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1 Inleiding:
Wat is de Meevaart?

De Meevaart is een unieke community center in de multiculturele

Indische Buurt. In 2011 is de Meevaart begonnen als een bewoners-

initiatief en is dus overgedragen aan de bewoners van de buurt. De

Meevaart is een huis van de wijk waar (voornamelijk) de bewoners

van de Indische Buurt met diverse achtergronden, interesses, 

nationaliteiten, leeftijden en seksen hun plek kunnen vinden en 

activiteiten uitvoeren, waar ze een ruimte kunnen krijgen om bij 

elkaar te komen, hun dromen voor een betere samenleving te 

bespreken en uit te werken. Om de exploitatie van de Meevaart

rond te kunnen krijgen worden de ruimtes in de Meevaart ook ver-

huurd aan organisaties en instellingen die wel of niet uit de buurt

komen en geen onderdeel van de Versterking Sociaal Domein (VSD)-

groepen zijn. Wat de dienstverlening betreft wordt er geen verschil

gemaakt tussen de betalende en niet betalende gebruikers. 

De Meevaart is een broedplaats. Een plek waar je buiten de box

kunt denken en acteren. Waar je met nieuwe gedachten kan experi-

menteren en nieuwe wegen vinden voor een meer harmonieuze

en solidaire samenleving. Waar je mogelijkheden centraal staan en

niet je belemmeringen. Waar je eigen belang en het collectieve 

belang kan samen laten gaan. Waar de bezoekers en de vrijwilligers

zich eigenaar voelen van het gebouw en hun best doen om de faci-

liteiten en organisatie te verbeteren en de sfeer beter te maken. 

Om dit te kunnen bieden heeft de Meevaart behalve fysieke ruimtes

ook een sfeer nodig waar bovengenoemde mogelijk is. Voor beide

is de inzet van de vrijwilligers (het personeel) enorm van belang. De

Meevaart zal zich nog meer inspannen om vrijwilligers uit de buurt

te werven die hieraan een bijdrage willen leveren.

De sfeer 
Wellicht het belangrijkste punt is dat er in de Meevaart een sfeer

heerst waar je als bezoeker en vrijwilliger je welkom, veilig en vrij

voelt. Waar je makkelijk(er) met mensen contact kan leggen. Deze

sfeer kan je alleen scheppen door een vriendelijke en hoffelijke 

interactie tussen mensen, door hoe je begroet wordt en aangespro-

ken wordt, hoe de medewerkers onderling met elkaar omgaan. Om

deze sfeer te creëren en te behouden is het hebben van een 

respectvolle houding en het tonen van compassie van belang. Zowel

de medewerkers van de Meevaart als de bezoekers dienen zich 

hieraan te houden en in het bewaken van de sfeer en het klimaat 

proactief op te treden. Dat de fysieke ruimtes er netjes en verzorgd

uitzien heeft wel ook een groot effect hierop. 

Welkom in de Meevaart en doe mee!
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2 Doel van stichting Meevaart
Ontwikkelgroep (MOG)

De Stichting Meevaart Ontwikkelgroep (MOG) heeft als doel:

a) het ontwikkelen en bevorderen van optimale bewoners-

participatie in de Indische Buurt te Amsterdam;

b) het faciliteren van initiatieven teneinde in het gebouw 

De Meevaart en ander maatschappelijk vastgoed vallend

onder Stichting MOG ruimte te doen bieden aan de ambitie

van bewoners en het ontwikkelen van de potentie van 

bewoners, hun organisaties en de bedoelde wijk;

c) het scheppen van nieuwe verhoudingen tussen overheid, 

welzijnswerk en bewoners in de Indische Buurt, in 

samenspraak met de bewoners van deze buurt, de lokale 

overheid en de betrokken instellingen;

d) het beheren van maatschappelijk vastgoed door bewoners 

en stagiairs en hen hiervoor te kwalificeren en te faciliteren.

De stichting zorgt ervoor dat haar ruimtes voornamelijk aan initia-

tieven uit de Indische buurt ter beschikking gesteld worden. De

stichting zorgt er ook voor dat er een sfeer gecreëerd wordt zodat

initiatieven en organisaties van de wijk in haar gebouwen zich kun-

nen ontwikkelen en ontplooien. Het merendeel van de program-

mering van alle gebouwen (Meevaart, Batavia en Majella) ligt dus

aan de organisaties die van de zalen van deze gebouwen gebruik

maken.

3 Visie op rol vrijwilligers in  
de Meevaart

In de Indische buurt wonen bijna 23.000 mensen waarvan meer

dan de helft niet westerse Amsterdammers zijn. Mensen met 183

nationaliteiten leven bij elkaar en komen elkaar tegen in onder meer

het buurtcentrum de Meevaart.

Gedragen door vrijwilligers want zonder de tomeloze inzet van jaar-

lijks zo´n 60 vrijwilligers kan de Meevaart niet bestaan. Door hun

bijdrage is het mogelijk om de Meevaart 90 uur in de week open te

houden voor een diversiteit van bewonersinitiatieven. 

Vrijwilligers zien de Meevaart als hun huis. Ze voelen zich verant-

woordelijk voor de Meevaart, zijn alert en dragen ervoor zorg dat

het buurtcentrum op rolletjes loopt. Vrijwilligers ervaren de Mee-

vaart als een grote familie. Ze voelen zich gewaardeerd en ontvan-

gen complimenten voor wat ze doen. Waarden als hoffelijkheid en

dienstbaarheid worden hoog in het vaandel gehouden. 
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4 het vrijwilligersbeleid van 
de Meevaart

Nieuwe vrijwilligers lopen eerst een maand rond en als het weder-

zijds is bevallen, wordt er een overeenkomst voor een bepaalde 

periode opgesteld. Bij de start van het vrijwilligerswerk wordt het

werk uitgelegd en nieuwe beheerders worden ingeroosterd in een

groepje met een coördinator en een paar collega’s. Van vrijwilligers

die beheerder willen zijn wordt verwacht dat zij minimaal een dag

per week voor de Meevaart werken. Omdat de Meevaart dagelijks

open is van 09.00 tot 22.30 uur(*) wordt er bij de beheerders met

twee diensten gewerkt: van 09.00 tot 15.30 uur en van 15.00 tot

22.30 uur (rekening houdend met een half uur voor overdracht).

