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1. Inleiding
Verrijk de Tarwewijk! Ons motto, dat wij aan begin van 2018 hebben uitgesproken, werd al gauw 
werkelijkheid. Het begon in het voorjaar met de plaatsing bij ons in de binnentuin van drie prachtige 
bronzen beelden afkomstig van de Coolsingel: De Knoop van Shinkichi Tajiri, Monsieur Jacques van 
Oswald Wenckebach en The husband of the Doll van Thom Puckey. Daarna volgde een onvergetelijke 
Koningsdag-viering met hoog bezoek. Onze burgermeester Aboutaleb kwam langs. Gezellig met hem 
op de foto, wie wilde dat niet? 
Met de onthulling van de beelden in juni kwam de CultuurWerkplaats en daarmee de Tarwewijk in de 
spotlights te staan. Aandacht van de pers, veel nieuwe gezichten en veel nieuwe energie. Hetzelfde 
gold voor de opening van de Kunstprijs Charlois die ook in juni heeft plaatsgevonden en die wij 
konden combineren met de officiële opening van de 10-daagse kunstmanifestatie Charlois Speciaal 
bij ons in de tuin. In september kregen deze, de wijk verrijkende evenementen een mooi vervolg: De 
Verhalentuin, een speelse ode aan taal en natuur.

Aan de verwerkelijking van ons tweede motto, Tarwewijkers worden rijker, hebben we het gehele jaar 
door staag gewerkt. Met discipline en enthousiasme van de kant van projectleiders en deelnemers 
hebben wij dit vrij ambitieuze scholingstraject in praktijk kunnen brengen. Daar zijn we samen trots op.

Over de realisatie van beide motto’s kunt u meer lezen in het voorliggende verslag.
Ook gaan wij in dit verslag in op onze toekomstplannen die wij in de tweede helft van het jaar in het 
kader van een coachingstraject van LSA (Landelijke Samenwerking Actieve bewoners) en KNHM 
(Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) hebben ontwikkeld. Voor ons bedrijfsplan en voor onze 
pitch hebben wij vlak voor de kerst twee prijzen ontvangen. Dat vormde een mooi besluit van een 
productief jaar.

Wij wensen u veel lees- en kijkplezier.
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2. de activiteiten: verrijk de Tarwewijk
2.1. Tuin projecten
Het tuinseizoen zijn we begonnen met opruimwerkzaamheden en het bouwen van een jeu-de-boules 
baan. Toen het warmer werd hebben we een kruidenspiraal en grotere ‘bedden’ met struiken en 
kleurrijke bloemen aangelegd. In de lage moestuinen hebben we verschillende soorten zaden in de 
grond gestopt; courgette, pompoen, meloen, snijbiet, rode biet, wortel, boon en tomaat. De ver-
hoogde moestuinen hebben we vooral voor kruiden en sla gebruikt. Ondanks de droge zomer bleef de 
tuin er prachtig bij staan en hebben we veel lekkere groenten kunnen oogsten en verwerken.
De maandelijks geplande speelmiddagen hebben minder gestructureerd dan gepland plaats gevonden. 
Ze zijn veelal spontaan ontstaan en vaak in combinatie met een feestje.
Verder hebben wij gedurende het jaar drie grote tuindagen georganiseerd: In het voorjaar de Konings-
dag-viering met optredens, vrijmarkt en wedstrijden. In de zomer een marktfestijn met zelfgemaakte 
‘natuurlijke’ en artistieke producten, en workshops waarin men kon leren deze en andere producten 
ook zelf te maken. In de nazomer De Verhalentuin waar jong en oud via een gevarieerd aanbod aan 
workshops spelenderwijs aan de slag is gegaan met taal (over De Verhalentuin meer in hoofdstuk 3).

2.2. de bronzen beelden
Het hoogtepunt van het jaar viel in juni met de spectaculaire plaatsing van de bronzen beelden, de 
onthulling ervan en een uitgebreid randprogramma. Het Centrum Beeldende Kunst (afdeling Sculpture 
International Rotterdam) heeft samen met ons vanaf het voorjaar dit randprogramma ontwikkeld en 
vervolgens gerealiseerd. Activiteiten van en voor kinderen, optredens en gesprekrondes maakten deel 
uit van dit programma alsmede een luxe catering verzorgd door de vaste kern van onze bezoekers

2.3. Literaire en historische projecten
Onze schrijversclub heeft niet alleen De Verhalentuin mede georganiseerd maar ook het Van Swieten-
hof festival. Het Van Swietenhof festival is een jaarlijks terugkerend literair en muzikaal event dat 
plaatsvindt in de met ons bevriende buurttuin Van Swietenhof in de wijk Carnisse.
Met veel enthousiasme hebben zij samen met de projectleider het project Ontdek de wijk ontwikkeld. 
Al wandelend leert men de Tarwewijk en omgeving kennen. Architectuur, beelden, beroemde personen, 
bijzondere gebeurtenissen en sterke verhalen wisselen elkaar af in de lezingen die tijdens de wande-
lingen gegeven worden. Met betrekking tot deze wandelingen is er voor kinderen/jongeren een apart 
programma samengesteld (zie boven, kinderprojecten - Ontdek je wijk). Vanwege de grondige research 
die aan de wandelingen voorafgaat konden we pas in het najaar met de wandelingen beginnen. Bij 
het intreden van de winter zijn we er tijdelijk mee gestopt maar zodra de lentezon in 2019 weer gaat 
schijnen worden de wandelingen voortgezet. Het eindresulaat is een website waar alle informatie 
samenkomt. Launch: Naar verwachting zomer 2019!

