongeren in de Amsterdam Oost. Een aantal kinderen in de leeftijd van 13 tot 16 jaar die deelnemen
aan de schaakschool hebben aangeklopt bij Mustapha El Jarmouni. Vanuit de vertrouwensrelatie die
zij hebben met de schaakschool gaven ze aan zich te vervelen, het hangen op straat zat te zijn en
graag iets te willen doen voor een ander/de buurt. Een bijbaantje is wat ze graag willen. Om deze
reden zijn we gestart met het ontwikkelen van het Zakgeldproject.
Het doel van dit project is de participatie onder jongeren in stadsdeel Oost te vergroten, te beginnen
met de Indische buurt. We willen hulpbehoevende jongeren een tijdsbesteding, bijverdienste,
educatieve ervaring en ondersteuning/begeleiding bieden. Jongeren van 13 t/m 16 jaar krijgen
binnen het project de kans om binnen diverse organisaties te participeren en door middel van klusjes
bij te dragen aan een betere Indische buurt. De jongeren krijgen zo de kans om op een eerlijke
manier een zakcentje te verdienen. Dit draagt bij aan de bewustwording goed om te leren gaan met
geld. De ouders worden tevens bij dit proces betrokken. Er zullen bijeenkomsten en workshops
worden georganiseerd voor ouders en kinderen. Ze zullen met elkaar in gesprek gaan over geld, maar
ook over persoonlijke problemen. Het doel is om jongeren door middel van het zakgeldproject te
laten nadenken over verantwoordelijkheden die ze hebben ook als jonge burgers van deze stad.
In eerste instantie zullen de door de jongeren te verrichten werkzaamheden betrekking hebben op
de activiteiten van de schaakschool. Assisteren bij de Chess League, bij het koken in de buurtkeuken
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en bij het vakantiekamp. In 2017 zal in contact worden getreden met andere organisaties, om
zinvolle ‘klussen’ aan te dragen ten behoeve van dit project. In eerste instantie zal een groep van 10
jongeren van start gaan, die voor onze organisatie werkt en derhalve zal de vergoeding ook vanuit de
organisatie betaald worden. Voor de start van de werkzaamheden van de jongeren zal een
informatie- en instructietraject worden aangeboden met behulp van schaakdocenten, de
coördinatoren van de schaakactiviteiten en een loopbaanbegeleider.
Filmproject
Het filmproject voor jongeren is een nieuwe activiteit die SSIB sinds 2015 aanbiedt. Onder de titel
‘Indische Buurt Filmmakers’ maken jongeren in theorie en praktijk kennis met het medium film. Aan
de hand van de drie genres: fictie, nieuws en stop-motion animatie krijgen zij de gelegenheid hun
voorkeuren en talenten te onderzoeken. Terwijl de ene cursist zich misschien meer thuis voelt bij het
hanteren van de camera zal de ander zijn verborgen acteertalent ontdekken. De doelgroep is
jongeren uit Amsterdams Oost in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar en gaat om maximaal 12 jongeren per
groep. In 10 lessen leren de deelnemers alles over cameravoering, regie, acteren en
interviewtechnieken.
De lessen worden 1 x per week gegeven, elke keer een dagdeel van 1,5 uur in buurtcentrum de
Meevaart. Aan elk genre besteden we 3 lessen. De 1e les van het volgende blok wordt o.a. besteed
aan het bekijken van de gemaakte films en evaluatie hiervan.
Verbinding is het overkoepelende thema van de filmcursus. Wij vinden het belangrijk dat jongeren
met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen. Het medium film is daarvoor een
goede manier. Bij het maken van een film komt het aan op een goede samenwerking. Samen maak je
de film. Film is een toegankelijk medium dat jongeren interesseert en aan sluit bij hun
belevingswereld. In een door media gedomineerde samenleving is het van belang dat jongeren zich
meer bewust worden van de werking van media. Door zelf het filmproces te ervaren worden ze
bewust van de sturende rol die media kan spelen in de samenleving.
In 2016 is dit project bij gebrek aan samenwerkingspartners niet gelukt, maar voor 2017 gaan we
zoeken naar nieuwe partners.
4. Activiteiten voor vrouwen
Gezond koken
Een kookclub is leuk, want mensen ontmoeten elkaar en hebben een gemeenschappelijke bezigheid.
Echter, onze bedoeling is om met het koken nog andere doelen te bereiken en daarom starten we
deze nieuwe activiteit. Indachtig de notie dat de Indische Buurt tot een van de ‘dikste’ buurten
behoort, is een kookclub bij uitstek het middel om gezond koken te agenderen bij huishoudens in de
Indische Buurt. Wij hebben een diëtiste bereid gevonden om met deelnemers langs hun eigen
keuken te struinen en te kijken hoe zij de bij hen bekende gerechten op een gezondere manier
kunnen bereiden en op welke wijze zij hun kinderen in zijn algemeenheid gezonde voeding kunnen
aanbieden. Verder is het interessant te bezien of een aantal van deze vrouwen zou willen deelnemen
aan de Buurtkeuken als deze zou kunnen uitbreiden. Het is het plan om met 12 deelnemers te
starten in het eerste kwartaal van 2017 en gedurende 4 maal 8 weken onder begeleiding van een
deskundige kok en diëtiste te leren gezonde maaltijden te bereiden. In deze cursus kan een beroep
gedaan worden op de acht vrouwen die een ‘train de trainer’ cursus hebben gevolgd via het
stadsdeel. Vervolgens kan met belangstellenden een tweede traject gestart worden waarbij zij op
basis van hun recentelijk verworven kennis een bijdrage leveren aan de Buurtkeuken en deze op
termijn helpen uitbreiden.
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Documentaire filmcursus voor vrouwen: ‘storytelling’
Naast de gangbare activiteiten als koken, handvaardigheid en taallessen willen wij
(migranten)vrouwen door middel van een filmcursus de mogelijkheid bieden om nieuwe
vaardigheden te leren. Film is bij uitstek een middel om op een andere manier naar de wereld om je
heen te kijken. Het geeft je de mogelijkheid om je eigen belevingswereld vorm te geven en is
daarnaast een leuke en toegankelijke manier om je creatief te uiten, zelfvertrouwen op te bouwen
en sociale contacten op te doen. Onze doelgroep bestaat uit vrouwen in Oost in het bijzonder
migrantenvrouwen uit de Indische buurt. De cursus is uit te voeren bij een minimaal aantal vrouwen
van 6 en maximaal 9. In 8 lessen van 1,5 uur in buurtcentrum de Meevaart leren de migranten
vrouwen een documentaire maken. Naast de filmische basiskennis, zoals het hanteren van de
camera en het leren interviewen willen wij de interesses en behoeftes die leven bij de
migrantenvrouwen centraal stellen. Zij kiezen de onderwerpen waar ze in geïnteresseerd zijn en
waar ze graag meer over willen weten. In de cursus proberen we een open, vertrouwelijke sfeer te