Met iedereen wordt minimaal een maal per jaar een functione-

ringsgesprek gevoerd.

Het werven van nieuwe vrijwilligers loopt via mond-tot-mond-

reclame en via de coördinatoren wordt er gezocht naar belang-

stellenden voor de beheerdersfunctie. Ook voor de in november

2016 benoemde floormanager is het een taak om vrijwillige beheer-

ders te werven, in te werken en op te leiden.

Wat heeft de Meevaart de vrijwilliger te bieden?

> Vrijwilligers kunnen zich ontwikkelen bij de Meevaart. Er is 

aandacht voor het functioneren van vrijwilligers en er is een 

opleidingsaanbod. Eenmaal per jaar wordt er een gesprek 

gevoerd over het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Aanbod opleidingen

> Vrijwilligers krijgen de mogelijkheid om een BHV opleiding 

te volgen betaald door de Meevaart. Het is wel de 

bedoeling dat je jezelf hiervoor aanmeldt

> De vrijwillige cateraars en buurtrestauranthouders volgen 

de cursus Hygiënecode (HACCP) 

> Van alle beheerders wordt verwacht dat zij deelnemen aan 

de cursus Sociale Hygiëne

> Vrijwilligers kunnen deelnemen aan de mbo1 opleiding 

facilitaire dienstverlening (vanaf zomer 2017)

> Vrijwilligers nemen deel aan ontruimingsoefeningen

> Vrijwilligers worden gewaardeerd voor en gecomplimenteerd

met het werk dat zij voor de Meevaart doen

> Vrijwilligers kunnen gratis mee-eten op de dag dat zij in de 

Meevaart aan het werk zijn en krijgen gratis thee en koffie

> Eenmaal per maand is er een vrijwilligersetentje/samenkomst

> Vrijwilligers ontvangen een vergoeding (conform de regels van

de belastingdienst) die maandelijks wordt overgemaakt
(*) Op zondag is de Meevaart van 09.00 – 18.00 uur open
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5 Diverse vrijwilligersfuncties 
bij de Meevaart

In 2016 zijn er in de Meevaart circa 60 vrijwilligers actief waarvan

de meerderheid voor het zorg dragen van een adequaat en goed

beheer. Van de 40 beheerders zijn er 7 coördinatoren voor het 

beheer, 1 coördinator techniek, 1 coördinator voor de keuken en

zeventien stagiairs. Bij iedere dienst die door het beheer wordt 

gedraaid is er 1 coördinator beheer aanwezig. Daarnaast zijn er 3

vrijwilligers verantwoordelijk voor het technisch beheer (pasjes up-

daten en laptops) en kent de Meevaart een klusjes/onderhoudsman

en een vrijwilliger die voor de flora verzorgt. In totaal ontfermen 45

vrijwilligers zich over het beheer van de Meevaart.

Overige vrijwilligersfuncties:
Buiten het werk dat het schoonmaakbedrijf verricht zijn er 2 vrij-

willigers die dagelijks het schoonmaakwerk bijhouden. Ook voor

het buurtrestaurant zijn 2 vrijwilligers actief en weer 2 andere vrij-

willigers houden zich bezig met communicatie waaronder de web-

site. Bovendien helpt 1 vrijwilliger op de financiële administratie en

ondersteunt 1 vrijwilliger ROC leerlingen. Er is nog 1 vrijwilliger die

voor de (bijna wekelijkse) rondleidingen zorgt. Ook is 1 vrijwilliger

actief als ontwikkelaar en vormen 4 vrijwilligers het bestuur van de

St. MOG.

6 Taken van de beheerder bij 
de Meevaart 

Van een beheerder van de Meevaart wordt er best veel gevraagd

want het is een verantwoordelijke functie. Aan de ene kant ben je

een gastvrouw/gastheer en aan de andere kant moet je alles in de

gaten houden en ervoor zorgen dat alle gebruikers het naar hun zin

hebben. 

Hieronder beschrijven we de taken van een beheerder:

1) Als de beheerder met het werk begint wordt eerst nagegaan

wie de gebruikers zijn en of de gevraagde faciliteiten 

aanwezig zijn (opstelling ruimte, beamer, flipover et cetera)

2) Gastvrouw of gastheer zijn: gasten begroeten en hulp 

aanbieden

3) Checken of de betreffende persoon een ruimte heeft 

gereserveerd

4) Meelopen met de gebruiker naar de gereserveerde ruimte

5) Nagaan of de gebruiker nog iets nodig heeft en of alles 

naar wens is

6) Technische ondersteuning bieden en instructies geven

7) Afrekenen met de gebruiker bij de kassa (contant) of een

factuur maken (debiteur)

8) Na gebruik de gehuurde ruimte checken en de opstelling 

van de ruimte in de klassieke vorm terugbrengen

9) Koffie en thee zetten

10) Bardienst draaien (bedienen, glazen wassen, afrekenen)
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7 Taken van een coördinator 
beheer bij de Meevaart

De belangrijkste taak van een coördinator beheer is ervoor zorgen

dat de beheerders hun taken adequaat kunnen uitvoeren. Mocht

de coördinator verhinderd zijn dan dient hij/zij voor vervanging zorg

te dragen. Daarnaast zijn de volgende taken van belang:

1) Actie ondernemen bij het niet komen opdagen van 

vrijwilligers / beheerders 

2) Anticiperen op wat er tijdens de dienst gaat gebeuren

3) Taken verdelen in het team van beheerders

4) Inspringen op alle voornoemde taken van een beheerder

5) De voorraad aanvullen en pakbonnen controleren

Dagelijks – aan het begin van iedere ochtend – is er een draaiboek

beschikbaar met een overzicht van alle reserveringen / gebruikers

en de faciliteiten die hiervoor moeten worden geboden.