2.4. Kunstprijs Charlois
Gekoppeld aan de 10-daagse kunstmanifestatie Charlois Speciaal hebben wij in juni de expositie van 
de Kunstprijs Charlois bij ons in het pand gehouden. Meer dan 60 kunstwerken gemaakt door circa 30 
kunstenaars uit Charlois werden in ons pand tentoongesteld. Het werd zoals we hadden gehoopt een 
verrassende tentoonstelling; het werk van amateur kunstenaars en het werk van meer professionele 
kunstenaars leverde een spannende mix op. De professionele wijze van presenteren bracht de ver-
schillende werken, onderwerpen en niveau’s bij elkaar. Een jury van deskundigen heeft de prijswinnaar 
bepaald en tijdens de opening van de expositie bekend gemaakt. Wij hebben een website 
(www.kunstprijscharlois.nl) gebouwd met informatie over de deelnemende kunstenaars en met foto’s 
van alle kunstwerken (lees verder hoofdstuk 5).
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2.5. de Vitrine
Midden in de wijk, tussen speeltuin Millinx en basisschool De Akker, bevindt zich een grote vrijstaande 
vitrine. Deze vitrine hebben wij opgeknapt, van logo en informatie voorzien en vervolgens hebben we 
daar elke maand een nieuwe expositie georganiseerd met artistieke producten van bewoners uit de wijk. 
Middels feestelijke openingen hebben we extra aandacht besteed aan de werken en de exposanten. 

2.6. Transformatie pand
Om het pand visueel en inhoudelijk bij de tuin te betrekken, en om duidelijk te maken wat en wie er 
in het pand te vinden is, hebben wij besloten het pand te transformeren. Bovendien willen wij de 
wijk ‘opwaarderen’ door van een onverzorgd gebouw een spraakmakend kunstwerk te maken. We hebben 
een grote maquette gebouwd en in een aantal workshops zijn we tot een gezamenlijk ontwerp 
gekomen: Een abstracte beschildering in verschillende soorten groen in combinatie met een licht-
kunstwerk.
Wij hebben het plan inhoudelijk, technisch en financieel uitgewerkt en zijn met de fondsenwerving 
aan de slag gegaan. In het voorjaar 2019 hopen wij met de werkzaamheden te kunnen beginnen.
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3. de activiteiten: Tarwewijkers worden rijker
3.1. Volwassenen ontwikkeling
Aan het begin van het jaar hebben wij het scholingsproject Tarwewijkers worden rijker ontwikkelt. 
Om dit plan te financieren hebben wij een aantal fondsen benaderd (zie hoofdstuk 8). Met de steun 
van deze fondsen zijn wij in april met het project van start gegaan. 30 nauwelijks opgeleide en 
weinig geïntegreerde allochtone vrouwen hebben hieraan gedurende het gehele jaar deelgenomen, en 
het project loopt nog door tot en met maart 2019. Het cursusaanbod omvat lessen Nederlands, 
omgaan met de computer, algemene scholing, fysieke- en creatieve workshops en op ambacht gerichte 
lessen (textiel- en houtbewerking). Afgezien van een paar kleine wijzigingen hebben wij het project 
volgens plan uitgevoerd (zie hoofdstuk 5).

3.2. huiskamer en buurtloket
Aan het begin van het jaar was de Huiskamer dagelijks open en altijd druk bezocht, vooral door 
vrouwen en kinderen. Dit viel helaas niet te combineren met het gebruik van de ruimtes ten behoeve 
van het scholingstraject. In de loop van het jaar hebben we de openingstijden van de Huiskamer 
teruggebracht tot vier dagdelen. Hierdoor konden wij meer rust creëren voor de cursisten en konden 
er soms twee cursussen tegelijkertijd plaatsvinden. 
Hetzelfde geldt voor het Buurtloket. Ook dat is vanaf september drie middagen per week open i.p.v. 
elke dag. Een bijkomend voordeel is dat er nu voor leden van ons hulpteam meer tijd is om bezoekers 
die het Nederlands slecht beheersen naar afspraken te begeleiden. Deze service wordt door onze 
bezoekers zeer op prijs gesteld.
Met de maandelijkse gratis brunch, die we sinds onze oprichting in 2014 voor buurtbewoners -met 
name voor eenzame ouderen- hebben georganiseerd, zijn we in het najaar gestopt. Vanwege verande-
ringen in de samenstelling van het personeel in ons AH-filiaal heeft Albert Heijn de sponsoring van 
de brunches beëindigd. Wij zoeken naar mogelijkheden om deze activiteit in 2019 weer op te starten. 

