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Inleiding 
De gemeente heeft in de gebiedsagenda en gebiedsplannen voor 2018 de prioriteiten 

geformuleerd waaraan ProFor concrete invulling wil geven. Prioriteit voor de stadsdelen Bijlmer 

Centrum, Gaasperdam/Driemond en Bijlmer Oost is het verhogen van de participatie en het 

stimuleren van participatieve interventies in de wijk. Ook wordt prioriteit gegeven aan het 

versterken van de sociale samenhang, het tegengaan van sociale uitsluiting, verbeteren van de 

zelfredzaamheid en betere communicatie met bewoners. 

Het ‘project Open spreekuur’ ondersteunt deze prioriteiten voor bewoners in Zuidoost. Het project 

is gericht op het realiseren van daadwerkelijke participatie van bewoners die anders geïsoleerd 

blijven. Aanvullende taallessen moeten de zelfredzaamheid en aansluiting bij de Amsterdamse 

maatschappij bevorderen, zoals het zelf kunnen onderhouden van contacten met instanties. 

Het ‘project Open spreekuur’ vormt een eerstelijns basisvoorziening voor individuen en gezinnen 

met achterstandsproblematiek in Zuidoost, ter versterking en stimulering van een dragende 

samenleving en zelfredzaamheid van deze Amsterdammers. ProFor constateert een stijging van 

het aantal bezoekers dat praktische ondersteuning nodig heeft. Door samen te werken met 

instanties draagt ProFor bij aan het oplossen van probleemsituaties en versterkt ProFor vrijwillige 

inzet en informele netwerken. 

ProFor is per 1 april 2018 verhuisd naar een iets grotere ruimte, waarbij beter rekening kan worden 

gehouden met de privacy van cliënten. De oude locatie was niet geschikt voor zoveel personen en 

het voeren van privégesprekken. Van de ANWB heeft ProFor 12 afgeschreven computers 

ontvangen, aangezien de bestaande computers aan vervanging toe waren.  

ProFor is bezig om het bestuur te professionaliseren. In samenhang hiermee zijn de statuten in 

februari 2018 gewijzigd, zodat die nu aansluiten bij de huidige structuur van ProFor. 

In juli 2018 heeft het bestuur het beleidsplan geactualiseerd voor de periode 2018 tot en met 2020. 

Dit betreft een nieuwe missie, visie, communicatie, structuur, sterkte-zwakte analyse en financiën 

van ProFor. Het beleidsplan is in de bestuursvergadering van september vastgesteld. 

Voor het jaar 2019 is een prestatieplan ingediend waarin diverse activiteiten zoals taalles, 

computercursus, solliciteren en budgetteren zijn opgenomen.  

Ook heeft ProFor een privacy beleid opgesteld, zodat het duidelijk is hoe ProFor omgaat met 

privacygevoelige gegevens. 

Ook is ProFor weer door de Belasting erkend als een Anbi-instelling.  

In 2018 zijn er diverse gesprekken gevoerd met de nieuwe leden van het Bestuur van het 

Stadsdeel Zuidoost. Deze gesprekken verhelderden de werkzaamheden van ProFor in het veld. 
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 Uitgevoerde Activiteiten en Projecten in 2018 

 

1. Spreekuur in combinatie met het Family Coach project 

 

Doelen en opzet: 

Achterliggend doel is migrantengezinnen zich thuis laten voelen in de Nederlandse samenleving 

(sociale verbanden leggen, eenzaamheidspreventie, bekend raken met de Nederlandse waarden). 

Vooral eenzaamheid en het verloren voelen is een opkomend probleem, zeker onder ouderen die 

in een extra isolement verkeren. Doel van het Family Coach project is het begeleiden en 

empoweren van gezinnen op allerlei vlak, waarbij vaak sprake is van meervoudige problematiek.  

 

De volgende nationaliteiten hebben gebruik gemaakt van ondersteuning: Dominicanen, Caribische 

Nederlanders, Spanjaarden, Colombianen, Venezolanen, Chilenen, Ecuadorianen, Peruanen, 

Afrikanen, Surinamers en Nederlanders. 

Via het houden van een open spreekuur (een afspraak maken is niet noodzakelijk) worden 

kansarme gezinnen uit Amsterdam geholpen bij het op orde brengen van hun leven en de eerste 

stappen in de Nederlandse samenleving. De hulp betreft het geven van concreet advies (woning 

zoeken, werk vinden, uitkeringen of huurtoeslag aanvragen, betalingen doen, school zoeken, 

huisarts vinden, helpen bij taalproblemen, opvoedingsvragen bespreken, administratie op orde 

brengen).  

