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INLEIDING	  

Eind	  2014	  werd	  stichting	  CultuurWerkplaats	  Tarwewijk	  (CWT)	  opgericht.	  2015	  is	  het	  eerste	  jaar	  waarin	  deze	  
kersverse	  stichting	  gewerkt	  heeft	  aan	  de	  realisatie	  van	  hun	  doelen.	  De	  voornaamste	  doelen	  zijn	  het	  
totstandbrengen	  van	  meer	  sociale	  binding	  tussen	  de	  diverse	  bevolkingsgroepen	  in	  de	  Tarwewijk	  en	  het	  
verbeteren	  van	  de	  sociale	  situatie	  van	  de	  bewoners.	  

In	  dit	  verslag	  staan	  de	  wegen	  beschreven	  die	  wij	  hebben	  bewandelt	  om	  deze	  doelen	  te	  kunnen	  bereiken.	  	  
Ook	  gaan	  wij	  erop	  in	  wat	  volgens	  onze	  ervaringen	  beter	  werkt	  en	  wat	  minder	  en	  hoe	  wij	  ons	  toekomstig	  
beleid	  daarop	  willen	  gaan	  aanpassen.	  
	  
Kortom:	  In	  tekst	  en	  beeld	  kijken	  wij	  (kritisch)	  terug	  op	  het	  eerste	  jaar	  van	  onze	  stichting	  en	  laten	  wij	  zien	  
wat	  men	  in	  de	  toekomst	  van	  ons	  kan	  verwachten.	  	  
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HET	  JAAR	  IN	  VOGELVLUCHT	  	  

	  

In	  de	  eerste	  maanden	  van	  het	  jaar	  hebben	  wij	  ons	  voornamelijk	  bezig	  gehouden	  met	  het	  opstarten	  van	  
projecten,	  met	  het	  verder	  uitwerken	  van	  ons	  programma	  en	  met	  fondsenwerving.	  Gelukkig	  konden	  wij	  ons	  
deze	  opstartperiode	  van	  vijf	  maanden	  permitteren	  omdat	  wij	  in	  die	  tijd	  gefinancierd	  werden	  door	  stichting	  
Zuidzijde	  en	  door	  de	  Gebiedscommissie.	  En	  nog	  mooier	  is	  dat	  wij	  erin	  geslaagd	  zijn	  om	  vanaf	  juni	  2015	  
ondersteund	  te	  worden	  door	  zes	  fondsen,	  door	  de	  Gebiedscommissie,	  door	  de	  Gemeente,	  het	  Centrum	  
Beeldende	  Kunst	  en	  door	  particuliere	  giften	  voor	  een	  bedrag	  van	  ca.	  euro	  55.000,-‐.	  	  

Alles	  bij	  elkaar	  nemend	  kunnen	  we	  met	  grote	  tevredenheid	  zeggen	  dat	  het	  een	  productief	  jaar	  is	  geweest:	  
een	  jaar	  waarin	  de	  participerende	  bewonersgroepen	  zich	  met	  veel	  toewijding	  en	  enthousiasme	  bonden	  aan	  
de	  werkplaats	  en	  vooral	  ook	  constructief	  met	  elkaar	  de	  mogelijkheden	  van	  het	  pand	  aan	  de	  Mijnsherenlaan	  
ten	  optimale	  benut	  hebben.	  Veel	  van	  	  wat	  we	  ons	  ten	  doel	  hebben	  gesteld	  voor	  2015,	  de	  projecten	  en	  
workshops	  voor	  de	  bewoners	  en	  het	  functioneren	  van	  de	  lokatie	  als	  huiskamer	  voor	  de	  wijk,	  hebben	  wij	  
samen	  kunnen	  realiseren.	  Zo	  hebben	  wij	  maandelijks	  ouderenbijeenkomsten	  georganiseerd	  en	  literaire	  
lezingen,	  dagelijks	  overblijf	  voor	  de	  kinderen	  geregeld,	  wekelijks	  kunstworkshops	  voor	  de	  kinderen	  in	  
Speeltuin	  Millinx	  laten	  plaats	  vinden,	  een	  jongeren-‐media-‐project	  uitgevoerd	  en	  we	  hebben	  een	  groep	  
Antilliaanse	  vrouwen	  wekelijks	  verwelkomt.	  	  
	  
2015	  kenmerkte	  zich	  door	  een	  grote	  stroom	  bezoekers	  die	  naar	  de	  werkplaats	  komen,	  voor	  het	  sociale	  
contact,	  voor	  workshops,	  informatie	  en	  cultuur	  uit	  de	  wijk.	  Onze	  drijvende	  motivatie	  is	  het	  dichter	  bij	  elkaar	  
brengen	  van	  diverse	  bewonersgroepen	  in	  een	  ontmoetingsplek	  en	  in	  diverse	  sociale	  en	  culturele	  projecten,	  
direct	  gerelateerd	  aan	  de	  buurt	  en	  wijk.	  Het	  leverde	  mooie	  resultaten	  op	  wat	  betreft	  samenwerking	  en	  
uitkomst	  van	  de	  projecten.	  Het	  leverde	  ook	  een	  verdergaande	  verbinding	  op	  tussen	  bewonersgroepen	  en	  
verschillende	  (sociaal	  maatschappelijke)	  organisaties	  in	  de	  wijk	  (TOS,	  JOZ,	  The	  Mall,	  OVDB,	  Millinxspeeltuin,	  
AH).	  	  
De	  cultuurwerkplaats	  krijgt	  steeds	  meer	  bekendheid,	  positieve	  feedback	  en	  meer	  bezoekers.	  
Daarom	  zijn	  wij	  vanaf	  eind	  2015	  druk	  bezig	  met	  zoeken	  naar	  andere,	  grotere	  huisvesting	  en	  tevens	  op	  zoek	  
naar	  nieuwe	  samenwerkingspartners,	  niet	  alleen	  om	  een	  dergelijke	  grotere	  huisvesting	  te	  kunnen	  
bekostigen	  maar	  vooral	  om	  nieuwe	  wegen	  te	  kunnen	  inslaan	  waar	  het	  gaat	  om	  het	  realiseren	  van	  
uitdagende	  kunstzinnige	  en	  leerzame	  projecten	  met	  de	  bewoners	  en	  de	  wijk	  en	  er	  zoveel	  mogelijk	  mensen	  
bij	  te	  kunnen	  betrekken.	  Wat	  ons	  betreft	  mag	  het	  nog	  meer	  bruisen.	  	  
 