3.3. Kinderprojecten
In het voorjaar hebben wij een workshop Natuur van acht weken gegeven met de nadruk op het zelf 
kweken van planten en het aanleggen en beheren van een eigen moestuin. Deze workshop werd 
feestelijk afgesloten met het oogsten van de eerste groente.
Gedurende de zomervakantie hebben wij voor de thuisblijvende kinderen de creatieve workshop 
Upgrade aangeboden. Deze heeft plaats gevonden in het clubhuis van speeltuin Millinx. De kinderen 
die naar de speeltuin kwamen werden uitgedaagd hun dromen, wensen en ideeën over een mooie 
toekomst in kunstwerken tot uiting te brengen. Ook werd er middels toneel en interactieve spelvormen 
aandacht besteed aan het verbeteren van het zelfbeeld. 
Na een intensieve voorbereidingstijd zijn wij in oktober van start gegaan met het project Ontdek je 
wijk. Tijdens ontdekkingsreizen en speurtochten in de Tarwewijk en omgeving konden de kinderen 
kennis over de wijk opdoen. De indrukken van deze uitstapjes werden in knutselopdrachten verwerkt. 
In het voorjaar van 2019 wordt het project voortgezet en zal het worden afgesloten met een grote 
expositie.
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Plaatsing van één van de drie bronsbeelden in onze binnentuin.

Scholingstraject Tarwewijkers worden rijker: themagebonden taallessen, conversatiecafé, houtbewerking,

textieldesign, mozaïeken en kledingontwerp zijn onderdeel van het lesprogramma.

4. Beeldverslag



feestelijke viering ter gelegenheid van de tijdelijke plaatsing van drie bronzen beelden afkomstig van de Coolsingel,

Kinderprojecten: Natuur bij ons in de tuin, Upgrade in speeltuin Millinx

en Ontdek je wijk op bezoek bij verschillende locaties in de omgeving.

Tuinprojecten: aanleg van de jeu de boules baan en van grote bloemenbeden, 



Koningsdagviering met spelen, Koningshuisquiz en bezoek van burgermeester Aboutaleb,

Marktfestijn, kramen met zelfgemaakte (natuurlijke) producten, overheerlijk eten, goede muziek en Butoh-performance,

Verhalentuin met workshops en optredens in de tuin en binnen, 

een ode aan het gesproken en geschreven woord.



Kunstprijs Charlois: expositie en prijs georganiseerd voor lokale kunstenaars (tijdens kunstmanifestatie Charlois Speciaal).

De Vitrine: onze expositieplek midden in de wijk.

Toekomstplannen: beschildering van ons pand en succesvol pitchen voor ons bedrijfsplan.

Literaire en historische projecten: lezingen, het Van Swietenhoffestival, voorbereiding van de wijkwandelingen.



5. Een aantal activiteiten uitgelicht
5.1. Tarwewijkers worden rijker
De kern van het project is een lesprogramma met negen verschillende cursussen. Elk van de 30 
projectdeelnemers heeft gemiddeld aan drie cursussen per week deelgenomen. Het schema zag er uit 
als volgt:

Door samenwerking met andere organisaties die gedurende het jaar zijn ontstaan en vanwege de 
wensen van de deelnemers zijn we voor een deel afgeweken van ons oorspronkelijke rooster, bijvoor-
beeld: De standaardlessen Nederlands hebben wij aangevuld met twee themagebonden taalcursussen 
van telkens twaalf weken waarin het specifieke taalgebruik op het gebied van administratie respec-
tievelijk diabetes aan bod kwam. Deze cursussen werden door professionele taaldocenten gegeven en 
werden afgesloten met een certificaat. Ze zijn tot stand gekomen in samenwerking met Hoedje van 
papier, een officiele taalaanbieder. Ook hebben we zes keer een conversatiecafé georganiseerd alwaar 
men in kleine groepen over een bepaald onderwerp kon converseren. 
Om tijd vrij te maken voor de wekelijkse creatieve workshops en voor het overkoepelende project 
Interieur voor onze huiskamer hebben we van de vijf verschillende workshops -die met een gemid-
delde duur van twee maanden op vrijdagochtend zouden gaan plaatsvinden- er drie gerealiseerd. 
Fietsonderhoud is komen te vervallen en de historische wijkwandelingen hebben we verplaatst naar 
voorjaar 2019. In het project Interieur voor onze huiskamer hebben de deelnemers geleerd banken te 
timmeren, te stofferen, textiel te bedrukken, te naaien en ruimtelijk te ontwerpen. 