Resultaten en bereik Spreekuur: 

 Aantal bezoekers (coaching en begeleiding) 

Het aantal bezoekers van het dagelijkse Open Spreekuur in 2018 bedraagt 6.319; 

maandelijks 500 tot 600 met uitzondering van de maanden april (verhuizing) en december 

(feestdagen).  
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2. Huiselijk geweld 2018 

ProFor is aangesloten bij de kerngroep informele ondersteuning in de wijk bij huiselijk 

geweld.  

Deze kerngroep is gestart naar aanleiding van het initiatiefvoorstel van de SP, waarin aandacht 

wordt gevraagd voor slachtoffers van huiselijk geweld met een niet-westerse migratie-

achtergrond. Migrantenvrouwen zijn oververtegenwoordigd in de vrouwenopvang, de zwaarste 

en meest ingrijpende vorm van zorg. Het College is gevraagd om de samenwerking te versterken 

met zelforganisaties, met als doel migrantenvrouwen eerder te bereiken met nodige en passende 

hulpverlening. Uit de verkennende gesprekken met organisaties kwam duidelijk naar voren dat 

een combinatie van formele en informele ondersteuning van grote meerwaarde kan zijn voor 

slachtoffers. Hoe informele ondersteuning bij huiselijk geweld er precies uit moet komen te zien 

en wat daarvoor nodig is, vormt onderwerp van overleg binnen de kerngroep. Gedurende één 

jaar werken we samen aan het vormgeven van de gemeenschappelijke visie, maken we een 

werkplan, testen we methodieken en komen we tot samenwerkingsafspraken tussen informele 

organisaties en de formele hulpverlening. We kwamen als kerngroep gemiddeld één keer per 

maand samen op de verschillende locaties; tussentijds organiseerden we enkele aanvullende 

expertisesessies. 

 

3. Nederlandse Taal/Schakellessen 

Doelen en opzet: 

De taallessen hebben als voornaamste doel deelnemers Nederlands leren lezen en spreken om 

hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Een tweede doel is het beter kunnen integreren en 

participeren in de Nederlandse samenleving en verkleinen van de afstand tussen burger en 

maatschappij. Tevens dat de deelnemers in staat zijn om zelfstandig actie te ondernemen bij het 

lezen van hun post en het beheren van hun administratie. 

Het project ‘Praat Nederlands met Me’ bestaat uit een aantal samenhangende elementen, 

waaronder de organisatie van Taal-, Oefen- en Doelgroepen, netwerkvorming, training van 

vrijwilligers, bewustwording van het belang om Nederlands te spreken, zodat het Nederlands in de 

praktijk wordt geoefend. De kern van het project bestaat uit het faciliteren van informele oefen- en 

leersituaties voor groepen, die hun spreek- en communicatieve vaardigheid in de Nederlandse taal 

willen verbeteren.  

 

Wat is ‘Praat Nederlands met Me’? 

 Een bewustwordingscampagne voor degene die de Nederlandse taal leert plus een 

omgeving om Nederlands buiten de taallessen toe te passen en te oefenen. 

 Het creëren van informele, op den duur zichzelf organiserende taal- en oefengroepen. 

 Een mogelijkheid voor deelnemers om op eigen niveau, uitgaande van de persoonlijke 

situatie, op een laagdrempelige manier te worden gestimuleerd om Nederlands te oefenen. 

 De zelfredzaamheid van deelnemers wordt bevorderd middels praktijkopdrachten die 

aansluiten op de belevingswereld van de deelnemer. 
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In het gebouw van Haag en Veld in de H-buurt (en voorbereid in het gebouw van ProFor) zijn 

taallessen op een laagdrempelige manier verzorgd voor mensen in de buurt. De meeste personen 

uit de H-buurt zijn afkomstig uit de Caribische en Spaanstalige doelgroep. 

Resultaten en bereik: 

Eerste halfjaar: 

 Het aantal deelnemers bedroeg 24, waarvan 20 deelnemers het certificaat hebben 

ontvangen. 

 Een overdaggroep op maandag- en woensdagmiddag en een avondgroep op maandag- en 

woensdagvond. Aantal bijeenkomsten: 26 op maandagmiddag, 15 op maandagavond, 26 

op woensdagmiddag en 15 op woensdagavond. 

 De bijeenkomsten werden begeleid door 1 professional en 3 taalvrijwilligers. Met de 

vrijwilligers is het project ook geëvalueerd. Een taalvrijwilliger van de avondgroep is gestopt 

wegens het aanvaarden van een betaalde baan. Een andere taalvrijwilliger is gestopt 

vanwege werk en mantelzorg. Een derde taalvrijwilliger heeft een parttime betaalde baan 

gekregen maar heeft de periode toch afgerond.  

 

Tweede halfjaar: 

 

 In het tweede halfjaar waren er 3 taalgroepen: op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. 

 Per groep deden er 12 personen per keer mee. Een aantal deelnemers moesten stoppen 

met de cursus omdat zij een baan kregen, waardoor zij overdag niet meer beschikbaar 

waren; anderen omdat zij terugkeerden naar hun land van herkomst wegens weinig 

perspectief in Nederland. 