Hierna volgen portretten en beknopte interviews met de coördina-

toren beheer, techniek en keuken van de Meevaart.
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Leo Felter
63 jaar, geboren in Aruba

> Was financieel medewerker

> Sinds 2014 coördinator beheer in de Meevaart

> Wil zich dienstbaar opstellen voor de buurt en 

iets voor de medemens betekenen

> Droomt van een leuk en gezond leven en een

zonnige vakantie in de tropen

Annabert van Assendelft 
van Wijck
54 jaar, geboren in Nederland

> Was beheerder bij een buurthuis tot 2012

> Sinds 2012 vrijwilliger bij de Meevaart en nu ruim

een jaar coördinator

> Diversiteit van mensen, culturen en kleuren

spreekt haar aan. 

> Wil graag een rondreis maken (Italië of Zwitser-

land - natuur of cultuur)

Absessamad Aamir
50 jaar, geboren in Marokko 

> In de bouw 1986 -1987; door ongeluk aan het oog

in de WAO beland en vervolgens bij Pantar 

> Coördinator beheer bij de Meevaart sinds 2012

> Vindt het leuk om met allerlei culturen samen te

werken. Als alles goed loopt, is hij blij

> Wil zich verder ontwikkelen zoals het diploma

van leermeester behalen. Wil de doelgroep van

slechthorenden, doven en met een lichamelijke 

beperking ook bij de Meevaart binnenhalen
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Jim Bell
62 jaar, geboren in Schotland

> Mijnwerker van 1970 tot 1979 

> Coördinator techniek sinds 2012 bij de Meevaart

> Wilde graag iets doen en nam deel aan de 

meetings in de Meevaart. En omdat hij het fijn 

vond hier is hij actief geworden

> Workers revolution

Quarda El Morabet
36 jaar, geboren in Nederland

> Was horeca manager en werkte in de administra-

tie en thuiszorg

> Keuken coördinator in de Meevaart sinds 2016

> De Meevaart biedt haar veel mogelijkheden om

zich te ontwikkelen en ook een netwerk 

> Wil een zaak zoals de Meevaart runnen.

Een eigen cateringbedrijf hebben

Ibrahim Barakat
49 jaar, geboren in Egypte

> Was boxmedewerker bloemenveiling Aalsmeer

> Coördinator beheer bij de Meevaart sinds 2013

> Na het behalen van mbo2 opleiding facilitair

dienstverlening besloot hij te blijven omdat hij het

een leuke plek vindt en meer ervaring kan opdoen

> Wil meer geluk voor zichzelf en zijn familie. Wil

graag doorgaan met mbo4 facilitair leidinggevende

en een ICT cursus volgen
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Andrzej Kuklewski
63 jaar, geboren in Polen

> Tot 2013 eigen bedrijf in handel import export van

dozen en papier tussen NL en Polen 

> Coördinator beheer bij de Meevaart sinds 2014

> Hij had niets te doen en wilde nog actief blijven

en kwam de Meevaart tegen

> Wil gezond zijn en een gelukkig en rustig leven

hebben zonder financiële problemen

Mohamed Morgan
55 jaar, geboren in Egypte

> Chef-kok restaurant 1990 - 2007. Door astma

moeten stoppen (is arbeidsongeschikt)

> Sinds 2013 coördinator beheer in de Meevaart en

sinds begin 2016 leermeester

> Door een vriend actief geworden (opleiding 

facilitair dienstverlening mbo2 gedaan). Wil graag

mensen helpen

> Wil meer activiteiten voor kinderen doen. Wil

graag mbo4 facilitair leidinggevende volgen

helena Kamalarani Vethanaya
50 jaar, geboren in Sri Lanka 

> In 1996 op een secretariële afdeling van de 

gemeente gewerkt

> Coördinator beheer bij de Meevaart sinds 2014

(groepen begeleiden) en sinds 2016 leermeester

> Wil zichzelf ontplooien. Ze is blij met het vrijwilli-

gerswerk en met haar collega's en de sfeer. 

"Iedereen wil graag werken en dat inspireert mij''

> De opleiding mbo4 facilitair leidinggevende goed

afronden en een baan krijgen. Gelijke rechten en

dat iedereen met plezier en goed met elkaar 

omgaat
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8 Beheer (speeltuin) gebouwen 
Batavia en Gerardus Majella

De stichting MOG beheert de speeltuingebouwen Batavia en 

Gerardus Majella. Op verzoek van stadsdeel Oost vallen de vrijwil-

ligers die de speeltuinen beheren onder onze stichting.

Batavia
Twee vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het beheer van het

speeltuingebouw. Zij zijn tevens gebruiker. Circa 95% is vaste 

gebruiker.

Vier vrijwilligers beheren de speeltuin op maandag tot en met 

vrijdag van 12.00 – 17.00 uur in de zomer en van 14.00 – 17.00 uur

in de winter.

Majella
De speeltuin is nu een moestuin geworden en kent bijna 100% vaste

gebruikers. De gebruikers zijn ook verantwoordelijk voor het 

beheer. Op dit moment zijn er drie gebruikers c.q. beheerders. 

De vrijwilligers van Batavia en Majella ontvangen ook Makkies en

worden uitgenodigd voor de EetMee avonden in de Meevaart.
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Johan Ommen
66 jaar, geboren in Suriname

> Was administratief medewerker bij Stida, een

dienstverleningsbedrijf, totdat het bedrijf failliet

ging. Van 2004-2012 WSW en sinds 2012 Pantar

> Sinds 2102 beheerder bij de Evenaar / Meevaart.