Onze	  ideologische	  pijlers	  zijn	  sociaal	  maatschappelijk	  engagement,	  leren	  (in	  de	  meest	  breede	  zin	  van	  het	  
woord)	  en	  de	  toepassing	  van	  het	  geleerde.	  Dat	  is	  terug	  te	  zien	  in	  de	  projecten	  en	  de	  workshops,	  maar	  ook	  in	  
de	  coaching	  van	  het	  vrouwenteam	  die	  elke	  dag	  de	  werkplaats	  beheert	  en	  de	  workshops	  faciliteert.	  We	  zien	  
het	  ook	  terug	  in	  de	  aantrekkingskracht	  van	  de	  werkplaats	  op	  vele	  nieuwsgierige	  mensen,	  buurtbewoners,	  
buitenlandse	  studenten	  met	  vragenlijsten,	  overheidsinstanties	  die	  mensen	  naar	  de	  werkplaats	  brengen,	  en	  
cultureel	  ondernemers	  die	  hun	  weg	  naar	  de	  werkplaats	  weten	  te	  vinden.	  Te	  danken	  hebben	  wij	  dat	  onder	  
andere	  ook	  aan	  ons	  PR-‐beleid:	  	  
Regelmatig	  publiceren	  wij	  onze	  activiteiten	  op	  facebook	  en	  zorgen	  wij	  ervoor	  dat	  onze	  pagina	  goed	  bezocht	  
wordt.	  Wij	  hebben	  een	  aantrekkelijke	  website	  gebouwd	  (voor	  de	  wat	  officiele	  kant	  van	  onze	  organisatie	  
structuur	  en	  achtergrond)	  en	  door	  middel	  van	  veel	  belletje	  trek	  bij	  de	  andere	  spelers	  en	  sociaal	  
maatschappelijke	  partners	  in	  de	  wijk	  (en	  in	  de	  rest	  van	  de	  stad)	  zorgen	  wij	  voor	  meer	  
samenwerkingspartners.	  

Op	  bestuurlijk	  niveau	  is	  er	  het	  nodige	  gerealiseerd	  zodat	  onze	  stichting	  stabieler	  in	  het	  veld	  staat.	  De	  
oprichters	  van	  onze	  stichting,	  tevens	  bestuursleden	  van	  stichting	  Zuidzijde,	  kregen	  ondersteuning	  door	  een	  
cultureel	  ondernemer	  uit	  de	  wijk	  en	  een	  voormailge	  opbouwwerker	  van	  de	  Tarwewijk.	  Wij	  hebben	  twee	  
nieuwe	  kanditaten	  op	  de	  lijst	  staan	  die	  vanaf	  2016	  toe	  zullen	  treden	  bij	  onze	  stichting.	  Na	  een	  periode	  van	  
‘inwerken’	  zullen	  zich	  de	  twee	  oprichters	  tegen	  einde	  van	  2016	  terug	  trekken.	  Hiermee	  kunnen	  wij	  ons	  doel	  
realiseren	  om	  vanaf	  2017	  met	  een	  volledig	  ‘eigen’	  bestuur	  te	  opereren.	  
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Om	  meer	  zelfredzaamheid	  te	  bewerkstelligen	  hebben	  wij	  in	  2015	  eerste	  plannen	  gemaakt	  voor	  het	  
ontwikkelen	  van	  producten	  en	  diensten	  die	  wij	  op	  de	  markt	  zouden	  kunnen	  brengen.	  Vooroop	  staat	  dat	  de	  
goed	  functionerende	  onderdelen	  van	  de	  werkplaats	  behouden	  moeten	  blijven,	  zoals	  het	  onderdak	  bieden	  
aan	  diverse	  bewonersgroepen	  uit	  de	  wijk;	  het	  beheer	  van	  de	  werkplaats	  door	  het	  VrouwenTeam,	  die	  met	  
regelmaat,	  rust	  en	  gastvrijheid	  ervoor	  zorgen	  dat	  bezoekers	  zich	  welkom	  voelen,	  in	  contact	  komen	  met	  
buurt	  genoten	  en	  gelijkgestemden.	  Hierdoor	  voelen	  zich	  de	  bewoners	  beter,	  minder	  eenzaam	  en	  veiliger	  in	  
de	  wijk.	  Zij	  krijgen	  hulp,	  problemen	  vallen	  weg	  en	  er	  ontstaat	  ruimte	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  een	  
gezamelijke	  activiteiten.	  Vandaar	  de	  huiskamer	  de	  ziel	  van	  de	  werkplaats	  is	  van	  waaruit	  alles	  andere	  kan	  
ontstaan.	  Daarin	  willen	  we	  consolideren.	  

In	  het	  ontwikkelen	  en	  aanbieden	  van	  workshops	  en	  ontmoetingsprojecten	  kijken	  we	  naar	  een	  progressieve	  
lijn	  en	  streven	  we	  naar	  meer	  deelname	  en	  participatie	  van	  een	  groot	  deel	  van	  de	  bezoekers.	  Voor	  2016	  is	  
het	  ons	  doel	  meer	  eigen	  initiatief,	  talent	  en	  ideeen	  te	  laten	  ontplooien,	  	  wat	  zich	  kan	  vertalen	  in	  grotere	  
opkomst	  en	  hogere	  inzet	  bereidheid,	  een	  eigen	  financiele	  bijdrage	  van	  deelnemers	  en	  eigen	  inkomsten	  van	  
de	  werkplaats	  als	  geheel.	  	  
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DE	  PROJECTEN	  EN	  WORKSHOPS	  
	  

De	  multiculturele	  huiskamer	  van	  de	  wijk	  	  

Het	  gastheerschap	  van	  de	  cultuurwerkplaats	  ligt	  in	  handen	  van	  de	  bewonersgroepen	  die	  de	  CWT	  bespelen,	  
met	  name	  bij	  ons	  VrouwenTeam.	  Zij	  zijn	  een	  constante	  faktor	  in	  het	  beheren	  van	  de	  ruimte	  en	  zijn	  het	  
eerste	  aanspreekpunt	  voor	  bezoekers.	  Het	  creëren	  en	  beheren	  van	  een	  laagdrempelige,	  gastvrije	  
ontmoetingsruimte	  met	  veel	  reuring	  vergt	  de	  nodige	  toewijding	  en	  discipline,	  en	  dat	  heeft	  ons	  
VrouwenTeam	  zeker	  bewezen.	  	  