Omdat zij nog niet in staat zijn administratieve zaken zelf te regelen werd door de  deelnemers aan 
het scholingstraject veelvuldig een beroep gedaan op het buurtloket. Ook de informele gesprekken, 
ontmoetingen en feestelijke bijeenkomsten in de huiskamer bleken van grote waarde voor hen te 
zijn.
Ter verbreding van de horizon zijn de deelnemers op excursie geweest naar de Euromast, hebben zij 
de Kunsthal bezocht en hebben zij meegedaan aan twee empowerment-workshops van galerie Niffo. 
Ze zijn op bezoek geweest bij een andere bewonersorganisatie in Rotterdam en bij een vrouwen-
opvangcentrum in Amsterdam. Ook hebben ze een excursie gemaakt naar de wijk Molenbeek in 
Brussel. 
Gedurende het jaar hebben we tien lezingen bij ons georganiseerd: drie lezingen van stichting Jeugd 
en Gezin met de thema’s Loverboys, Pubertijd en Opvoeding, twee informatiebijeenkomsten van een 
diëtiste over gezonde voeding, drie Opzoomer mee bijeenkomsten over hun programma’s en twee 
voordrachten van kunstenaars uit de wijk over hun kunstprojecten. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Ochtend Nederlandse taal
niveau 1 en 
niveau 2

Creatieve lessen, 
interieur-project

Naailes niveau 1 Thema-gebonden 
taalcursussen 
(24 weken),
fysieke workshops 
(20 weken)

Scholing
(Gezond leven:
12 weken,
huishouden:
4 weken,
algemene basis-
kennis: 12 weken)

Middag Conversatie café 
(6 weken),
excursies, lezingen

Naailes niveau 2, 
computer les

Excursies, lezingen Computer les



5.2. Kunstprijs Charlois
Na een onderbreking van 25 jaar hebben wij in 2018 de Kunstprijs Charlois opnieuw in het leven 
geroepen. In de jaren negentig werd deze prijs georganiseerd door het toenmalige buurthuis Arend 
en de Zeemeeuw gevestigd in de wijk Carnisse. Wij zijn begonnen met het tonen van plat werk; in 
totaal 60 kunstwerken van 30 kunstenaars - voor het merendeel schilderijen maar ook tekeningen, 
collages, foto’s en textielkunst. 
Een jury van deskundigen (Ove Lucas - directeur CBK, Piet de Jonge - directeur Charlois Special, 
Jannie Hommes - directeur galerie Hommes, Zoë Cochia - directeur galerie Niffo) heeft de prijswinnaar 
bepaald. Ook onze bezoekers hebben hun meest favoriete kunstwerk gekozen en dat kunstwerk heeft 
de CultuurWerkplaats (uit eigen middelen) aangekocht om er dagelijks van te kunnen genieten. 

Speciale aandacht hebben we besteed aan de website www.kunstprijscharlois.nl. Hier is het juryrapport 
te vinden, foto’s van de expositie en de prijsuitreiking, en natuurlijk informatie over de deelnemende 
kunstenaars. Alle kunstwerken hebben wij door een professionele kunstfotograaf laten fotograferen 
en op de site geplaatst. Ook de kunstenaars hebben de hoge resolutie foto’s ontvangen zodat zij die 
voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Met bijna alle deelnemers hebben wij een persoonlijk 
contact opgebouwd en zoveel mogelijk onderhouden. Een aantal van hen werkt nu mee in de Cultuur-
Werkplaats of komt langs voor een bezoek aan de huiskamer, tuin of voor een speciaal evenement. 
Ook zijn er tussen de deelnemers onderling contacten ontstaan.

Een bijzonder goede zet was het koppelen van de expositie aan drie andere evenementen: Aan de 
onthulling van de bronzen beelden afkomstig van de Coolsingel, aan het marktfestijn dat bij ons in 
de tuin gehouden werd en aan Charlois Speciaal, waarvoor de CultuurWerkplaats als officiële openings-
locatie diende. Hierdoor werd de expositie door 800 bezoekers bezocht. Rond de opening liepen de 
bezoekersaantallen van onze websites en Facebookpagina’s op tot ongekende hoogte (de Facebook-
pagina bijvoorbeeld werd in die week 2000 keer bezocht i.p.v. gemiddeld 300 keer).

Vanwege het grote succes van dit tentoonstellingsproject willen wij dit jaar de Kunstprijs Charlois 
voortzetten maar dan gericht op fotografie en met het gebied als onderwerp.
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5.3. de Verhalentuin
In dit project kwam onze integrale werkwijze het beste tot haar recht: Kunst, cultuur, talentontwikke-
ling en scholing vormden een avontuurlijk geheel hetgeen diverse ‘soorten’ bezoekers aantrok en met 
elkaar in contact bracht. De hoofddoelstelling van het project was plezier te beleven aan het gebruiken 
van taal en daarmee de taalbeheersing te bevorderen,  creativiteit te ontwikkelen en meer samen-
hang tussen bewoners te doen ontstaan. Dat is ons zeker gelukt.

Onze grote binnentuin vormde het decor voor De Verhalentuin. In de weken die eraan vooraf gingen 
hebben we van bamboestokken en kleurrijk plasticfolie tien verschillende verhalenhuisjes gebouwd. 
Daar zouden alle workshops gaan plaatsvinden maar vanwege het buitengewoon slechte weer hebben 
we een aantal workshops naar binnen moeten verplaatsen. Van de workshops die al in de weken 
ervoor van start waren gegaan vormden de workshop tijdens De Verhalentuin de afsluiting. Een greep 
uit het workshop-aanbod: lettergebak maken, haiku’s schrijven, illustraties maken bij gedichten over 
de natuur, verhalenboekjes maken, hoorspel verzinnen en realiseren, raps schrijven, toneelstuk 
maken inclusief kostuums en optreden.

