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VOORWOORD

Dit is ons derde jaarverslag. Op het moment van verschijnen
bestaat BOOST al 4 jaar.
We zijn sinds onze start halverwege 2016 uitgegroeid
van een lokaal buurtinitiatief om vluchtelingen en
buurtbewoners met elkaar in contact te brengen, tot een
bekende voorziening in de stad. Jaarlijks trekken ruim 500
unieke Amsterdammers met en zonder vluchtachtergrond
hier dagelijks met elkaar op om op een informele manier te
werken aan taal, integratie, perspectief en een inclusieve
stad.
Dit verslag is iets anders van opzet dan dat van de
voorgaande twee jaren. Het schetst de ontwikkelingen
in het afgelopen jaar, en geeft inzicht in door wie en hoe
wordt meegedaan bij BOOST, aan de hand van een aantal
cijfermatige gegevens. Die gegevens hebben we verzameld
in enkele peilingen onder deelnemers en vrijwilligers. Ook
vertelt dit verslag de verhalen van vijf mensen die voor
korte of langere tijd bij BOOST meededen of nog doen.
We hopen dat daaruit spreekt hoe mensen met en zonder
vluchtachtergrond zich inzetten, en hoe BOOST daar
een bijdrage aan kan leveren. Het verslag bevat ook een
overzicht van onze activiteiten in drie pijlers in 2019; taal,
ontmoeting en ontwikkeling, en de ontmoetingsplek die we
samen runnen in zelfbeheer. De laatste twee hoofdstukken
gaan in op de organisatie van BOOST, samenwerking met
andere partijen, en onze financiën.
Dit voorwoord benut ik heel graag ook om dank en grote
waardering uit te spreken; voor alle vluchtelingen die zich
hier inspannen om op een positieve manier mee te doen in
onze samenleving en die mee vorm te geven, voor de grote
groep betrokken vrijwilligers en alle tijd, aandacht, expertise
en plezier die zij willen geven en ontvangen, voor ons kleine
team dat zich met zoveel energie en toewijding inzet, en
voor de gemeente, fondsen, partnerorganisaties en mensen
die ons in 2019 steun en vertrouwen hebben gegeven.
Samen maken we BOOST.
Ramon Schleijpen,
Coördinator BOOST
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HET VERHAAL VAN ORANOS

INBURGEREN
MEEDOEN
TROTS
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Oranos (29), een hoogopgeleide Afghaanse vrouw, is tweeënhalf jaar geleden naar Nederland gekomen. Na een moeilijke eerste tijd met omzwervingen
door heel Nederland verblijft zij sinds het najaar van 2018 in Amsterdam. Ze
kende hier niemand en moest – en wilde – hier haar eigen plekje verwerven.
Een maand na haar aankomst in Amsterdam heeft haar klantmanager Oranos
daarom aangeraden naar BOOST te gaan voor hulp met haar inburgering.
Ze is hier op een dag binnengelopen en werd meteen warm ontvangen door
Leontien, de floormanager van BOOST. Oranos kan zich nog goed herinneren dat zij haar informeerde over de verschillende mogelijkheden bij BOOST,
de activiteiten die hier aangeboden werden en dat ze hier andere mensen
kon ontmoeten. De volgende dag is ze daarom meteen teruggegaan naar
BOOST, heeft er gegeten en met andere mensen kennisgemaakt. Sindsdien
is ze vrijwel dagelijks bij BOOST voor taallessen, taalcafés, het eten, de huiswerkbegeleiding en de leuke feesten die BOOST organiseert.

“ALS BOOST ER NIET WAS GEWEEST,
ZOU IK ME NU NIET ZO GOED
VOELEN”
Oranos vertelt dat BOOST haar veel heeft gebracht. Ze heeft hier niet alleen
vriendinnen gevonden, maar ze heeft ook snel de taal kunnen leren door de
gratis lessen en de persoonlijke aanpak van BOOST. Ze vertelt dat als er iets
niet duidelijk was in de les, ze na afloop van de les of tijdens de individuele
huiswerkbegeleiding meteen om verduidelijking kon vragen. Daarnaast heeft
ze tijdens de taalcafés veel kunnen oefenen. Inmiddels is ze bijna klaar met
haar inburgering. In september hoopt ze te starten met een MBO4 opleiding
tot apothekersassistente. Hoewel ze in Afghanistan al een universitaire bacheloropleiding in scheikunde en biologie heeft afgerond, heeft ze besloten
om hier niet mee verder te gaan omdat het dan langer zou duren voordat ze
aan de slag kan. Haar leven heeft al lang genoeg stilgestaan en ze kan niet
wachten om in september te starten met haar studie en als apothekersassistente aan de slag te gaan. Ook dan verwacht ze nog bij BOOST te zullen
komen, voor de mensen en voor hulp met het schrijven van Nederlandse verslagen. Er is namelijk geen andere plek waar ze zo goed huiswerk kan maken
als bij BOOST.
De kennismaking met BOOST heeft het niet alleen makkelijker gemaakt om
haar plekje in Amsterdam te vinden, het heeft haar leven echt verrijkt.
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1.
OVERZICHT
EN
ONTWIKKELINGEN
2019

BOOST was ook in 2019 voor veel vluchtelingen in
Amsterdam, en daarbuiten, een bekende en betrouwbare
voorziening waar je naartoe kunt gaan om de Nederlandse
taal te leren en te oefenen, om in contact te komen met
Nederlanders en andere vluchtelingen, om mee te doen
aan uiteenlopende activiteiten, je te oriënteren op de
samenleving, tal van vragen te stellen, mee te helpen in de
organisatie, netwerken te bouwen en vriendschap te sluiten.
Behalve dat bleef BOOST ook een maatschappelijk initiatief
waarin ruim 150 Amsterdamse vrijwilligers - met en zonder
vluchtachtergrond - samen een divers programma en een
welkome ontmoetingsplek organiseren die vluchtelingen de
nodige aanknopingspunten bieden om stappen vooruit te
zetten in deze, voor hen nieuwe samenleving.
Hoe ziet die deelnemersgroep bij BOOST er uit? Waar
komen mensen vandaan, hoe lang doen ze mee? Wat
doen ze bij BOOST, en daarbuiten?
De gegevens over de deelnemers van BOOST die
in dit jaarverslag zijn opgenomen, zijn gebaseerd
op een anonieme enquête onder beide groepen,
die gedurende twee weken in januari 2020 heeft
plaatsgevonden. Naar schatting 80% van de
deelnemers heeft aan deze enquête deelgenomen.
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MAN / VROUW / NVT

LAND VAN HERKOMST?

Van de deelnemers van BOOST is 43% vrouw, en 57%
man. De leeftijden variëren van 16 tot 76 jaar. De gemiddelde leeftijd van de mannen is 34 jaar, van de vrouwen is
dat 38 jaar.
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Egypte
China
Pakistan
Nigeria
Jemen
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Het aantal vrouwen onder de deelnemers van BOOST valt
op. Vaak zien we dat vrouwelijke vluchtelingen zijn ondervertegenwoordigd in werk, scholing en activiteiten. Vrouwen
doen onder andere minder mee omdat zij veelal druk zijn
met de zorg voor kinderen, en soms ook door traditionele
rolpatronen. Dat laatste is zeker niet altijd het geval; veel
vrouwen hebben wel degelijk de ambitie om te leren en
werken. We zetten bij BOOST al een paar jaar in op programmering en persoonlijke begeleiding om vrouwen te stimuleren en ondersteunen om in zichzelf te investeren en
mee te doen. Dat doen we onder meer met fietslessen voor
vrouwen, zorgcafé, persoonlijke informele aandacht, vrouwencafé, naaicursussen. Of in samenwerking met bijvoorbeeld het coachingsprogramma voor vluchtelingenvrouwen
van Netwerk Pro.
Onze aanpak lijkt wel vruchten af te werpen. In 2017 bedroeg
het aandeel vrouwen in de taalles ca. 10%, in 2018 was dit
gestegen naar ruim 20%. De enquête uit januari komt uit op
43% vrouwelijke deelnemers.
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WAT IS JE STATUS?
Bij BOOST doen vluchtelingen met en zonder verblijfsstatus mee. De monitor van januari 2020 gaf de
volgende percentages aan.

%

WAAR WOON JE?
We hebben de deelnemers ook gevraagd naar hun postcode, om in kaart te brengen waar zij op dat moment woonden, en hoe lang zij al meedoen bij BOOST.
Onze deelnemers komen uit de hele stad, en zelfs ook van
daarbuiten. Van de Amsterdamse vluchtelingen die meedoen bij BOOST komt ongeveer een derde deel uit stadsdeel Oost. Ruim een kwart van de deelnemers, waaronder
enkele tientallen bewoners van de 24-uursopvang in de
Derkinderenstraat - komt uit stadsdeel Nieuw-West. De percentages deelnemers uit de vijf andere stadsdelen bevinden zich tussen de 10 en 20 %.

PERCENTAGE DEELNEMERS PER STADSDEEL
9
● Statushouder:
(Tijdelijke) verblijfsvergunning en in principe
zelfstandig gehuisvest
● Asielzoeker:
In asielprocedure, in principe verblijvend in AZC
● Ongedocumenteerd:
Vluchtelingen zonder verblijfsstatus; deels in
afwachting van (her)start procedure, deels
uitgeprocedeerd, deels zgn Dublinclaimant
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Deelnemers buiten Amsterdam: Almere 2x, Amstelveen 6x,
Badhoevedorp 1x, Diemen 3x, Hengelo 1x, Merkelbeek 1x,
Wageningen 1x, Zutphen 2x.
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HOE DOE JE MEE BIJ BOOST?
Uit de volgende grafiekjes komt naar voren aan welke
activiteiten de deelnemers bij BOOST vooral meedoen, hoe
vaak per week ze dat doen, en over welke periode.
Een kwart van de deelnemers doet op 1 of 2 dagen per week
mee; eenzelfde aandeel doet op 4 of 5 dagen per week mee.
Verreweg het grootste deel (de helft) doet 3 dagen per week
mee. Dat is goed te verklaren uit het feit dat de populaire
taallessen van BOOST een schema kennen van 3 dagen
per week les, met steeds 2 uur les per dag.
Aan de taallessen doen ruim 150 unieke deelnemers mee.

bevestigt onze aanname dat BOOST voor een aanzienlijk
aantal vluchtelingen kan functioneren als een springplank;
aanknopingspunten bieden om daarna zelf verdere stappen
te zetten. Voor een kleine groep is BOOST wellicht een plek
om zelf van betekenis te kunnen blijven, bijvoorbeeld als
vrijwilliger.