Ons	  VrouwenTeam	  bestaat	  inmiddels	  uit	  vier	  vaste	  vrijwilligers	  met	  daaromheen	  een	  groep	  van	  vijf	  tot	  tien	  
vrouwen	  die	  met	  regelmaat	  ter	  ondersteuning	  langs	  komen	  en	  een	  goed	  beeld	  hebben	  van	  wat	  er	  in	  de	  
Tarwewijk	  leeft	  en	  speelt.	  Zij	  zijn	  de	  gastvrouwen	  die	  vijf	  dagen	  per	  week	  de	  ontmoetingsplek	  openhouden	  
en	  wijkbewoners	  ontvangen	  met	  een	  kopje	  koffie	  en	  een	  praatje.	  De	  aanloop	  kan	  per	  dag	  verschillen	  in	  
aantallen	  bezoekers.	  En	  dat	  loopt	  uiteen	  van	  5	  –	  25	  bezoekers	  per	  dag.	  Door	  kennis	  van	  zaken	  helpen	  zij	  
mensen	  met	  problemen	  van	  uiteenlopende	  aard.	  Hulp	  bij	  het	  vinden	  van	  de	  juiste	  gemeentelijke	  instantie,	  
of	  bij	  het	  invullen	  van	  belastingpapieren	  zijn	  vanzelfsprekende	  zaken	  die	  het	  VrouwenTeam	  graag	  doet	  voor	  
wijkbewoners.	  Instanties	  als	  Frontlijn,	  Centrum	  voor	  Jeugd	  en	  Gezin,	  Taskforce	  Tegenprestatie	  en	  
Opzoomer	  Mee	  weten	  de	  weg	  naar	  CWT	  te	  vinden.	  Met	  hen	  staat	  het	  VrouwenTeam	  in	  contact	  voor	  het	  
vinden	  van	  oplossingen	  voor	  hulpbehoevende	  bewoners	  uit	  de	  Tarwewijk	  die	  zij	  treffen	  in	  de	  CWT.	  
Ons	  VrouwenTeam	  is	  het	  contact	  aangegaan	  met	  Cluster	  Maatschappelijke	  Ontwikkeling	  en	  zij	  hebben	  
samen	  met	  stichting	  Zuidzijde	  vrijwilligerscontracten	  en	  plaatsingsovereenkomsten	  opgesteld	  voor	  
deelname	  van	  uitkeringsgerechtigden	  aan	  activiteiten	  binnen	  de	  CWT.	  Personen	  die	  in	  aanmerking	  willen	  
komen	  voor	  een	  plaatsingsovereenkomst	  worden	  door	  de	  Gemeente	  Rotterdam	  getoetst	  en	  bij	  na	  
goedkeuring	  verplichten	  zij	  zich	  tot	  deelname	  aan	  activiteten	  binnen	  de	  CWT.	  
Daarnaast	  heeft	  het	  VrouwenTeam	  cursussen	  en	  workshops	  voor	  de	  bezoekers	  naar	  de	  CWT	  gehaald	  zoals	  
Beweegmaatjes	  en	  Tien	  voor	  Taal.	  Het	  Vrouwenteam	  heeft	  gezorgd	  voor	  het	  werven	  van	  de	  deelnemers	  en	  
heeft	  zelf	  meegedaan.	  Het	  project	  Tien	  voor	  Taal	  krijgt	  in	  2016	  een	  voortzetting	  in	  de	  vorm	  van	  
conversatielessen.	  Tevens	  wordt	  ernaar	  gestreeft	  om	  in	  de	  multiculturele	  huiskamer	  altijd	  Nederlands	  met	  
elkaar	  te	  praten	  en	  elkaar	  te	  corrigeren.	  Doordat	  allochtonen	  en	  autochtonen,	  hoger	  en	  lager	  opgeleidde	  
personen	  samen	  gebruik	  maken	  van	  de	  werkplaats	  vindt	  in	  de	  dagelijkse	  omgang	  met	  elkaar	  terloops	  
‘taalscholing’	  plaats.	  Van	  elkaar	  leren,	  dat	  is	  de	  kracht	  van	  onze	  werkplaats!	  

Een	  belangrijke	  functie	  van	  ons	  VrouwenTeam	  is	  ook	  het	  verwelkomen	  van	  andere	  (culturele)	  groepen.	  Zo	  
is	  er	  elke	  donderdagochtend	  een	  ouderenochtend	  in	  de	  CWT.	  De	  ouderenochtend	  is	  bedoelt	  als	  
ontmoetingsplek	  voor	  de	  senioren	  uit	  de	  Tarweijk	  en	  heeft	  ten	  doel	  om	  ouderen	  uit	  hun	  isolement	  te	  
halen.	  De	  ‘gewone’	  ochtende	  worden	  door	  de	  ouderen	  matig	  bezocht,	  behalve	  op	  de	  tweede	  donderdag	  
van	  de	  maand.	  Dan	  wordt	  er	  een	  gratis	  ontbijt	  aangeboden	  waar	  men	  graag	  op	  af	  komt.	  Het	  basis	  ontbijt	  
wordt	  ons	  door	  Albert	  Heijn	  Zuidplein	  aangeboden.	  Bijzondere	  hapjes	  worden	  door	  het	  VrouwenTeam	  
bereidt.	  Tijdens	  het	  ontbijt	  zijn	  ook	  elke	  maand	  enkele	  van	  onze	  ‘huisdichters’	  aanwezig	  die	  de	  senioren	  
trakteren	  op	  gedichten.	  	  
Birasol	  &	  Orgidia	  is	  een	  groep	  Antilliaanse	  ouderen	  uit	  de	  Tarwewijk	  die	  wij	  twee	  keer	  per	  week	  ontvangen	  
in	  de	  CWT.	  Deze	  ontmoetingen	  zijn	  betekenisvol	  voor	  deze	  hechte	  groep.	  Op	  de	  maandagmiddag	  is	  de	  
bijeenkomst	  informatief	  van	  aard	  en	  worden	  er	  op	  gezette	  tijden	  sprekers	  uitgenodigd.	  De	  vrijdagmiddag	  is	  
er	  voor	  de	  ontspanning.	  Een	  spelletjes	  middag	  waarbij	  er	  ook	  voor	  de	  aanwezigen	  wordt	  gekookt.	  De	  
middagen	  worden	  druk	  bezocht.	  	  