Behalve de workshops was er ook een knusse voorleeshoek en een centrale plek met optredens zoals 
voordrachten van dichters en verhalenvertellers, theater- en muziekvoorstellingen en de presentaties 
van de resultaten van de workshops. 
Vanzelfsprekend was er de gehele dag door allerlei lekkers te eten en te drinken, soms in combinatie 
met een taaleducatief spelletje. Zo was er bijvoorbeeld soep met brood in de vorm van letters waar-
mee men woorden kon leggen voordat het brood de soep in ging.

Voor de ideeontwikkeling en realisatie van De Verhalentuin hebben we in een vroeg stadium lokale 
organisaties, creatieve ondernemers en vrijwilligers uit ons inmiddels omvangrijke netwerk uitgenodigd 
om mee te denken. Hierdoor hebben we weer veel nieuwe contacten gemaakt en werd het mogelijk 
om een spannend en divers programma samen te stellen. Bijzonder is dat bijna alle workshops en 
voorstellingen verzorgd werden door bewoners uit de Tarwewijk.
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6. PR en bereik 
Om bekendheid te geven aan onze plek en aan onze activiteiten verspreiden wij minimaal een keer 
per maand herkenbare flyers (oplage 1000) en posters (oplage 20). Tevens houden wij onze website, 
Facebook- en Instagram pagina wekelijks bij en proberen deze zoveel mogelijk te linken. Gemiddeld 
één keer per maand versturen wij een digitale nieuwsbrief naar onze relaties. Bij grootschalige 
activiteiten gaat er een persbericht uit naar de lokale en regionale kranten. Wij informeren lokale 
activiteitenagenda’s en plaatsen daar advertenties op. Verder verloopt het werven van actieve deelne-
mers ook direct via mond-tot-mondreclame. Netwerken, de samenwerking met andere organisaties en 
met de Gebiedsnetwerker is met betrekking tot ons PR-beleid van groot belang. Zo heeft de samen-
werking en het combineren van evenementen met Charlois Speciaal en Sculpture International / 
Centrum Beeldende Kunst voor een enorme verhoging van de bezoekersaantallen en onze 
naamsbekendheid gezorgd. 
Met het oog op de beschikbare ruimte en de personele bezetting wordt de CultuurWerkplaats optimaal 
gebruikt, d.w.z. gemiddeld 90 bezoekers per dag. In de wintermaanden is dat aantal wat lager omdat 
de tuin dan niet open is. Bij goed weer daarentegen trekt de tuin dagelijks meer dan 30 personen. 
Alleen in de avonduren worden onze ruimtes nog niet volledig benut. Dat willen wij in de toekomst 
veranderen door het werven van huurders die in de avonduren voor hun eigen netwerk workshops 
willen kunnen geven. Ook proberen we voor de houtwerkplaats nog meer gebruikers aan te trekken. 
Op kleinere feestelijke evenementen, zoals Kerstdiner of Nieuwjaarsborrel, verwelkomen we doorgaans 
zo’n 80 personen. Op grotere evenementen zoals op de opening van Charlois Speciaal of van De 
Verhalentuin zijn dat er gemiddeld 200. Dat is voor ons een perfect aantal. 

Onze evenementen worden door een gemêleerd publiek bezocht en dan is er sprake van een even-
wichtige mix van verschillende ‘soorten’ bezoekers (jong/oud, man/vrouw, allochtoon/autochtoon, 
opgeleid/ongeschoold). Bij onze reguliere activiteiten is dat minder het geval. Deze zijn dan ook 
eerder op bepaalde doelgroepen gericht, zoals bijvoorbeeld de taallessen voor allochtone vrouwen of 
de activiteiten voor kinderen.
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Dit project werd mogelijk gemaakt met financiële steun van de 

Op lokatie

DOCK
Millinxstraat 69

Op lokatie

De Vitrine
Tegenover OBS De Akker

De feestelijke opening vindt plaats bij DOCK 
op woensdag 7 februari om 15 uur.

Werkstukken van de

kinderen van de Tarwewijk

geïnspireerd op de illustraties

van Fiep Westendorp.

7 f e b
t/m

7 m r t

KONINGSDAG
V r i j d a g  2 7  a p r i l  2 0 1 8

CultuurWerkplaats Tar wewijk
Cillershoekstraat 1
3081 BA Rotterdam

010-751 50 30

OUD-HOLLANDSE

SPELLETJES
V O O R  K I N D E R E N

VRIJ 
MARKT

! ! !
F A N T A S T I S C H E

PRIJZEN
! ! !

O R A N J E

•Q U I Z •

VO O R
VO LWA SS E N E N

JEU-DE-BOULLE
B A C K G A M M O N
DAMMEN & SCHAKEN
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De feestelijke
opening vindt plaats 
op zondag 18 maart om 15 uur 
met een borrel in de 
CultuurWerkplaats Tarwewijk, 
Cillershoehstraat 1, 3081 BA 
Rotterdam.