 

4. Budgetbewaking en bewustwording 

Doelen en opzet: 

Doel is deelnemers bewust leren omgaan met hun inkomsten en uitgaven.  

Resultaten en bereik: 

ProFor is een samenwerking aangegaan met ‘De Bewindvoerders 2.0’ om cliënten bewuster te 

leren omgaan met hun inkomen. 

Wekelijks (woensdag) houdt ‘De Bewindvoerder 2.0’ spreekuur bij ProFor. Cliënten kunnen 

persoonlijke vragen stellen, zorgen kenbaar maken, ontruiming voorkomen en er kan gebeld 

worden naar instanties. Ook is er een budgetplan opgesteld zodat voor deze cliënten de hoogte 

van hun inkomen, de vaste lasten en het aflossen van hun schulden inzichtelijk worden.  

Afgelopen jaar hebben gemiddeld 15 deelnemers gebruik gemaakt van deze vorm van 

ondersteuning. Eerst wordt een persoonlijk intakegesprek gevoerd, veelal met ondersteuning van 

een coach. De deelnemers ervaren deze persoonlijke en deze op maat gevoerde gesprekken als 

zeer prettig.   
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5. Computerlessen 

 

Doelen en opzet: 

Doel is (oudere) mensen te leren omgaan met de computer. Van begin februari tot eind juni 2018 

heeft ProFor 3 computercursussen van elk tien bijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn op 

dinsdagavonden verzorgd i.s.m. stichting Aan de Knoppen. Hieraan hebben cursisten meegedaan 

die de Nederlandse taal machtig zijn. In september 2018 is op zaterdagochtend ook gestart met 

computerlessen in combinatie met taal voor deelnemers, die nog niet voldoende Nederlands 

spreken. 

In 2019 zal dit verder worden verzorgd. 

Resultaten en bereik:  

 Wekelijks volgden op dinsdag 10 personen van 18.00-20.00 de computerlessen. Drie 

vrijwilligers verzorgden de cursus. 

 

6. Project ‘Ontwikkeling methodiek jongeren en schulden’ in samenwerking met 

Hogeschool Amsterdam 

 

Werksessies Fieldlab 

Uit de werksessies in 2017 tussen ProFor en het lectoraat Armoede-interventies is de wens naar 

voren gekomen om jongeren uit Zuidoost over verschillende thema’s beter en doelgerichter te 

informeren en hiertoe een aanbod te ontwikkelen. Het betreft vooral thema’s ten behoeve van de 

ontwikkeling van financiële zelfstandigheid en zelfredzaamheid van jongeren tussen 15 en 27 jaar. 

Het doel van het Fieldlab Zuidoost project Jongeren en Schulden is om met elkaar tot vernieuwend 

en beter aansluitend aanbod te komen om de financiële zelfredzaamheid en economische 

zelfstandigheid van jongeren te bevorderen. 

Twee stagiaires zijn aangenomen om de ontwikkelpunten binnen het bestaande aanbod uit te 

werken. De uitwerking en gesprekken met jongeren en ouderen hebben in september 2018 

plaatsgevonden. In november heeft een student het eerste deel uitgewerkt dat is goedgekeurd 

door ProFor en de HVA. Dit deel zal worden gebruikt in 2019 als voorlichtingsmateriaal. 

Het tweede deel met de ouders zal in 2019 worden uitgewerkt. 
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7. Dialoog Spaanstalige doelgroep met Politie en IND 

 

Doelen en opzet: 

 

Als mensen worden gedwongen om werk te doen onder zeer slechte omstandigheden en 

voorwaarden is mogelijk sprake van mensenhandel en arbeidsuitbuiting. Arbeidsuitbuiting komt in 

alle sectoren voor. Het gaat altijd om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Bovendien hebben 

deze situaties veelal een internationaal karakter. Dwang, geweld, dreiging, afpersing, fraude en 

misleiding spelen vaak een rol. 

In samenwerking met de Politie, de IND en Fairwork, is op 14 juni 2018 een bijeenkomst verzorgd. 

Hieraan voorafgaand vonden drie voorbereidingsgesprekken plaats. De bijeenkomst werd geleid 

door de dagvoorzitter de heer Carlos van de Politie. Ook was er een tolk aanwezig in verband met 

de taalbarrière. Sprekers waren de Politie, IND en Fair Work.  

Resultaten en bereik: 

 Themabijeenkomst op donderdagavond 14 juni over: het doen van aangifte, vormen van 

uitbuiting en werken in Nederland. De IND heeft het gehad over kinderen van 

ongedocumenteerden en het volgen van onderwijs. Bij deze bijeenkomst waren 80 

personen aanwezig. 

 Op 30 nov heeft de tweede dialoog plaatsgevonden over het onderwerp cyberpesten. 

