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DE AANPAK VAN BOOST

Het activiteitenprogramma van
BOOST is gericht op het bieden van
ondersteuning aan vluchtelingen bij
het werken aan nieuw perspectief en
verbinding met de Nederlandse
samenleving. We kiezen er bewust
voor om een breed scala aan activiteiten in onderlinge samenhang aan te
bieden onder één dak, dat door ‘oude
en nieuwe’ Amsterdammers samen,
vanuit persoonlijke betrokkenheid, en
met ‘eigenaarschap’, wordt georganiseerd. Die aanpak is voor veel deelnemers een waardevolle aanvulling
op programma’s en begeleiding die
meer specifiek en incidenteel worden
aangeboden.
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Het programma van BOOST is gebaseerd op VIER PIJLERS;
taal, ontwikkeling, ontmoeting, en meedoen, of liever gezegd
samen doen. En natuurlijk op de verbinding daartussen.
•

•

•
•
•

De omvang van het taalprogramma bij BOOST is groot en gevarieerd, en komt
tegemoet aan een brede behoefte onder vluchtelingen om de Nederlandse taal beter
onder de knie te krijgen en te leren gebruiken in hun dagelijks leven. De professionaliteit van de taalvrijwilligers, en het brede aanbod waar deelnemers op hun eigen
niveau en in eigen leertempo aan mee kunnen doen, maakt het taalprogramma van
BOOST tot een compleet en structureel aanbod in de stad.
BOOST biedt ook een aantal activiteiten om mensen verder op weg te helpen naar
het vinden van een passende opleiding of werk, en te koppelen aan andere organisaties. Dit aanbod is gericht op skills en handvaten om deze stappen te zetten;
fietslessen, naaicursus, Engelse les op verschillende niveaus, schrijfles en verschillende bijeenkomsten, workshops en trainingen, om de buitenwereld naar binnen te
brengen, of de deelnemers naar buiten. En ook hier geldt dat de deelnemers hun
eigen tempo en talenten kunnen volgen.
Een veelheid aan ontmoetingen helpt om contact te maken en je thuis te voelen,
eigen netwerken op te bouwen, uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarin zit ook
voor de Nederlandse samenleving een belangrijke toegevoegde waarde.
Het samen in zelfbeheer organiseren van het programma en de ontmoetingsplek,
biedt vluchtelingen en buurtbewoners de kans om hun talenten in te zetten, van
betekenis te zijn en zich verbonden te voelen.
In aanvulling op het programma biedt het zorgcafé ruimte om stil te kunnen staan
bij zorgen van medische en psychische aard, en steun om daar mee om te gaan.

De meeste vluchtelingen komen allereerst naar BOOST om de taal te leren. Van daaruit
ontstaat verbinding en stimulans om ook aan andere activiteiten mee te doen. BOOST
fungeert als een marktplaats waarin ieder zijn of haar eigen programma kan samenstellen, en in zijn of haar tempo kan participeren We bieden tegelijkertijd een vangnet en een
springplank om mee te doen in de stad.
Hieronder geven we een overzicht van de activiteiten bij BOOST in 2018, met korte toelichting.