HOE LANG DOE JE MEE BIJ BOOST?
5
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Veelzeggend is de grafiek hieronder, die aangeeft hoelang
mensen meedoen bij BOOST.
De meeste deelnemers doen minder dan een jaar mee
(bijna ⅔). Ongeveer een kwart is tussen de 1 en 2 jaar bij
BOOST, en slechts 5% doet al langer dan 2 jaar mee. Van
de mensen die minder dan een jaar meedoen bij BOOST
behoort een deel tot de groep ongedocumenteerde vluchtelingen. Zij verkeren in een onzekere situatie en zijn niet
gesetteld, waardoor ze sneller en vaker ook weer uit het
beeld van BOOST verdwijnen.
Toch kunnen we zeggen dat wat we in de praktijk ervaren,
in deze cijfers is terug te vinden. Dat er bij BOOST steeds
weer nieuwe gezichten te zien zijn, dat mensen BOOST na
een of twee jaar weer achter zich laten, en dat er slechts
een klein groepje min of meer vaste deelnemers is. Het
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2019 was een druk jaar voor BOOST, waarin de toeloop
en deelname aan activiteiten verder groeide. Wat we in
2019 allemaal organiseerden wordt uitgebreid beschreven
in hoofdstuk 2. De belangstelling voor het omvangrijke
taalprogramma van BOOST nam ook verder toe; zozeer
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dat we op de momenten van inschrijving voor de taallessen
helaas binnen een dag al tientallen gegadigden op een
wachtlijst moesten plaatsen. Voor velen van hen boden ons
dagelijkse taalcafé en taaltheater uitkomst om toch direct
laagdrempelig de Nederlandse taal te kunnen oefenen.
Dat gold zeker voor de tientallen ongedocumenteerde
vluchtelingen die meedoen bij BOOST. Voor hen zijn we
een van de weinige plekken waar zij zich thuis voelen en
op een eenvoudige en gelijkwaardige manier met andere
vluchtelingen en Amsterdammers kunnen meedoen.

WAT DOE JE BUITEN BOOST?
Behalve naar de activiteiten die de deelnemers ondernemen bij BOOST, is ook gevraagd wat zij naast BOOST nog
meer doen. Dat levert een gevarieerd beeld op. Voor beide
grafiekjes geldt dat men meerdere activiteiten kon aangeven.
60
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Vrijwilligers- Sport
werk
(bij een
vereniging)

Overig

Overig: ASKV 5x, computerles 1x, huishouden/kinderen 7x,
kerk activiteit 1x, Nederlandse les 2x, niks 18x, thuis Nederlands
oefenen 1x, voetbal met vrienden 2x, Wereldhuis 2x, werk
zoeken 1x.

ONGEDOCUMENTEERDE
VLUCHTELINGEN
Verbetering van de positie van ongedocumenteerden was in
2019 een belangrijk thema voor Amsterdam. Op 1 juli ging
officieel de 24-uursopvang voor 500 ongedocumenteerde
vluchtelingen van start. Een driejarige pilot in samenwerking
met het Rijk en vier andere gemeenten. Het programma biedt
deelnemers, met een keten van samenwerkingspartners,
gedurende maximaal 1,5 jaar een veilige woonplek, de
nodige ondersteuning in juridische procedures, en een
palet aan activiteiten om mee te doen in de stad en weer
de nodige veerkracht en skills op te bouwen. Ambitie is om
ongedocumenteerde vluchtelingen met rust, veiligheid en
ondersteuning weer in staat te stellen om te werken aan
een reëel toekomstperspectief, hier of elders. BOOST dacht
in het najaar van 2018 mee over de uitwerking van deze
aanpak. Sinds 1 juli 2019 zijn we als een van de participatie
aanbieders officiële partner in de keten.
Eén van de opgaven in de voorbereiding van de 24uurs opvang was het vinden van voldoende geschikte
opvanglocaties in de stad. Onze ontmoetingsplek stond
geruime tijd op de lijst van beoogde panden om gedeeltelijk
als opvanglocatie te gaan dienen. De gemeente, BOOST
en de buurt zouden zich in het najaar van 2019 buigen over
de vraag hoe een geslaagde combinatie van wonen en
activiteiten er uit zou kunnen gaan zien. Nog voordat dat
gebeurde, vernamen we dat de gemeente inmiddels beter
geschikte locaties op het oog had. Het betekende voor
BOOST flink wat druk van de ketel en de mogelijkheid om
alle activiteiten in dezelfde omvang en voor een grote groep
vluchtelingen met en zonder status te blijven organiseren.
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WOONSITUATIE VAN 51
ONGEDOCUMENTEERDE DEELNEMERS

37

De ongedocumenteerde mensen die naar BOOST komen,
doen niet allemaal mee in de reguliere programma’s. Een
deel van hen komt naar BOOST voor een veilige plek
en soms ook alleen een maaltijd. Aan activiteiten doen
zij onregelmatiger mee. Zij zijn waarschijnlijk minder
vertegenwoordigd in de cijfers in dit jaarverslag.
De toeloop van ongedocumenteerden naar BOOST is in
2019 wel degelijk gegroeid. En deze stijgende lijn zet in
2020 door. Veel ongedocumenteerden melden zich voor
een plekje in de taalles. Met name de beginnersgroepen
raken daardoor snel vol. Met als gevolg dat een aantal
ongedocumenteerden terecht komt op de wachtlijst. Zij
kunnen vanwege hun gebrekkig Nederlandse taalniveau
niet zo makkelijk instromen in een hogere lesgroep. Het
zorgt er mede voor dat ongedocumenteerde deelnemers
zijn oververtegenwoordigd in de beginnersgroepen en in
het laagdrempelige taaltheater, dat ook dagelijks wordt
gegeven.
Het zegt overigens niets over de ijver en het succes
waarmee sommige activiteiten worden gevolgd.
We zien wel verschillen tussen de deelnemers met en
zonder verblijfsdocumenten. Statushouders in de taalles
bereiden zich voor op een inburgeringsexamen, op een
toelating tot een opleiding, willen hun taalbeheersing
verbeteren in aanvulling op de lessen bij een taalschool.
Contacten bij BOOST spreken ze aan om verder te komen

in de Nederlandse maatschappij, of om uitkomst te bieden
in onze bureaucratie. Voor ongedocumenteerden is de
meerwaarde van BOOST soms minder direct zichtbaar.
Een fietsles, computerles of Engels biedt duidelijke skills,
koffie en een lunchmaaltijd zijn tastbaar, maar wat is
precies de meerwaarde van het programma Nederlands.
De warme contacten die met name jonge Eritrese Dublinclaimanten onderhouden met hun taaldocenten en andere
volwassen vrijwilligers bij BOOST duiden op het belang van
menselijk contact, respect, liefdevolle aandacht. Met een
paar woorden Nederlands kun je al communiceren en je
bovendien verdienstelijk maken als vrijwilliger in de keuken,
de koffiebar of het pandbeheer bij BOOST; iets dat we flink
wat ongedocumenteerde deelnemers zien doen.
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DE VRIJWILLIGERS VAN BOOST

20

De vrijwilligers vormen een essentiële factor in het succes
van BOOST. Bij het hele taalprogramma zijn zo’n 70 vrijwilligers betrokken; mensen met een onderwijsachtergrond die
les geven, coaches bij het taalcafé, acteurs in het taaltheater en individuele huiswerkbegeleiders. Bij het diverse
programma voor ontmoeting en ontwikkeling zijn zowel
vrijwilligers en teamleden van BOOST, als professionals en
vrijwilligers van collega-organisaties betrokken. In de keuken, koffiebar en het pandbeheer doen hoofdzakelijk vrijwilligers met een vluchtachtergrond mee. Het zorgcafé draait
helemaal op vrijwilligers met een professionele achtergrond
in de zorg en vrijwillige tolken.
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Het verdient bijzondere vermelding in dit verslag dat BOOST
in 2019 is voorgedragen voor een Appeltje van Oranje. Dit
is de jaarlijkse prijs van het Oranjefonds voor sociale projecten in Nederland, die in 2019 uitging naar projecten waarin
de kracht van vrijwilligers centraal staat. Met een door vrijwilligers gemaakt filmpje vol enthousiaste BOOST-ers behaalden we in de landelijke stemronde een eervolle tiende
plaats.
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Van de vrijwilligers van BOOST hebben 82 mensen
begin 2020 meegewerkt aan een enquête, dat is ruim
50%. De vluchteling vrijwilligers hebben niet alle
vragen ingevuld.
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Van de 82 geënquêteerde vrijwilligers is het land van herkomst
57 keer Nederland. De 25 geënquêteerde vrijwilligers met een
niet-Nederlandse achtergrond hebben een gevarieerde
herkomst.
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Facilitair behelst de keuken, koffiebar, pandbeheer en
communicatie. Het programma bestrijkt de activiteiten gericht
op ontmoeting en ontwikkeling, zoals fietsles, computerles, en
Engels. Vrijwilligers en betaalde krachten die vanuit andere
organisaties meedoen bij BOOST zijn niet meegeteld. Het
zorgcafé en haar vrijwilligers komt elders in dit verslag aan bod.

Oost

HOEVEEL DAGEN PER WEEK BEN
JE28BIJ BOOST?

West
Zuid

1

Zuidoost
Buiten Amsterdam

34

De vrijwilligers van BOOST komen uit heel Amsterdam, en van
daarbuiten: Edam 1x, Zaandam 1x, Diemen 2x, Amstelveen 1x,
Lelystad 1x. NB Er deden geen vrijwilligers mee uit Amsterdam
Noord.