Sinds 2016 eerst  incidenteel en nu intensief 

betrokken bij de speeltuinen Majella en Batavia

> Johan kwam er "plotseling in rollen". Vanaf het

eerste moment was hij verkocht. "Vind het heel

leuk, heb veel vrijheid''. Hij is blij met het vrijwilli-

gerswerk. "Je kunt met suggesties komen en je

wordt gewaardeerd"

> ''heel rijk worden'' ha ha. Wil lang gezond 

blijven!

Dinie van Rooij
69 jaar, geboren in Nederland

> Hema, Jamin, banketbakkerij et cetera tot 

geboorte dochter in 1973. Is jong weduwe 

geworden

> Beheerder gebouw Batavia en aanspreekpunt 

vrijwilligers speeltuin. Bestuurslid vereniging Batavia

(door haar vader opgericht) die recentelijk het 65

jaar bestaan heeft gevierd

> Vereniging Batavia moest samenwerken met de

St. MOG en het ging niet vanzelf. Het vrijwilligers-

werk blijft voor Dinie interessant en ze heeft er nog

steeds plezier in, ze noemt het “haar liefhebberij”

> Dat het gebouw goed bezet blijft en de activiteiten

nog beter gaan lopen. Dat we met elkaar een goede

samenwerking hebben

Jan van de haterd
61 jaar, geboren in Nederland

> Begon op zijn 14e jaar te werken. 25 jaar in de

plaatwerkerij en daarna operator kunstmachines

speelgoedfabriek. Zijn vrouw werd ziek. Belandde

eerst in de WW en vervolgens IOAW. Verrichtte

mantelzorg voor zijn zieke vrouw en is nu ook 

mantelzorger in het weekend voor zijn moeder

> Sinds 2014 speeltuinbeheerder en toezichthouder

bij de speeltuin Batavia op. Zijn betrokkenheid bij 

de vereniging Batavia dateert vanaf 1982 

> Voor de St. MOG was er Civiq. Hij is meegevaren

met St. MOG. Kent de hele buurt. De kinderen die

ooit van de speeltuin gebruik maakten komen nu

met hun eigen kinderen naar de speeltuin. Was 

gestopt toen hij voor zijn vrouw moest zorgen (was

in die tijd bestuurslid)

> Als mensen blij de speeltuin uitgaan. Speeltuin 

is deel van zijn leven geworden. Zou graag een 

invalide-wagentje willen kopen 12



Bader Baig
65 jaar, geboren in Pakistan

> Circa 20 jaar gewerkt als modinette bij verschil-

lende confectieateliers in Amsterdam. Kwam helaas

in 2004 in de ziektewet terecht. Doet sinds 1996

vrijwilligerswerk onder andere bij Civic en Vonk 

> Sinds 2005 is zij betrokken bij de vereniging 

Batavia en vanaf 2014 speeltuinbeheerder en 

toezichthouder bij de speeltuin Batavia

> Houdt van mensen helpen, het werken met 

kinderen spreekt haar aan en zij wil niet thuis 

blijven. Wanneer zij op deze manier bezig is helpt

zij zichzelf ook met het verbeteren van haar Neder-

landse taal. Ze houdt van haar vrijwilligerswerk

> Wilde altijd huisarts worden maar het is nu een

beetje te laat. Wil nu een horeca diploma halen

zodat zij met kookinitiatieven mee kan doen

Malika Frindi
43 jaar, geboren in Nederland

> Was tot 1996 personeelsmanager bij een grill-

restaurant en daarna tot 2010 winkelmanager bij

Etos

> Sinds 2016 beheerder bij het speeltuingebouw

Batavia en actief bij de vereniging Dappere dames in

de Indische buurt

> Merkte dat er veel mensen in de buurt in 

armoede leefden en wilde iets voor hen betekenen.

Is erg blij en dankbaar dat zij zich voor hen kan 

inzetten 

> haar droom is dat iedere bewoner in de Indische

buurt gelijke kansen krijgt

Marie Jose pelzers
56 jaar, geboren in Nederland

> Had een eenmanszaak (choreograaf en dans-

lessen) en geeft in de speeltuin Gerardus Majella

dans- en muzieklessen en kindervoorstellingen

> Sinds 2013 contactpersoon “tuingroep” van 

de moestuin Gerardus Majella

> Vanwege dansproductie is zij betrokken bij de

buurt, maar ook door de vrouwenavonden. 

Is heel blij met haar vrijwilligerswerk

> Wil zich graag inzetten voor een gezellige, 

schone en gezonde buurt
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9 Aanmelden als 
vrijwilliger? 

Heb je belangstelling om bij de Meevaart vrijwilliger te worden,

meld je dan per mail aan: floormanager.meevaart@gmail.com

of bij administratiekantoor: demeevaart@gmail.com of kom gerust

langs om kennis met ons te maken. Je bent van harte welkom! 

Heb je belangstelling om de mbo1 opleiding facilitair dienstver-

lening te volgen en vervolgens stage te lopen bij de Meevaart, meld

je dan ook gerust bij ons aan!
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10 Kennismaking 
met de huidige
vrijwilligers

In deze brochure worden de vrijwilligers van de

Meevaart, Batavia en Gerardus Majella met een

foto en een kort interview gepresenteerd. Een

groot deel van de vrijwilligers heeft de functie

van beheerder. Door omstandigheden zijn 

helaas niet alle vrijwilligers gefotografeerd.

Naast de vrijwilligers lopen ook jaarlijks circa 15 

cursisten van de mbo2 opleiding facilitair dienst-

verlening stage bij de Meevaart. 