Voor	  ons	  is	  het	  van	  belang	  dat	  er	  een	  mengeling	  ontstaat	  tussen	  de	  diverse	  groepen.	  Vandaar	  dat	  wij	  er	  ook	  
altijd	  zelf	  aanwezig	  zijn,	  niet	  alleen	  om	  gastvrouw/heer	  te	  zijn	  maar	  ook	  om	  elkaar	  beter	  te	  leren	  kennen.	  
Het	  plan	  om	  voor	  de	  diverse	  groepen	  eens	  in	  de	  drie	  maanden	  een	  gezamenlijke	  maaltijd	  met	  voordracht	  
te	  organiseren	  is	  in	  2015	  nog	  niet	  omgezet	  omdat	  er	  de	  tijd	  nog	  niet	  voor	  rijp	  was.	  Voor	  het	  voorjaar	  2016	  
is	  de	  eerste	  bijeenkomst	  tussen	  de	  diverse	  groepen	  bezoekers/	  gebruikers	  gepland.	  
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In	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  hebben	  wij	  de	  groep	  vrijwilligers	  met	  een	  vrijwilligerscontract	  uitgebreid.	  
Momenteel	  zijn	  er	  elf	  vrijwilligers	  met	  een	  vrijwilligerscontract	  actief	  in	  CWT.	  	  
Naast	  de	  organisatorische,	  huishoudelijke	  en	  beheerderstaken	  die	  worden	  uitgevoerd	  door	  vrijwilligers	  
merken	  wij	  dat	  het	  vrijwilligerswerk	  binnen	  CWT	  voor	  de	  vrijwilligers	  zelf	  een	  belangrijke	  plaats	  inneemt	  in	  
ieders	  persoonlijke	  leven.	  Voor	  een	  aantal	  vrijwilligers	  zijn	  de	  uren	  die	  zij	  in	  CWT	  doorbrengen	  een	  
mogelijkheid	  om	  (sociaal)	  contact	  te	  (blijven)	  onderhouden	  met	  andere	  mensen.	  Het	  brengt	  enige	  
regelmaat	  in	  het	  leven	  van	  mensen	  die,	  vaak,	  om	  complexe	  redenen	  niet	  actief	  zijn	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  Het	  
actief	  zijn	  als	  vrijwilliger	  binnen	  CWT	  geeft	  verantwoordelijkheid	  die	  serieus	  wordt	  genomen.	  	  
	  

De	  Tarwewijk	  droomt	  /	  Binnenstebuiten	  

Begin	  2015	  ging	  op	  initiatief	  van	  een	  aantal	  Willen	  de	  Kooning	  studenten	  de	  workshop	  EAR	  (Enlightenment	  
Rotterdam)	  van	  start.	  Het	  doel	  van	  de	  workshop	  was	  om	  van	  gebruikte	  kleding	  nieuwe	  producten	  te	  
maken.	  Het	  hergebruik	  van	  stoffen	  die	  een	  geschiedenis	  met	  zich	  meedroegen	  stond	  centraal.	  Die	  
geschiedenis	  werd	  overgedragen	  door	  de	  verhalen	  die	  tussen	  de	  deelnemers	  onderling	  tijdens	  de	  workshop	  
werden	  uitgewisseld.	  Het	  ging	  met	  name	  om	  het	  hergebruik	  van	  stoffen	  waar	  nieuwe	  kleding	  en	  andere	  
objecten	  (zoals	  knuffels)	  van	  kunnen	  worden	  gemaakt.	  Er	  kwamen	  verschillende	  technieken	  aan	  bod	  
waaronder	  het	  op	  eenvoudige	  wijze	  kunnen	  weven	  van	  stof.	  De	  workshop	  is	  inmiddels	  overgegaan	  in	  
Textielwerkplaats	  Tarwewijk	  en	  staat	  nu	  onder	  leiding	  van	  Alicia	  Mackiewicz,	  een	  cultureel	  ondernemer	  van	  
Poolse	  afkomst	  die	  bezig	  is	  een	  luxe	  klerenlijn	  van	  gebreidde	  kleding	  op	  de	  markt	  te	  brengen.	  Zij	  geeft	  elke	  
woensdagochtend	  breiles	  waarbij	  veel	  aandacht	  is	  voor	  materiaalgebruik	  en	  techniek.	  

De	  vrouwen	  van	  ons	  VrouwenTeam	  en	  andere	  vrouwlijke	  bezoekers	  nemen	  hieraan	  deel	  om	  te	  ontdekken	  
of	  hierin	  hun	  talent	  ligt	  en	  of	  het	  voor	  hun	  een	  uitdaging	  is	  een	  eigen	  productielijn	  op	  te	  zetten.	  	  

Zelfvertrouwen	  en	  activiteit	  vormen	  onder	  andere	  de	  basis	  om	  talenten	  uberhaupt	  te	  durven	  ontdekken	  en	  
te	  ontplooien.	  Dat	  werd	  ons	  in	  gesprekken	  duidelijk	  en	  ook	  dat	  voor	  velen	  van	  ons	  zelfvertrouwen	  en	  
activiteit	  niet	  vanzelfsprekend	  zijn.	  Een	  reden	  hiervoor	  is	  onder	  andere	  een	  slechte	  fysieke	  gesteldheid.	  
Vandaar	  dat	  wij	  vier	  keer	  mee	  hebben	  gedaan	  aan	  het	  project	  Beweegmaatjes.	  In	  2016	  willen	  wij	  verder	  
werken	  aan	  de	  fysieke	  ontwikkeling	  van	  de	  vrouwen	  in	  de	  Tarwewijk	  zodat	  men	  ook	  op	  andere	  vlakken	  
sterker	  in	  het	  veld	  kan	  staan.	  Pas	  dan	  is	  het	  mogelijk	  talenten	  echt	  tot	  bloei	  te	  laten	  komen.	  

