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1. Inleiding
2019 was een bewogen jaar vol met uitdagingen voor ons gehele team.
In het voorjaar wist de CultuurWerkplaats, als het ware, met alle zeilen bij en met de gehele bemanning
aan dek door onstuimig weer koers te houden. In de zomer werden we daarvoor ruimhartig beloond
met prachtig zeilweer: een blauwe hemel en een zilver glinsterende zee.
Zo zou men het zesde jaar van de CultuurWerkplaats kunnen omschrijven.
Maar ook: Als het jaar waarin onze dromen over een sociale onderneming in een concreet plan
vorm kregen, én als het jaar waarin we ondanks financiële onzekerheden in de eerste helft van het
jaar toch de nodige middelen konden verwerven om dit plan ten uitvoer te brengen.
Hoe zich dat heeft voltrokken en wat we allemaal nog op cultureel en sociaal vlak hebben gedaan en
beleefd in 2019 kunt u nalezen in het volgende verslag.
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2. Activiteiten, projecten, evenementen
• Ontdek je wijk voor volwassenen
Aan de hand van vier thematische wandelingen hebben we plekken, personen en historische gebeurte
nissen van de Tarwewijk en omgeving aan de vergetelheid onttrokken. Onder de bevlogen leiding van
Robert Tau (betrokken als vrijwilliger bij de CWT) hebben er in maart en april vier wandelingen
plaatsgevonden. De overkoepelende thema’s waren: Straten en verhalen, Beelden en haven, Mensen
en plekken, Beelden in de wijk. Bij elke wandeling maakten we voor de deelnemers een informatie
blad. Met de informatie die we door de jaren heen over de Tarwewijk verzamelden hebben we een
uitgebreide webpagina https://cultuurwerkplaatstarwewijk.nl/ontdek-de-wijk/ aangelegd die gekop
peld is aan onze website. Hier zijn ook de vier podcasts die we van de wandelingen hebben gemaakt
te vinden en eventueel te downloaden. De podcasts zijn thuis te beluisteren maar ook als wandeling
te lopen.
Om meer bekendheid te geven aan deze uitgebreide informatie en om het hele project naar een
nog hoger niveau te tillen hebben we met een aantal partijen uit de omgeving contact gezocht en
mogelijke samenwerking besproken. Na deze inventarisatieronde staat ons een door de wijk wandelende
theatervoorstelling voor ogen. Momenteel zijn we bezig met het invullen van de samenwerking en
met de fondsenwerving voor het project.
• Koningsdag
Ook dit jaar hebben we weer voor een uitgebreid buurtfeest op Koningsdag gezorgd. Door de samen
werking met Maria Boras van de Kaapverdiaanse groep Abrassa konden we bekende zangers, zoals:
Lantuna groep cultural, Chando Graciosa, Wally Slot/Carla Pelgrimsen bij ons laten optreden. Afgewisseld
met optredens van ook Nederlandse artiesten werd het een geslaagde mix aan muziek en dansstijlen.
Voor de liefhebbers van beeldende kunst vormde de onthulling van de muurschildering van Martijn
Beelden in de activiteitenruimte een mooie aanvulling. Kinderen en hun ouders konden met trots de
expositie in de huiskamer bewonderen. Daar hingen de kunstwerken die de kinderen in het project
‘Ontdek je wijk’ hebben gemaakt. Vanzelfsprekende was er een uitgebreide buurtbrunch en ook de
gehele verdere dag was er lekker eten en drinken!
• Meer groen, rood en geel
Het onderhoud van de tuin en het verbouwen van groenten en fruit vraagt veel tijd en aandacht. Ons
tuinteam (bestaande uit gemiddeld tien personen) zorgt er wekelijks en af en toe zelfs dagelijks voor
dat alles er goed bijstaat. Het groeien van het gras was soms nauwelijks bij te houden. Ongedierte
werd met succes bestreden. Een ander aandachtspunt waren de fietswrakken in het achterste deel van
de tuin. Meer dan 20 fietsen hebben we eruit gehaald en laten afvoeren.
Als het kan combineren we het harde werken in de tuin met een gezellige afsluiting, zeker tijdens
de grotere tuindagen in maart voorafgaand aan het zomer-tuin-feest en in oktober in het kader van
NL DOET. Lees meer over de tuinfeesten onder het hoofdstuk ‘Gezonde voeding’ (pagina 5).
Doel voor 2019 was de tuin zo voor te breiden dat er in 2020 meer plukfruit is voor bezoekers die
we met onze sociale onderneming willen aantrekken. Ook meer kleur door middel van bloemen en
struiken is van belang en plekken waar men in kleine groepen gezellig met elkaar kan zitten. Om de
straat zelf wat groener dus aantrekkelijker te maken hebben we twaalf plantenbakken gebouwd en die
voor de muur links en rechts van ons pand geplaatst. Hier worden in het voorjaar van 2020 consump
tiedruiven geplant die langs de muurdelen omhoog groeien met, zo hopen we, vanaf 2021 lekker veel
druiven voor iedereen die ze wil plukken. Middels een vrolijke buurtactie hebben we in het najaar de
bakken met een streeppatroon in verschillende tinten groen beschilderd: een aantal dagen stonden
we met de houten platen van de plantenbakken voor de supermarkt en vroegen voorbijgangers in ruil
voor een trosje druiven een groene streep over de plaat te rollen.
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• Excursies
Ter verbreding van de horizon organiseren we elk jaar voor onze bezoekers een aantal excursies naar
andere organisaties in en buiten Rotterdam. We zorgen ervoor dat de deelname min of meer gratis is.
Alle acht excursies van 2019 op een rij:
- Talentfabriek 010 in Schiebroek met lezing en rondleiding in het gebouw en wandeling naar de
grote tuin van Natuurtalent 010.
- Taboule in Den Haag, een restaurant (in wording) in zelfbeheer, gerund door allochtone vrouwen.
Een geïnspireerde lezing van de initiatiefnemers aldaar. Een wandeling door Den Haag langs het
Paleis, Binnenhof en Mauritshuis.
- Atelier Esther de Vlam met presentatie van haar vrije en toegepaste werk (ook kleding).
- Atelier Wapke Feenstra met presentatie van haar werk en haar project ‘Boerenzij’.
- Zorgboerderij De Buytenhof in Rhoon en tentoonstellingsruimte Tent in het kader van het project
‘Boerenzij’. Beide bezoeken met een uitgebreide rondleiding.
- Kunsthal voor de expositie van het werk van de Portugese kunstenares Joana Vasconcelos.
- Stedelijk Museum Schiedam voor de expositie ‘Modest fashion’.
• Transformatie pand
Gedurende het gehele jaar zijn we bezig geweest met het van binnen en van buiten verbeteren van
het pand om hiermee een positieve impuls aan de buurt te geven en om met de vernieuwde uitstraling
meer diverse soorten bewoners aan te trekken, ook uit andere delen van de stad.
Het grootste project is Het Groene Spectrum: de beschildering van de buitengevels en kozijnen van
ons pand in verschillende tinten groen volgens een door ons vastgelegd kleurenschema. De planten
bakken (zie hoofdstuk ‘Meer groen, rood en geel’) sluiten hierbij aan. Ook de voor 2020 geplande
beschildering binnenshuis volgt dit kleurenschema.
In verschillende fases hebben we de Huiskamer tot Cultuur Café getransformeerd. We hebben
banken en tafels gebouwd, stoffen bedrukt, kussens en gordijnen genaaid, lampen gemaakt, versleten
stoelen gestoffeerd en beschilderd.
In de activiteitenruimte hebben we door Martijn Beelden een muurschildering laten maken. Verder
hebben we de bouw van de bar voor het Cultuur Café en de verbouwing van de keuken ingepland,
zodat deze in 2020 van start kunnen gaan.
• Donderdag Avond Programma (D.A.P.)
In oktober zijn we met de culturele programmering in ons Cultuur Café begonnen. Elke donderdagavond
kon men voor een schappelijke prijs van een buurtmaaltijd genieten en vervolgens van een gemengd
cultureel aanbod: Elke eerste donderdag van de maand heeft een kunstenaar zijn/haar werk gepresen
teerd, elke tweede donderdag waren er muziekoptredens, elke derde ging een beleidsmaker in gesprek
met een kunstenaar en elke vierde stond de buurt centraal en werden er actuele thema’s besproken
die met de wijk te maken hebben.
De bedoeling van de D.A.P. is een band opbouwen tussen bewoners van diverse nationaliteit en
opleiding. Wij stimuleren vooral de wisselwerking tussen kunstenaars, cultuurliefhebbers en andere
bewoners uit het gebied. Diverse vormen van cultuur en kunst worden op een laagdrempelige wijze
toegankelijk gemaakt voor bewoners die er doorgaans niet zo vaak mee in aanraking komen; omdat
het te ver van huis is (voor mensen die slecht ter been zijn bijvoorbeeld), omdat de entreeprijs te
hoog is of omdat de stap naar een ‘echt podium’ of museum te groot is.
De D.A.P. vindt t/m februari 2020 wekelijks plaats en vanaf maart een keer per maand maar dan
met een uitgebreider programma.
• Kunstprijs Charlois 2019: Charlois in beeld
Dit jaar had de Kunstprijs Charlois een andere opzet dan de editie van vorig jaar. Anders dan in 2018
was er nu een thema aan de Kunstprijs verbonden en beperkten wij ons tot fotografie als medium
voor alle inzendingen. 28 fotografen wonend of werkend in Charlois hebben met meer dan 80 foto’s
deelgenomen aan de ruim twee maanden durende tentoonstelling die afgesloten werd met een veiling
van de foto’s in CultuurWerkplaats Tarwewijk.
Verdeeld over tien openbare locaties in de Tarwewijk en Oud Charlois waren de ingelijste foto’s