Hierna volgen portretten en beknopte interviews

met de beheerders van de Meevaart.
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Vahid Alavi
37 jaar, geboren in Iran

> Was vrijwilliger bij Amsta verzorging van ouderen

en psychiatrische patiënten tot 2015

> Beheerder/student bij de Meevaart sinds 2015

> Hij kan zich hier ontwikkelen en voor hem is dit de

beste manier om te kunnen integreren in de NL 

samenleving. Ook de leuke, vriendelijke sfeer

spreekt hem aan

> Wil graag zijn studie afmaken en op de lange

termijn wil hij of een zelfstandige stichting 

opzetten of ondernemer worden in de kunst- en

cultuursector

Ramba Mohan
63 jaar, geboren in Suriname

> Was koffiedame en werkte in de bediening maar

werd 15 jaar geleden afgekeurd

> Schoonmaakster in de Meevaart sinds april 2014

> Ze was alleen en wilde nog wat doen. Begon bij 

de Meevaart omdat ze hier een goede sfeer heeft

geproefd 

> Wil dit werk blijven doen tot zolang ze het kan

Issa Salum Adoswa
60 jaar, geboren in Tanzania

> Is postbezorger

> Beheerder bij de Meevaart sinds 2015 

> Hij behaalde het diploma  facilitair dienstverlening

mbo2 en wil nog hier actief blijven om een betere

baan te kunnen vinden

> Wil in de bouw werken of als loodgieter of als

elektricien en wil graag nog een opleiding hiervoor

doen
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Winfred Mumbi
40 jaar, geboren in Kenia

> Was tot 2013 gastvrouw bij het veilingbedrijf 

De Zwaan

> Beheerder in de Meevaart sinds juni 2016

> Begon in de keuken van de Meevaart als 

vrijwilliger te werken, wilde actief zijn om haar 

Nederlands te verbeteren en meer sociale 

contacten te hebben

> Wil graag touroperator worden in Afrika

El Arbi Maddaghri
55 jaar, geboren in Marokko

> Was receptiemedewerker bij Cordaan (van 2008

tot en met 2014). Werd vanwege een reorganisatie

ontslagen

> Sinds 2012 beheerder maar ook gebruiker van de

Meevaart via de Vereniging de Piramide

> Als persoon en als vereniging is hij al jaren bij de

Meevaart betrokken. De Meevaart is mijn 2e huis

> Dat zijn gezin gelukkig is. Samenleven met je 

familie en in de samenleving

Danuta Teresa Kuklewski
58 jaar, geboren in Polen

> Was verkoopster

> Beheerder sinds 2016 in de Meevaart

> Wil graag iets doen, niet alleen thuis zitten. 

Vindt de mensen in de Meevaart heel fijn en voelt

zich hier heel goed

> Goede gezondheid
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Russom habtemariam
63 jaar, geboren in Eritrea

> Was conciërge op een school in Amsterdam

Noord (2005 - 2012), gedetacheerd via Werkwijs. 

Is bij de fusie helaas ontslagen

> Sinds mei 2016 beheerder in de Meevaart (via 

informatieavond van Gastvrij Oost)

> Zijn ervaring als conciërge is belangrijk voor de

beheerdersfunctie; hij gaat graag met mensen om

en de Meevaart bevalt hem zowel de contacten als

het feit dat hij iets nuttigs kan doen

> hoopt dat zijn kinderen de studie afmaken en

economisch zelfstandig zijn

Ella Francken
64 jaar, geboren in Nederland

> Is werkbegeleider tuin en kok, beide in de 

antroposofische zorg en werkt 2 heeft dagen per

week. Zij heeft een tuinbouw opleiding en 

koksopleiding

> Zorgt voor de planten(bakken) en de tuin sinds

2012. Iedere dag komt ze even langs en loopt ze

haar ronde

> Woont al 37 jaar in de Balistraat. Neemt deel aan

diverse activiteiten van de Meevaart wat ze leuk

vindt

> Wil graag een tijdje ontwikkelingshulp doen.

Gaat in het voorjaar 2017 waarschijnlijk naar 

Lesbos

Mohammed Acheffay
62 jaar, geboren in Marokko

> Gasbedrijf gemeente Haarlem gasleidingen 

trekken (1978-1982). Sindsdien bijstand

> Sinds 2012 beheerder bij de Meevaart

> Het is niet goed om thuis te blijven. Is blij met 

het vrijwilligerswerk. Je ontmoet leuke mensen

> Wil graag vrijwilliger blijven bij de Meevaart
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Julia Mariana Contreras
49 jaar, geboren in Colombia

> Was op Aruba supervisor in Marriott Casino van

1996 - 2007; in NL nog geen betaald werk verricht

> Beheerder sinds 2016 bij de Meevaart

> Via goede vriendin uit Colombia bij de Meevaart

terechtgekomen. Is in 2015 gestart met de mbo 

opleiding 2 facilitair dinstverlening maar is hiermee

gestopt. De Meevaart is een mooie plek met aardige

mensen en de activiteiten spreken haar aan

> Een betaalde baan als beheerder

Adrijana Grgic
43 jaar, geboren in Bosnië

> Was verzorgende tot 2007, daarna winkel en

hotel; sinds 2009 ook de zorg voor haar moeder

> Sinds 2015 vrijwilliger bij de Buurtbalie en loopt

nu ook stage in de Meevaart (mbo4 Facilitair 

leidinggevende)

> Zag in het Flevohuis de aankondiging van de mbo

opleidingen bij de Meevaart en kwam zo bij de

Meevaart terecht en vindt het hier leuk

> Opleiding mbo4 afmaken en ''een beetje hier

blijven''

Marco Sluijp
45 jaar, geboren in Nederland

> Was beveiliger bij verschillende objecten op

Schiphol en bij de douane. Het bedrijf waar hij voor

werkte is overgenomen

> Sinds 2014 beheerder bij de Meevaart

> Kwam bij Pantar in dienst en werkt op drie dagen

in de Meevaart

> Wil graag de mbo opleiding facilitair dienst-

verlening volgen

19



Gonda Janssen
69 jaar, geboren in Nederland

> Was assistent projectmanagement van de 

schoonmakers

> Is vrijwilliger interieur verzorging sinds 2014 in 

de Meevaart

> Meevaart is dichtbij waar ze woont. Zolang ze 

het kan wil zij dit vrijwilligerswerk blijven doen

omdat zij hier heel blij mee is

> haar realiteit is gewoon vandaag! “Als ik 

maar vandaag mijn dingen kan doen en blij kan 

zijn en gezond kan blijven”