Ter	  verbreding	  van	  onze	  horizon	  zijn	  we	  afgelopen	  jaar	  een	  keer	  op	  excursie	  geweest,	  namelijk	  naar	  een	  
tentoonstelling	  met	  lezing	  bij	  galerie	  Hommes	  in	  Oud-‐Charlois.	  Wij	  hebben	  niet	  alleen	  kennis	  gemaakt	  met	  
het	  werk	  van	  de	  kunstenares,	  maar	  ook	  hebben	  wij	  meer	  inzicht	  gekregen	  in	  hedendaagse	  kunst	  en	  hoe	  de	  
kunstmarkt	  functioneert.	  	  

In	  2016	  willen	  wij	  de	  ontwikkeling	  van	  onze	  talenten	  structureler	  gaan	  aanpakken;	  de	  meer	  organische	  
aanpak	  in	  2015	  was	  nodig	  als	  voorwerk	  omdat	  de	  basiscondities	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  talenten	  bij	  de	  
vrouwen	  er	  nog	  te	  weinig	  aanwezig	  zijn.	  
	  

De	  Literaire	  Oogst	  Tarwewijk.	  

Elke	  maand	  verdiept	  zich	  onze	  literaire	  groep	  in	  een	  ander	  thema	  uit	  de	  literaire	  geschiedenis	  van	  de	  
Tarwewijk.	  Er	  wordt	  materiaal	  verzameld,	  dichters	  benaderd	  wiens	  werk	  aansluit	  bij	  het	  thema	  en	  tegen	  
einde	  van	  de	  maand	  wordt	  er	  een	  literaire	  lezing	  avond	  /	  middag	  gehouden.	  Literator	  Robert	  Tau	  
presenteert	  op	  buitengewoon	  bevlogen	  wijze	  het	  materiaal	  en	  de	  dichters	  aan	  het	  publiek.	  Schrijvers,	  
dichters,	  verhalenvertellers	  en	  singer-‐songwriters	  komen	  graag	  bij	  ons	  langs	  om	  voor	  publiek	  voor	  te	  
dragen.	  Het	  is	  wat	  aan	  de	  krappe	  kant	  in	  de	  huiskamer	  en	  als	  het	  nodig	  was	  dan	  werd	  er	  uitgeweken	  naar	  
een	  grotere	  zaal	  in	  de	  wijk.	  
Het	  programma	  was	  zeer	  gevarieerd	  met	  bijzondere	  ontmoetingen	  tussen	  schrijvers,	  dichters	  en	  publiek.	  
Zo	  waren	  er	  onder	  andere	  bekende	  dichters	  op	  bezoek	  als	  Hans	  Sleutelaar,	  Rien	  Vroegindeweij,	  Sanneke	  
van	  Hassel,	  Joz	  Knoop,	  Albert	  Prins,	  Jaap	  Blonk,	  ACG	  Vianen.	  
Door	  het	  jaar	  heen	  tekende	  zich	  een	  groep	  van	  literatoren	  af	  die	  regelmatig	  te	  zien	  en	  te	  horen	  waren	  op	  
de	  literaire	  avonden	  /	  middagen.	  Het	  idee	  is	  hieruit	  ontstaan	  om	  samen	  met	  onze	  literaire	  groep	  een	  literair	  
genootschap	  op	  te	  richten	  om	  gezamenlijk	  de	  presentaties	  thematisch	  voor	  te	  bereiden.	  Daarnaast	  zou	  het	  
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een	  club	  van	  literatoren	  worden	  die	  elkaar	  in	  het	  schrijversschap	  stimuleert	  en	  bekritiseert	  en	  onderzoek	  
doet	  naar	  de	  literaire	  kwaliteiten	  van	  de	  Tarwewijk	  en	  Rotterdam	  Zuid.	  Optredens,	  publicaties	  en	  
bekendheid	  geven	  aan	  de	  literaire	  kwaliteiten	  van	  Zuid	  zijn	  enkele	  doelen.	  Vanaf	  2016	  zal	  deze	  
genootschap	  bij	  elkaar	  komen.	  
	  	  
Kinderworkshops	  

Vanaf	  maart	  tot	  en	  met	  december	  hebben	  wij	  eens	  per	  week	  een	  kinderkunstworkshop	  in	  de	  
Milinixspeeltuin	  georganisseerd.	  Twee	  kunstenaressen	  met	  lesbevoegdheid	  hebben	  deze	  taak	  op	  zich	  
genomen,	  begeleid	  /	  ondersteund	  door	  vrouwen	  van	  onze	  werkplaats.	  Er	  werd	  aan	  drie	  thema’s	  gewerkt:	  
muziek&kunst	  (maart	  t/m	  juni),	  hedendaagse	  beeldende	  kunst	  (juli,	  augustus)	  en	  kunst	  &taal	  (september	  
t/m	  december).	  Van	  de	  werkperiode	  muziek&kunst	  is	  er	  een	  apart	  verslag	  van	  gemaakt.	  	  	  

Het	  project	  kunst&taal	  bleek	  van	  zodanige	  waarde	  te	  zijn	  voor	  de	  kinderen	  dat	  wij	  besloten	  hebben	  het	  in	  
2016	  voort	  te	  zetten.	  In	  het	  algemeen	  kan	  er	  gezegd	  worden	  dat	  	  onze	  workshops	  heel	  goed	  aanslaan	  bij	  de	  
kinderen,	  velen	  van	  hun	  zijn	  er	  wekelijks	  van	  de	  partij	  en	  maken	  ‘spelenderwijs’	  een	  kunstzinnige	  
ontwikkeling	  door	  waarvoor	  nergens	  elders	  in	  de	  wijk	  gezorgd	  wordt.	  

