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Inleiding
In dit inhoudelijk jaarverslag zullen in het kort de activiteiten van Stichting Witboek in het jaar 2018
worden beschreven.

Informatie
Achtergrond Stichting Witboek
Stichting Witboek is in 1989 opgericht en gevestigd in Amsterdam. Witboek is een sociaal, cultureel
en op educatie georiënteerde organisatie met ruim twintig jaar ervaring op het gebied van sociale
activiteiten, leerlingenbegeleiding en opvoedingsondersteuning. De stichting richt haar activiteiten op
wijkbewoners, ouders en jongeren.
De stichting heeft als doel de participatie en integratie van haar doelgroep in de Nederlandse
samenleving. Binnen dit kader heeft de stichting tot nu toe meerdere initiatieven genomen en projecten
ontwikkeld om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. De stichting heeft 3 pijlers:
sociaal, cultureel en educatie ondersteunend.
Om deze bijdrage te kunnen leveren, initieert en organiseert Stichting Witboek allerlei activiteiten.
Deze activiteiten lopen uiteen van sociale culturele activiteiten tot sportactiviteiten. Niet alleen richt de
stichting zich hierbij op het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, maar ook waar nodig op het
uitvoeren van trainingen en cursussen. Daarnaast verzorgt Stichting Witboek begeleiding aan jongeren
en hun ouders op individueel niveau en lopen er woon begeleidingsprojecten.
Stichting Witboek zich bovendien in het bijzonder op het bevorderen van de emancipatie van
vrouwen. Hierbij richt de stichting zich specifiek op het bevorderen van de zelfstandige deelname aan
de maatschappij door deze vrouwen. Hiertoe worden allerhande activiteiten en
informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Stichting Witboek richt zich op een ieder die een steuntje in de rug kan gebruiken. Met het organiseren
van sociaal-culturele activiteiten proberen wij mensen samen te brengen. Onze deelnemers komen dan
ook uit alle lagen van de bevolking en uit diverse groepen met verschillende culturele achtergronden.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle activiteiten/projecten van de stichting eraan bijdragen de
doelgroep te bedienen, zodat ze capabel zijn om nog actiever deel nemen aan de samenleving; een
samenleving waarin:
- minder of geen sprake is van radicalisering van jongeren en toename van wederzijds
begrip/respect,
- onderwijs -en educatievoorlichting functioneel moet zijn zodat leerlingen, ouders en studenten
goed hun weg kunnen vinden binnen het Nederlands onderwijsstelsel,
- rolmodellen aanwezig zijn voor jongeren en studenten waarmee ze zich kunnen identificeren en
dat de rolmodellen aan mentoring/tutoring doen,
- de doelgroep capabel genoeg is om bij de juiste informatiebron terecht te komen als het gaat om
onderwerpen als onderwijs, opvoeding en emancipatie,
veilig leefklimaat en wederzijds acceptatie heerst en waar nodig naar wens van de doelgroep
cultuur afhankelijke activiteiten/projecten ondernomen kunnen worden.
Stichting Witboek opereert in de regio Amsterdam. De vrijwilligers die actief zijn bij de stichting zijn
van verschillende origine, waaronder Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse. Zij behoren
tot de doelgroep van de stichting, wat tevens de effectiviteit van onze aanpak bevordert. Naast
wijkbewoners, ouders en jongeren betrekt de stichting ook ondernemers bij de lopende projecten en
activiteiten. De ondernemers ondersteunen de stichting financieel en door actief als vrijwilliger een
bijdrage te leveren.
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Missie
Stichting Witboek kent twee essentiële en permanente doelstellingen: preventie van schooluitval en
het vergroten van het zelf oplossend vermogen van jongeren, hun ouders en de betrokken leerkrachten.
Allereerst wil de stichting het integratieproces van jongeren bevorderen. Om dit te kunnen bereiken
ondersteunt Stichting Witboek jongeren in hun schoolloopbaan om vroegtijdige schooluitval te
voorkomen zodat de jongeren zich ten volle kunnen ontplooien om hun (onderwijs)kansen binnen de
samenleving te vergroten. Centraal staat het weerbaar maken van kwetsbare jongeren, zodat zij
zelfstandig deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer.
Daarnaast zet de stichting zich in voor het bevorderen van de participatie van ouders in de
schoolloopbaan van hun kinderen en het Nederlandse onderwijssysteem. Middels diverse
activiteiten/projecten tracht Stichting Witboek de betrokkenheid van ouders op de leergang van hun
kinderen te vergroten en de verstandhouding tussen beide te verbeteren.