Redouane Amine
29 jaar, geboren in Marokko

> Sinds twee jaar moderator/presentator 

programma Buurtcommunities 

> Beheerder sinds 2012 in de Meevaart. Was 

een korte periode bar-coördinator

> St. MOG was voor hem een belangrijke schakel 

in zijn "actief worden" in de wijk en dat maakt 

dat hij nog met veel plezier en loyaliteit zich inzet

als vrijwilliger 

> hij droomt van een betere werkelijkheid

Jewan Abdullah
43 jaar, geboren in Irak

> Geen werkervaring in Nederland

> Beheerder in de Meevaart sinds 2015

> Ze vindt het leuk om met mensen om te gaan en

is blij met haar vrijwilligerswerk

> Dat alles altijd leuk en gezellig blijft
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Michael Crosland
59 jaar, geboren in Engeland

> Was geluidstechnicus bij Felix Meritis 

> Sinds 2015 beheerder techniek en pasjessysteem

> Was werkzoekend en kwam bij de Meevaart 

terecht. Wilde actief en nuttig zijn. Vindt het een

goede plek om nieuwe netwerken en mogelijk-

heden te ontdekken 

> Om zelfstandig Engels docent te zijn (heeft 

diploma) en wellicht zijn eigen taalinstituut 

starten

Ahmad Alammouri
25 jaar, geboren in Syrië 

> Was kok in Syrië

> Sinds 2016 vrijwilliger in de keuken waar hij 2 keer

per week voor het buurtrestaurant kookt

> Is heel blij met zijn werk in de Meevaart om de

Nederlandse taal sneller te leren en nog meer 

ervaringen op te doen en nieuwe contacten te 

leggen

> Om zijn ervaring te vergroten en zijn eigen 

restaurant te beginnen

Koen Veldhuisen
47 jaar, geboren in Nederland

> Was ICT’er applicatie ontwikkeling bij het Leger

des Heils

> Vrijwilliger klusjesman sinds december 2016

> Was al een beetje bekend met de Meevaart en

haar doelstellingen en wilde zich hiervoor inzetten.

Is blij met zijn vrijwilligerswerk

> hij wordt gelukkig van het oplossen van 

misverstanden in de wereld
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Alla Al Madi
33 jaar, geboren in Palestina

> Heeft in het toerisme gewerkt en had een 

eigen juwelenzaak

> Sinds 2016 vrijwilliger in de keuken waar hij 2 

keer per week voor het buurtrestaurant kookt

> Houdt van werken en in contact zijn met andere

mensen. Voelt zich helemaal blij met zijn 

vrijwilligerswerk in de Meevaart

> Om zijn eigen, grote restaurant te kunnen 

openen in Amsterdam

Mostapha El Alallchi 
40 jaar, geboren in Marokko

> Werkte op de bloemenveiling, de Dappermakrt 

en in de bediening (horeca)

> Vrijwilliger voetbalteam van de Meevaart sinds

2013

> Omdat hij altijd actief was en zelf heeft 

gevoetbald vond hij het leuk dit ook voor de 

Meevaart te doen. Is heel erg blij met zijn 

vrijwilligerswerk

> Dat zijn familie en hij zelf gezond zijn en dat 

hij goed voor hen kan zorgen. hij wil gelukkig zijn

met zijn gezin en de omgeving

Rob van Veelen
65 jaar, geboren in Nederland

> Werkte als participatiemakelaar bij de gemeente

Amsterdam Oost

> Algemeen assistent culturele activiteiten, rond-

leidingen, publicaties sinds  december 2016

> Omdat hij zich wil inzetten voor zijn wijk en de

mensen

> Droomt over een samenleving die meer op

vriendschap en onderlinge steun dan op macht en

bezit is gebaseerd
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Cristian palacios padilla
39 jaar, geboren in Chili

> Technische ondersteuner bij een telecombedrijf 

in Amsterdam

> Sinds 2015 vrijwilliger bij de financiële 

administratie van de St. MOG en is student mbo3 

Financieel administratief medewerker

> Hij vindt het belangrijk dat hij én een opleiding

kan volgen en werkervaring kan opdoen ter 

verbetering van zijn toekomst 

> Wil zich graag verder ontwikkelen door zijn 

potentie en ambitie in te zetten voor nieuwe 

mogelijkheden 

Rene Janssen
49 jaar, geboren in Nederland

> Sinds 2002 zzp'er als communicatieprofessional

> Sinds 2012 vrijwilliger communicatie en onder-

steuning IB communities

> Vindt het heerlijk om bij een familie betrokken 

te zijn. Vindt het fijn om hier te werken. De Mee-

vaart is nu strakker georganiseerd. Iedereen wil er

voor gaan!

> Een gezamenlijk doel nastreven in een open 

dialoog. Wil graag een bijdrage leveren aan een

maatschappelijk relevante bewoners gerund 

initiatief

Selena Jans
33 jaar, geboren in Nederland

> Werkt in de horeca en fastservice

> Ondersteunt als vrijwilliger de systeembeheerder

sinds 2014

> Omdat zij gevraagd is door Jim Bell (coordinatoor

techniek). Na het afronden van haar opleiding 

besloot ze bij de Meevaart te blijven

> Archivaris worden
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Nooshi Forozesh
42 jaar, geboren in Iran

> Is sociaal ondernemer op het gebied van 

samenlevingsopbouw en maatschappelijke 

vraagstukken 

> Stond aan de wieg van de Meevaart die in 

september 2011 ontstond. Is sinds juli 2016 

algemeen manager voor de St. MOG

> Meevaart is een unieke en bijzondere sociale 

onderneming. Vindt het uiterst leerzaam en 

ook een eer om daar onderdeel van te zijn

> Droomt over een bestaan waarin compassie-

vol met elkaar omgaan meer regel is dan 

uitzondering

Sabine Schleimer
49 jaar, geboren in Duitsland

> Is architect, daarvoor instrumentenmaker. Maar

zij heeft ook patat verkocht en bij een meubelmaker

gewerkt!