	  

Mediaproject	  voor	  jongeren	  	  
	  
In	  2015	  hebben	  wij	  met	  een	  groep	  jongeren	  het	  mediaproject	  ‘ZOOM:	  Verhalen	  uit	  de	  Tarwewijk’	  
gerealiseerd.	  	  Aanleiding	  voor	  ZOOM	  vormde	  een	  videoportret	  dat	  jongeren	  uit	  de	  Tarwewijk	  in	  2014	  onder	  
begeleiding	  van	  onze	  filmgroep	  van	  hun	  wijk	  hebben	  gemaakt.	  Dat	  concept	  is	  uitgewerkt	  tot	  een	  educatief	  
en	  sociaal-‐maatschappelijk	  project,	  waarbij	  deelnemers	  op	  diverse	  niveaus	  bij	  het	  technische	  proces	  van	  
het	  film-‐maken	  betrokken	  worden,	  terwijl	  zij	  zichzelf	  en	  hun	  leefomgeving	  in	  een	  reeks	  korte	  videofilms	  
voorstellen.	  	  
Voor	  ZOOM	  hebben	  wij	  enerzijds	  gewerkt	  met	  jongeren	  die	  niet	  aangesloten	  zijn	  bij	  een	  organisatie	  en	  met	  
wie	  wij	  op	  straat	  /	  bij	  pleinen	  in	  contact	  zijn	  gekomen	  en	  anderzijds	  met	  jongeren	  die	  aangesloten	  zijn	  bij	  
organisaties	  (The	  Mall,	  Jong	  Burger	  Blauw).	  In	  totaal	  hebben	  er	  40	  jongeren	  in	  de	  leeftijd	  van	  13	  t/m	  23	  jaar	  
mee	  gewerkt	  aan	  het	  project.	  Het	  resulteerde	  in	  acht	  korte	  documentaires,	  een	  Youtube	  kanaal	  en	  een	  
veelvuldig	  bezochte	  Facebookpagina	  met	  600+	  vrienden.	  Het	  project	  was	  goed	  zichtbaar	  in	  de	  wijk	  en	  
ontving	  voortdurend	  positieve	  respons.	  Voor	  een	  uitgebreid	  verslag	  zie	  de	  aparte	  bijlage.	  
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PRESTATIES,	  BEREIK	  EN	  EFFECT	  	  
	  
	  
Datum	   Wat	   	   Aantal	  

deelnemers/bez
oekers	  

5/1	   Knutselmiddag	  –	  vrouwen	  van	  verschoorplein	   8	  
12/1	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   10	  
14/1	   Ouderenochtend	  met	  ontbijt	   20	  
14/1	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   12	  
15/1	   EAR	  –	  Textiel	  Workshop	  Willem	  de	  Kooning	  academie	  

studenten	  
9	  

19/1	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   9	  
21/1	   EAR	  –	  Textiel	  Workshop	   10	  
21/1	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   10	  
26/1	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   12	  
28/1	   EAR	  –	  Textiel	  Workshop	   7	  
28/1	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   14	  
29/1	   Literaire	  Oogst	  Tarwewijk,	  thema:	  Train,	  Travelin’’	  Tarwewijk	   24	  

januari	   	  Ca	  30	  personen	  per	  werkdag	   600	  
	   	   	  
2/2	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   10	  
4/2	   EAR	  –	  Textiel	  Workshop	   9	  
4/2	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   14	  
9/2	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   7	  
11/2	   Ouderenochtend	  met	  ontbijt	   25	  
11/2	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   14	  
16/2	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   10	  
18/2	   EAR	  –	  Textiel	  Workshop	   7	  
18/2	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   15	  
25/2	   EAR	  –	  Textiel	  Workshop	   10	  
26/2	   Literaire	  Oogst	  Tarwewijk,	  thema:	  De	  Rotterdamse	  avond	   25	  
februari	   Ca	  30	  personen	  per	  werkdag	   600	  
	   	   	  
2/3	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   8	  
4/3	   EAR	  –	  Textiel	  Workshop	   8	  
4/3	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   12	  
11/3	   Ouderenochtend	  met	  ontbijt	   21	  
11/3	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   16	  
16/3	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   6	  
18/3	   EAR	  –	  Textiel	  Workshop	   8	  
18/3	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   13	  
25/3	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   8	  
26/3	   Literaire	  Oogst	  Tarwewijk,	  thema:	  Stadsgeheimen	   28	  
31/3	   Beweegmaatjes	   25	  
maart	   Ca	  30	  personen	  per	  werkdag	   600	  
	   	   	  
1-‐4	   EAR	  –	  Textiel	  Workshop	   8	  
1-‐4	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   16	  
6/4	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   6	  
7/4	   Beweegmaatjes	   25	  
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8/4	   Ouderenochtend	  met	  ontbijt	   26	  
8/4	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   18	  
14/4	   Beweegmaatjes	   25	  
15/4	   Textielwerkplaats	  (voorheen	  EAR)	   6	  
15/4	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   14	  
20/4	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   9	  
21/4	   Beweegmaatjes	   25	  
22/4	   Textielwerkplaats	  (voorheen	  EAR)	   8	  
22/4	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   16	  
27/4	   Knutselmiddag	  (Vrouwen	  Verschoorplein)	   8	  
28/4	   Beweegmaatjes	   25	  
30/4	   Literaire	  Oogst	  Tarwewijk,	  thema:	  Jazz	  in	  Poëzie	   23	  
april	   Ca	  30	  personen	  per	  werkdag	   600	  
	   	   	  
8/5	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
12/5	   Beweegmaatjes	   25	  
13/5	   Ouderenochtend	  met	  ontbijt	   23	  
13/5	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   16	  
15/5	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
20/5	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   17	  
22/5	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
25/5	   Deelname	  aan	  het	  Tentakel	  straat	  festival	   	  
27/5	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   16	  
27/5	   5	  Literaire	  Oogst	  Tarwewijk,	  thema:	  Dada	  acond	  in	  

Millinxparkhuis	  
60	  

29/5	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
mei	   Ca	  30	  personen	  per	  werkdag	   600	  
	   	   	  
1/6	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
3/6	   Textielwerkplaats	   8	  
3/6	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   15	  
5/6	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
8/6	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
10/6	   Ouderenochtend	  met	  ontbijt	   24	  
10/6	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   12	  
12/6	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
15/6	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
17/6	   Textielwerkplaats	   6	  
17/6	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   16	  
19/6	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
22/6	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
24/6	   Textielwerkplaats	   7	  
24/6	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   17	  
25/6	   Literaire	  Oogst	  Tarwewijk,	  thema:	  De	  afrikaanse	  avond	   22	  
26/6	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
29/6	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
juni	   Ca	  30	  personen	  per	  werkdag	   600	  
	   	   	  
8/7	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   16	  
12/8	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   15	  
19/8	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   11	  
26/8	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   18	  
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Juli/augustus	   Grotendeels	  gesloten	  ivm	  zomervakantie,	  incidentieel	  
bezoekers	  