1. TAAL
Taallessen
De taallessen bij BOOST zijn in 2018 uitgegroeid tot een solide onderwijsprogramma met
een stevige kwaliteitstoets. Er waren 10 lesgroepen op verschillende niveaus, van alfabetisering tot en met B1. Iedere groep kreeg wekelijks minimaal 3 x 2 uur les. De groepen
waren behalve naar niveau ook ingedeeld naar leertempo, hetgeen goede resultaten
opleverde. De lessen liepen het hele jaar door, met uitzondering van de zomer- en kerstvakantie. De groepsgrootte bedroeg maximaal 15 mensen, en er was veel persoonlijke
aandacht voor de cursisten. De docenten, allen vrijwilliger, organiseerden geregeld een
excursie of uitstapje. De voortgang van de cursisten werd iedere 8 weken beoordeeld,
onder andere aan de hand van toetsen. In de lessen werd op alle niveaus gewerkt met
professionele lesmethoden. De 30 docenten zijn allen ervaren leerkrachten, waarvan
enkele NT2-docent. We organiseerden kwaliteitsbewaking door middel van visitatie, intervisie, cursussen en workshops. De docenten werden aangestuurd en ondersteund
door twee coördinatoren.
Vanwege de grote belangstelling voor de taallessen bij BOOST werd in 2018 een wachtlijst bijgehouden van maximaal zo’n 35 mensen. Iedere 8 weken vond doorstroom en
nieuwe instroom plaats. De meeste ongedocumenteerde mensen die zich aanmelden
waren aangewezen op de alfabetklas of het beginnersniveau. Iedereen die nog niet terecht kon in het lesprogramma, kon wel al deelnemen aan het taalcafé en het taaltheater.
Daarvan werd veelvuldig gebruik gemaakt.
Taalcafé
Het taalcafé werd 5 dagen per week gedurende twee uur per dag aangeboden. Iedereen
kon meedoen en de toegang is zeer laagdrempelig, zowel voor de deelnemers als voor
de taalvrijwilligers (in totaal zo’n 50). Het taalcafé was ook in 2018 voor iedereen een
eenvoudige, effectieve en inspirerende manier om met elkaar in contact te komen. In
het taalcafé werden niet alleen intensief spreek- en luistervaardigheid geoefend, op verschillende niveaus. Er kwam ook een breed scala aan onderwerpen aan bod. Praktische
zaken, actuele onderwerpen, inzicht in de Nederlandse samenleving. Maar ook persoonlijke vragen van deelnemers; verzoeken om hulp bij officiële brieven, advies over lastige
contacten met instanties, bespreekbaar maken van culturele verschillen, of vermeende
verschillen en vriendschappelijke onderwerpen.
Taalcafé plus
De plusklas is in oktober 2018 gestart om deelnemers met een hoog taalniveau over een
taalbarrière heen te helpen. Zelfs voor hen bleek het hoger en universitair onderwijs toch
een moeilijke stap. In de plusklas is aandacht voor complexe tekstverwerking, debatteren
en het formuleren van standpunten.
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Taaltheater
Het taaltheater wordt geleid door professionele acteurs, ook allemaal vrijwillig betrokken.
Het taaltheater werd dit jaar 4 keer per week georganiseerd, na de taallessen en de
lunch. Het is bedoeld voor deelnemers die weinig of geen Nederlands spreken. Zij oefenen de taal spelenderwijs in eenvoudige dialogen en sketches. Na afloop van een uur
taaltheater deden de meeste deelnemers nog een uur mee met taalcafé, waarin ze nog
eens konden oefenen wat net geleerd was.
NB De combinatie van taalcafé, taaltheater en taalles, onder één dak, had een sterk positief effect op de taalverwerving. Tussen taalcafé, taaltheater en taalles vond geregelde
afstemming plaats. Er was ook positieve wisselwerking met alle andere programmaonderdelen, zowel wat betreft taalverwerving als wat betreft stimulans om te participeren
en te ontwikkelen.

2. LEREN EN ONTWIKKELEN
Huiswerkbegeleiding
Elke middag was er bij BOOST gelegenheid om één op één begeleiding te krijgen bij
huiswerk. Dit kon gaan om huiswerk van de taallessen bij BOOST, of om huiswerk van
een andere cursus binnen of buiten BOOST (o.a. Engels en wiskunde). Deelnemers
konden gericht hulp krijgen bij lastige vragen over de Nederlandse taal en zaken waar ze
tegenaan liepen in de les. De huiswerkbegeleiding werd op individuele basis gegeven;
een coördinator koppelde de deelnemers steeds aan één van de in totaal 30 vrijwilligers.
BOOST naar Banen
BOOST naar Banen staat voor een aanpak om de vluchtelingen die meedoen aan taalen andere activiteiten bij BOOST ook gerichte, individuele ondersteuning te bieden bij
hun zoektocht naar een passende opleiding of werk. Logische stappen in het proces
van integratie, waarin ook taalverwerving, huisvesting, gezinshereniging, gezondheid,
inburgering en sociale verbondenheid vorm moeten krijgen. BOOST bood trainingen,
workshops, werkbezoeken en vooral veel persoonlijke begeleiding door vrijwillige gidsen.
De vluchtelingen die meededen aan BOOST naar Banen waren zowel deelnemers bij
BOOST, als mensen die door de gemeente en andere organisaties naar BOOST waren
verwezen. In 2018 ervoeren we dat integratie vooral een proces van lange adem is. Ook
degenen die flinke stappen vooruit hadden gezet, keerden geregeld terug om een succes
te vieren of een teleurstelling te delen. Na beëindiging van de gemeentelijke subsidie
halverwege het jaar bleef het project in de tweede helft van 2018 overeind in een meer
informele vorm. BOOST blijft ook na 2018 een plek waar vluchtelingen terecht kunnen
voor ondersteuning op hun carrièrepad.
Engelse Les
Bij BOOST werden verschillende mogelijkheden geboden om de Engelse taal te leren of
te verbeteren. Twee maal per week, in twee parallelle groepen; één op beginnersniveau,
en één voor gevorderden. De vrijwillige docenten van deze groepen zijn allen actief in het
onderwijs en enkelen hebben een speciale TEFL-certificering. Een aantal Engelstalige
vrijwilligers binnen BOOST bood als native speaker ook één op één begeleiding aan
meer gevorderde cursisten die specifiek wilden leren voor een bepaald doel, zoals een
examen of een sollicitatiegesprek in het Engels. In 2019 gaan we het Engelse taalprogramma verder verstevigen.
Engels taalcafé
In 2018 hebben we een begin gemaakt om naast de Engelse lessen ook een Engels
taalcafé aan te bieden. Tegen het einde van het jaar deden er dagelijks 5 tot 10 mensen
mee, rond 1 of 2 tafels met elk een Engelstalige taalcoach. Het taalcafé bood gelegenheid om op een laagdrempelige manier te investeren in Engelse spreekvaardigheid. De
onderwerpen aan tafel werden door de deelnemers en taalcoach samen gekozen, soms
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aan de hand van stof uit de lessen, soms aan de hand van het nieuws of een gebeurtenis
in het dagelijks leven.