Bij welke activiteiten van BOOST zijn de vrijwilligers betrokken? En hoeveel tijd besteden zij daar aan? Doorgaans bestrijkt een activiteit per dag ongeveer 2 uur. Dat geldt zowel
voor de taalles en taalcafe, als voor een taak in het beheer
of de keuken. Sommige vrijwilligers maken op een dag
meer uren.

VOOR WELKE ACTIVITEITEN
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We vroegen de vrijwilligers ook naar hun achtergrond en
andere activiteiten.
Een kwart van de vrijwilligers verricht buiten BOOST ook
betaald werk. Ruim de helft is gepensioneerd. Voor een deel
van onze vrijwilligers - met en zonder vluchtachtergrond - is
BOOST de plek waar zij overdag veel tijd doorbrengen en
wordt hun vrijwilligerswerk in het kader van de participatiewet aangemerkt als dagbesteding. Regelmatig is een klein
aantal studenten in het kader van hun studie, stage of onderzoek vrijwillig bij BOOST aan het werk.
De vrijwilligers brengen een enorme expertise en netwerk
mee, waar de deelnemers naast de aangeboden activiteiten
op allerlei manieren van kunnen profiteren.
Iets minder dan de helft van de geënquêteerde vrijwilligers
geeft aan naast BOOST ook ander vrijwilligerswerk te doen
(39) in de volgende sectoren.
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HET VERHAAL VAN ANNA

BETEKENIS GEVEN
PARTICIPEREN
UITDAGING

19

Anna, een gepensioneerde orthopedagoge, is vanaf de start bij BOOST

betrokken. Ze hield zich in haar professionele carrière als onderwijsadviseur bezig met onderwijsvernieuwing en kwam door interesse en een
buitenlandse stage al snel terecht bij het onderwijs in het Nederlands als
tweede taal. Zo heeft zij veel leerkrachten getraind en gecoacht in de
NT2-didactiek. Met haar pensioen in aantocht was ze op zoek naar andere
manieren om zichzelf nuttig te maken want pensioen, dat was niets voor
Anna. Ze woonde bij HOOST Mauritskade - de voorloper van BOOST - om
de hoek, dus de keuze om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij BOOST
was snel gemaakt. Sindsdien geeft ze twee, soms drie, dagdelen in de
week Nederlandse les aan nieuwkomers bij BOOST. Zij is gestart met het
lesgeven aan beginnersgroepen en heeft inmiddels groepen van alle niveaus begeleid. Anna vertelt dat elke groep zijn eigen uitdaging biedt.
Ze vindt het mooi om de beginners de beginselen van de taal te leren en
ziet het als een mooie beloning als nieuwkomers dit oppakken. Bij de gevorderden is het volgens Anna juist interessant om te zien dat mensen zo
snel de taal willen en kunnen leren zodat ze hun talenten ook in Nederland
kunnen gaan benutten.

“JE KUNT BIJ BOOST VEEL GEVEN
AAN NIEUWKOMERS, MAAR JE KRIJGT
ER ZELF OOK VEEL VOOR TERUG”
Anna vertelt dat BOOST anders is dan andere taalscholen. Het is een veilige plek voor mensen die hier komen en er is – in tegenstelling tot veel andere taalscholen – veel ruimte voor persoonlijke aandacht en begeleiding.
Ze komt zelf ook erg graag bij BOOST. Ze denkt dat ze de nieuwkomers bij
BOOST iets te bieden heeft en dat haar achtergrond haar in staat stelt hen
goed te helpen met het leren van de taal. Ze ziet mensen duidelijk groeien
bij BOOST. Daarnaast vindt ze het vooral erg leuk om te doen. Het vrijwilligerswerk bij BOOST maakt niet alleen dat ze zichzelf nuttig voelt, het geeft
haar leven na haar pensionering ook betekenis. Zo is het met pensioen zijn
erg plezierig, aldus Anna.
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2.
ACTIVITEITEN
BOOST
2019

BOOST combineert een gastvrije ontmoetingsplek met een divers programma. Door die combinatie komen er dagelijks zowel veel vluchtelingen
als Nederlanders bij elkaar, hetgeen BOOST voor
beide groepen tot een aansprekende en relevante
plek maakt.
De activiteiten van BOOST waren in 2019 georganiseerd langs drie lijnen:
● Een omvangrijk taalprogramma
● Een divers programma gericht op
ontmoeting en ontwikkeling
● De organisatie van de ontmoetingsplek
in zelfbeheer
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TAALPROGRAMMA
Bij BOOST komen veel vluchtelingen die intrinsiek gemotiveerd zijn om de taal te leren en mee te doen aan het taalprogramma. Soms zijn zij vanwege hun inburgeringexamen
verplicht om dat te doen, en is BOOST een plek om naast
een formele taalschool de taal te leren beheersen. Voor anderen is BOOST een plek waar intensief en op een open,
vrije manier kan worden geoefend met de Nederlandse taal.
Taal is voor de meeste deelnemers de eerste aanleiding om
naar BOOST te komen. Van daaruit kan men contact maken
en mee gaan doen met andere activiteiten, binnen en/of buiten BOOST. De belangstelling voor het taalprogramma van
BOOST is groot. Iedere middag doen er enkele tientallen
mensen mee aan het taaltheater en taalcafé. Voor de Nederlandse les, waar wekelijks zo’n 120 tot 150 mensen 3x 2
uur aan meedoen, bestaat sinds geruime tijd een wachtlijst.
Vanwege de grote omvang van het taalprogramma van
BOOST is de coördinatie daarvan in het najaar van 2019
uitgebreid met een extra betaalde kracht.
We schetsen een aantal ontwikkelingen binnen het taalprogramma in 2019.

NEDERLANDSE LES

Het lesprogramma is flink uitgebreid, zowel bij de beginnersgroepen (A0<) als bij de gevorderde groepen (A2 t/m B2).
Het lesprogramma bestaat uit 25-30 docenten waarvan er 8
NT2-gecertificeerd zijn.
Enkele keren per jaar vond doorstroming naar volgende
lesgroepen plaats. Voor de beginnersgroepen werd een
periode van 10 weken aangehouden, voor de gevorderde
groepen lag de doorlooptijd op 16-24 weken.
In 2019 is er meer accent komen te liggen op het uitwisselen en delen van expertise van de NT2-docenten en andere taalaanbieders, de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal,
meedenken over niveaubepaling, doorstroming, toetsing en
differentiatie.

TAALCAFÉ

Het taalcafé is in 2019 meer gaan samenwerken met een
aantal vrijwilligersplatforms. Mensen konden op een laagdrempelige manier voor een of meerdere dagen actief meedoen als coach in het taalcafé, en op deze manier kennis
maken met BOOST.
Er is meer aandacht gekomen voor differentiatie, en de bedoeling is dit in 2020 nog verder op te pakken. Er is veel
belangstelling van beginners, waaronder veel mensen uit
de 24-uurs opvang. Na afloop van het dagelijkse taaltheater
oefenen zij graag nog meer in het taalcafé. Om deze groep
beter te begeleiden, werken we aan verdere differentiatie
in het taalcafé, zodat meer beginners hier terecht kunnen.
Taalcoaches hebben een training gevolgd van de docent
taaltheater, met als thema ‘taalcafe met beginners’. “Ik zit, ik
ga zitten, ik sta op; dat kun je herhalen en laten zien!”

TAALCAFE PLUS

Taalcafé Plus vond twee dagen per week plaats, met een
vaste groep docenten. Hier wordt veel aandacht besteed
aan het lezen en bespreken van dag- en weekbladen.

TAALTHEATER

Het taaltheater is uitgebreid naar 5 dagen per week. Deelnemers kunnen op inloop meedoen. Het aantal deelnemers
groeide in 2019 tot een gemiddelde van 10-20 personen.
Op drukke dagen waren dat er zelfs rond de 25.

HUISWERKBEGELEIDING

De huiswerkbegeleiding kreeg in 2019 zowel meer vrijwilligers als deelnemers. Dagelijks nemen 5-10 mensen deel
aan de huiswerkbegeleiding.

DICTEE

Op initiatief van enkele vrijwilligers uit de huiswerkbegeleiding wordt sinds het najaar van 2019 een keer per week een
dictee klas georganiseerd, waar veel belangstelling voor is.
Hier kunnen deelnemers hun schrijf- en luistervaardigheid
oefenen. Er is een groep op beginnersniveau en één voor
gevorderden.
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PROGRAMMA VOOR ONTMOETING
EN ONTWIKKELING
De mensen - met en zonder papieren - die BOOST weten
te vinden, hebben verschillende ambities en behoeftes.
We spannen ons in om onze deelnemers in aanvulling op
het taalprogramma, voldoende maatwerk te bieden en een
divers palet aan onderwerpen en thema’s voor bijeenkomsten.

● We organiseren een aantal reguliere lesprogramma’s

waarin relevante skills geoefend kunnen worden:
Engelse les en Engels taalcafe, computerlessen,
fietslessen voornamelijk voor vrouwen, en naailessen
in samenwerking met het ASKV.

● Behalve enkele specifieke trainingen en bijeen-

komsten, organiseerden we dit jaar ook weer een
aantal infocafés waarin we maatschappelijke
onderwerpen laagdrempelig aan de orde stellen en
deelnemers in contact brengen met betrokken
organisaties.

● In samenwerking met het zorgcafé van Dokters van

de Wereld bouwden we verder aan het vrouwencafé.
Niet alleen door het organiseren van bijeenkomsten,
maar vooral ook door vrouwen veelvuldig persoonlijk
te benaderen en te betrekken bij de programmering.
We vroegen een Eritrese en een Arabisch sprekende
sleutelfiguur om ons hierbij te helpen; hetgeen zijn
vruchten afwierp.

● Ook experimenteerden we eind 2019 met een

burgerschapscafé; een programma waarin we in
samenwerking met ProDemos op speelse wijze
politiek en democratie aan de orde stelden. We
ervoeren dat de thematiek niet meteen op veel
belangstelling kon rekenen. Na actieve werving
binnen en buiten BOOST hadden we twee drukbezochte bijeenkomsten, maar het lukte nog niet
om de deelname vast te houden.