creëren, waarin wij gelijkenissen in plaats van de verschillen benadrukken. Wij willen deze activiteit
in 2017 tweemaal uitvoeren.
5. Cine- en Boekenclub
Als onderdeel van de Cultuur Café avonden in de Meevaart hebben we een Cineclub en Boekenclub
avond ontwikkeld. Het Cultuur Café project is op haalbaarheid onderzocht door een groep studenten
in het kader van de cursus Sociaal Ondernemen van Starters4Communities. Het is hierbij de
bedoeling dat elke vrijdagavond een groep bewoners of een organisatie op structurele wijze een
bepaald thema avond organiseert. Binnen dit programma vindt de Boekenclub elke 3e en de Cineclub
elke 4e vrijdag plaats.
Boekenclub
De opzet is dat iedereen een boek kan indienen en in ieder geval de indiener en de gespreksleider
het boek gelezen hebben. De gespreksleider bereidt een aantal vragen voor waarmee hij de indiener
uitdaagt de kern van de inhoud van het boek zo goed mogelijk weer te geven. Hierna staat het de
aanwezigen vrij om verdiepingsvragen over het thema van het boek aan de indiener en
gespreksleider te stellen. Hiermee komt als het ware een dialoog op gang. Het voordeel van deze
opzet is dat op deze wijze eerder een dialoog ontstaat, terwijl in het geval dat iedereen het boek
vooraf gelezen heeft, men het boek verschillend kan interpreteren en er eerder een discussie kan
ontstaan. Wij geven voor de verdieping in het thema en de mogelijkheid om te leren van elkaars
ervaringen en gelijkwaardigheid van de deelnemers de voorkeur aan de dialoog.
Een wijkbewoner, journalist/redacteur van NRC Media, heeft zich als gespreksleider verbonden aan
het Boekenclub project. We streven op termijn naar 30 deelnemers. Nu zijn dat er nog gemiddeld 10.
Een aantal keer willen wij een lezing organiseren met een debat of discussie over onderwerpen die
lokaal spelen en daar diverse sprekers voor uitnodigen.
Cineclub
Met dit project willen we in de eerste plaats de wederzijdse culturele interesses en het begrip
bevorderen tussen diverse bevolkingsgroepen in het stadsdeel Oost. De Cineclub beoogt hiermee
een platform te worden voor interculturele contacten. Dit gebeurt door het aangaan van de dialoog
met elkaar, zelfs als het gaat om gevoelige thema’s. Film is het medium bij uitstek dat op een
toegankelijke en laagdrempelige manier de dialoog over deze thema’s kan versterken. De films of
documentaires hebben uiteenlopende thema’s als culturele diversiteit, radicalisering,
mensenrechten, vrijheid en emancipatie. Soms taboedoorbrekend, altijd met een link naar de
actualiteit en met thema’s die spelen in de samenleving. Films die aanzetten tot nadenken en
uitnodigen tot dialoog. Maar ook films die ontroeren, betoveren en je meevoeren naar een andere
wereld.
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Daarnaast wordt er bij de keuze voor de films op gelet dat deze de diversiteit van de Indische buurt
vertegenwoordigen. De films zullen het grote aantal culturen, gewoontes en religies die de Indische
buurt rijk is representeren en hierdoor veel herkenning oproepen.
De Cineclub is een samenwerking aangegaan met de organisatie Beeld voor Beeld van het
gelijknamige festival, dat al 25 jaar bestaat. Beeld voor Beeld positioneert zich op het kruispunt van
de visuele antropologie, de documentaire film en politiek en bezit een bibliotheek van ruim 3000
films. Beeld voor Beeld is vaak in staat de regisseur van de film aanwezig te laten zijn bij de uitvoering
en de film toe te lichten. Elke film zal worden ingeleid door de vrijwillige coördinator van het
Cineclub project. Na afloop vindt onder leiding van coördinator een nagesprek met een regisseur,
filmcriticus en de buurtbewoners plaatsvinden en zal er ruimte zijn voor dialoog/discussie. Deze kan
worden voortgezet in het café van de Meevaart met een drankje en (live) muziek. We streven op
termijn naar 60 deelnemers. Nu zijn dat er gemiddeld 25.
De Cineclub wil ook aan het begin van de zomervakantie van 2017 een weekend filmfestival op het
Makassarplein organiseren waarbij films voor zowel de jeugd, als voor volwassenen vertoond
worden.
6. Wijkbegeerte - serie Filosofie avonden
Wijkbegeerte is een samenwerkingsverband van mensen uit de academische wereld en buurt
organizers. De bedoeling van deze samenwerking is om de bestaande know how te bundelen. We
werken aan de vorming van kennis en inzicht opdat zo veel mogelijk de levenskwaliteit in de buurten
kan worden vergroot. Een verwant voorbeeld is het project ‘Wetenschap in de Wijk’ waarbij
bijvoorbeeld een deskundige specialist aan het woord komt over voedingsgewoonten, overgewicht
en wat eraan te doen is.
In 2015 hebben wij een reeks bijeenkomsten georganiseerd over wijze mannen en vrouwen in de
Islam. Hoe zij dachten over hun maatschappij, over politiek, geloof en vrijheid?
De filosofie avonden worden telkens georganiseerd in een serie van 6 bijeenkomsten tussen
september en juni. In het najaar van 2016 te beginnen in oktober organiseren wij 2 bijeenkomsten en
in 2017 nog 4 bijeenkomsten die alles te maken hebben met levenskunst en praktische wijsheid.
Uitgangspunt zijn zes thema’s uit het dagelijkse leven of die in de huidige maatschappelijke debatten
een belangrijke rol spelen. Uitgangspunt vormt ook de manier waarop Nederlands grootste denker,
Spinoza, zich over die thema’s heeft gebogen. Te denken valt aan : 1. Tolerantie 2. Vrijheid 3.
Hebzucht 4. Haat 5. Duurzaamheid 6. De positie van de vrouw. Bij elke bijeenkomst wordt telkens
een Islamitische denker, en bij voorkeur ook christelijke en humanistische denkers betrokken die zich
met eenzelfde thema heeft beziggehouden. Deze Islamitische denkers worden gepresenteerd door
diverse kenners van het Islamitische denken, terwijl Spinoza door ons zelf of door verlichte Spinozakenners buiten onze kring wordt behandeld. De bedoeling is om op een praktische en aangename
wijze samen onze kennis van de wereld en inzicht in onszelf te vergroten.
Naast onze eigen bijeenkomst bestaan er plannen om met meerdere groepen werkzaam in de
Indische Buurt en/of de Meevaart een gezamenlijke (zon)dag te organiseren. Dit om de
samenwerking van vergelijkbare initiatieven te vergroten. Het eerste voorstel is om begin 2017 een
soort van festival van de Liefde te organiseren.
7. Buurtkeuken
Zoals eerder aangegeven is een buurtkeuken heel passend in Amsterdam Oost met name in de
Indische Buurt. Het project behelst enerzijds het aanbieden van gezonde maaltijden voor een
schappelijke prijs aan bewoners, maar anderzijds ook het betrekken van kwetsbaren uit de buurt bij
het invullen van hun dagelijks bestaan door te werken en in contact te treden met anderen. De
11