3 Jaarverslag

direct vanaf de straat te bezichtigen. Op elke locatie was informatie over het project te vinden en
natuurlijk een plattegrond met daarop alle overige deelnemende plekken. Daarnaast is opnieuw een
uitgebreide website gemaakt met alle deelnemende foto’s . Voor meer informatie verwijzen we naar
het projectverslag link https://cultuurwerkplaatstarwewijk.nl/wp-content/uploads/2020/03/verslagkunstprijs-charlois-2019.pdf
• De Vitrine
In onze expositieplek midden in de wijk -tussen basisschool De Akker en speeltuin Millinx- tonen wij
het werk van kunstenaars uit de omgeving. In totaal waren er in 2019 zeven verschillende tentoon
stellingen. Drie ervan waren wijkgerelateerd: een tentoonstellingen van Kaapverdiaans kunsthandwerk,
van de foto’s van de Kunstprijs en van een kinderkunstproject. De andere vier tentoonstellingen
werden door professionele kunstenaars speciaal voor De Vitrine gemaakt.
• Expositie Kaapverdiaanse kunst
De expositie van Kaapverdiaans kunsthandwerk in De Vitrine loopt parallel aan de tentoonstelling van
foto’s en schilderijen met Kaapverdië (Cabo Verde) als onderwerp. Deze tentoonstelling was in het
voorjaar 2019 gedurende tien dagen in ons pand te bezichtigen. Een feestelijke opening en afsluiting
met een cultureel programma hoorden er vanzelfsprekend bij.
• Boerenzij
‘Boerenzij’ is de titel van het project van kunstenares Wapke Feenstra met Rotterdammers over
plattelandscultuur. Boerenzij is de bijnaam die Rotterdammers van boven de rivier aan RotterdamZuid gaven om aan te geven dat de mensen daar geen echte stedelingen waren. Het project is een
kritiek op de veronderstelde tegenstelling tussen platteland en stad, die de populaire beeldvorming
maar ook onze planologie en politiek beheerst. Gedurende de looptijd van haar project heeft Wapke
met verschillende bewoners van Rotterdam-Zuid samengewerkt, zo ook met een aantal van onze
bezoekers (zie ook hoofdstuk ‘Excursies’ pagina 3). Belangrijk voor onze bezoekers was dat ze in
contact kwamen met een professionele kunstenaar en dat de resultaten van deze samenwerking op
een gerenommeerde tentoonstellingsplek in het centrum van Rotterdam (TENT) werden tentoongesteld.
• Kloscamp
‘Kloscamp’ is de titel van het project van de kunstenaressen Anabel Storm en Josine Simmer. In de
zomermaanden is het merendeel van onze reguliere bezoekers op vakantie en dan bieden we geen
workshops en cursussen aan. De twee Rotterdamse kunstenaressen hebben gedurende twee maanden
als ‘artists-in-residence’ ons pand en onze tuin gebruikt. Improviserend zijn ze aan de slag gegaan
met van alles en nog wat dat ze bij ons konden vinden en componeerden hun vondsten tot een
organisch geheel. Daarbij werkten ze samen met kampeerders die ze uitgenodigd hebben om met tent
en al in de tuin te komen logeren. Na de zomervakantie hebben ze het project aan onze bezoekers
gepresenteerd. (zie ook hoofdstuk ‘Gezonde voeding’ pagina 5).
• Buurtloket en Opzoomermee
Ook in 2019 was op doordeweekse dagen dagelijks ons buurtloket open. Daarmee assisteren we
hulpzoekenden bij het invullen van formulieren en het voeren van (lastige) telefoongesprekken. Ook
begeleiden we de hulpzoekenden regelmatig naar officiële instanties bij gesprekken die ze zelf niet
kunnen voeren vanwege een ontoereikende beheersing van de Nederlandse taal.
We hebben in 2019 aan een verbetering van onze service gewerkt door onze eigen administratie
beter op orde te brengen en meer buurtloket-medewerkers intern op te leiden.
Evenals in voorgaande jaren waren we in 2019 uitbetaaladres van de Opzoomermee-gelden voor
kleinschalige en wat grotere bewonersprojecten.
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3. Workshops voor volwassenen
• Communicatie werkplaats
Wekelijks vinden er een tot twee themagebonden taallessen plaats. Hierbij werken we samen met
twee professionele taalaanbieders: Stichting Hoedje van Papier (vanaf 2020 Stichting Mano) en
Stichting Echt Nederlands. In een aantal gesprekken bepalen we gezamenlijk de inhoud en uitvoering
van de cursussen. Onze taak ligt vooral in het monitoren van de cursisten en, waar nodig, in hun
individuele begeleiding. In 2019 hebben er vier verschillende cursussen plaats gevonden van drie tot
vijf maanden met gemiddeld vijftien deelnemers per cursus. Ter afsluiting van de cursussen hebben
bijna alle deelnemers een certificaat ontvangen.
Om de onderlinge communicatie in het Nederlands te bevorderen organiseren we eveneens wekelijks
het Conversatie Café. In een gezellige sfeer, met wat versnaperingen bij de thee en de koffie, praten
we in kleine groepen over specifieke onderwerpen zoals het land van herkomst, de eigen jeugd, de
opvoeding van kinderen, de aanstaande verkiezingen, het nieuws. Soms combineren we de gesprekken
het met het bekijken van een film, een voordracht van een gastspreker, een bezoek aan een bedrijf of
een organisatie.
Het ontwikkelen van Nederlands lesmateriaal (waarbij gebruik gemaakt wordt van illustraties, foto’s
en ander beeldmateriaal) is in 2019 nog niet van de grond gekomen. In 2020 gaan we dat oppakken.
• Cursus PC-gebruik
In het afgelopen jaar hebben we twee cursussen PC-gebruik georganiseerd: een in het eerste kwartaal
en een tweede in het derde kwartaal. Deze cursussen vinden in kleine groepen van 1 tot 5 personen