De Vitrine is een project van de CultuurWerkplaats Tarwewijk & werdt mogelijk gemaakt   

  door fi nanciële steun van Gemeente Rotterdam.
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&

Een avontuurlijk marktfestijn
   in het groen. Zaterdag 9 juni

van 12 tot 20 uur

in de

aan de

Geniet van onze wilde binnentuin en het ongepolijst aanbod van ons marktfestijn.
Kom op 9 juni naar de CultuurWerkplaats Tarwewijk, in Rotterdam-Zuid.

met

Cillershoekstraat 1

Dit evenement is onderdeel
van Charlois Speciaal

en wordt mede gefinancierd door
Gemeente Rotterdam

3081 BA Rotterdam

presenteert

vogelgedichten - natuurverhalen - zang
theater workshops - hoorspel maken - taalspelletjes

voorstellingen met en zonder woorden - muziek
gebak -barbecue - lettersoep

cillershoekstraat 1
rotterdam-zuid

Z O N D A G

13.00 - 21.00 uur

GRATIS

Knutsel je wensen,schilder je droombuurt,

fantaseer je superspeeltuin!

Tijdens de hele zomervakantie zijn er iedere vrijdagmiddag 
kinderworkshops in Speeltuin Millinx.

 Vrijdag 13, 20, 27 jul & 2, 9, 16, 23 augustus, 14.00 - 16.00 uur.

Dit project is een initiatief van CultuurWerkplaats Tarwewijk
en werd mogelijk gemaakt met financiële steun van:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leer de Tarwewijk en omgeving anders kennen
                                                 tijdens 4 wandelingen met een bevlogen gids

Zondag 24, 31 maart & 7, 14 april
van 13.00 tot 15.30 uur

Vertrek vanaf de Cillershoekstraat 1

VOLG ONS OP: & 

Dit project is fi nancieel mogelijk gemaakt door:

Bij heel slecht weer

zullen we samen naar

historische fi lms kijken,

door fotoboeken bladeren

en naar persoonlijke

verhalen luisteren.
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7. ontwikkeling eigen organisatie
7.1. Scholing vrijwilligers 
Ons vaste team vrijwilligers bieden we de mogelijkheid om aan cursussen en scholing elders deel te 
nemen. Het is de bedoeling dat met het geleerde ook de cultuurwerkplaats z’n voordeel kan doen. 
Bijvoorbeeld: De lerares van het naaiatelier volgt een opleiding tot coupeuse. Zodoende kan zij de 
deelnemers op een hoger niveau begeleiden. Na afronding van haar opleiding gaan we kijken hoe we 
samen een bescheiden kledinglijn kunnen ontwikkelen en/of opdrachten kunnen aannemen. 
Daarnaast hebben we de volgende opleidingen en cursussen gestimuleerd en gefinancierd: Een 
opleiding tot boekhouder, een vooropleiding tot tolk, een cursus basiskennis filmen en editten, een 
cursus perfect Nederlands schrijven, zwemles. 

7.2. Coaching projectleiders
In het najaar hebben onze projectleiders samen met een aantal andere bewonersinitiatieven uit het 
land deelgenomen aan een coachingstraject van LSA (Landelijke Samenwerking Actieve bewoners) en 
KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij). Het uiteindelijke doel van dit traject was het 
opstellen van een bedrijfsplan en het toelichten ervan in een pitch. Middels drie lesdagen, huiswerk-
opdrachten en gesprekken met een persoonlijke coach werd daar naartoe gewerkt. Bij de Pitch 
hebben wij de eerste prijs (euro 1.000) gewonnen en met ons bedrijfsplan de tweede prijs (25 
coachingsuren). In het voorjaar van 2019 willen wij deze coachingsuren inzetten bij het in praktijk 
brengen van ons bedrijfsplan.

7.3. Bedrijfsplan
Naast een analyse van de huidige situatie beschrijft het bedrijfsplan de mogelijkheden de eigen 
inkomsten te verhogen door de zaalverhuur te professionaliseren en een tuin-cafe te openen. Voor 
het gehele bedrijfsplan verwijzen we naar http://cultuurwerkplaatstarwewijk.nl/teksten/van-ons/