buurtkeuken kan met eerder genoemde invulling van activiteiten en jongeren uit het zogenoemde
zakgeldproject zonder aanvullende middelen operationeel worden.
8. Training vrijwilligers
We erkennen dat deskundigheidsbevordering van belang is, wanneer er vanuit een bepaald
pedagogisch gedachtegoed wordt gewerkt. We willen kinderen en jongeren, die onze activiteiten
bijwonen, een veilige haven bieden. Sterker nog we moeten ze een veilige haven bieden, maar ook
voor onze vrijwilligers is het van essentieel belang om binnen een duidelijk kader te kunnen
opereren. Daarnaast is deskundigheidsbevordering ook een middel om gemotiveerde vrijwilligers
een pad te bieden op weg naar opleiding dan wel arbeidsparticipatie. Wij willen alle vrijwilligers
enige vorm van training aanbieden, maar in 2017 in het bijzonder de vrijwilligers die met kinderen
werken. Het gaat om een dertigtal vrijwilligers.
Communicatie, PR en fondsenwerving
De SSIB beschikt nu weliswaar over een website, maar de naam en de operationalisering van de
website levert nu niet het gewenste resultaat in de zin van kosten en baten. Een nieuwe website met
de goede naam en die gebruiksvriendelijk is zal dit probleem helpen oplossen. Een investering
hiertoe is absoluut noodzakelijk. Het zal er zeker toe bijdragen dat andere activiteiten anders dan de
pure schaakactiviteiten over het voetlicht te brengen en vrijwilligers te werven en op de hoogte
houden van activiteiten en met andere (buurt-)organisaties te communiceren.
Huisvesting
SSIB heeft behoefte aan een eigen ruimte om spullen op te slaan en daarnaast activiteiten te kunnen
organiseren die voor de specifieke ASS doelgroep. Verder is het zo dat in bestaande
buurtaccommodaties voortdurend ruimtegebrek is. Hier zou het principe van ‘quid pro quo’ kunnen
gelden; hiertoe moeten aanbiedende woningcorporaties bereid zijn.
Organisatiekosten
In de organisatiekosten hebben wij meegenomen de financiële administratie, inclusief de oplevering
van de jaarrekening- en verslaglegging , bestuurskosten en de deelname aan activiteiten in het kader
van buurtbetrokkenheid.
Impactmeting
Het vormgeven van een wezenlijke en relevante ambitie van de stichting , het evalueren van de
effectiviteit van haar activiteiten, meer in het bijzonder waar het schaken betreft, is in 2015 en 2016
nog niet van de grond gekomen. Het is voor ons zeer wezenlijk om in 2017 aan deze ambitie invulling
te geven en hiertoe de middelen te hebben. Veel van deze werkzaamheden willen we gaan
organiseren samen met studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).
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Begroting 2017
Activiteiten