sen werkten zelfstandig en in eigen tempo in kleine groepjes aan projecten en nieuwe
vaardigheden.

Fietslessen vrouwen
De fietsles bood vrouwen inmiddels voor het derde jaar op rij, een veilige ontmoetingsplek, kansen om een netwerk met andere vrouwen op te bouwen, en een onmisbare
vaardigheid in de Nederlands samenleving. De mogelijkheid te kunnen fietsen hielp al
veel vrouwen om actief mee te doen in de Nederlandse maatschappij. Voor veel vrouwen
was het ook de eerste stap naar zelfstandigheid en vaker meedoen bij BOOST. In 2018
organiseerden we drie cursussen van elk 12 lessen, waarin zowel theorie als praktijk
aan de orde kwamen. Na die periode konden de deelneemsters zelfstandig, liefst met
boodschappentas of kinderzitje op de fiets, aan het Amsterdamse verkeer deelnemen.
Na afronding van de cursus was er altijd een feestje en een certificaat.

Vrouwencafé
We hebben bij BOOST ervaren dat vrouwen vaker terughoudend zijn om mee te doen,
zowel in de samenleving als bij BOOST. Daarom startten we eind 2018 een vrouwencafé.
Om hun kracht naar boven te halen en te versterken. In onderlinge beslotenheid, veiligheid en gezelligheid krijgen zij stap voor stap vertrouwen, en willen zij graag hun vragen,
zorgen en ambities met elkaar delen. Het vrouwencafé wordt begeleid vanuit BOOST en
het zorgcafé, met professionele ondersteuning vanuit Rutgers. De aanpak is open en de
deelnemers bepalen zelf de thema’s en richting waarin de bijeenkomsten zich ontwikkelen. Het vrouwencafé wordt in 2019 verder uitgebouwd.