Doelstellingen
De stichting stelt zich ten doel: het (doen) bevorderen van de maatschappelijke participatie,
emancipatie en integratie van iedereen – jong en oud – in Nederland. De stichting streeft er daarbij
naar bij te dragen aan hun aanpassing aan de Nederlandse samenleving en daarmee uiteindelijk aan
een vreedzame en harmonieuze samenleving in Nederland.

Visie
De stichting heeft drie pijlers: sociaal, cultureel en educatie ondersteunend. De Nederlandse
maatschappij heeft plek voor een ieder.
De visie van de stichting is dat dit kan worden bereikt middels onderwijs. Daarom ondersteunt de
stichting jongeren bij hun schoolloopbaan.
Daarnaast tracht Stichting Witboek ook een steentje bij te dragen aan de integratie van de ouders van
deze kinderen. Dit wil de stichting bereiken door hen te stimuleren tot actieve participatie bij de
schoolloopbaan van hun kinderen. Ook gelooft de stichting dat het bevorderen van de verstandhouding
tussen deze ouders en hun kinderen hiertoe van belang is.
Ieder kind verdient een plek binnen onze maatschappij. Stichting Witboek zet zich daarom in voor
jongeren voor wie dit niet vanzelfsprekend is. De stichting richt zich op jongeren met moeilijkheden
van iedere aard. Zo zijn jongeren die problemen hebben op school bij ons welkom en bijvoorbeeld
jongeren met een problematische thuissituatie of een leerachterstand.

Doelgroep
Stichting Witboek richt zich op alle burgers van Amsterdam en Nederland in het algemeen van jong
tot oud.

Stichtingsbestuur
Bestuurswijziging
Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
- Dhr. Y. Aydin / Voorzitter
- Dhr. M. Basoglu / Penningmeester
- Dhr. K.Yegen / Secretaris
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Volgende activiteiten zijn in het jaar 2020 door Witboek
ondernomen
Beheer Saraburgerhart activiteitencentrum (SBAC)
Stichting Witboek heeft de verantwoordelijkheid voor het beheer van SBAC. Witboek heeft
de afgelopen jaren de inrichting en verbouwing van het nieuwe gebouw in fases gedeeltelijk
afgerond.

Thema avond Rumi en verbroedering Januari 2020
ln het kader van culturele ontmoeting heeft er bij het Cordaan hof van Slooten in Amsterdam op
vrijdag 24 januari een thema avond plaatsgevonden rondom Rumi en Verbroedering. Het was een
mooie avond geworden met veel muziek, dans en kunst. Er hebben ongeveer 30 personen aan
deelgenomen.

Netwerkbijeenkomst Gulden Winckelbuurt Januari 2020
Netwerkbijeenkomst van de Gulden Winckelbuurt in Bos en Lommer georganiseerd op locatie SBAC,
met een heerlijke lunch. Kennisgemaakt met de nieuwe gebiedsmakelaar en besproken met de
aanwezige professionals uit de buurt om elkaars werk of activiteiten te versterken.

Thema avond Kunst Rumi en Ebru Februari 2020
ln het kader van culturele ontmoeting is in samenwerking met Huis van de Wijk de Aker Amsterdam
een thema avond plaatsgevonden op 28 februari 2020 rondom Kunst, Rembrandt, Rumi en Ebru. Het
was een mooie avond met toespraken, kunst en muziek. Er hebben ongeveer 50 personen aan
deelgenomen.

Help je buren project ivm Corona pandemie 2020
In deze moeilijke tijden hebben wij als Sociaal Cultureel Centrum Stichting Witboek ons extra ingezet
en daar waar mogelijk onze hulp te bieden aan iedereen die het nodig had in Amsterdam eo. Onze
vrijwilligers hebben in hun vrije tijd hulp aangeboden om het makkelijker te maken voor onze
medemensen in Amsterdam eo. Deze tijden bieden ook kansen om verbinding & saamhorigheid in de
samenleving te versterken. Dienstbaarheid in tijden van crisis is juist extra hard nodig.

Donatie voedselbank april 2020
Eind april 2020 samen met vrijwilligers van Stichting Witboek een donatie gedaan in de vorm van
voedselpakketten aan de voedselbank Amsterdam in samenwerking met Huis van de Wijk De Aker.
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Steun zorgpersoneel ivm Corona pandemie april 2020
Vandaag zijn we weer met de vrijwilligers naar het ziekenhuis OLVG Amsterdam in onze wijk
geweest met bloemen met een dank bericht erbij voor het zorgpersoneel die het zwaar te verduren
hebben in deze moeilijke tijd.