Kosten

Inkomsten

€

€

1. Schaken
Schaken als naschoolse activiteit
Talentengroep
Chess League
Autisme Schaak-inloop

17.000
7.500
6.000
7.500

2. Vakantiekamp

14.400

2.000

3. Activiteiten voor jongeren
Zakgeldproject
Filmproject

5.000
1.825

2.000

4. Activiteiten voor vrouwen
Gezond koken
Documentaire filmcursus

3.475
3.200

1.125

5. Boeken- en cineclub
Boekenclub
Cineclub

4.000
5.000

6. Wijkbegeerte - serie Filosofie avonden

5.000

7. Buurtkeuken

5.000

8. Training vrijwilligers

2.375

Communicatie/PR/Fondsenwerving

4.000

Huisvesting

12.000

Organisatiekosten

16.000

Impactmeting

5.000

Subtotaal

124.275

Benodigd

119.150

5.125
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Dekkingsoverzicht
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost
Oranjefonds
Stichting Zonnige Jeugd
Stichting Boschuysen
Stichting Steunfonds bja-cow
Stichting Janivo
Samen Indische Buurt
KANSfonds
Nationaal Fonds Kinderhulp
Jantje Beton
Totaal

50.000
11.650
15.000
7.500
2.500
2.500
2.500
20.000
5.000
2.500
119.150
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