● Democratisering kreeg in 2019 wel op een heel

andere wijze vorm in ons programma. Er meldden
zich bij ons dit jaar opvallend meer vluchtelingen
met een voorstel om zelf een activiteit of programma
te organiseren bij BOOST.

● Met uiteenlopende organisaties die ons benaderen,

gaan we in gesprek om te kijken of gezamenlijke
activiteiten van toegevoegde waarde kunnen zijn.
Ook wanneer studenten of onderzoekers 		
belangstelling tonen om bij BOOST stage te lopen of
onderzoek te doen, bekijken we samen of en hoe dat
van meerwaarde kan zijn voor onze deelnemers.
In 2019 waren er studenten van verschillende jaren
van de Hogeschool van Amsterdam, een student van
een Mbo-opleiding, en middelbare scholieren die
maatschappelijke stages deden. Onder deze studenten
deze studenten waren er dit jaar ook enkele nieuwkomers.

We lichten graag een paar programmaonderdelen toe.

DO-IT-YOURSELF

Steeds meer nieuwkomers bieden zelf programma aan.
Zij willen hun tijd en expertise gebruiken om verbinding te
maken en van betekenis te zijn voor anderen. Sommigen
bieden ontspannende activiteiten, anderen willen juist hun
‘collega nieuwkomers’ helpen met hun kennis of praktijkervaring, bijvoorbeeld in het doorlopen van de Nederlandse
bureaucratie.
Enkele initiatieven die in het afgelopen jaar opbloeiden
bij BOOST:

● Salsa lessen door een ongedocumenteerd persoon.
● Wekelijks Juridisch café door Iraanse man die veel

naar BOOST komt en contact heeft met voornamelijk
Iraniërs die geen papieren hebben. Met zijn expertise
in international refugee law wist hij een aantal mensen
beter te betrekken en in hun moedertaal Farsi uitleg
te geven over juridische zaken.
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● Wekelijks Sociaal Juridisch café door een Syrische

nieuwkomer. Hij studeert sociaal juridische dienstverlening en verricht ook vrijwilligerswerk bij de lokale
welzijnsinstelling als sociaal raadsman. Hij weet met
zijn kennis en eigen ervaring mensen beter wegwijs
te maken, waar nodig in de Arabische taal.

● Een Eritrese nieuwkomer nam het initiatief voor twee
voorlichtingsbijeenkomsten over anticonceptie. Dat
deed ze in samenwerking met een arts van de GGD.
We organiseerden eerst een succesvolle meeting
voor Eritrese vrouwen. Op veler mannelijk verzoek
werd deze opgevolgd door eenzelfde meeting voor
mannen.

● Vrijwilligers van BOOST organiseerden in de zomer

een buurtevenement om omwonenden te betrekken
bij de verhalen en culturen van onze deelnemers.
Veel mensen grepen die kans aan om zelf een ruimte
in te richten en op eigen wijze iets te laten zien,
horen, proeven en vertellen over de cultuur van hun
land van herkomst.
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COMPUTER VAARDIGHEDEN

In 2019 zijn we gestart met het organiseren van computerlessen en een computercafé. Eerst voorzichtig met één
vrijwillige docent, inmiddels met drie. Zij bieden de stof aan
in korte pakketten van 4 lessen, waarna een certificaat
wordt uitgereikt en een tweede pakket kan worden gevolgd.
De belangstelling voor de lessen en de certificaten is groot.
We hebben gezien dat er onder de deelnemers veel mensen zijn die nog weinig of geen kennis of ervaring hebben
met digitale technologie. Hoezeer men soms ook bedreven
is op de mobiele telefoon, de behoefte aan een elementaire
aanpak is groot. De docenten werken actief aan de doorontwikkeling van de lessen om goed op de behoeften te blijven
aansluiten. Het computercafé geeft de deelnemers gelegenheid om onder begeleiding te oefenen op onze computers en laptops.

ENGELSE LES

Er is onder vluchtelingen veel belangstelling voor het programma Engels. Daarom hebben we hier in 2019 meer vrijwilligers voor gezocht, en gevonden, en zijn we begonnen
om het lesprogramma te professionaliseren. Er is een speciale IELTS-klas opgezet (International English Language
Testing System) voor vluchtelingen die voor voor hun Engelstalige studie of baan verplicht zijn een IELTS-examen
te doen. Deze lessen werden goed bezocht, door cursisten
met een hoog niveau Engels.
Vanwege de grote variatie in niveaus onder de deelnemers
zijn we in 2019 ook een extra beginners+ groep gestart,
een extra niveau tussen de beginners en gevorderden. Het
Engels taalcafe kon in 2019 drie dagen per week worden
bezocht.
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VROUWEN

Het vrouwencafé zijn we na de zomer van 2019 meer structuur gaan geven. Er deden steeds meer vrouwen mee. De
groep is heel divers (nationaliteit, ambities, maar ook in taalniveau). Dankzij de inzet van onze sleutelfiguur als scout en
tolk waren er ook steeds meer Eritrese vrouwen. Omdat het
cafe een open setting heeft, doen er doorgaans veel vrouwen mee, maar wisselt de groep. Er is wel een vaste kern.
We organiseerden ook een aantal activiteiten speciaal voor
vrouwen, waaronder een cursus zelfverdediging, een buikdans workout en een beautydag die werd gesponsord door
L’Oréal.

De lange adem en onze actieve promotie van de yogalessen hadden geen succes. We merken dat vrouwen juist veel
behoefte hebben om de taal te leren en contact te maken,
en niet om in zichzelf te keren.
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TRAININGEN, WORKSHOPS,
BIJEENKOMSTEN

● 26 okt: 24H OOST - Wereldcafe BOOST ihkv

In 2019 werkten we weer met tal van organisaties en mensen samen in de programmering.
Zo bood EHBO Rode Kruis een training met certificaat aan
voor 10 deelnemers. Theatergezelschap DEGASTEN vervolgde een reeks workshops met deelnemers van binnen
en buiten BOOST, waarin zelfontwikkeling centraal stond.
Drama- en communicatie-expert Paul van der Plas bood
BOOST een bijzonder training aan, waarin een aantal deelnemers, vrijwilligers en teamleden leerden om een verhaal
te vertellen vanuit een eigen, persoonlijke drijfveer.

● 30 nov: Vrijwilligersfeest BOOST (90 bezoekers)

cultuurfestival stadsdeel Oost (30 bezoekers)

WE ORGANISEERDEN DIT JAAR 21 INFOCAFÉ’S:

● 31 jan: Stadspas i.s.m. FlyingSquad Gemeente
● 14 feb: Mindfulness i.s.m. Zorgcafé/Dokters van
de Wereld

● 21 feb: Wonen i.s.m. woningcorporaties Ymere en
Eigen Haard

IN 2019 ORGANISEERDEN WE, OF DEDEN WE
MEE AAN 10 GROTERE EVENEMENTEN:

● 26 feb: Hack your Future coding programma i.s.m.

● 26 jan: Open meal with refugees - Nieuwjaarsviering

● 27 feb: Medicijngebruik i.s.m. Zorgcafé/Dokters van

● 08 mrt: Internationale vrouwendag - Samen eten,

● 20 mrt: Slapen i.s.m. Zorgcafé/Dokters van de Wereld

(85 bezoekers)

vieren, dansen (100 bezoekers)

● 19 mrt: Eritrea dag in Soest - Theater, taalworkshops,
uitwisseling (50 bezoekers)

● 05 apr: Music Exchange! - uitwisseling met bands
met nieuwkomers en locals (60 bezoekers)

● 10 apr: Concert Nederlands Blazers Ensemble gratis voor en bij BOOST (50 bezoekers)

Hack your Future

de Wereld

● 27 mrt: Solliciteren en werken in Nederland i.s.m.
H&M en medewerkers

● 03 apr: Klagen over de overheid; dat kan! i.s.m.
Ombudsman Metropool Amsterdam

● 12 apr: Slapen i.s.m. Zorgcafé/Dokters van de Wereld
● 17 apr: Vakbond i.s.m. FNV

● 17 mei: BOOST for Love #3 - Dialoog over liefde,

● 03 mei: Herdenking 4 mei i.s.m. straatinitiatief

● 26 mei: Eindpresentatie DEGASTEN - diverse

● 15 mei: Werken in het bedrijfsleven i.s.m. Refugee

● 06 juli: Welkom in mijn cultuur - buurtevenement

● 22 mei: Mondzorg i.s.m. Zorgcafé/Dokters van de

vriendschap, homoseksualiteit (40 bezoekers)

voorstellingen - (100 bezoekers)

met vrijwilligers en deelnemers (150 bezoekers)

Zij woonden hier

Talent Hub

Wereld
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● 29 mei: Unique Label Coaching i.s.m. Unique Label
● 12 juni: Arbeidsrechten i.s.m. Fairwork
● 03 juli: Vrijwilligerswerk i.s.m. NewBees
● 18 sep: Huisartsen ism Zorgcafé/Dokters van de
Wereld

● 06 nov: Meldpunt Discriminatie i.s.m. Meldpunt
Discriminatie RA

● 13 nov: Kou en gezondheidszorg i.s.m. Zorgcafé/
Dokters van de Wereld

● 27 nov: Democratie leeft! i.s.m. ProDemos
● 11 dec: Zorgverzekering i.s.m. Zorgcafé/Dokters
van de Wereld

Het infocafé ‘Klagen over de overheid? Dat kan!’ was druk
bezocht en werd goed ontvangen. Deelnemers hoorden wat
de gemeentelijke Ombudsman ook voor hen kan doen; onpartijdige behandeling van klachten over de gemeente en
haar organisaties, bijvoorbeeld over de trage behandeling
van brieven. Of over processen die niet goed lopen. Mensen waren soms verrast over het feit dat je het functioneren
van de overheid ter discussie kunt stellen, maar ook om te
horen dat er bij inburgering processen nogal wat fouten worden gemaakt.