De volgende thema´s werden besproken: stelen, agressief gedrag, zinloos geweld en 

prostitutie. Gekozen is voor een interactie met de panelleden van Jeugd en veiligheid, 

Jeugdbescherming, Openbare Ministerie en Politie.  

8. Ont-stressen doe je zo! 

 

Doelen en opzet: 

Voor de vierde keer heeft stichting ProFor speciaal voor 50-plussers verwenbijeenkomsten 

georganiseerd. Deze bijeenkomsten stonden o.a. in het teken van “Oranje Doet” en Vrouwendag 

en werden mogelijk gemaakt door het ROACK fonds, NLdoet 2018, winkelketen Albert Hein, 

vrijwilligers, studenten, maar vooral door de betrokkenheid van de vrijwilligers en de deelnemers 

(onze 50-plussers).  

 

Voorafgaand aan de start van de verwenbijeenkomsten, hebben wij het gehad over empoweren 

en ont-stressen. Na de lunch konden de vrouwen deelnemen aan vijf verschillende onderdelen, 

waaronder manicure, pedicure, haarsalon, massage en gezichtsbehandeling. Vrijwilligers 

hebben de lunch verzorgd, de deelnemers opgevangen, ouderen die slecht ter been zijn 

geholpen, en ondersteuning plus hand-en-span-diensten verleend.  
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9. Themabijeenkomsten over gezondheid 

 

1) Voorlichting geven aan de doelgroep over diverse thema’s aangaande gezondheid.  

De maanden juni en juli zijn uitgeroepen tot de maanden waarin aandacht wordt besteed aan de 

gezondheid. 

 Op 30 juni ging het over orgaandonatie en de donorwet en hoe om te gaan met het 

doneren van een orgaan. 

 Op 7 juni werd gesproken over stressfactoren en empoweren van de vrouw om zich 

binnen het gezin staande te houden. 

 Op 14 juni heeft een tandarts gesproken over het verzorgen van het gebit. Ook werd 

verteld wat de invloed op het lichaam is wanneer je weinig of geen aandacht besteedt aan 

je gebit. Je organen kunnen eronder leiden en je kunt te maken krijgen met hartfalen en 

ernstige ziekteverschijnselen. 

 Op 21 juni is gesproken over het hebben van een zorgverzekering en illegaliteit. Het schijnt 

dat zowel huisartsen, ziekenhuizen en apotheken van een fonds gebruik kunnen maken om 

ongedekte behandelkosten te declareren. 

 

2) Training medewerkers van ProFor.  

Deze trainingen zijn verzorgd door experts van de GGD. Drie sessies zijn georganiseerd voor 

coaches en vrijwilligers van ProFor. In totaal hebben 8 personen per keer deelgenomen.  

 16-11-2018: Inventarisatie sessie.  

Doel: De GGD identificeert welke trainingen nodig zijn voor onze coaches om gezond leven 

te integreren in coachingsgesprekken. 

 27-11-2018: Training 1. Eerste coachestraining/intervisie naar aanleiding van de 

inventarisatie. Thema: ‘Doorvragen en je expertise erkennen’. 

Doel: Trainers van vaardigheden voorzien zodat zij “gezond leven” kunnen integreren in 

hun gesprekken. 

28-11-2018: Training 2. Tweede coachestraining/intervisie. Thema: ‘Hoe kan ik een 

rolmodel zijn; niet alleen in woorden maar ook door promoten van gezond leven’. 

Doel: Trainers van vaardigheden voorzien zodat zij “gezond leven” kunnen integreren in 

hun gesprekken. 

 

10. 4/5 Mei - Documentaire Caribische verzetshelden  

Op 4 en 5 mei 2018 heeft ProFor aandacht besteed aan het herdenken en vieren van de bevrijding 

van de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurde in samenwerking met diverse organisaties waaronder 

het 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost.  
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 Op 4 mei 2018 heeft ProFor met andere organisaties een koepelkrans gelegd op het 

Ereveld te Loenen. Hier zijn Anton de Kom en S. Thode, geboren op 21 september 1889 te 

Curaçao, begraven. 

 Op 4 mei 2018 heeft ProFor namens de Caribische groep een krans gelegd tijdens de 

herdenking van WO ll in Holendrecht bij de Drecht. Ook heeft de directeur namens de 

gemeenschap een woordje gesproken. 

 Op 5 mei 2018 heeft ProFor in samenwerking met de organisatie 4/5 mei Comité een 

vrijheidsmaaltijd gehouden het CEC-gebouw, ruimte OSCAM. Daarbij is de documentaire 

‘Bida Durante Guera Mundial Na Antia, Aruba Y Surnam’ (Over het leven tijdens WOII op 

de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname), gemaakt door Petra Hofmeester in 

samenwerking met ProFor, gepresenteerd.  
De Maduro lezing werd dit jaar uitgesproken door Samira Rafaela, Landelijk Projectleider 

Inclusie bij de Politie Nederland. Als bijzondere gast was aanwezig mevrouw Eunice 

Eisden, plv. gevolmachtigde minister van Curaçao.  