> Financieel medewerker van de St. MOG sinds 2013

> Een plek zoals De Meevaart vindt ze heel belangrijk

voor de bewoners van een buurt. Dat die plek er is

en kan blijven, daar levert ze graag een bijdrage aan

> Dat mensen zich er bewust van worden dat ze

een onderdeel van een geheel zijn, - en dat er

daarom geen noodzaak is om zich kleiner of groter

dan een ander te voelen. het is alleen belangrijk

dat iedereen de kans pakt om in zijn kracht te

staan en zijn bijdrage te leveren aan dat geheel
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11 Kennismaking 
met de huidige 
werkorganisatie

De Meevaart, Batavia en Gerardus Majella 

worden aangestuurd door de algemeen manager

Nooshi Forozesh en heeft de Meevaart een klein

bedrijfsbureau dat door 3 medewerkers wordt

gerund: een hoofd van de administratie en plan-

ning, een medewerker voor het secretariaat en

administratieve ondersteuning en een mede-

werkster ICT (in totaal voor 0,83 fte). Sinds 

november 2016 heeft de Meevaart een floor-

manager, Roelien Benjamins, ingehuurd die

parttime wordt betaald en daarnaast vrijwilliger

is. Ook is er tijdelijk iemand ingehuurd om met

alle vrijwilligers een Persoonlijk Ontwikkelplan

(POP) op te stellen. En met de uitkomsten 

hiervan aanbevelingen te doen voor het toe-

komstige beleid van de Meevaart. Alle betaalde

krachten verrichten ook vrijwilligerswerk bij de

Meevaart.

In het bedrijfsbureau zijn ook 5 vrijwilligers 

actief: coördinator techniek, coördinator pasjes-

systeem, ondersteuner ICT, ondersteuner finan-

ciële administratie en ondersteuner commu-

nicatie. 



Safoura Elyasi
34 jaar, geboren in Iran

> Is de oprichter van het ICT bedrijf OnlineGraphy

> Sinds april 2014 systeembeheerder van de 

Meevaart

> Vindt het leuk om met nieuwe mensen in contact

te komen en haar kennis rondom de informatica in

de wijk te kunnen delen 

> Wenst hogere Informatievaardigheden voor de

bewoners van Indische buurt

Roelien Benjamins
53 jaar, geboren in Nederland

> Was docent Godsdienst en Levensbeschouwing

> Sinds november 2016 floormanager van de 

Meevaart 

> Een kans krijgen om mensen te leren kennen die

ze anders anoniem op straat passeren, dat spreekt

haar aan

> Droomt dat de Meevaart nog meer dan nu al 

een plek is waar het ruist en bruist, waar ideeën 

geboren worden. Zoals de uitdrukking gaat: 

"het mag klein, mits briljant beginnen"

Ruud Fiere
49 jaar, geboren in Nederland

> Was na zijn studie antropologie boekenverkoper,

onderzoeker en bedrijfsleider in een theater. Werkt

al 12 jaar in de buurten van Amsterdam

> Sinds december 2016 draagt hij bij aan de 

communicatie en aan ontwikkelprojecten in de

Meevaart

> Had zitting in de Raad va Toezicht van de St. MOG

en is nu uitvoerder van projecten. Ziet de Meevaart

als belangrijke kweekvijver voor de buurt

> Wenst dat bewoners meer invloed hebben op

hun buurt en samen een mooie duurzame 

toekomst bouwen
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12 Kennismaking met het 
bestuur

Sinds augustus 2016 heeft de St. MOG een nieuw bestuur. Voorzit-

ter van het bestuur is Lieke Thesingh, de secretaris is Herbert Koobs,

de penningmeester is Rached Handich, en Mária van Veen is als 

bestuurslid verantwoordelijk voor de interne bedrijfsvoering. 

Belangstellenden voor het bestuur kunnen zich melden bij de 

secretaris Herbert Koobs koobsherbert@hetnet.nl. Je kunt nu al

meelopen in het bestuur en binnen twee jaar hebben we nieuwe

kandidaten uit de Indische buurt nodig ter vervanging van twee 

vertrekkende bestuursleden. 

Mária van Veen
66 jaar, geboren in Nederland

> Was directeur VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan

tot oktober 2015; heeft diverse maatschappelijke

functies vervuld

> Is actief geworden in mei 2016 en sinds augustus

2016 bestuurslid interne bedrijfsvoering St. MOG 

> Steunt van harte buurtcommunities zoals de 

Meevaart 

> Dat de Meevaart een goede toekomst heeft en

dat dit op de eerste plaats geldt voor al haar 

bewoners 
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herbert Koobs
65 jaar, geboren in Nederland 

> Was tot en met 2011 coördinator buurtbeheer in

de Pijp, nu zou je dat participatiemakelaar noemen 

> Sinds 2012 actief in de Meevaart en sinds juni

2016 secretaris van de St. MOG 

> Indische buurt en stadsdeel Oost lopen voorop

met de burgerparticipatie en hij wil hieraan actief

deelnemen

> Dat de ontwikkeling in Indische buurt tot 

voorbeeld dient voor dit stadsdeel en zelfs de hele

stad

Lieke Thesingh
65 jaar, geboren in Indonesië

> Was wethouder Sociaal Domein in Stadsdeel

Oud-Zuid  en in  stadsdeel Oost. Actief in netwerk

Gastvrij Oost

> Sinds juni 2016 voorzitter van de St. MOG

> Vindt het belangrijk dat bewonersinitiatieven

gesteund worden

> Een stevige basis voor de St. MOG biedt moge-

lijkheden om alle goede ideeen uit te voeren

Rached handich
39 jaar, geboren in Nederland

> Financial manager bij Bollore Logistics 

Netherlands B.V.; heeft diverse maatschappelijke

functies vervuld

> Sinds oktober 2016 penningmeester van de 

St. MOG

> Gelooft dat participeren de sleutel tot ontwik-

keling is en draagt daar graag aan bij

> Dat bewoners door mee te doen vooruit komen

in het leven en dat van de Meevaart optimaal 

gebruik wordt gemaakt door de bewoners om zich

te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan hun 

directe woonomgeving
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Academie van de Stad