Zorgcafé
Dokters van de Wereld organiseerde bij BOOST voor het tweede jaar, 4 middagen per
week het zorgcafé. Dat is een toegankelijke plek waar vluchtelingen terecht kunnen met
zorgvragen, verhalen of problemen. Dat kan gaan om hun lichamelijke of geestelijke
gezondheid, of om wegwijs worden in de Nederlandse zorgsysteem. In het zorgcafé
zetten artsen, verpleegkundigen, psychologen en cultuurcoaches/tolken zich vrijwillig
in; zij bieden een professioneel luisterend oor, en leren vluchtelingen door middel van
psycho-educatie hoe ze kunnen omgaan met stressklachten en kunnen vertrouwen op
eigen kunnen en krachten.
In 2018 is de samenwerking tussen het zorgcafé en BOOST nog verder versterkt. Mensen werden onderling effectief naar elkaar verwezen. Daarnaast werkten zorgcafé en
BOOST nauw samen in het info café, dialoogbijeenkomsten en het vrouwencafé. Een
aantal keren kwamen daar onderwerpen over zorg aan bod, zoals omgaan met stress,
medicijngebruik en anticonceptie.
Naaicursus i.s.m. ASKV
Het ASKV bood bij BOOST een cursus voor het (ver)maken van kleding. De - vrouwelijke
en mannelijke - deelnemers kwamen voor een deel binnen via het ASKV en deels via
BOOST. Er werd geleerd te werken met een naaimachine, verschillende technieken kwamen aan bod, en er werd gewerkt aan het zelfstandig kunnen verwerken van een patroon
tot een kledingstuk. De cursus bestond uit 2 lessen per week, gedurende 4 maanden.
Inloop naailes
De inloop-naailes bood vooral vrouwelijke vluchtelingen en buurtbewoners de kans op
een laagdrempelige manier samen te komen en textiele vaardigheden met elkaar te
delen. Juist vakkennis uit verschillende culturen en achtergronden kwamen hier aan bod.
Ook droegen de Nederlandse deelnemers heel laagdrempelig bij aan extra taalverwerving voor de andere deelnemers. De inloop-naailes had geen strak lesprogramma; men-
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Workshops en training
In 2018 organiseerde BOOST naar aanleiding van verzoeken van deelnemers en vrijwilligers vier trainingen, waar professionele trainers bij werden betrokken.
1.
2.
3.
4.

De workshop Arabische Kunst werd 6 keer 2 uur aangeboden door een
kunstenaar van culturele wijkonderneming Tugela85. Hieraan deden 8
mensen mee.
Theatergezelschap DEGASTEN bood 15 deelnemers 8 theaterworkshops
van 2 uur.
In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam bood BOOST aan
12 deelnemers 3 workshops van 4 uur over het thema: Is ondernemen iets
voor mij?
Het Rode Kruis gaf in 2 keer 2 uur een cursus EHBO, waar 15 mensen
aan meededen.

Schrijfatelier
Vluchtelingen die niet vaardig waren in het gebruik van het Westerse alfabet konden in
het schrijfatelier op creatieve wijze oefenen met het schrijven van letters. Onder leiding
van een kunstenaar uit de buurt veranderde het aanvankelijke tekenatelier in een speelse
activiteit om het alfabet van A tot Z met uiteenlopend materialen op papier te zetten.
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3. ONTMOETING
Met tal van ontmoetingen probeerde BOOST ook in 2018 weer bruggen te slaan tussen vluchtelingen en buurtbewoners, ‘oude en nieuwe’ Amsterdammers, en wederzijds
begrip te stimuleren. Ontmoeting kreeg bij BOOST op vele niveaus vorm.
Een welkome plek
De dagelijkse koffie en lunch bij BOOST boden ruimte voor gezelligheid en gesprekjes.
Het ging niet alleen om ontmoetingen tussen vluchtelingen en buurtbewoners, maar ook
tussen vluchtelingen onderling en buurtbewoners onderling. Het laagdrempelige, gelijkwaardige contact is relevant voor de veerkracht van allen. Meerdere programmaonderdelen en plekken in het gebouw boden ruimte voor dat laagdrempelig contact; sportactiviteiten, de open bibliotheek, de inloop-naailessen, het wekelijkse zangkoor, zitjes her en der
in het gebouw, de pauzes in de les, of de open kantoorruimte van BOOST.
Info café
BOOST organiseerde iedere 2 weken een informatief café over een breed scala aan onderwerpen dat relevant is voor deelnemers. In 2018 vonden 20 van deze bijeenkomsten
plaats. We nodigden organisaties uit om een onderwerp laagdrempelig toe te lichten, vragen te beantwoorden en om met de deelnemers in gesprek te gaan. Zo werden informatie
en perspectieven met elkaar gedeeld. De vragen en onderwerpen waren opgehaald bij
de deelnemers en de staf. Er deden in 2018 gemiddeld zo’n 15 mensen per keer mee
aan het infocafé.
De volgende onderwerpen kwamen aan bod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Hack Your Future (training werken in IT), ism Hack Your Future
Werken in de zorg, ism Amstelring
Blendin (contact tussen vluchtelingen en Nederlanders), ism Blendin
Gemeenteraadsverkiezingen, ism Stadsdeel Oost, gemeente Amsterdam
Film, ism regisseur Mijke de Jong & Topkapi films
Wonen en huren, ism Woningcorporaties Eigen Haard en Ymere
Arbeidsrechten, Stichting Fairwork
Dodenherdenking, ism Zij woonden hier, buurtinitiatief
Beter Buren, ism Beter Buren
Mondzorg, ism Dokters van de Wereld en opleiding Tandheelkunde
Financiële regelingen, Welzijnsstichting Dynamo
Gezondheidzorg, ism Zorgcafe (DvdW)
Ondernemend participeren, ism Hogeschool van Amsterdam
Politie, rechten en plichten, ism Politie Amsterdam
Anticonceptie, ism Zorgcafe (DvdW)
Studeren aan MBO, ism ROC
Vrijwilligerswerk, ism New Bees