plaats. Omdat de vaardigheden van de meeste cursisten vrij beperkt zijn leren de cursisten naast de
omgang met muis en toetsenbord vooral het typen van Nederlandse teksten. De deelnemers die iets
verder zijn leren de basiskennis van Word.
• Opstarten onderneming
Voorjaar 2019 zijn we onder begeleiding van Mariëlle de Groot begonnen ons team ‘klaar te stomen’
voor het opzetten van onze eigen ‘horeca’. Nadat we het plan van aanpak hadden uitgewerkt brachten
we inspirerende bezoeken aan Talentfabriek 010 in Schiebroek en aan Taboule in Den Haag. Vervolgens
heeft Mariëlle de Groot in de CWT een droomworkshop gedaan, verdeeld over twee dagdelen. Doel
ervan was de wensen, ideeën en mogelijkheden van de deelnemers middels beeldmateriaal te visuali
seren en hierdoor concreter te maken. Met de kerngroep van het team heeft Mariëlle nog twee
bijeenkomsten belegd om de plannen nader uit te werken. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in ons
bedrijfsplan.
• Gezonde voeding
Geen goedkoop vlees op de barbecue maar gezonde vegetarische voeding, dat was het idee voor het
Zomertuinfeest 2019. Als voorbereiding op het feest hebben we in een aantal kookworkshops geëx
perimenteerd met het maken van vegetarische burgers met kikkererwten, aardappelen en groenten uit
onze tuin, zoals rode biet, courgettes en pastinaken. In het kader van de serie ‘Het geheim van de
Tarwewijk’ werd het feest gefilmd door RTV Rijnmond https://www.youtube.com/watch?v=z8gQmBVyeno
Het ‘terug-van-vakantie’ feest werd georganiseerd door Annabel Storm en Josine Simmer, twee
kunstenaressen die gedurende de zomervakantie bij ons in de tuin het project ‘Kloscamp’ hebben
uitgevoerd. De opzet van dit feest-met-eten is, dat bezoekers willekeurige ingrediënten van thuis
meenemen en dat de koks met deze ingrediënten gerechten samenstellen. Een soort verrassingsmenu.
Dat allemaal in combinatie met een kunstparcours dat de kunstenaars in de tuin hadden aangelegd.
Voor onze vaste (allochtone) bezoekers was dit feest-met-eten iets anders dan wat zij gewend zijn en
daarmee werd hun flexibiliteit aangesproken.
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• Cre-actief
In maart 2019 is de wekelijks plaatsvindende workshop Cre-actief begonnen. De bedoeling van de
cursus is dat de deelnemers een creatieve en actieve levenshouding ontwikkelen. Het project heeft
een looptijd van een jaar en kent vier fases die gemiddeld twaalf weken duren. De vier fases zijn:
repareren, transformeren, leren, ontwerpen.
In 2019 hebben de reparatie workshop en de recycle-en-transformatie workshop plaatsgevonden.
In de reparatieworkshop hebben de deelnemers kapotte gebruiksvoorwerpen meegenomen. Het waren
vooral elektrische voorwerpen zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, strijkijzers en boormachines.
Naar aanleiding hiervan zijn we begonnen met een cursus elektra om basiskennis rondom deze
materie op te doen. Daarna hebben we de kapotte elektrische voorwerpen allemaal gerepareerd.
Met de komst van de lente was er veel vraag naar het repareren van fietsen. Daarop hebben we een
cursus fietsreparatie van een aantal weken gegeven. Een van de cursussen werd voor en door Charlois
TV vastgelegd https://youtu.be/JeCeGIRRrtY
Verder hebben we in de houtwerkplaats een aantal houten voorwerpen gerepareerd; de afgebroken
poten van stoelen en tafels weer vastgezet of een kapot oppervlak geplamuurd, geschuurd en
opnieuw gelakt.
Na de zomervakantie zijn we begonnen met de recycle-en-transformatie workshop. In tegenstelling
tot het oorspronkelijke plan -het bezoeken van bedrijven die gerecyclede producten maken- zijn we
begonnen met een bezoek aan de Kunsthal. Daar was het werk te zien van Joana Vasconcelos.
Megagrote sculpturen die tot stand komen door het aaneenrijgen van dezelfde kleine gebruiksvoor
werpen. Dit werk viel bij de deelnemers zeer in de smaak en we zijn geïnspireerd aan de slag gegaan.
Oude voorwerpen (zoals lampenkappen) hebben door stapelen en verbinden een nieuwe look gekregen.
In een tweede serie workshops hebben we plastic verpakkingsmateriaal in gips afgegoten en beschil
derd zodat er decoratieve wandtegels ontstonden.
Het bezoeken van recyclebedrijven (zoals Blue City) hebben we doorgeschoven naar het voorjaar
van 2020.
• Textielatelier
In ons textielatelier vinden wekelijks twee naaicursussen plaats. Hierin leren beginners en gevor
derden van een professionele coupeuse-in-wording niet alleen het omgaan met de naaimachine maar
ook traditionele naaiwerkzaamheden met de hand (bijvoorbeeld borduren) en patroontekenen.
Met de kerngroep zijn we begonnen producten-in-oplage voor de verkoop te maken. Ook neemt
deze groep reparatiewerkzaamheden aan en naait kleding in opdracht. Professionalisering van dit
‘bedrijf’ staat voor 2020 op de agenda.
Onder begeleiding van een textieldesigner hebben we patronen voor kussens ontworpen en stof
bedrukt. De zo ontstane kussens sieren de banken die in ons vers ingericht Cultuur Café staan. Die
banken hebben we ook zelf gemaakt; ze bestaan uit een eenvoudig demonteerbaar houten onderstel
met daarop de door ons gestoffeerde zitkussens. Het ontstaansproces is te zien in onze film
(https://youtu.be/s7AKyTWQW44).
Tijdens de zomerbrasserie die De Banier (Pinkstergemeente) jaarlijks voor de Tarwewijk en omgeving
organiseert hebben we een kraam gehuurd en daar de kussens gepresenteerd, sommige ook verkocht.