60	  

	   	   	  
2/9	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   19	  
4/9	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
7/9	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
9/9	   Ouderenochtend	  met	  ontbijt	   18	  
9/9	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   18	  
11/9	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
14/9	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
18/9	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
18/9	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   17	  
21/9	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
25/9	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
25/9	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   14	  
28/9	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
30/9	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   17	  
september	   Ca	  30	  personen	  per	  werkdag	   600	  
	   	   	  
2/10	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   14	  
2/10	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
5/10	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
8/10	   Ouderenochtend	  met	  ontbijt	   16	  
9/10	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   12	  
9/10	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
12/10	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
14/10	   Textielwerkplaats	   6	  
16/10	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
16/10	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   15	  
23/10	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   16	  
25/10	   Literaire	  Oogst	  Tarwewijk,	  thema:	  Retrospectief	   20	  
26/10	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
28/10	   Textielwerkplaats	   5	  
29/10	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   17	  
30/10	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
oktober	   Ca	  30	  personen	  per	  werkdag	   600	  
	   	   	  
2/11	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
4/11	   Tien	  voor	  Taal	   20	  
6/11	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   14	  
6/11	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
9/11	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
11/11	   Tien	  voor	  Taal	   20	  
13/11	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   17	  
13/11	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
16/11	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
18/11	   Tien	  voor	  Taal	   20	  
18/11	   Videoavond	  Gerard	  Scherff	   9	  
20/11	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
20/11	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   13	  
22/11	   Literaire	  Oogst	  Tarwewijk,	  thema:	  Singersongwriters	   23	  
23/11	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
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25/11	   Tien	  voor	  Taal	   20	  
27/11	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   12	  
27/11	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
30/11	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
november	   Ca	  30	  personen	  per	  werkdag	   600	  
	   	   	  
2/12	   Tien	  voor	  Taal	   20	  
4/12	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   11	  
4/12	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
7/12	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
9/12	   Tien	  voor	  Taal	   20	  
11/12	   Kinderworkshop	  in	  Speeltuin	  Millinx	   12	  
11/12	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   30-‐35	  
14/12	   Antilliaanse	  vrouwengroep	   15-‐20	  
20/12	   Literaire	  Oogst	  Tarwewijk,	  thema:	  Grote	  kerstshow	   21	  
december	   Ca	  30	  personen	  per	  werkdag	   600	  
	   	   	  
	  
Verder	  heeft	  gedurende	  het	  jaar	  het	  jongerenproject	  ZOOM	  plaatsgevonden,	  zie	  hiervoor	  bijlage	  2.	  
	  
Effect	  
In	  2015	  hebben	  wij	  de	  bezoekersaantallen	  bijgehouden	  om	  het	  bereik	  in	  kaart	  te	  brengen.	  Ook	  hebben	  wij	  
regelmatig	  evaluatiegesprekken	  gevoert:	  onderling	  (dwz	  de	  bewonersgroepen	  met	  elkaar	  aangestuurd	  
door	  de	  culturele	  ondernemers),	  met	  de	  bezoekers,	  met	  het	  bestuur	  en	  het	  bestuur	  onderling.	  Hierdoor	  
krijgen	  wij	  wel	  enigszins	  zicht	  op	  de	  waarde	  van	  de	  werkplaats	  voor	  de	  wijk	  en	  ons	  bereik,	  maar	  toch	  
missen	  wij	  een	  duidelijkere	  kennis	  van	  het	  daadwerkelijke	  effect	  van	  de	  werkplaats	  op	  onze	  persoonlijke	  en	  
financiële	  situatie	  alsmede	  op	  de	  sociale	  cohesie	  en	  het	  leefklimaat	  in	  de	  wijk.	  Vandaar	  dat	  wij	  dat	  vanaf	  
2016	  meer	  gestructureerd	  willen	  aanpakken.	  Aan	  de	  hand	  van	  interviews	  en	  vragenlijsten	  willen	  wij	  in	  het	  
voorjaar	  2016	  de	  situatie	  in	  kaart	  brengen.	  Het	  gaat	  om	  persoonlijke	  vragen	  (gezinssamenstelling,	  
opleiding,	  achtergrond),	  om	  de	  financiele	  situatie,	  maar	  ook	  hoe	  men	  het	  leven	  in	  de	  wijk	  ervaart	  en	  welke	  
betekenis	  de	  werkplaatsen	  in	  het	  dagelijkse	  leven	  hebben.	  Dat	  willen	  wij	  elk	  jaar	  herhaalen	  zodat	  wij	  na	  vijf	  
jaar	  goed	  zicht	  hebben	  op	  de	  daadwerkelijk	  behaalde	  resultaten.	  Met	  dit	  onderzoek	  willen	  wij	  ook	  naar	  
buiten	  treden.	  
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PR	  EN	  COMMUNICATIE	  
	  
	  
Onze	  PR-‐inspanningen	  richtten	  zich	  vooral	  op	  het	  publiceren	  van	  onze	  activiteiten	  op	  onze	  goed	  bezochte	  
facebookpagina	  en	  op	  onze	  website	  die	  wij	  begin	  van	  het	  jaar	  hebben	  laten	  bouwen	  en	  die	  wij	  van	  inhoud	  
hebben	  voorzien.	  In	  tegenstelling	  tot	  de	  meer	  op	  actualiteit	  gerichtte	  facebookpagina	  geeft	  	  onze	  website	  
meer	  inzicht	  in	  de	  achtergrond,	  de	  doelstellingen	  en	  de	  organisatie	  structuur.	  Tevens	  versturen	  wij	  
regelmatig	  email-‐uitnodigingen	  naar	  ons	  relatiebestand.	  In	  2016	  willen	  dat	  bestand	  updtaten	  en	  
uitbreidden.	  	  

Ter	  aanvulling	  op	  de	  digitale	  PR	  werken	  wij	  met	  drukwerk	  in	  geprinte	  vorm.	  Van	  onze	  presentaties,	  
workshops	  en	  activiteiten	  maken	  wij	  flyers	  en	  verspreiden	  deze	  in	  de	  wijk	  (in	  de	  brievenbussen,	  op	  het	  
schoolplein,	  in	  de	  werkplaats	  zelf).	  	  