18.
19.
20.

Omgaan met stress, ism Zorgcafe (DvdW)
Zorgverzekering, ism Zorgcafe (DvdW)
Studiekansen voor vluchtelingen, ism Edu4U

Bijzondere bijeenkomsten
Dit jaar waren er ook weer een aantal grotere publieksbijeenkomsten bij BOOST. Soms
gericht op de buurt, soms op de hele stad, en een enkele keer ook vooral voor BOOSTers.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ietwat verlaat luidden we op 2 februari 2018 het nieuwe jaar in met een gezellig
dansfeest, waar ruim 100 mensen aan meededen.
Op 6 april organiseerden we samen met Blendin een vrijdagmiddagborrel met
pubquiz, waar ook zeker 100 mensen aan mee deden.
De vrijheidsmaaltijd op 5 mei werd door zo’n 200 BOOSTers en buurtbewoners
bezocht. Iedereen bracht eten mee en er was live muziek.
In een dialoog met raadsleden op 5 juni spraken zo’n 30 vluchtelingen zich uit
over obstakels die zij ervaren in de toegang tot de zorg, het vinden van werk, en
het leren van de taal. Deze dialoog willen we in 2019 zeker voortzetten.
Op 22 juni deden BOOST en de Refugee Academy van de VU mee in de festivalweek van We Make The City, met een grote conferentie bij BOOST over het
belang van tussenruimte voor een inclusieve stad. Ruim 100 mensen van binnen
en buiten BOOST confereerden mee.
Tussen vrolijke opblaasbeesten en fruitcocktails luidden ruim 100 BOOSTers
op vrijdagavond 20 juli samen de zomervakantie in.
Midden in de zomer, op 24 augustus, deed nieuwe burgemeester Femke Halsema
BOOST aan tijdens haar rondje ‘gesprekken met gewone Amsterdammers’ door
de hele stad.
Zo’n 75 bezoekers namen op 26 oktober deel aan de literaire avond Vechten
tegen windmolens, die door vluchtelingen en vrijwilligers van BOOST was
georganiseerd.
Tijdens een feest op 7 december zette BOOST al haar vrijwilligers in het zonnetje.

Sport en ontspanning
In 2018 bouwde BOOST de sport- en andere activiteiten ter ontspanning verder uit.
BOOST is niet alleen een plek om hard te werken, maar ook om contact te maken en
ontspannen met elkaar op te trekken. Dat kon dit jaar op verschillende manieren.
Voetballen op dinsdagavond is vanaf de allereerst dag van BOOST vaste prik, en werd
ook in 2018 nog steeds druk bezocht. Het is een van de momenten waarop ook een
aantal oud-deelnemers weer naar BOOST komt; om een balletje te trappen, en weer
even bij te praten.
Sinds september 2018 verzorgt de Boksschool Bijlmerbajes wekelijks kickbokslessen in
de gymzaal van BOOST. Nieuwkomers, buurtbewoners en boksschoolleden komen daar
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samen om te sporten. De toegang is laagdrempelig, en er zijn steeds meer BOOSTers
mee gaan doen, waaronder een aantal enthousiaste vrouwen.
Om sporten en bewegen onder vrouwen te stimuleren is er in 2018 een pilot begonnen
met yoga voor vrouwen bij BOOST. Deze yogalessen werden aangeboden door De
Yogazaak en gestimuleerd vanuit de Gemeente Amsterdam. De lessen werden eerst
verzorgd op woonlocaties in de stad, zoals Riekerhaven, maar daar bleek de aanloop niet
groot te zijn. Bij BOOST blijkt de motivatie om mee te doen groter. De pilot is inmiddels
omgezet in reguliere programmering van 2 yogalessen per week.