6 Jaarverslag

4. Workshops voor kinderen
• Ontdek je wijk
In oktober 2018 is het project ‘Ontdek je wijk’ van start gegaan en met Koningsdag 2019 hebben we
het project met een grote expositie feestelijk afgesloten. Tijdens ontdekkingsreizen en speurtochten
in de Tarwewijk en omgeving deden de kinderen kennis over hun omgeving op. Bijvoorbeeld over de
Maashaven, de Maastunnel, het Historisch Museum Oud-Charlois en de museumwoning Vreewijk. De
indrukken van deze uitstapjes hebben de kinderen in knutselopdrachten verwerkt. Voor meer informatie
verwijzen we naar onze website https://cultuurwerkplaatstarwewijk.nl/programma/kunsteducatie/
• De meest fantastische tuin
In het voorjaar konden de kinderen van de speeltuin Millinx weer aan de slag met de illustraties van
Fiep Westendorp. Het project met de titel ‘De meest fantastische tuin’ is het tweede project wat we
met ondersteuning van de Fiep Westendorp Foundation realiseren. Het project is gebaseerd op het
boek met de gelijknamige titel. Gedurende 12 workshopmiddagen hebben de kinderen de verschillende
onderdelen van de tuin, planten, dieren en personen geknutseld. Tenslotte werden alle onderdelen bij
elkaar gebracht met als resultaat: de mooiste tuin van de Tarwewijk. De feestelijke afsluiting van het
project viel vlak voor de zomervakantie. We hebben toen twee grote tuindoeken met afbeeldingen
van het hele project bedrukt en aan het hek van de speeltuin opgehangen. Ook hier verwijzen we
naar onze website https://cultuurwerkplaatstarwewijk.nl/programma/kunsteducatie/
• Kinderzwerfboekenkast, speel - en voorleesmiddagen
In samenwerking met de Gemeenteafdeling ‘Children’s Zone wijkteam Tarwewijk’ hebben we voor ons
pand een boekenkast opgehangen. De feestelijke opening -uiteraard met veel voorlezen- vond in
maart plaats. Vanaf dat moment maakten kinderen en ouders gretig gebruik van de gratis boeken.
Soms moest de kast wekelijks helemaal opnieuw gevuld worden.
In aanvulling op de boekenkast organiseerden we regelmatig voorleesmiddagen voor de kinderen uit
de buurt, soms afgewisseld door speelmiddagen. In het najaar hebben studenten van de Willem de
Kooning Academie / afdeling leisuremanagment, in het kader van hun studie een speelmiddag voor
jong en oud georganiseerd.
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5. Beeldverslag