Het programma is gepresenteerd door Elvis Manuela van het Ministerie van Defensie, 

Quito Nicolaas heeft poëzie voorgelezen. Jos Rozenburg, schrijver van “De Antillen in de 

Tweede Wereldoorlog” heeft een debat gevoerd met het publiek. Er waren 198 bezoekers.  

 Seniorenwoongroep Kas Dushi.  

Op 5 mei 2018 van 18.00 tot 21.00 uur is samen met de ouderenwoongroep Kas Dushi een 

vrijheidsmaaltijd gehouden. Ook zijn delen van de documentaire gepresenteerd. 

 Bijeenkomst in de H-buurt Muziekcentrum Amsterdam Zuidoost 

Op 10 juli 2018 is in de H-buurt de documentaire voor de derde keer gepresenteerd. 

Aanwezig uit Curaçao was Marlon Reina en uit Nederland Ana Alcantara. Beiden zijn 

geïnterviewd en hebben hun ervaringen met het publiek gedeeld. Aanwezig waren 50 

personen. 

 Bijeenkomst in het Stadsdeelkantoor Amsterdam Zuidoost 

Op 29 november 2018 heeft ProFor op verzoek van het Stadsdeelkantoor de documentaire 

‘Bida Durante Guera Mundial Na Antia, Aruba Y Surnam’ gepresenteerd tijdens ‘Broodje 

Zuidoost’. Jos Rozenburg, de inleider tijdens de bijeenkomst, ontdekte dat er veel over te 

vertellen is over deze onbekende periode en legde dit vast in het boek ‘De Antillen tijdens 

de Tweede Wereldoorlog’. 

 Bijeenkomst in het gebouw van ROC-school Frankemaheerd Amsterdam Zuidoost 

Op maandag 10 december, Dag van de mensenrechten, heeft ProFor op de ROC-school 

een inleiding verzorgd over het onderwerp mensenrechten. De leerlingen van de afdeling 

Veiligheid hebben hieraan deelgenomen. Tevens is de documentaire gepresenteerd. 
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11. Projecten Zing Nederlands met Me en Eet Nederlands met Me 

 

Algemeen 

De projecten ‘Zing Nederlands met Me’ en ‘Eet Nederlands met Me’ zijn uitgevoerd door de 

projectgroep Praat Nederlands met Me, bestaande uit Synchroon Plus, ProFor en Eduza.  

Begin maart 2018 is begonnen met de voorbereiding van deze projecten samen met deelnemers.  

Voor Bijlmer Centrum vond het project plaats op 11 mei 2018 bij Kraka e Sewa; het aantal 

bezoekers was 40. Deelnemers kregen de opdracht buurtgenoten te betrekken en uit te nodigen 

voor het eten (en ook het zingen). De manier van uitnodigen is ook van tevoren geoefend. De 

meeste deelnemers hadden wel iemand in gedachten uit hun buurt die ze wilden uitnodigen. 

Daarnaast werd ook gezamenlijk gezongen. 

Zing Nederlands met Me 

Er zijn twee edities uitgevoerd van Zing Nederlands met Me: de eerste editie vond plaats op 21 

april in de OBA Bijlmerplein, de 2e editie op 23 juni eveneens bij de OBA aan het Bijlmerplein. 

Tijdens het zingen, onder begeleiding van Jeritza 

Toney, werden deelnemers gestimuleerd elkaar 

dingen te vragen als ze iets niet begrepen. Zo 

ontstonden ter plekke gezamenlijke en vrolijke 

momenten die tot interactie hebben geleid.  

Jeritza haalde soms ook deelnemers naar voren, 

die gezamenlijk zongen; dit waren mooie 

momenten. 

 

Tijdens de eerste editie waren er ongeveer 50 

personen die deelnamen. Helaas was de OBA 

heel erg warm; er kon niet worden geventileerd. 

Mensen met kinderen en wat oudere mensen 

vertrokken al spoedig, waardoor er minder mensen 

bleven.  

Tijdens de tweede editie waren er ongeveer 80 

personen (exclusief veel kinderen). 
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12. Alfabetiseren en de Spaanstalige doelgroep 

 

In september 2018 werd hierover een gesprek gevoerd met de Dominicaanse ambassade. Als we 

over geletterdheid spreken, moeten we eerst over taal spreken. Armoede en laaggeletterdheid 

gaan hand in hand: laaggeletterdheid is vaak een belemmering om zelfredzaam te zijn en armoede 

vergroot de kans op laaggeletterdheid. De kwetsbare groep laaggeletterden vindt bovendien niet 

gemakkelijk de weg naar schuldhulpverlening. Tijdens taallessen is ook gebleken dat een aantal 

cliënten de lessen niet konden volgen. Na het voeren van persoonlijke gesprekken bleek dat deze 

personen laaggeletterd of ongeleerd zijn. 