Deelname cupcake actie Kunst van het samenleven mei 2020
Op 16 mei 2020 de internationale dag van het Samenleven in vrede hebben onze vrijwilligers uit
Amsterdam eo hun buren verrast met cupcakes met als doel het dialoog en harmonie in de
samenleving te bevorderen.

Burendag september 2020
In samenwerking met Huis van de Wijk Aker is op vrijdag 25 september 2020 heeft Witboek weer een
thema avond georganiseerd in het kader van Burendag. Het was een mooie avond met toespraken over
het thema burendag, live muziek en hapjes. Onze vrijwilligers hebben op die avond ook het speciale
gerecht ashura uitgedeeld aan hun buren. Een traditionele zoete gerecht. Er hebben ongeveer 30
personen deelgenomen aan deze avond.

Combiwel activiteit oktober 2020
In het kader van burendag, de ‘ashoera' periode en culturele ontmoeting hebben wij samen met
Combiwel en onze vrijwilligers Ashura pudding uitgedeeld op het delflandplein in Amsterdam Een
traditionele zoete gerecht. Er zijn meer dan 50 puddingen uitgedeeld.

Donatie voedselbank november 2020
Onze vrijwilligers hebben in deze moeilijke tijden de Voedselbank niet vergeten in de Week van
respect. Stichting Witboek heeft een donatie gedaan in de vorm van voedselpakketten aan de
voedselbank Amsterdam

Thema avond Dag van de rechten van de mens 2020
ln het kader van culturele ontmoeting is in samenwerking met Huis van de Wijk de Aker Amsterdam
een thema avond plaatsgevonden op 28 februari 2020 rondom Kunst, Rembrandt, Rumi en Ebru. Het
was een mooie avond met toespraken, kunst en muziek. Er hebben ongeveer 50 personen aan
deelgenomen.

Kerstpaketten actie december 2020
Dit jaar weer met onze vrijwilligers meegedaan aan de kerstactie 2020 Amsterdam. Met dit
buurtinitiatief zijn 120 kerstpakketten samengesteld voor buurtbewoners met krappe beurs. Op 15
december onze donaties afgeleverd aan Boomkerk. Samen met onze buurtbewoners Gibraltarbuurt
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Bos en Lommer, welzijnsorganisaties, het stadsdeel west, Operatie Periscoop en de Boomkerk. Ook
hebben onze ondernemers hiervoor weer producten gedoneerd. Vrijwilligers, professionals en
buurtbewoners stonden weer bij de lokale supermarkten Vomar en Albert Heijn Bos en Lommerplein
Amsterdam om producten in te zamelen door bezoekers te vragen te kopen voor de kerst pakketten.
Vanuit de Gibraltarbuurt is het al jaren een traditie om Kerstpakketten te maken voor bewoners uit
deze buurt die best een extraatje kunnen gebruiken.

Kerstkaarten actie december 2020
Stichting Witboek heeft deze lockdown solidariteit getoond door baklava, koekjes en kerstkaarten te
bezorgen bij de politie, voedselbank, buurtcentrums, brandweer en bij het ouderencentrum. Wij
hebben een actie opgezet om kerstkaarten uit te delen aan organisaties, buurtbewoners in Amsterdam,
Haarlem en zelfs Monnickendam!
Deze activiteit is georganiseerd samen met het platform ‘Kunst van het samenleven’

Bezoek AZC locaties december 2020
Onze vrijwilligers hebben op 24 december 2020 een activiteit georganiseerd hebben waar zij namens
de stichting enkele AZC locaties verrasten met een voedselpakket als steun tijdens de Corona Lock
down in de winter.

Kleding inzamelactie voor vluchtelingen
Project Kledinginzameling
Verzamel uw oude kleding in voor het goede doel ! Dit was de motto van de inzamelactie voor
vluchtelingen. Gedurende het jaar is de mogelijkheid geboden voor kledinginzameling. De
ingezamelde kleding is aan behoeftige personen uitgedeeld.

Opmerking
Het jaar 2020 was een uitzonderlijk jaar vanwege de Covid-19 pandemie. De activiteiten in dit jaar
waren conform de planning uitgevoerd tot medio maart 2020 toen de landelijke maatregelen
aangekondigd zijn. Daarna zijn de volgende maanden de activiteiten zo goed mogelijk via online
bijeenkomsten uitgevoerd . De stichting heeft conform de richtlijnen van de overheid zijn activiteiten
aangepast en wensen dat de situatie in het komende jaar 2021 beter is en reguliere fysieke activiteiten
kunnen plaatsvinden. Na de zomer van 2020 was er een start gemaakt met activiteiten op locatie
rekening houdende met de richtlijnen van de overheid.

7