Erfgoed project Ontdek de wijk voor volwassenen, vastgehouden in 4 podcasts (link)

Erfgoed project Ontdek de wijk voor kinderen. Excursies naar interessante plekken in de wijk en stad...

... afgewisseld met knutselmiddagen en afgesloten met expositie.

8 Ontdek je wijk

Koningsdag met brunch en muziek- en dansoptredens.

Kunstprijs Charlois fotografie, feestelijke opening met prijsuitreiking...

... exposities op diverse locaties in Charlois en met veiling van de foto’s ter afsluiting.

De Vitrine, kunstpresentaties in onze expositieplek midden in de wijk.
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Expositie met kunst en cultuur uit Kaapverdië, in ons pand en in De Vitrine.

D.A.P. gevarieerd kunstprogramma op donderdag avond...

... met lezingen, presentaties, gesprekrondes en muziek...

... en altijd beginnend met een buurtdiner.
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Conversatie café op vrijdag ochtend, Nederlandse lessen met certificaten.

Opstarten Horeca, droomworkshop, bezoek naar voorbeeldbedrijf Taboule in den Haag gecombineerd met stadsexcursie.

Werkplaatsen, workshop textielbedrukken, timmeren en stofferen van banken

Project Cre-actief met reparatie- en transformatieworkshops.
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Project Meer groen, geel, blauwmet beschilderen van plantenbakken als buurtactie...

... en werkzaamheden in de tuin.

Project Gezonde buurtbarbecue, vegetarische burgers in de proefkeuken en op de BBQ.

Feestelijke ontmoetingen voor alle buurtbewoners.
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Zomerproject Kloscamp, een organisch groeiend kunstproject in onze tuin van kunstenaarsduo De Processierups.

Kinderproject De meest fantastische tuin in de speeltuin Millinx met afsluitende expositie.