DE ONTMOETINGSPLEK

De combinatie van een gevarieerd, samenhangend programma en een gezellige plek waar je welkom bent en
mensen je kennen, maakt dat BOOST bij veel deelnemers,
vrijwilligers en andere bezoekers geliefd is. Het pand van
BOOST is geen doorsnee accommodatie, maar een plek die
we samen organiseren, vormgeven en doelbewust benutten
zodat mensen zich er thuis voelen en verbindingen tot stand
komen. Een cursist hoeft na de les niet weg; hij of zij kan
koffie blijven drinken of mee lunchen, iets bespreken in de

wandelgang, en ‘s middags meedoen in het taalcafé. De
koppels van de huiswerkbegeleiding mogen zich vrij voelen om ergens in het pand een rustige werkplek te vinden.
Bij BOOST kan vanalles. Ook het stadsdeel en organisaties
uit de buurt faciliteren we geregeld om een bijeenkomst te
houden, over bomen, rattenoverlast of de inrichting van een
stembureau.
Het pand en de gezellige sfeer zijn een wezenlijk onderdeel
van ons programma, van onze strategie. Het zelfbeheer en
het gevoel van gezamenlijk ‘eigenaarschap’ dragen daaraan bij. Er zijn flink wat vrijwilligers en een aantal teamleden
betrokken om dat dagelijks te organiseren. De sfeer wordt
gemaakt door iedereen die meedoet of even langs komt.

VRIJWILLIGERS EN ZELFBEHEER

Het zelfbeheer biedt vluchtelingen en buurtbewoners de
mogelijkheid om op een praktische manier actief te zijn,
mensen te ontmoeten, en een maatschappelijke bijdrage te
leveren.
We hebben er in 2019 verder aan gewerkt om met de betrokken vrijwilligers goed lopende teams op te bouwen; samen leren om goede afspraken te maken, samenwerken,
elkaar ondersteunen, en samen trots zijn. Voor een aantal
mensen biedt BOOST zo een veilige en dynamische plek
om bezig te zijn.
Er was ook in 2019 weer flink wat te doen in het zelfbeheer. De teams voor de koffiebar en de keuken verzorgden
dagelijks zo’n 250 kopjes koffie, thee, en lunch voor zo’n
70 mensen. Tijdens evenementen zetten zij geregeld een
extra tandje bij. Het beheerteam zorgde 5 dagen per week
voor opening en sluiting, klein onderhoud, schoonmaak, en
op- en afbouw van evenementen. De coördinator van deze
teams coachte de vrijwilligers in hun onderlinge samenwerking, en besteedde de nodige aandacht aan enkele persoonlijke situaties. Er was dagelijks contact en zo nu en dan
waren er teambijeenkomsten. De spreektaal is Nederlands,
waar nodig wordt met een tolk gewerkt.
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VERBINDING MET DE BUURT

BOOST is in de buurt goed aangehaakt, zowel in het
informele als in het formele netwerk.
Er wordt over en weer uitgenodigd voor evenementen, er
is contact met de buren en deelnemers en vrijwilligers van
BOOST bezoeken andere locaties en gelegenheden in de
buurt. BOOST sluit regelmatig aan bij de wijktafels die georganiseerd worden vanuit de welzijnsinstellingen of wordt uitgenodigd als expert op het gebied van integratie en nieuwkomers in de buurt. Buurtbewoners konden ook hun stem
uitbrengen in het gebouw tijdens de landelijke verkiezingen
en organisaties en de lokale overheid weten BOOST te vinden als locatie voor buurtbijeenkomsten. Ook onderhouden
we een goede relatie met politie en brandweer in de wijk.
Niet alleen over de veiligheid in en om het pand, maar ook
in onze programmering. Zowel politie als brandweer zien
BOOST als een waardevolle partner om de verbinding met
vluchtelingen in de stad te versterken.
Met omwonenden wordt veelvuldig informeel contact onderhouden. Buren lopen geregeld binnen voor een kop koffie,
een praatje of om bijvoorbeeld spullen te brengen. Voor het
jaarlijkse straatfeest stellen we ons pand beschikbaar.
Het onderlinge contact kreeg in 2019 een extra impuls toen
de plannen bekend werden voor het onderbrengen van een
24-uurs opvanglocatie in het pand van BOOST. Veel buren
uitten hun bezorgdheid over het effect van een extra woonlocatie, maar spraken grote waardering en enthousiasme
uit voor alle activiteiten met vluchtelingen die BOOST in hun
buurt organiseert.

ANDERE GEBRUIKERS IN HET PAND

We zetten ons prachtige pand - in 1973 ontworpen door architect Pi de Bruijn - graag in om ook andere organisaties te
faciliteren, en daarmee ook eigen inkomsten te genereren.
In 2019 hadden we een reeks incidentele verhuringen, en
we boden voor langere tijd ruimte aan enkele maatschappelijke organisaties voor de buurt.
Eind 2019 bood het vertrek van enkele vaste gebruikers ons
de mogelijkheid om twee nieuwe partnerorganisaties onder-

dak te bieden in ons pand. In de Refugee Talent Hub en Here
to Support vonden we twee maatschappelijke initiatieven
die nauw aansluiten bij de doelstellingen van BOOST en die
beide van meerwaarde zijn voor respectievelijk vluchtelingen met en zonder verblijfspapieren. In samenwerking met
beide organisaties willen we het aanbod voor vluchtelingen
en de dynamiek in het pand versterken; een richting die we
mogelijk ook nog met andere organisaties kunnen uitzetten.

BOOST COMMUNITY

Belangrijk aandachtspunt bij het creëren van een levendige
ontmoetingsplek is communicatie. Zowel in als buiten het
pand, en binnen en buiten het project.
Binnen BOOST zorgen we er met posters en flyers voor dat
iedereen eenvoudig op de hoogte blijft van alle activiteiten.
Deelnemers en vrijwilligers worden daarnaast ook geregeld
geïnformeerd door middel van mails en appjes. Specifiek
voor onze vrijwilligers versturen we een paar keer per jaar
een interne nieuwsflits, waarin we iedereen bijpraten over
relevante ontwikkelingen.
In 2019 brachten we 4 keer een BOOSTPOST uit; een
nieuwsbrief waarmee we ons netwerk - intern op papier, en
extern met mailchimp - op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen en hen meenemen in het BOOST gevoel.
Met nieuwsberichten, persoonlijke verhalen, reportages of
achtergrond stukken. En natuurlijk maakten we ook weer
veelvuldig gebruik van social media; met gemiddeld 1000
bezoekers op onze website per maand, een groei van 2360
naar 2830 volgers op Facebook en 500 volgers op Instagram. Onze social media worden zowel door vluchtelingen
als door netwerkpartners goed gebruikt om op de hoogte te
blijven van onze activiteiten.
In 2019 zijn we ook de aanmelding voor de taallessen digitaal gaan organiseren, middels een aanmeldformulier aan
de hand waarvan wij zelf de gegadigden kunnen uitnodigen.
Deze, wat afstandelijker manier van inschrijven dan ‘het cafétafeltje’ van voorheen, was nodig om de grote hoeveelheid
aanmelders in goede banen te kunnen leiden.
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Communiceren met onze community deden we niet alleen
op papier en online, maar ook in het echt. Dagelijks bij de
koffie en de lunch natuurlijk. Maar ook met enkele borrels
en voor het tweede jaar op rij met een groot vrijwilligersfeest
aan het eind van het jaar. Dit keer verzorgde een groepje
deelnemers voor iedereen een heerlijke maaltijd. Theatergroep DEGASTEN trakteerde op een korte voorstelling en
gezamenlijke theatrale schrijfopdracht rond het zeer toepasselijke thema belonging, ergens bij horen.

DOKTERS VAN DE WERELD

Sinds begin 2017 vast onderdeel binnen BOOST is het
zorgcafé van Dokters van de Wereld.
Een team van ruim 20 vrijwillige zorgprofessionals biedt
vluchtelingen een luisterend oor voor de problemen die zij
ervaren met hun fysieke of geestelijke gezondheid en adviseert over betere toegang tot de juiste zorg. Omdat wachtlijsten in de zorg vaak lang zijn, zeker voor vluchtelingen
die het Nederlandse zorgsysteem niet goed kennen, kunnen mensen ook bij het zorgcafé terecht voor ‘eerste hulp’;
omgaan met slapeloosheid en stress of anticonceptie voorlichting.
Waar de activiteiten van BOOST voor een groot deel gericht
zijn op ‘stappen vooruit’, neemt het zorgcafé juist tijd voor
mensen om stil te staan en ruimte te geven aan kwetsbaarheid. Het zorgcafé richt zich net als BOOST zonder onderscheid op vluchtelingen met en zonder geldige verblijfspapieren.
In 2019 werkten het zorgcafé en BOOST net als daarvoor,
ook nauw samen in de programmering van het infocafé en
in de organisatie van het vrouwencafé.
In 2019 voerde het zorgcafé 428 gesprekken bij BOOST.
Op de volgende pagina een aantal uitgewerkte gegevens
over deze groep bezoekers.