 

ProFor heeft i.s.m. de ambassade besloten deze doelgroep de hand te reiken. In verband met het 

taboe op ongeletterdheid wordt met een kleine groep gestart. 

In oktober 2018 is ProFor gestart met een groep van 5 personen.  

 

13. Project Ode aan Boy Edgar 

 

Dit project is een ode aan Boy Edgar. Boy Edgar, pseudoniem van George Willem Fred Edgar, 

geboren op 31 maart 1915 en overleden op 08 april 1980, was een succesvol Nederlands 

jazzdirigent, pianist en trompettist. Hij was tevens verzetsman die tijdens de oorlog Joodse 

kinderen redde. Na de oorlog was hij werkzaam als huisarts in de H-buurt en promoveerde hij op 

een onderzoek naar multiple sclerose. 

Recent is aan de familie van Boy Edgar postuum de Yad Vashem erkenning uitgereikt. Daarnaast 

willen wij Boy als rolmodel blijvend onder de aandacht brengen van de inwoners van de H-buurt en 

Amsterdam Zuidoost.  

 

Het portret van Boy Edgar is in aanwezigheid van de kinderen en familie van Boy Edgar onthuld en 

aan de heer Marco de Sousa, directeur van Muziekcentrum, aangeboden. Hiermee heeft het 

Muziekcentrum een blijvende herinnering aan dit rolmodel. Dit sluit aan bij de inleiding van Tanja 

Jadnanansing, voorzitter van de bestuurscommissie. Mevrouw Jadnansing gaf aan dat dit soort 

activiteiten en initiatieven heel belangrijk zijn voor de opgroeiende jeugd en de buurt. 

 

Er werd een onverwacht jazzprogramma gegeven door een combo, bestaande uit Graziella Hunzel 

Rivero (the first Lady of Jazz Zuidoost), Gerrie van der Klei (de muze van Boy), Konrad Koselleck 

(bandleider), Kees van Lier, Arnold Dooyeweerd en de vermaarde drummer John Engels.  

 

De wens van ProFor is om kinderen in de H-buurt en heel Zuidoost een kans te geven om zich 

muzikaal te ontwikkelen, met name door het in het leven roepen van de Boy Edgar Jeugdprijs. Er 

zijn al enkele personen uit de jazzwereld die de toezegging hebben gedaan om als jury op te 

treden. Het idee werd ruimhartig omarmd en is hiermee in ontwikkeling. 
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14. Driedaagse training over dementie en deskundigheidsbevordering 

 

Aanleiding voor deze training was de vraag vanuit stadsdeel Zuidoost om informatie te verstrekken 
aan mantelzorgers met een Spaanstalige achtergrond. Er waren signalen dat deze doelgroep de 
reguliere gang naar de hulpverlening niet kon vinden. ProFor werd gevraagd om medewerking te 
verlenen; de locatie was het gebouw van de Muziekschool, Hofgeest 139. 

Certificaat uitreiking cursus dementie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Theatervoorstelling LHBT 
 

In deze voorstelling waren rolmodellen aan het woord. Door middel van korte sketches, 

beeldmaterialen en afwisselend muziek wordt het publiek actief betrokken. 

In deze korte dialooggesprekken vertellen de rolmodellen hoe zij ook gestruggled hebben en waar 

zij tegen aan liepen. De rolmodellen vertelden hun verhaal waarin zij het hebben over 

bewustwording en acceptatie van ervaringen en gevoelens aan biculturele LHBT’s en biculturele 

LHBT-jongeren. 

 

Na de voorstelling vinden er gesprekken plaats met de zaal over het onderwerp. Het mag gaan 

over onbegrip, misverstand, coming-out en coming-in, toekomst en wil ik een rolmodel zijn voor 

anderen. 

Deze twee voorstellingen worden in februari en maart 2019 uitgevoerd. 

 

16. Activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten 

 

1) Activiteit: Engelse taal 

De Spaanstalige doelgroep heeft behoefte om de Engelse taal beter onder de knie te krijgen 

(Engels beheersen zij overigens beter dan het Nederlands). Bij het vinden van een baan kunnen zij 

dan Engels spreken, wanneer zij nog moeite hebben met het Nederlands. De lessen zijn verzorgd 

door een Spaanstalige docent. 
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Op de maandagavond van 17.30 tot 20.00 uur namen gemiddeld 10 personen deel aan deze 

training. 

2) Activiteit: Sollicitatie-activiteiten. 