Kinderzwerfboekenkast, feestelijke opening met voorlezen en heel veel mooie boeken.
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6. Ontwikkeling eigen organisatie
• Coaching
Zomer 2018 hebben we de eerste stappen gezet richting een sociale onderneming. We hebben een
coachingstraject gevolgd bij de LSA (Landelijke Samenwerking Actieve bewoners) en bij de KNHM
Foundation met als einddoel het uitwerken van een businessplan. Bij de eindcompetitie tussen de
deelnemende bewonersinitiatieven hebben we de eerste prijs gewonnen wat o.a. begeleiding door
twee persoonlijke coaches in de eerste helft van 2019 inhield. De ene coach, Mariëlle de Groot
https://www.marielledegroot.nl/ heeft ruime ervaring met het opzetten van sociale horecaonderne
mingen. Meer informatie over het coachtraject met Mariëlle: hoofdstuk 2, punt Opstarten horeca. De
andere coach, Arnold Toppen, beschikt als oud ondernemer over beproefde kennis van het ondernemerschap. Als vrijwilliger bij de KNHM begeleidt hij met zijn kennis vele (sociale) organisaties in
binnen- en buitenland - in Rotterdam o.a. de Rotterdamse munt. Hij heeft samen met de directeur en
het bestuur in een aantal sessies onze organisatie onder de loep genomen. Uiteindelijk heeft dat o.a.
tot een uitbreiding van onze organisatie geleidt.
• Versterking bestuur
In het najaar is Matthijs van Muijen (1974) tot het bestuur toegetreden. Hij is bestuurskundige, was
raadslid voor de PvdA Rotterdam en beleidsmedewerker Verkeer & Waterstaat in de Tweede Kamer.
Momenteel is hij werkzaam als accountmanager bij William Schrikker afdeling Jeugdbescherming &
jeugdreclassering. Hij woont om de hoek van de cultuurwerkplaats.
Voorts hebben we eind 2019 Nathalie Haartjes en Meriem Motaref benaderd om tot ons bestuur toe
te treden. Meriem heeft een kapsalon in de wijk en zet zich al decennia lang in voor meer sociale
cohesie in de Tarwewijk. Nathalie is directeur van galerie Mama in de Witte de Withstraat, een plek
voor jonge en sociaal geëngageerde kunst. Nathalie woont ook in Rotterdam Zuid.
• Versterking team vrijwilligers
Ons team vrijwilligers hebben we in het najaar kunnen aanvullen met twee goede krachten: Natasha
Naipal en Sakina Ouzaouit. Natasha kan vanwege lichamelijke klachten haar werk als directiesecreta
resse niet meer uitvoeren maar met haar kennis en kunde heeft ze voor een professionalisering van
ons kantoor gezorgd. Dankzij Sakina, een bevlogen schoonmaakster, hebben we minder omkijken naar
het schoonhouden van ons pand.
• Versterking team ZZP’ers
In het voorjaar is Henk Bakker als locatiemanager en vrijwilligerscoördinator gestopt met zijn werk
voor de cultuurwerkplaats. Het vinden van geschikte vervanging heeft tot oktober geduurd. Tot die
tijd heeft Karin Trenkel, directeur, zijn taken overgenomen. De functie van Henk werd opgesplitst in
twee functies: Donna Svasek werd locatiemanager en Naomi de Wit vrijwilligerscoördinator. Deze
functiescheiding en de frisse blik van beiden zorgen voor een betere aanpak van de dagelijkse taken.
• Bedrijfsplan en fondsenwerving
Afgelopen jaar hebben we op basis van interviews met onze stakeholders (wat verwachten onze
huidige en toekomstige klanten van ons) en een onderzoek naar het aanbod in Rotterdam met
betrekking tot zaalverhuur, workshops, arrangementen en houten tuinmeubilair, een marktanalyse
gemaakt. Ook hebben we meerdere sociale ondernemingen in Rotterdam en Den Haag bezocht om
hun locatie, manier van werken en verdienmodel te leren kennen.
Vervolgens hebben we een SWOT-analyse uitgewerkt, een projectplan geschreven en zijn we begonnen
met de fondsenwerving. Via stichting DOEN, VSB fonds, Rabobank Rotterdam Fonds en stichting
Ondernemersbelangen Rotterdam is ons (tot mei 2021) Euro 118.000,= ter beschikking gesteld om
onze onderneming op te bouwen. Deze gelden zijn hoofdzakelijk bestemd voor het opknappen van
ons pand en onze tuin, voor een professionele keuken, een nieuw interieur en equipement, voor het
trainen van ons team.
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7. Samenwerkingen
Samenwerking aangaan is van essentieel belang. Mits je ervoor open staat stimuleer je elkaar en leer
je van elkaar. Hieronder een overzicht van de meest belangrijke samenwerkingen in 2019:
Stichting Abrassa: Een groep die de Kaapverdiaanse cultuur onder de aandacht brengt. We hebben
samen met hen een tentoonstelling met randprogramma bij ons verzorgd.
Stichting Helpende Hand: Een kleine organisatie in oprichting die mensen met een multiproblematiek