7.4. Verbreden organisatie 
Onderdeel van het bedrijfsplan is ook het vormen van de Pioniersclub Tarwewijk. Pioniersclub omdat 
wij in de wijk de eerste zijn die via kunst en cultuur tot sociale veranderingen willen komen en 
omdat wij in tegenstelling tot de andere wijkorganisaties een zelforganisatie zijn. De bedoeling is om 
het draagvlak voor de CultuurWerkplaats te verbreden door nog meer personen en organisaties die 
achter ons staan aan ons te binden - partijen binnen de wijk, het gebied, de stad en het land. 
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8. Samenwerking 
Voor ons is samenwerking met andere organisaties van essentieel belang om de situatie in de Tarwe-
wijk te verbeteren. De Tarwewijk kan beschouwd worden als de lastigste wijk van Rotterdam. De 
cijfers van de sociale index blijven schrikbarend laag, vooral wat betreft de veiligheidsbeleving. Men 
voelt zich onveilig in de Tarwewijk, men blijft er niet langer dan noodzakelijk wonen, men investeert 
niet, men kent zijn buren niet, men beheerst de Nederlandse taal niet, men heeft geen startkwalifica-
ties, geen werk, om maar een aantal voorbeelden te noemen van de multiproblematiek die typerend 
is voor de Tarwewijk. 
Het bundelen van krachten is een absolute vereiste om tot wijkverbetering te komen. Hiervoor is 
onderling vertrouwen en respect noodzakelijk: Tussen bewoners die zich willen inzetten voor de wijk, 
tussen initiatieven, organisaties en de Gemeente. Men moet elkaar niet als concurrent beschouwen 
en het eigen programma bewaken. Veeleer dient men de verschillende programma’s en manieren van 
werken op elkaar af te stemmen en tot een gezamenlijke aanpak te komen. In 2018 hebben wij 
geprobeerd dat van de grond te krijgen. Met welzijnsaanbieders, buurthuizen en ambtenaren van de 
Tarwewijk zijn we gedurende het jaar eerst apart in gesprek gegaan en vervolgens hebben wij in de 
herfst een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd. Om tot een hechtere samenwerking tussen alle 
betrokkenen te komen willen wij dat in 2019 vaker doen.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners in de wijk/het gebied zijn: 

Gebiedsnetwerker en -manager, de Cultuurscout, DOCK, De Banier, Wijktuin Hof van Bas, speeltuin 
Millinx, basisschool De Akker, stadlab Maashaven, galerie Niffo, Paviljoen aan het water, Charlois 
Speciaal.

Ook werken wij nauw samen met Opzoomer Mee. Wij zijn het uitbetaaladres voor de Opzoomer 
projecten in de Tarwewijk en regelmatig houdt Opzoomer Mee z’n informatiebijeenkomsten bij ons. 
Gezamenlijk stimuleren wij binnen de wijk de participatie aan het programma van Opzoomer Mee; aan 
de voorleesmiddagen, de Lief & Leed projecten, de schoonmaakacties. Vaak stellen wij ons pand en 
tuin gratis ter beschikking voor het uitvoeren van Opzoomer Mee evenementen die de bewoners zelf 
opzetten.

Verder zijn we een inzameladres van Broodbak: Van oud brood wordt biogas gemaakt. 

Op meer gemeentelijk niveau werken wij samen met de afdeling Werk en Inkomen, Maatschappelijke 
Ontwikkeling, WMO Radar, CVD Vrijwilligerswerk / Mantelzorg en de afdeling Sport en Cultuur.

Op het gebied van sociaal maatschappelijk werk en participatie/integratie werken wij samen met 
taalaanbieder Hoedje van Papier en met vereniging DSB (Dialog en Sociale Binding).

Binnen de kunstsector werken wij samen met Sculpture International Rotterdam (een afdeling van 
het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam) en met de Willem de Kooning Academie. 

Van groot belang is ook het contact met LSA en KNHM waardoor we ook over de stadsgrenzen heen 
op de hoogte blijven van ontwikkelingen en mogelijkheden van bewonersorganisaties in Nederland. 
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9. Monitoren en evalueren
De 30 deelnemers van het project Tarwewijkers worden rijker hebben we gemonitord. Aan het begin 
van het scholingstraject in april hebben wij gegevens omtrent hun persoonlijke situatie verzameld; 
land van herkomst, aantal jaren in Nederland wonachtig, kindertal, opleidingsniveau. Daarnaast 
hebben we ook zaken als algemene tevredenheid/ontevredenheid, gevoel van veiligheid/onveiligheid, 
actieve/passieve houding, gezondheid, beheersing van de Nederlandse taal en andere vaardigheden, 
wensen en verwachtingen in kaart gebracht. Deze gegevens hebben wij in het najaar geactualiseerd. 
Na afloop van het project -maart 2019- zullen wij dat herhalen. Gedurende het scholingstraject 
hebben wij in 2018 drie keer met alle deelnemers een tussentijdse evaluatie gehouden zodat we het 
lesprogramma daarop konden aanpassen (andere lestijden en voor een deel een andere invulling van 
de cursussen/workshops). Met de meeste deelnemers hebben er ook een-op-een gesprekken plaats-
gevonden om op de hoogte te blijven van hetgeen hun beweegt en waar eventuele knelpunten 
liggen. 

Om in maart 2019 tot een goede eindevaluatie van het gehele scholingstraject te kunnen komen 
hebben wij voor input en feedback van buitenaf gezorgd:
Wij hebben deelgenomen aan bijeenkomsten georganiseerd door welzijnsaanbieders in de wijk en 
door gemeentelijke afdelingen.
We hebben nauw samengewerkt met medewerkers van de Gemeente (bijvoorbeeld met de afdeling 
Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ontwikkeling, WMO Radar, de Wijknetwerker) en hebben ons in 
persoonlijke gesprekken door hen laten adviseren. 
Wij hebben gesprekken gevoerd/samengewerkt met andere organisaties die soortgelijke doelstellingen 
nastreven en/of soortgelijke activiteiten aanbieden zoals met DOCK (welzijnsaanbieder), De Nieuwe 
Banier en galerie Niffo (bewonersinitiatieven in Rotterdam). 
We zijn in gesprek gegaan met studenten van verschillende studierichtingen (sociaal werk, economie, 
politicologie, leisure management). 