Drie tot vijf keer per week komen werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden voor ondersteuning bij 

het zoeken naar werk. Dit houdt in hulp bij het zoeken van passend werk en het maken of bijstellen 

van hun cv. Ook worden er sollicitatie-vaardigheden aangeleerd zoals op tijd komen, voeren van 

een gesprek, gepaste kleding, etc. Vaak worden personen door MaDi doorverwezen naar ProFor 

voor hulp bij het zoeken van werk. Dit jaar hebben al  personen hulp gevraagd bij het zoeken naar 

werk. Met de jobhunter van het Stadsdeelkantoor zal in 2019 een afspraak worden gemaakt om 

een medewerker op te leiden. 

In  2018 hebben 20 mannen en 12 vrouwen een baan gevonden. 

3) Activiteit: Reparatie AOW-gat rijksgenoten uit Suriname en de Nederlandse Antillen 

Deze volkspetitie heeft als doel het opheffen van het door de Nederlandse Staat gemaakte 

onderscheid tussen rijksgenoten woonachtig in Nederland en rijksgenoten afkomstig uit Suriname 

en de voormalige Nederlandse Antillen, bij de opbouw van verzekeringsjaren voor een volledig 

AOW-pensioen. De petitie is op dinsdag 6 februari aangeboden aan de Minister van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid. 

                                 Overhandigen petitie aan de Tweede Kamer 

 

4) Voorlichting: Belastingen 

Op 21 en 26 maart 2018 heeft Stichting ProFor twee bijeenkomsten verzorgd voor ouderen in 

samenwerking met de Belastingdienst en de organisatie NOOM. Tijdens deze bijeenkomsten werd 

gesproken over de Digid-code, toeslagen, veiligheid, belastingen en AOW. De bijeenkomsten zijn 

gehouden in Venserpolder en Purmerend. Daaraan namen 15 personen. Vóór de bijeenkomst 

werd er een tweedaagse training verzorgd waar ProFor ook aan heeft deelgenomen. 

 

5) Activiteit: Medewerking tot stand komen van BuurtFilmFestival met als thema Diversiteit 

Op 24 mei 2018 is dit gepresenteerd. ProFor gebruikt de laatste tijd deze film als 

voorlichtingsmateriaal aan organisaties en andere partijen. Dit is mede verzorgd door Zuidoost TV 

en de HVA. 
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6) Voorlichting: Pensioen 

Op 25 oktober 2018 heeft Stichting ProFor twee bijeenkomsten verzorgd over ouderen en 

digitalisering in samenwerking met de Sociale VerzekeringsBank en de organisatie NOOM. Tijdens 

deze bijeenkomst is gesproken over opbouw en hoogte pensioen, aanvullend pensioen en 

bedrijfspensioen. Het is heel belangrijk op de hoogte te zijn van je inkomen als je de leeftijd van 

65+ hebt bereikt; ook kennis van je rechten en plichten is van belang. Tijdens deze bijeenkomst 

waren ook medewerkers van de SVB aanwezig. Aan hen werden vragen gesteld. Ook gaven zij 

aanvullende informatie bijv. over de kostendelersnorm. 

38 Personen hebben deelgenomen aan de tweetalige bijeenkomst. Vóór de bijeenkomst werd er 

een tweedaagse training verzorgd waaraan ProFor ook heeft deelgenomen. 

 

7) Voorlichting: Mantelzorg 

Woensdag 10 oktober was een bijzondere dag, omdat er wereldwijd aandacht werd besteed aan 

de Geestelijke Gezondheid. Er rust nog steeds een taboe op psychische problemen. Dit taboe 

moet doorbroken worden, door mensen duidelijk te maken dat het normaal is om over hun mentale 

gezondheid te kunnen praten. Dit is niet eenvoudig en zal zeker ook tijd kosten, maar wij moeten in 

Amsterdam Zuidoost ook een eerste stap zetten om bewoners bewust te maken. 

Op 10 oktober heeft ProFor gezorgd dat 50 personen uit de doelgroep deel hebben genomen aan 

de Mantelzorgdag. Vóór deze bijeenkomst werd er een bijeenkomst verzorgd op 24 augustus. 

Tijdens die bijeenkomst waren GGZ-organisaties uitgenodigd. Deze gaven informatie over de 

diverse vormen van psychische ondersteuning aan met name de multiculturele samenleving in 

Amsterdam Zuidoost. 

8) Voorlichting: Voorziening 

Op 13 september 2018 heeft Stichting ProFor een bijeenkomst verzorgd over voorzieningen van 

de gemeente Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst werd de doelgroep geïnformeerd en wegwijs 

gemaakt over de diverse voorzieningen, waaronder vrij reizen, kwijtschelding, scholieren-

vergoeding, waarvan mensen met een laag inkomen gebruik kunnen maken. Dit is verzorgd in 

samenwerking met MaDi en DWI. Aan de bijeenkomst deden 25 personen deel. 