door de jungle van bureaucratie wil loodsen, vooral gericht op daklozen. In ruil voor wederdiensten
mochten zij gedurende een half jaar gratis gebruikmaken van onze ruimtes.
Toast Masters: Een internationale organisatie ter bevordering van het pitchen in het Engels. Zij maken
sinds het voorjaar 2019 twee keer per maand gebruik van onze ruimtes.
Wapke Feenstra: Internationaal bekend kunstenares met een atelier op loopafstand van de cultuur
werkplaats. Wij hebben deel uitgemaakt van haar project ‘Boerenzij’.
Anabel Storm en Josine Simmer: Twee sociaal geëngageerde kunstenaressen die in de zomermaanden
hun project ‘Kloscamp’ bij ons in de tuin hebben uitgevoerd.
Club Orquida: Een groep van Antilliaanse ouderen die sinds de zomervakantie wekelijks bij ons bij
elkaar komen om de namiddag en avond spelend, pratend en etend samen door te brengen.
Speeltuin Millinx: Vanaf onze oprichting werken we met de speeltuin samen door kinderkunstwork
shops op hun locatie te verzorgen en door onze locatie ter beschikking te stellen als decor voor hun
Halloween spektakel.
LSA / KNHM: Via deze organisaties zijn ons twee coaches ter beschikking gesteld en worden we
inhoudelijk gevoed op het gebied van bewonersinitiatieven door het gehele land.
Zuiderwijk stadssociologie: In opdracht van de Gemeente Rotterdam heeft Linda Zuiderwijk (stads
sociologe) een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot de invloed van het heffen van contributie bij
openbare plekken, met name bij de cultuurwerkplaats.
Opzoomer Mee: Ook in 2019 waren we uitbetaaladres voor de Opzoomer actierondes.
Centrum Beeldende Kunst (CBK): Afdeling Sculpture International Rotterdam van het CBK werkt
vanuit onze locatie aan het ontwikkelen van een grote kunstmanifestatie die in 2020 plaats gaat
vinden. Wij werken mee door onze kennis van de wijk en ons contact met de bewoners. Daarnaast
hebben we met het CBK aan de opzet van een gezamenlijk kunstprogramma gewerkt dat we vanaf
2020 willen gaan uitvoeren.
Club Ghana: Een groep Ghanesen maakt wekelijks gebruik van onze ruimtes voor het lesgeven aan
kinderen. In december heeft deze club vanuit onze werkplaats de officiële registratie uitgevoerd van
alle in Nederland wonende Ghanesen die nog niet geregistreerd waren. Meer dan 2500 bezoekers en
een behoorlijke klus... want van iedereen werd een pasfoto en vingerafdruk genomen.
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8. PR en bereik
In 2019 hebben we ons reguliere PR-beleid voortgezet. Dat bestaat uit:
Flyers en posters, digitale nieuwsbrieven, persberichten, digitale UIT-agenda’s en advertenties,
Facebook, mond-tot-mondreclame, samenwerkingen.
Het vernieuwen van onze website kreeg extra aandacht. De website ziet er aantrekkelijk uit en voor
de potentiële bezoeker zijn onze activiteiten nu overzichtelijk gerangschikt. Voor de geïnteresseerde
lezer (bv studenten of andere personen die wijkonderzoek doen) is onze website een bron van
informatie en wordt ze regelmatig geraadpleegd.
In 2019 zijn er drie films over ons gemaakt. Een uitzending van TV Charlois over onze reparatiework
shop (https://youtu.be/JeCeGIRRrtY), een reportage op TV Rijnmond in het kader van de serie Het
Geheim van de Tarwewijk (https://www.youtube.com/watch?v=z8gQmBVyeno) en onze eigen film
met een selectie van onze activiteiten in 2018/19 (https://youtu.be/s7AKyTWQW44). Deze films
hebben zowel in het gebied als in de rest van de stad voor meer naamsbekendheid gezorgd.
In het voorjaar hebben we een bijzondere flyer-actie uitgevoerd, o.a. om te testen hoeveel nieuwe
bezoekers erdoor worden aangetrokken. Met een team van ijverige vrijwilligers hebben we een week
lang drie flyers voor drie verschillende activiteiten in handmatig en opvallend versierde enveloppen
gedaan en vervolgens over 5000 brievenbussen verdeeld. Deze actie zorgde voor circa 30 nieuwe
bezoekers. Een enigszins teleurstellend resultaat wat volgens ons de lastige situatie in de Tarwewijk
weerspiegelt.
In het najaar zijn we ermee begonnen ons pand in verschillende tinten groen te schilderen. In het
voorjaar van 2020 wordt de beschildering voltooid en verrijkt met een lichtkunstwerk. De opvallende en
uitnodigende beschildering trekt nieuwe en voor een deel andere (meer kunstminnende) bezoekers aan.
Ons doel voor 2019 was het bereiken van een meer divers publiek. Dat is ons gelukt, vooral door het
aangaan van samenwerkingen (zie hoofdstuk 7) en door culturele activiteiten zoals ons Donderdag
Avond Programma en de Kunstprijs Charlois. Deze lijn willen we in 2020 voortzetten.