Afgezien van het monitoren van de deelnemers Tarwewijkers worden rijker houden we de bezoeker-
saantallen bij per activiteit / project. Bij het Buurtloket en de Huiskamer houden we meer informatie 
bij, zoals NAW-gegevens van de bezoekers en de frequentie van hun bezoeken. 
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10. Financiën

uITGAVEn
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Kostenplaats Bedrag in euro incl BTW
Huur 12.209,-

Energie 9.593,-

Internet / telefoon 585,-

Verzekering, belastingen, contributies 531,-

Bankkosten 168,-

Inventaris 235,-

Onderhoud 535,-

Tuin 6.253,-

PR 2.048,-

Lopende kosten (kantoor, schoonmaak, catering, kleine aanschaf) 3.110,-

Vrijwilligers (ontvangst, lesbegeleiding, buurtloket, technische dienst) 3.183,-

Tarwewijkers rijker: Werkplaatsen 4.303,-

Tarwewijkers rijker: Workshops en lezingen 1.558,-

Tarwewijkers rijker: Coördinator 5.324,-

Kinderproject Speeltuin 2.030,-

Kinderproject Natuur 1.268,-

Kinderproject Ontdek je wijk 1.332,-

Literaire projecten 2.097,-

Vitrine 1.176,-

Kunstprijs 6.056,-

Koningsdag 1.042,-

Plaatsing en opening Beelden 3.257,-

Marktfestijn 758,-

Verhalentuin 4.273,-

Algemene tuinevenementen 87,-

Projectbegeleiding 15.085,-

SoM 88.096,-



InKoMSTEn
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Inkomstenbron Bedrag in euro incl BTW
Gemeente, dienst sport en cultuur 8.830,-

Gemeente, gebiedscommissie 7.500,-

Gemeente, snelloket 2.000,-

Opzoomer Mee 1.775,-

Rotterdam comite national belang 1.000,-

NUT 700,-

BMDV 3.000,-

Oranjefonds 760,-

Jeugdbescherming 3.000,-

Verhagen 1.500,-

De Zaaier 3.000,-

DBL 3.000,-

Laurensfonds 1.940,-

Solidarodam 2.000,-

DOEN 2017/18 7.000,-

DOEN 2018/19 18.034,-

Eigen inkomsten (verhuur, catering, diensten) 19.321,-

Teruggave energiekosten en belasting 2.451,-

Resultaat 2017 1.285,-

SoM 88.096,-



11. Reflectie en vooruitblik
Het vijfde jaar van CultuurWerkplaats Tarwewijk is te vergelijken met een ontwikkelingsfase van de 
mens - de overgang van kind naar jong volwassene. De CultuurWerkplaats heeft als het ware leren 
lopen, praten, lezen en schrijven en natuurlijk ook vriendjes maken. Wat ons betreft hebben we de 
basisschool afgesloten met een royale 8 als eindrapportcijfer. Nu staan we op het punt om een sterke 
en eigenzinnige persoonlijkheid te worden die op eigen benen kan staan, financieel onafhankelijk 
van ‘de ouders’. 

Dat we sterk zijn geworden en nog sterker moeten worden heeft ook ermee te maken dat we tegen de 
stroom inzwemmen. Het speelveld om ons heen is in tegenstelling tot wat wij willen niet in eerste 
instantie gericht op het realiseren van een groene, sociale en creatieve omgeving met gezonde en 
gelukkige bewoners maar op het beheersbaar houden van een uit de hand gelopen samenleving waar 
men voor elkaar bang is en waar men elkaar veel te veel als concurrent of anders beschouwd.

En wie sterk is, is vaak ook eigenzinnig, vernieuwend en heeft een brede persoonlijkheid. Dat geldt 
zeker voor de CultuurWerkplaats. In de Tarwewijk zijn wij de enige organisatie die met kunst- en 
cultuur bij draagt aan een aantrekkelijke wijk en aan de ontwikkeling van haar bewoners. Ook zijn wij 
de enige bottom-up organisatie in de Tarwewijk waar bewoners met elkaar en op basis van gelijkwaardig 
zich voor deze idealen inzetten en: de enige organisatie waar bewoners zelf een groot deel van de 
inkomsten genereren ter dekking van de kosten. Tenminste als we de volgende stap kunnen nemen en 
door kunnen groeien tot een jong volwassene. 

We zullen de toekomstige maanden benutten om met de politiek in gesprek te gaan en tegelijkertijd 
samen met ervaren organisaties als het Centrum Beeldende Kunst ons kunst en cultuur programma uit 
te bouwen. Wij blijven ons inzetten voor een vrije, creatieve geesteshouding als basis voor een 
gezond en gelukkig mens. Wij zullen dat doen als organisatie die -met de implementatie van ons 
verdienmodel, daarbij gecoacht door deskundige partijen als LSA en KNHM- op eigen benen kan 
staan. Gelukkig hebben we eind 2018 deze coaching als prijs in de wacht kunnen slepen!
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