4. MEEDOEN
BOOST is een voorziening die wordt georganiseerd voor en door buurtbewoners en
vluchtelingen samen. Zowel het programma als de ontmoetingsplek worden, op een kleine betaalde staf na, helemaal in zelfbeheer gerund door mensen die zich daar vrijwillig
voor inzetten. In 2018 groeide het aandeel dat vluchtelingen namen in de organisatie.
Er is ruimte voor uiteenlopende werkzaamheden, waarin talenten ingezet en verder ontwikkeld kunnen worden. Ook is er altijd ruimte voor wie een nieuw programmaonderdeel
of evenement wil organiseren.

De hardloopgroep die ook in 2018 iedere zaterdagochtend bij BOOST bij elkaar kwam,
kent een lange geschiedenis. De eerste hardlopers, nieuwkomers en buurtbewoners,
kennen elkaar al sinds begin 2016, van het buurtproject HOOST Mauritskade. De startplek verhuisde naar het AZC Bijlmerbajes, totdat het AZC naar Amsterdam Nieuw-West
verhuisde. Vanaf dat moment werd BOOST het vaste vertrekpunt op zaterdagochtend. In
de groep zitten vluchtelingen en buurtbewoners. In 2018 deden zij mee aan verschillende
hardloopwedstrijden in het hele land.

In het afgelopen jaar deden nieuwkomers mee in:

In samenwerking met Stichting Philomela is er ook een zangkoor actief bij BOOST, dat
wekelijks repeteert. Er doen inmiddels mensen met 14 verschillende nationaliteiten mee,
die samen liederen afkomstig uit de hele wereld zingen. Het koor trad in 2018 een aantal
keren binnen en buiten BOOST op, onder meer op 5 mei, tijdens de vrijheidsmaaltijd met
de buurt.

•

Het hele jaar door organiseerde lokaal initiatief Buurtbuik op maandagavond een buurtdiner in de keuken en ontmoetingsruimte van BOOST. Behalve onze deelnemers en vrijwilligers schoven hier altijd ook veel buurtbewoners en een vaste groep bezoekers van
Buurtbuik aan. Vrijwilligers van dit initiatief koken een gratis maaltijd met overgebleven
etenswaren uit lokale winkels. BOOST stelt hiervoor de ruimte om niet beschikbaar.

•

Arabische les en taalcafé
Twee bijzondere activiteiten in het programma aanbod van BOOST waren de Arabische
les en vanaf september 2018 ook een Arabisch taalcafé. Bij beide onderdelen konden
drie vluchtelingen hun taal- en didactische talenten inzetten om een aantal deelnemers
uit de stad te trainen in een betere Arabische taalbeheersing. Vriendschappen ontstonden
daarna als vanzelf. Verwachting is dat het animo voor de bijzondere lessen bij BOOST
ook in 2019 zal aanhouden.
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•
•

•
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het keukenteam, dat de dagelijkse lunch en incidentele catering verzorgt,
het koffiebar team, dat 5 dagen per week zorgt voor koffie en thee voor iedereen
die meedoet bij BOOST, incidenteel de bar verzorgt bij evenementen, en
altijd beschikbaar is voor een praatje,
het beheerteam, dat zorg draagt voor opening en sluiting, het schoonhouden
van het pand en klein onderhoud, en voor op- en afbouw van evenementen,
het communicatieteam, voor fotografie, redactiewerk en bijhouden van o.a.
de website en nieuwsbrief,
incidentele programmering, waaronder een culturele avond en een dialoog met
raadsleden,
het Eritrea team, dat zich inzet voor participatie van Eritrese vluchtelingen, en
BOOST daarover gevraagd en ongevraagd advies geeft,
in de organisatie en begeleiding van een aantal programma onderdelen,
waaronder de Arabisch les en taalcafé en het naaiatelier,
in de representatie van BOOST in uiteenlopende gesprekken met stakeholders,
onder meer met burgemeester Halsema.
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5. INGEBRUIKGEVING EN BEZOEK VAN ONZE LOCATIE
Het pand van BOOST werd ook geregeld door externe partijen gebruikt. Daarbij zochten
we altijd een win-win, vertelden we de nieuwe bezoekers over BOOST, en probeerden
we nieuwe ontmoetingen tot stand te brengen. In 2018 maakten de volgende organisaties
gebruik van de locatie van BOOST.