Verder	  verrichten	  wij	  veel	  belletje	  trek	  bij	  de	  andere	  spelers	  en	  sociaal	  maatschappelijke	  partners	  in	  de	  wijk	  
om	  onze	  programma’s	  op	  elkaar	  af	  te	  stemmen,	  samen	  te	  werken	  en	  de	  krachten	  te	  bundelen	  op	  PR-‐
gebied.	  Via	  de	  Gebiedsmanager	  worden	  onze	  digitale	  uitnodigingen	  binnen	  haar	  netwerk	  verspreidt. 
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FINANCIEN	  
	  
Uitgaven	  
	  
kostensoort 	  bedrag	  incl	  BTW	   	   
huur 	  €	  7.200,00	   	   
energie 	  €	  1.115,13	   	   
internet 	  €	  296,00	   	   
verzekering 	  €	  533,13	   	   
kantoor,	  lopende	  kosten 	  €	  1.484,68	   	   
inventaris 	  €	  1.596,15	   	   
ontmoetingsmiddagen 	  €	  -‐	  	  	   	   
ouderenontbijten 	  €	  -‐	  	  	   	   
drukkosten	  en	  PR 	  €	  2.558,43	   	   
vrijwilligers 	  €	  4.081,00	   	   
tussensom	  huiskamer 	   	  €	  18.864,52	   
	   	   	   
De	  Tarwewijk	  droomt	  /	  Binneste	  buiten 	  €	  1.537,81	   	   
3	  kinderprojecten 	  €	  9.438,65	   	   
Literaire	  Oogst 	  €	  4.078,35	   	   
ZOOM 	  €	  24.996,44	   	   
tussensom	  projecten  	  €	  40.051,25	   
	   	   	   
projectmanager 	  €	  17.240,12	   	   
boekhouding 	  €	  2.371,99	   	   
tussensom	  begeleiding 	   	  €	  19.612,11	   
	   	   	   
som 	   	  €	  78.527,88	   
	  
	  
Inkomsten	  	  
	  
soort	  inkomsten 	  bedrag	  incl	  BTW	   
Kinderzorg	  Den	  Haag	  Rotterdam 	  €	  1.500,00	   
Steunfonds	  jeugdbescherming 	  €	  3.475,00	   
Stichting	  Solidarodam 	  €	  2.500,00	   
Maatschappij	  tot	  Nut	  van't	  Algemeen 	  €	  2.500,00	   
Stichting	  Bevordering	  van	  Volkskracht 	  €	  6.000,00	   
Stichting	  Daniel	  van	  der	  Vorm 	  €	  4.000,00	   
Gebiedscommissie	  kinderproject 	  €	  3.330,00	   
Gebiedscommissie	  algemeen 	  €	  6.750,00	   
Gebiedscommissie	  ZOOM 	  €	  3.500,00	   
Dienst	  sport	  en	  cultuur,	  ZOOM 	  €	  10.000,00	   
CBK,	  ZOOM 	  €	  6.000,00	   
Stichting	  Bevordering	  van	  Volkskracht,	  ZOOM 	  €	  3.500,00	   
Giften 	  €	  2.000,00	   
Stichting	  Zuidzijde 	  €	  23.472,88	   
som 	  €	  78.527,88	   
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Toelichting	  
	  
De	  kosten	  gemaakt	  in	  de	  eerste	  vijf	  maanden	  van	  het	  jaar	  werden	  grotendeels	  gedekt	  door	  stichting	  
Zuidzijde	  en	  de	  Gebiedscommissie.	  Vanaf	  juli	  2015	  konden	  alle	  uitgaven	  gedekt	  worden	  door	  de	  bijdrage	  
van	  zes	  fondsen,	  door	  de	  Gebiedscommissie,	  door	  de	  Gemeente,	  het	  Centrum	  Beeldende	  Kunst	  en	  door	  
particuliere	  giften.	  	  

De	  uitgaven	  vanaf	  juli	  2015	  werden	  gemaakt	  volgens	  de	  voorop	  gestelde	  begroting	  die	  deel	  uitmaakt	  van	  
het	  programmaplan	  2015/16	  dat	  wij	  bij	  de	  fondsen	  en	  de	  Gemeente	  hebben	  ingediend.	  Voor	  het	  project	  
ZOOM	  is	  er	  een	  aparte	  projectadministratie	  en	  verantwording	  (zie	  bijlage	  2).	  	  Voor	  het	  project	  ‘De	  
Tarwewijk	  droomt’	  (later	  is	  deze	  titel	  veranderd	  in	  ‘Binnenste	  buiten’)	  zal	  het	  merendeel	  van	  de	  uitgaven	  
pas	  in	  2016	  gemaakt	  worden.	  De	  ouderenontbijten	  werden	  grotendeels	  door	  de	  Albert	  Heijn	  (in	  natura)	  
gesponsoord,	  de	  aanvullende	  kosten	  zijn	  opgenomen	  onder	  de	  kostenplaats	  ‘lopende	  kosten’.	  De	  
ontmoetingsmiddagen	  zullen	  pas	  in	  2016	  plaats	  vinden	  omdat	  er	  wat	  meer	  voorbereidingstijd	  noodzakelijk	  
voor	  is.	  
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BEELDVERSLAG	  
	  

 
 
Studenten van de Willem de Kooning academie  
geven workshops aan vrouwen uit de Tarwewijk 

 

 

 
 

Literaire Oogst Tarwewijk met Rien Vroegindewij als 
gast en Robert Tau hier als toehoorder  

 
 
Literaire Oogst met Hans Sleutelaar als gast  
en presentator Robert Tau  
 

 
 
ZOOM videoproject, op pad met TOS en JBB 

 
 
Het ZOOM team met Gerwin Luijendijk,  
Kathrin Wolkowicz, Amin Daci en Tessa  Biemans 
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Halloween capes maken met Lucienne van Leijen  
en Kathrin Wolkowcz 
 

 
 
Vrijwilligers overleg a/d Mijnsherenlaan 120-D 

 
 

Kinderworkshop in Speeltuin Millinx 
  

 
 
 

 
 
Dada avond in Millinxparkhuis met Jaap Blonk, ACG Vianen, 
Gerard Scheriff en Robert Tau 

 
 
Maandelijks ouderenontbijt, met voordrachten van 
dichters voor senioren uit de Tarwewijk 

 