HET ZORGCAFÉ VAN
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JAAROVERZICHT
ZORGCAFÉ 2019 - LOCATIE BOOST
Aantal bezoekers zorgcafé

Status van de bezoekers

● Op locatie BOOST:

● Paspoorthouder:
● Onbekend: 		
● Asielzoeker:		
● Ongedocumenteerd:
● Statushouder *:

428

Leeftijd van de bezoekers
● Jonger dan 18 jaar:
● 18 t/m 29 jaar:
● 30 t/m 54 jaar:
● Ouder dan 55 jaar:

2
98
133
23

2
5
17
69
163

* waarvan 6 in AZC en 157 met eigen huurwoning

Type gesprek

Geslacht van de bezoekers

● Sociaal gesprek
●Zorg gesprek

● Man:		
● Vrouw:

Nieuwe/bestaande hulpvraag

72%
28%

● Bestaande hulpvraag
● Nieuwe hulpvraag

Overzicht hulpvraag
Lichamelijke klachten
Psychosociale klachten
Problemen Nederlandse zorgsysteem
Tand-problemen
Juridisch
Studie en/ of werk
Financieel
Maatschappelijke problemen

Totaal 256

256
172

36%
64%
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HET VERHAAL VAN ARASH

WEDERKERIG
JEZELF INFORMEREN
SAMENZIJN
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Arash (31) is een Iraanse christen die eind 2015 naar Nederland is ge-

komen. Hij heeft twee keer asiel in Nederland aangevraagd, maar zijn beide asielverzoeken zijn afgewezen. Na zijn laatste afwijzing moest hij het
asielzoekerscentrum in Arnhem verlaten. Hij heeft toen een aantal dagen
op straat geslapen totdat hij via een vriend van de kerk in een Nieuw Leven kerk terecht kon. Hier heeft hij tot aan de renovatie van de kerk, circa
anderhalf jaar, verbleven. Daarna stond hij weer op straat. Hij is – op uitnodiging van een vriend - naar Amsterdam gekomen en kreeg hier vanaf
begin 2018 een plekje in de BBB in Osdorp. Het ging op dat moment niet
zo goed met Arash. Hij had ernstige rugklachten en maakte zich grote
zorgen over het uitblijven van een verblijfsvergunning. Daarnaast stond hij
overdag, tussen 9 uur ’s ochtends en 4 uur ’s middags, op straat omdat de
BBB dan gesloten is.

“HET IS BELANGRIJK VOOR MIJ OM
MENSEN TE HELPEN”
In deze periode heeft een vriend hem mee naar BOOST genomen, iets
waar hij nog steeds dankbaar voor is. BOOST bood hem letterlijk een dak
boven zijn hoofd op momenten dat hij niet bij de BBB terecht kon. Daarnaast kon hij hier zijn Nederlands verbeteren, iets dat hij al lang wilde maar
eerder niet mogelijk was omdat hij – behoudens BOOST - geen taalschool
kon vinden die gratis Nederlandse les aan ongedocumenteerden biedt.
Ook kon hij hier één dag per week als vrijwilliger in de keuken helpen de
lunch te bereiden, iets dat gezien zijn christelijke achtergrond belangrijk
voor hem is en zijn leven weer betekenis geeft. Verder heeft het zorgcafé
dat Dokters van de Wereld bij BOOST organiseert hem veel steun gegeven doordat hij hier zijn rugklachten en onzekere situatie kon bespreken.
Arash bleek een hernia te hebben en is samen met het ASKV (Amsterdams
Steunpunt Vluchtelingen) een zorgtraject gestart. Hij kon daarna – via de
GGD - bij het Leger des Heils terecht. De rust die hij hierdoor heeft gevonden geeft hem ruimte om over de toekomst na te denken en toekomstperspectief te creëren. Hij wacht nu op documenten waarmee hij een nieuwe
asielprocedure kan starten en hoopt een verblijfsvergunning te krijgen om
zo een toekomst in Nederland op te kunnen gaan bouwen.
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3.
ORGANISATIE
en
PARTNERS
BOOST is een unieke ontmoetingsplek in Amsterdam waar
buurtbewoners en vluchtelingen samen werken aan integratie en perspectief. Behalve een bijzondere plek in de stad,
is BOOST ook een maatschappelijk burgerinitiatief van een
paar honderd bewoners en vluchtelingen uit de hele stad.
Een plek, een programma en een community die al ruim
3,5 jaar in zelfbeheer worden georganiseerd. BOOST staat
niet stil, en ontwikkelt zich onder invloed van wat er in de
maatschappij gebeurt, de behoeften van vluchtelingen en
de mogelijkheden die vrijwilligers hebben om hieraan bij te
dragen.
Uitdaging voor de organisatie van BOOST in 2019, en nog
steeds in 2020, is om met een grote groep vrijwilligers, een
heel diverse groep deelnemers en een klein team professioneler te gaan werken en tegelijk ons informele, open
en flexibele karakter te behouden. De situatie van BOOST
wordt soms geschetst als ‘te groot voor een servet en te
klein voor een tafellaken’. BOOST is groter en steviger dan
veel andere bewonersinitiatieven, en kent daardoor ook een
heel behoorlijke continuïteit en betrouwbaarheid voor de
doelgroep. Anderzijds is BOOST kleiner en kwetsbaarder
dan professionele organisaties. Dit maakt het lastig om de
organisatie te verduurzamen en aan formele - en informele
- eisen te voldoen, waaraan ook grotere, professionele organisaties moeten voldoen. Zoals een gedegen inhoudelijke en financiële verantwoording, aanvragen van subsidies,
deelname aan relevante overleggen en opbouwen van strategische samenwerking.
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De dagelijkse activiteiten en praktische werkzaamheden
worden verricht door de grote groep vrijwilligers en een klein
ondersteunend en coördinerend team. De praktijk ontwikkelt zich al doende en in onderlinge afstemming. Het kernteam zorgt voor sturing en coördinatie waar nodig, en gaat
op gezette tijden met vrijwilligers en bestuur in gesprek over
de koers.
Coördinator van BOOST is mevrouw Ramon Schleijpen. Zij
is voorzitter van het kernteam.

Het kernteam bestond per ultimo
december 2019 uit:
Ramon Schleijpen, coördinator
Leontien Leijdekkers
Vibeke Mansvelt
Rob Lorié
Karin Anzivino
Shahla Rahimi
Pieter de Jong
Tot 1 september 2019 was ook Mohammad Altala lid van
het Kernteam. In 2019 werkten ook Anna van der Tas, Ruth
Hooiveld, Subhi Almatroud en Semhar Medhanie mee in de
organisatie. Semhar, Mohammad en Subhi waren eerder
deelnemer bij BOOST.

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor BOOST is de
Stichting BOOST voor Vluchtelingen. De stichting heeft een
onafhankelijk bestuur.

Het bestuur bestond per ultimo
december 2019 uit:
Sennay Ghebreab, voorzitter
Monique Waarts, vice-voorzitter
Henk van Waveren, secretaris
Jeroen Diepeveen, penningmeester
Tot 19 november 2019 maakte ook Conny
Heemskerk deel uit van het bestuur.
Het bestuur vergaderde in 2019 vijf keer, op 19 maart, 8 april,
2 juli, 23 september en 19 november. Tijdens deze vergaderingen waren ook steeds de coördinator van BOOST en een
of meer leden van het kernteam aanwezig.
Op de agenda van het bestuur stonden o.a.:

● Vaststellen jaarrekening en jaarverslag over 2018
● Vaststellen begroting 2020
● Financiële tussenrapportages
● Huisvestingssituatie
● Koers discussie
Daarnaast stond het bestuur de coördinator en het kernteam
met adviezen terzijde. Leden van het bestuur waren aanwezig
bij verschillende gelegenheden.
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PARTNERS
Samenwerken doe je niet alleen! BOOST spant zich in om
vluchtelingen in staat te stellen samen met vrijwilligers te
werken aan perspectief, en waar mogelijk ook het veroveren van een plek in de Nederlandse maatschappij. Daarbij
werken we zo veel mogelijk samen met andere organisaties
die hier direct of indirect ook mee bezig zijn. Die samenwerking kan structureel of incidenteel zijn. Hieronder een indruk
van onze samenwerkingspartners in 2019.

GEMEENTE AMSTERDAM

De gemeente Amsterdam is een belangrijke partner van
BOOST. We onderhouden op verschillende manieren een
band. BOOST is sinds medio 2019 ketenpartner in de
24-uursopvang voor ongedocumenteerde vluchtelingen en
neemt deel aan het procesoverleg, We werken in de keten
samen met andere participatie aanbieders, met de organisaties die de opvanglocaties beheren, met Vluchtelingenwerk en ASKV die de individuele vluchtelingen begeleiden,
en met de overkoepelende regiegroep. De Dienst Werk,
Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente ondersteunt statushouders met intensieve begeleiding door klantmanagers. Zij verwijzen mensen met regelmaat door naar
BOOST, om bij ons hun taal bij te spijkeren, uit hun isolement te raken, of actief te worden. De Amsterdamse aanpak
statushouders zag het belang van maatschappelijke initiatieven voor de integratie van vluchtelingen en werkte dit jaar
samen met BOOST en een aantal andere initiatieven onder
de noemer ‘zachte landing in de wijk’.
De gemeente Amsterdam heeft BOOST vanaf de start in
staat gesteld om gebruik te maken van twee opeenvolgende leegstaande panden in Amsterdam Oost, die BOOST in
ruil beheert en maatschappelijk programmeert.
Ook met stadsdeel Oost werken we sinds het ontstaan van
BOOST nauw samen. Het stadsdeel heeft een stevige traditie in het faciliteren van bewonersinitiatief, en BOOST heeft
die steun vanaf het begin ervaren. BOOST ontving dit jaar,
net als eerdere jaren, financiële steun vanuit het gebied, en

het stadsdeel vervulde voor BOOST de rol van verbinder
naar de gemeentelijke organisatie. Binnen stadsdeel Oost
was en is BOOST een actieve netwerkpartner die deelneemt
in diverse gremia, zoals bewonersplatform Transvaal, het
Taalnetwerk Oost waarin informele taalaanbieders met elkaar uitwisselen, diverse wijktafels, de Knowledge Mile, en
verschillende netwerken van maatschappelijke en culturele
initiatieven en organisaties.

MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN

Op het thema maatschappelijk initiatief deed BOOST ook
actief mee in het stedelijk netwerk van initiatieven en gemeente, zoals dit jaar in Ma.ak 020, een maatschappelijk
akkoord tussen initiatieven en gemeente, en in voorbereidende besprekingen voor een nieuwe subsidieregeling voor
integraal maatschappelijk initiatief.
Met een aantal maatschappelijke organisaties die zich net
als BOOST rechtstreeks inzetten voor vluchtelingen in de
stad (of het land) onderhouden we nauw contact en trekken
we geregeld samen op. Het ASKV, het Wereldhuis, Here to
Support en hun project Amsterdam City Rights, zijn organisaties naar wie wij regelmatig verwijzen, en zij naar BOOST,
als het gaat om begeleiding en ondersteuning van ongedocumenteerde vluchtelingen. We stemmen af wie wat kan,
waar ruimte is, hoe het soms met individuele deelnemers
gaat, en we delen relevante informatie.
In het netwerk van organisaties dat nauw betrokken is bij de
opvang en begeleiding van ongedocumenteerden verdient
HVO-Querido hier bijzondere vermelding. Vanuit hun rol als
beheerder van meerdere opvanglocaties voor deze (en andere) doelgroepen in de stad, hebben zij in het voorjaar van
2019 hun waardering uitgesproken voor onze activiteiten en
voor de grote rol die vrijwilligers daarin innemen, en drie
jaar steun toegezegd in de vorm van een expertise-strippenkaart en een jaarlijkse financiële bijdrage. We hechten
grote waarde aan deze erkenning en steun vanuit een stevige organisatie in de stad.
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Wanneer het gaat om vluchtelingen met een verblijfsstatus
werken we samen met een scala aan initiatieven die net als
BOOST in de jaren van de grote toestroom van vluchtelingen (2015 - 2017) zijn ontstaan. We verwijzen veelvuldig
naar elkaar om individuele statushouders toe te leiden naar
de projecten en diensten die het beste aansluiten op hun
behoeften. We zien dat veel statushouders in Amsterdam
met, en bij meerdere projecten bekend zijn. De Refugee Talent Hub, NewBees, The Present Movement, Open Embassy, Warm Welkom, de Welcome app, Hack your Future, In
my Backyard, de Refugee Company, Makers Unite, BOOST
en andere organisaties komen sinds begin 2019 een paar
keer per jaar bij elkaar. Om uit te wisselen over verdere versterking van onze praktisch en strategische samenwerking.
Ook wordt onderling kennis gedeeld. In 2019 vonden enkele
bijeenkomsten plaats die we organiseerden in samenwerking met de Refugee Academy van de Vrije Universiteit. Zij
voeren een driejarige action research uit naar de meerwaarde die maatschappelijke initiatieven in heel Nederland hebben voor vluchtelingen.

ONTMOETINGSPLEKKEN VOOR
VLUCHTELINGEN

In het voorjaar van 2019 kwamen we met een aantal andere
ontmoetingsplekken voor vluchtelingen uit heel Nederland
samen in een bijeenkomst die was georganiseerd door het
Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS). Zij deden
onderzoek naar de werkzame ingrediënten van twee ontmoetingsplekken in Utrecht en Eindhoven: de Voorkamer en
de Huiskamer. Op onze uitnodiging schoven ook een aantal
andere initiatieven aan, waaronder BOOST Arnhem en De
Sluis uit Zaandam. Naar aanleiding van het onderzoek en
de bijeenkomst verscheen in juli 2019 het lezenswaardige
KIS-rapport Sociale verbinding tussen nieuwkomers en andere wijkbewoners.

KENNISINSTELLINGEN

De Refugee Academy van de Vrije Universiteit (VU) is een
programma van de afdeling Sociologie dat onderzoek doet
naar de veerkracht van vluchtelingen en de Nederlandse
samenleving. Vanuit dat programma wordt gebouwd aan
een breed netwerk waarin ook veel Amsterdamse initiatie-

ven voor vluchtelingen, waaronder BOOST, meedoen. Vanuit de VU doen soms ook studenten onderzoek bij BOOST.
Dat geldt ook voor de Universiteit van Amsterdam, en vanuit
de Hogeschool van Amsterdam komen er ieder jaar ook enkele studenten meedoen om stage te lopen of onderzoek te
doen. Studenten van het ROC van Amsterdam lopen mee,
en in het najaar van 2019 waren we blij dat een voormalig
taalcursist bij BOOST ons team een aantal maanden kwam
versterken als stagiaire social work aan het ROC Flevoland.
Zij wist als gewaardeerde sleutelfiguur veel vrouwelijke
vluchtelingen uit Eritrea te betrekken en te stimuleren om
mee te doen.

TAALSCHOLEN

Vanuit het taalprogramma van BOOST is er geregeld contact met verschillende taalscholen. Een aantal van hun cursisten volgt ook het taalprogramma van BOOST, om het Nederlands beter onder de knie te krijgen of zich extra voor te
bereiden op de inburgeringexamens. Sommige taalscholen
verwijzen actief naar BOOST, waar meer dan elders in de
stad heel laagdrempelig met de Nederlandse taal kan worden geoefend.
Sinds het najaar van 2019 zijn we met het ROC van Amsterdam en enkele taalscholen in gesprek over de vraag hoe we
elkaar nog beter zouden kunnen aanvullen om statushouders adequaat te ondersteunen, en hoe we daarin mogelijk
ook kunnen samenwerken in het licht van de op handen
zijnde gemeentelijke inburgering, die op 1 juli 2021 van start
moet gaan.
Met het ROC is in het kader van meer samenwerking met
de informele taalaanbieders begonnen met een pilot/serie
informatiebijeenkomsten over middelbaar beroepsonderwijs.

PARTNERS IN DE BUURT

Binnen BOOST en in de buurt werkten we heel praktisch
samen met onder meer:

● Stichting Philomela die muziek organiseert voor
verschillende groepen; hun bevlogen docente
organiseert wekelijks een kooravond voor een
diverse groep deelnemers.
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● Boksschool Bijlmerbajes, die wekelijks boksles

Het eerste, MAX, is een project dat aandacht wil vestigen
op de positieve bijdrage van migranten aan Europa. Met een
scala aan participanten (grote en kleine organisaties voor
migranten en vluchtelingen) uit 12 Europese landen en een programma waarin kennis wordt gedeeld, journalistiek wordt
bedreven en publieksbijeenkomsten worden georganiseerd.
Het tweede, HERA, behelst een onderzoek in vier Europese steden, Amsterdam, Leipzig, Newcastle en Brussel, naar
het gebruik en de beleving van de openbare ruimte door
jeugdige vluchtelingen. Het onderzoek wil in kaart brengen
hoe zij de publieke ruimte ervaren en zich daar wel of niet in
thuis voelen. In Amsterdam is BOOST samen met cultureel
platform Framer Framed de plek van waaruit het onderzoek
wordt uitgevoerd. Sinds eind 2019 doet een onderzoeker
Van een andere orde, maar ook van grote waarde was onze actief mee aan onze activiteiten en bouwt van daaruit consamenwerking met de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) tact op met deelnemers
en met Amsterdam Cares; twee organisaties die ons hielpen
bij het vinden van vrijwilligers. Enkele van onze teamleden DIVERS
maakten dit jaar ook dankbaar gebruik van vrijwilligers trai- Uiteenlopende organisaties doen mee in de programmering
van het infocafé van BOOST. In 2019 waren dat onder meer
ningen van de VCA.
de woningcorporaties Eigen Haard en Ymere, de gemeentelijke Ombudsman, de politie, H&M en ProDemos. Het was
EUROPA
BOOST werd dit jaar participant in twee meerjarige Europese bijzonder om te ervaren hoezeer ook zij op zoek zijn naar
verbinding, en hoe betekenisvol de kennismaking voor onze
projecten: MAX en HERA.
deelnemers kon zijn.
geeft in onze gymzaal en geregeld deelnemers
ontvangt op eigen locatie.
● Buurtbuik die al vanaf 2017 iedere maandag een
buurtrestaurant in ons pand aanbiedt met maaltijden
van restvoedsel uit lokale winkels,
● Culturele wijkonderneming Tugela85, met wie we
soms samen programmeren, en vanalles uitwisselen,
van vrijwilligers talent tot belichtingsapparatuur of
keukengerei,
● Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied, met wie we
uitwisselen over de verbinding tussen de bewoners
van jongerenlocatie de LOhuizen en buurtgenoten.
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HET VERHAAL VAN SENAIT

ZELFVERTROUWEN
DURVEN DROMEN
UIT ISOLEMENT
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Senait, een 37-jarige Eritrese vrouw, is in 2014 naar Nederland geko-

men. Na eerst in Ter Apel en een AZC in Alkmaar te hebben verbleven,
woont ze sinds het voorjaar van 2015 in een klein appartementje in Amsterdam Oost. Daar heeft ze met behulp van taalcoaches keurig op tijd
aan de inburgeringsvereisten voldaan en is ze moeder geworden van een
prachtige zoon Yohan. Ze gaat graag met Yohan naar het park, speelt thuis
met hem en leert hem woordjes in het Nederlands en Tigrinya schrijven.
Yohan is inmiddels bijna vier en gaat in mei naar de basisschool. Senait
zou dan graag vier ochtenden in de week willen werken. Het is voor haar
echter niet makkelijk om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen aangezien
ze in Eritrea niet meer naar school kon nadat ze acht geworden was. Ze
moest toen haar moeder in het huishouden en de (groente)tuin helpen.
Senait is daarom samen met haar klantmanager en haar contactpersoon
van ‘Netwerk Pro’ naar BOOST gegaan om te informeren naar de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen en zo de afstand tot de arbeidsmarkt
te verkleinen. Sindsdien staat ze drie ochtenden in de week achter de bar
bij BOOST en zorgt ze ervoor dat er verse koffie en thee voor de mensen
klaar staat.

“IK VIND HET FIJN ALS MENSEN
DE KOFFIE LEKKER VINDEN”
Senait vertelt dat haar vrijwilligerswerk haar gelukkig maakt. Ze vindt
het fijn om mensen blij te maken en geniet van de sociale contacten bij
BOOST. Ze had gedurende haar verblijf in Nederland goed contact met
haar buurvrouw, haar taalcoach en de verschillende instanties waarmee zij
te maken had, maar vond het lastig om contact met anderen te maken. Bij
BOOST heeft ze meer zelfvertrouwen gekregen waardoor ze makkelijker
met andere mensen – in het Nederlands en Tigrinya - praat. Ondertussen
is ze bijna klaar met de training van Vluchtelingenwerk ‘Vluchtelingen Investeren in Participeren’ waarbij ze meer heeft geleerd over haar kwaliteiten, haar wensen en communicatie in Nederland. Ze droomt er nu van
om eerst als vrijwilliger in een bloemenwinkel te gaan werken en dan als
betaalde bloemiste aan de slag te gaan. Dan kan ze in de ochtenden haar
ervaringen uit Eritrea gebruiken en met bloemen werken en ’s middags
samen spelen en leren met haar zoon.
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4.
FINANCIËN

projecten te kunnen uitvoeren, werkt BOOST samen met
een zevental medewerkers, die als ZZP’ers beloond worden. Deze beloning gebeurt tegen een zeer gematigd tarief,
terwijl deze medewerkers vaak ook nog werkzaamheden als
onbetaald vrijwilliger uitvoeren. Daarnaast verstrekt BOOST
vrijwilligersvergoedingen aan een tiental medewerkers, die
tenminste 30 uur per maand vrijwilligerswerk verrichten en
geringe eigen inkomsten hebben.