•

•

•

•
•
•

•
•

Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam organiseerde in januari en in juni
een bijeenkomst voor de buurt over de aanpak van ratten in de wijk, waar beide
keren zo’n 40 buurtbewoners aan meededen. Op 21 maart was BOOST een van de
stemlocaties voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er kwamen zo’n 300 buurtbewoners langs. En met voorlichtingsmateriaal van de gemeente besteedden we
in een van onze infocafés aandacht aan het thema lokale democratie.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen deden ook een aantal
politieke partijen BOOST aan. De Partij van de Arbeid streek zelfs een week lang bij
ons neer met een zogenoemde buurtbivak, en organiseerde ook haar nieuwjaarsborrel bij BOOST; een goed moment ook voor ons om te netwerken.
In een samenwerking tussen de gemeente en de Hogeschool van Amsterdam vond
er in februari een grote kick-off bijeenkomst plaats over ondernemend participeren
vanuit de wijk. Hier deden 150 professionals aan mee. BOOST werd daarna een
van de initiatieven in een pilotstudie naar dit onderwerp.
De HVA was 3 dagen te gast bij BOOST voor een conferentie over bewonersinitiatieven in mei, met 100 bezoekers. Eind augustus was de afdeling CMV van de
HvA bij BOOST voor de introductieweek voor haar 150 eerstejaarsstudenten.
Na een tijdelijk onderdak bij BOOST voor de reguliere trainingen in 2017,
organiseerde Hack Your Future in januari bij ons het slotdiner van hun cursusjaar,
waar maar liefst 80 mensen aan tafel gingen.
In april gaven we ons pand in gebruik aan Topkapi films voor de opnames van een
aantal scènes van een film van Mijke de Jong. Dit leidde tot een mooie samenwerking op de set, en een infocafé voorafgaand. Naar verwachting zal de film in
2019 ook bij BOOST worden vertoond.
Niet voor het eerst streek Voorjebuurt in oktober 2018 weer neer bij BOOST voor
een workshop crowdfunding voor initiatieven. Een workshop waar wij ook zelf
gebruik van konden maken.
Last but not least noemen we een aantal bezoeken van de politie in oktober en
november. Vanuit de ambitie om proactief meer verbinding tot stand te brengen
tussen de politie en groepen in de samenleving met wie de politie in haar werk te
maken heeft, als handhaver en als rechtsbeschermer, vonden bij BOOST een
aantal trainingsdagen plaats, waar zeker 90 agenten aan deelnamen. Tijdens de
lunch organiseerden we informele gesprekken met de deelnemers van BOOST.
Deelnemers van BOOST konden nader kennis maken met het werk van de
politie in een infocafé waar we in 2019 nog vervolg aan willen geven.
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Ook ontvingen we in 218 weer een aantal organisaties en personen die graag meer over
onze plek en aanpak wilden weten.
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In augustus ontvingen we de nieuwe burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema.
Stichting Doen bracht samen met Sybilla Dekker, voorzitter van het Goede Doelen
Platform, een bezoek aan BOOST.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kwam de fractie van D’66 op
werkbezoek.
Er waren werkbezoeken van studenten van de Montfort University, de Universiteit
van Leuven, de Hogeschool van Amsterdam & Amsterdam Cares, en van ‘Migration
and Populations Dynamics’ van de Universiteit van Amsterdam. En Starters 4
Communities deed BOOST aan ter inspiratie van een nieuwe groep ‘starters’.
Er waren uitwisselingen met professionals van de Impact Hub, met het team Entree
van de Dienst Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam, met
een aantal Deense ambtenaren, en met een groep professionals uit Kroatië die
met BOOST en het zorgcafé van Dokters van de Wereld spraken over
psychologisch welzijn van vluchtelingen.
In het kader van BOOST naar Banen kregen we bezoek van de ABN AMRO.
Samen met een bestuurder van stadsdeel Oost ontvingen we de initiatiefnemers van
BOOST Arnhem, en enkele van hun stakeholders, waaronder een wethouder van de
gemeente, voor een uitwisseling over de kansen van een BOOST in Arnhem.
Vlak voor het einde van het jaar kwamen de coördinatoren van De Sluis uit
Zaanstad bij ons langs. De Sluis is net als BOOST een ontmoetingscentrum voor en
door vluchtelingen en buurtbewoners. Samen maakten we goede voornemens voor
verdere uitwisseling en samenwerking in 2019.