 

9) Voorlichting: Aardgasvrij 

Op 20 november 2018 heeft Stichting ProFor met de medewerking van WOON een bijeenkomst 

verzorgd over aardgasvrij. Dit speciaal voor de Spaanstalige en de Caribische doelgroep. 

De bijeenkomst werd bijgewoond door 35 personen. Vóór de bijeenkomst werd een filmpje 

gemaakt waarmee de doelgroep in diverse talen werd gemotiveerd mee te doen aan aardgasvrij. 

 

Op 27 november 2018 heeft Stichting ProFor met de medewerking van WOON een bijeenkomst 

verzorgd over aardgasvrij. Dit speciaal voor de Engelstalige doelgroep; 8 personen namen deel 

aan de bijeenkomst. Vóór de bijeenkomst werd een filmpje gemaakt waarmee de doelgroep in 

diverse talen werd gemotiveerd mee te doen aan aardgasvrij. 

 

10) Voorlichting: Meet en Greet 

Op 23 november 2018 heeft Stichting ProFor deelgenomen aan een informatiemarkt in het gebouw 

van NoLimit. Tijdens deze bijeenkomst werd de doelgroep geïnformeerd en wegwijs gemaakt over 

de diverse activiteiten in Amsterdam Zuidoost, waaronder de werkzaamheden van ProFor. Naast 

een inleiding door ProFor hebben 25 personen het kraampje van ProFor bezocht. 
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11) Intermediair Sport- en Cultuurfonds 

Ook in 2018 was ProFor intermediair voor het Jeugdsport- en Cultuurfonds. Door ouders zijn 15 

jongeren aangemeld voor het sporten, waarvan 12 aanvragen zijn toegekend. De meeste jongeren 

zijn opgegeven voor zwemmen en voetballen. Jaarlijks wordt er met de ouders overlegd over de 

voortzetting. 

17. Samenvatting Activiteiten en Projecten in 2018  

Nr Project Inzet  Aantal 

Deelnemers 

1 Spreekuur en Family coach project  12 vrijwilligers 6.319  

2 Huiselijk geweld 2018 2 vrijwilligers 125  

3 Nederlandse Taal/Schakellessen 3 taalcoaches 

 en 5 groepen  

12 per 

bijeenkomst 

4. Budgetbewaking en bewustwording 1 professional 15 

5. Computerlessen 4 vrijwilligers 34 

6. Ontwikkeling methodiek jongeren en 

schulden 

2 workshopleiders 

 en 1 student 

8 

7. Dialoog Spaanstalige doelgroep met 

Politie en IND 

4 begeleiders 170 

8. Ont-stressen doe je zo! 14 vrijwilligers 90 

9. Themabijeenkomsten over Gezondheid 4 professionals 

 en 6 coaches 

38 

10. Documentaire Caribische verzetshelden 2 vrijwilligers  

en 5 professionals 

345 

11. Zing en eet Nederlands met mij 1 workshopleider 

 en 2 vrijwilligers 

52 

12. Alfabetiseren Spaanstalige doelgroep 2 professionals 38 

13. Ode aan Boy Edgar 4 professionals 

 en 4 vrijwilligers 

100 

14. Training dementie en deskundigheids-

bevordering 

2 professionals 18 per keer 

15. Theatervoorstelling LHBT 2 professionals 0 

16 Activiteiten en voorlichtingsbijeenkomsten Vele vrijwilligers 

 en professionals 

215 
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Prognose 2019 

 

Richtinggevend voor 2019 is het geactualiseerde beleidsplan. Ook is voor 2019 de aanvraag voor 

subsidie bij de Gemeente Amsterdam ingediend. 

In 2019 zal ProFor het spreekuur verder worden geprofessionaliseerd. De dagelijkse lijsten waarin 

de hulpvragen worden ingevuld worden aangepast. Ook zullen de verwijzingen naar andere 

organisaties beter in beeld worden gebracht. 

Twee projecten, door de SPE toegekend, worden in februari en maart, uitgevoerd. 

Ook is er bij NLdoet een verzoek ingediend voor NLdoet 2019. 

Het bestuur van ProFor zal in 2019 worden uitgebreid. 

Naast een vaste vorm van financiering streeft het bestuur ook naar andere vormen van 

financiering. 

De vrijwilligers van ProFor zullen voortdurend worden geïnformeerd over wat er in het veld speelt 

en er zal worden gewerkt aan hun deskundigheidsbevordering. 

Op het gebied van toeleiding naar arbeid is er contact gelegd met de Job-Hunter van de Gemeente 

Amsterdam, teneinde vrijwilligers van ProFor in te werken zodat de achterban van ProFor nog 

beter kan worden bediend.   

Het computerpark en internet zullen in 2019 ook ruime aandacht krijgen op het gebied van 

onderhoud. 

Kortom ook in 2019 is er veel beweging in ProFor. 

 

 

 

 