FINANCIËN 2019
BOOST is een bottom-up initiatief dat wordt gedragen door
een grote groep vrijwilligers en deelnemers. Het initiatief
wordt gesteund door de gemeente Amsterdam en door een
aantal fondsen die zich hebben verbonden aan de ambities van BOOST. Veel subsidies en donaties werden tot nu
toe op incidentele basis verleend. Voor de continuïteit van
BOOST is het van groot belang dat zowel de gemeente
Amsterdam als een aantal fondsen meerjarige financiële
toezeggingen hebben gedaan. Bij de gemeente Amsterdam
gaat het om de 24-uurs opvang van ongedocumenteerde
vluchtelingen, bij de fondsen gaat het om het KANS Fonds,
de Stichting DOEN, het Oranje Fonds en de Fred Foundation. We danken al onze partners hartelijk voor de steun die
we in 2019 mochten ontvangen!

ALGEMEEN

Tegen de achtergrond van de vele activiteiten en resultaten,
zijn de kosten van BOOST beperkt. Het gebouw aan de Danie Theronstraat, waar BOOST werkt, is kosteloos in bruikleen van de gemeente Amsterdam verkregen. Wel betaalt
BOOST zelf de kosten van gas, licht en water. Ook draagt
BOOST zorg voor het dagelijkse beheer van het gebouw:
schoonhouden, onderhoud van het interieur en klein onderhoud aan het gebouw.
Ruim 150 vrijwilligers verrichten onbetaald het overgrote
deel van de werkzaamheden van BOOST. Feitelijk worden
alle activiteiten verricht door vrijwilligers. Om de continuïteit
en de ontwikkeling van het project te waarborgen, activiteiten te coördineren, vrijwilligers te faciliteren en specifieke

De inkomsten bestonden in 2019 uit subsidies van de gemeente Amsterdam, donaties van fondsen en giften van
particulieren. Daarnaast ontving BOOST vergoedingen voor
het gebruik van ruimtes in ons pand.
De subsidies van de gemeente Amsterdam werden verstrekt in het kader van het project 24-uursopvang van ongedocumenteerde vluchtelingen, het project Democratisering
en vanuit het stadsdeel Oost.
De donaties waren afkomstig van het KANS Fonds, de
Stichting DOEN, de Fred Foundation, het Oranje Fonds en
HVO/Querido. Ook ontvingen we een bijdrage van de Europese Gemeenschap.
Ook in 2019 vielen de inkomsten wat tegen ten opzichte van
de begroting. Hierdoor was BOOST gedwongen om de tering naar de nering te zetten, waarbij de kwaliteit en de omvang van de activiteiten zoveel mogelijk werden ontzien. In
het voorjaar van 2019 was de financiële situatie zo nijpend
dat gedurende twee maanden een achterstand ontstond bij
de uitbetaling van de ZZP’ers. In juli 2019 werden de achterstanden ingelopen.Uiteindelijk werd het jaar afgesloten
met een verlies van € 14.000. Dit bedrag werd ten laste van
het Eigen Vermogen gebracht. Daarnaast werd, gezien de
naderende Corona-crisis, besloten om een Continuïteitsvoorziening te treffen.
De Jaarrekening 2019 van de Stichting BOOST voor Vluchtelingen is op 2 april 2020 vastgesteld door het bestuur van
de stichting, en is goedgekeurd door accountant Henk Toorman.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN		

Realisatie 2019

Begroting 2019

Realisatie 2018

Subsidies gemeente Amsterdam
Bijdragen fondsen
Donaties
Gebruiksvergoedingen

€ 173.428
€ 103.546
€
560
€ 34.119

€ 175.000
€ 200.000
€ 10.000
€ 30.600

€ 159.725
€ 150.000
€
125
€ 21.714

Totaal baten

€ 311.653

€ 415.600

€ 331.564

LASTEN		

		

Huisvesting
Organisatie
Programma
Totaal lasten

Realisatie 2019
€ 79.167
€ 106.860
€ 139.729
€ 325.756

Begroting 2019
€ 100.500
€ 146.600
€ 168.500
€ 415.600

Realisatie 2018
€ 53.767
€ 123.984
€ 124.992
€ 302.743

Exploitatie resultaat
Financieel resultaat
Netto resultaat
Bestemming resultaat
Bestemmingsreserve activiteiten
Bestemmingsreserve continuïteit

-/- € 14.103

-/- € 29.103
€ 15.000

€ 28.882

Totaal

-/- € 14.103

€ 28.882

-/- € 14.103

€ 28.821
€
61
€ 28.882
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BALANS
ACTIVA			

31-12-2019

		

Debiteuren
Nog te ontvangen subsidies
Voorschotten
Rekening Courant Stichting
Gastvrij Amsterdam
Overige vorderingen

€ 2.940
€ 15.000
€ 1.750

€ 3.250
€ 43.750
€ 1.680
€
418

€

€ 10.078

2.222

31-12-2018

Liquide middelen

€ 21.912
€ 117.714

€ 59.177
€ 47.305

Totaal activa

€ 139.626

€ 106.482

PASSIVA						
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve activiteiten
Bestemmingsreserve continuïteit

			

€ 39.068
€ 15.000

€ 68.189
€ 54.068

Kortlopende schulden
Crediteuren
Vooruit ontvangen subsidies
Nog te betalen

Totaal passiva

€ 4.387
€ 44.000
€ 37.153

€ 68.189
€

430

€ 37.863
€ 85.540

€ 38.293

€ 139.626

€ 106.482
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HET VERHAAL VAN AHMED

INFORMATIE OVER LEVEN E
NETWERKEN
VRIENDSCHAP
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Ahmed (26) is in het najaar van 2015 vanuit Irak in Nederland aangekomen. Hij zag hier direct allerlei mogelijkheden voor de toekomst en kon
niet wachten om aan de slag te gaan met de taal en werk. Hij was in Irak
– voordat de problemen begonnen - gewend om huizen en tuinen te decoreren, met zijn familie en vrienden af te spreken en van het leven te genieten. De eerste twee jaar in Nederland bestonden echter vooral uit wachten;
wachten op zijn verblijfsvergunning, wachten op Nederlandse lessen en
wachten op mogelijkheden om aan de slag te kunnen gaan. Tijdens zijn
verblijf in het AZC in Amsterdam wilde hij niet langer wachten en kwam hij
via via bij BOOST terecht. Hier mocht hij - ondanks het uitblijven van een
beslissing in zijn asielprocedure - aan het taalprogramma deelnemen, als
vrijwilliger in de keuken werken en aan alle andere activiteiten meedoen.
Toen Ahmed een verblijfsvergunning kreeg, heeft hij een kort uitstapje
naar een andere taalschool gemaakt. Hier leerde hij vanwege het gebrek
aan persoonlijke begeleiding en mogelijkheden om Nederlands te spreken
echter niet zo snel als bij BOOST. Hij is daarom weer teruggekomen naar
BOOST en hier niet meer weggegaan.

“IK GA NU MET MIJN NIEUWE
VRIENDEN LEKKER KOFFIE DRINKEN
EN BARBECUEËN IN HET PARK”
N WERKEN IN NEDERLAND

Inmiddels heeft Ahmed al ruim twee jaar een verblijfsvergunning en is hij
bijna klaar met zijn inburgering. Hij werkt momenteel als vrijwilliger bij Bijlmerbajes Events. Hij hoopt hier na het behalen van zijn inburgering als
betaalde kracht aan de slag te kunnen gaan. Hij blijft echter bij BOOST
komen. Ahmed vertelt dat BOOST een speciaal plekje in zijn hart heeft.
Hij heeft hier veel mensen leren kennen die hem hebben geholpen om zijn
plekje in de Nederlandse samenleving te verwerven. Zo is hij een vrijwilligster als tweede moeder gaan zien. Hij heeft dagelijks contact met haar
en ze hebben samen een speciale band opgebouwd. Daarnaast heeft hij
hier veel vrienden leren kennen die hij nu zowel binnen als buiten BOOST
ziet. Hij gaat graag met hen koffie drinken, eten, naar de zee en met mooi
weer barbecueën in het park. Dit maakt dat hij na het lange wachten weer
gelukkig is. Het enige dat nog ontbreekt is het openblijven van de Bijlmerbajes en een betaalde baan bij Bijlmerbajes Events. Mocht dit niet lukken,
dan heeft hij al volop plannen voor een andere betaalde baan.

De activiteiten van BOOST in 2019
zijn financieel mogelijk gemaakt door:

COLOFON
Stichting BOOST voor Vluchtelingen
Bezoekadres BOOST:
Danie Theronstraat 2, 1091 XX Amsterdam
Correspondentieadres: Tugelaweg 53 D, 1092 VJ Amsterdam
E-mail: info@boostamsterdam.nl
Kamer van Koophandel Amsterdam 68295596
IBAN: NL 94 INGB 0008 1864 86,
t.n.v. Stichting BOOST voor Vluchtelingen
Tekst: BOOST
Beeld: Archief BOOST
Portretten: Salar Ashari
Vormgeving: Shahla Rahimi (BOOST)
Meer weten? Kom langs, of kijk op www.boostamsterdam.nl
En www.facebook.com/boosttransvaal/
@ BOOST 2020