Ahmad's Kitchen

Al-Chwarizmi

Alex Shimshan

Amina Lasri

Amira - lessen voor kinderen

AMSTA

Amsterdam Dialoog

Angoramuis

Artistiek leider OT Amsterdam

Arto Lokale

Assadaaka Community

Association Gbenodu

ASW

Barak Interior Design

Barbara Diederiks Shiatsu DO IN

BLOK - Jongerenblog Oost

Bolivia unida

Bootcamp Brothers

Buurtbalie

BuurtBuik

Buurtmuseum Indische Buurt

Carmen Eberz

13 Overzicht van de gebruikers
in 2016

In 2016 hebben in totaal 201 organisaties c.q. initiatieven uit de 

Indische buurt gebruik gemaakt van de Meevaart, Evenaar en van

de speeltuinen Batavia en Gerardus Majella. Met circa 150 

organisaties of buurtinitiatieven is er een gebruikersovereenkomst 

afgesloten. Uitgaande van 2 dagdelen beschikbaarheid is de bezet-

tingsgraad van de Meevaart heel hoog te noemen namelijk 89% in

2016. Met het stadsdeel Oost is afgesproken dat in het kader van

het programma Versterking Sociaal Domein (VSD) initiatieven uit

de Indische buurt gratis gebruik kunnen maken van de gebouwen

in beheer van de St. MOG. In 2016 heeft de stichting voor 80% van

haar ruimtes ter beschikking gesteld aan deze bewonersinitiatieven. 
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Centrum voor Budgetmonitoring

ChRODIS project

CNA Koor

CO3logie Amsterdam

Colors of Yoga

Coro Encanto

Culture By Artists

D66

Dappere Dames

De Alliantie

De Alliantie regio Amsterdam

De Alliantie VvE Diensten

De Omslag

De piramide

De Werken praktijk voor verandering

Dienstencentrum Flevopoort

Diversion holding BV

Diversiteitsland

Diversity Joy

Indische Buurt Inclusief

Internationale Socialisten Oost

J.p. Coenschool

Jacqueline Kracht voor Eigen Kracht

Jampot

Jonge Sla

Jongerensteunpunt Oost

Jos van Langen

JV

Kalhorn VvE Beheer

Kamers met Kansen Amsterdam Oost

Keltoum Akdi

Kinderkookcafé Oost

Koen Smilde

Koerdische Vereniging Midia

Kolom praktijk College Noord

Koor Sterk

LEF academy

LSA

Ludy van Noord

Marcel hendriks

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost

Meertaalpraktijk

Mi Roetoe

MJ Driessen BV

MOC 55+

Moustapha Sport

My True Vision

NAF Nederland

Netwerk Amsterdamse helden

Netwerkcafé Amsterdam

Nieuwwij

Novyart training en coaching

Op Eigen Kracht - De Regenboog Groep

Ouderenvriendelijk Oost

persian Slow Food

planner Jan Arends

projectbureau BMO

publinc B.V.

pvdA Amstedam

Razar Community & Development

Research Fellow Center for Migration and citizens

ROC van Amsterdam

ROC van Amsterdam - Afd. Educatie

Rode Kruis

Sara helena Mac Andrew

Scholten en partners voor Gemeente Amsterdam

SECO - Sport Educatie Community Oost

Senay Otzturk

SF Terra
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Shafia Akhtar

SIGRA

Siham Bakhlakh

Speeltuinvereniging Batavia

Spraak Saam4ever

St. Al Foras

St. Bewegen is Leven

St. Ik stop ermee

St. Syrische Vrijwilligers Nederland 

St. upcycle Connection

Stadsdeel Oost

Starters4Communities B.V.

Stedelijke jongerenorganisatie Asri

Stichting Abeyti

Stichting Alexander

Stichting Atelier K&K

Stichting BAp

Stichting Beterburen

Stichting Beyond, Filling the gap

Stichting BMp

Stichting Dance Connects

Stichting Davins

Stichting GoldenSports

Stichting Jinnah

Stichting Kezban

Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer

Stichting MOG

Stichting Oost Indisch Groen

Stichting pakhuis de Zwijger

Stichting pLEK

Stichting Repair Café

Stichting Schaakschool Indische Buurt

Stichting Schoonschip

Stichting Taste Before You Waste

Stichting Tibeteaan Community Netherland

Stichting TransAmsterdam

Stichting Tripact

Stichting ufuk

Stichting Voedselbank Steunpunt Amsterdam

Sumatra Apotheek

Tas & Wüst projectrealisatie

The hague Academy for Local Governance

Titus Nouwens

Truus Sof

Turkse Ouderenraad

V.O.G.I.D.O.

Vader Initiatief Amsterdam

VAO - Vrouwenactiviteiten Oost

VEON + Farao's Egyptische Stichting

Vereniging Demasque

Vereniging Life & Style

Vereniging Nederlandse Egyptenaren Tadhamon

Vereniging Vaders Indische Buurt

Vluchtelingen Ambassadeurs

Vreedzame Wijk Indische Buurt

Vrouwen voor Vrouwen

Vu Amsterdam (F&A/FSC/BA hG 1E-20)

Wageningen uR, SSG

Wendy hogema

Wendy Lodder

Wetenschap in de Wijk

WIJZELF Amsterdam Oost

Willem de haan

WOMAN Inc.

Youth Manifesto

Yver VvE Beheer

Zanggroep un Na un

Zorg Groep Amsterdam Oost

Zumba in Amsterdam
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