3 april t/m 29 juni

REPARATIE
CURSUS
Leer basisvaardigheden
om je kapotte spullen
te repareren
G R AT I

C I L L E R S H O E K S T R A AT 1

13 JULI
15.00 -19.00 uur

S!

dinsdagochtend
10.00 - 12.00 uur
zaterdagmiddag
14.00 - 16.00 uur
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BUURT

In de Binnentuin aan de Cillershoekstraat 1
Kom naar ons zomerfeest met verrassende vegetarische barbecue.
Voor de kinderen zijn er spelletjes en andere leuke activiteiten.
Alles is gratis behalve het drinken.

In de Binnentuin aan de Cillershoekstraat 1

Leer zelf de mooiste kleren maken

Kom naar de tuindag en help ons mee de openbare Binnentuin
winterklaar te maken. We werken van 10.00 tot 16.00 uur.
Tussen de middag is er een lekkere lunch.

Op woensdagochtend, 30 oktober, start onze nieuwe naaicursus.
Leer in 16 lessen de basisvaardigheden om zelf kleren te kunnen maken.
Per keer €1,- (exclusief stof) Waar? Cillershoekstraat 1

EDDY
presenteert

foto: hetty van Wijk

ASSAN

VOLG ONS

DE

lEgENDAriSchE

-

SuriNAAmSE zANgEr

“No
Bemoei”

-

Van oude spullen nieuwe schatten maken

i

VOLG ONS

Doe mee aan onze creatieve recycleworkshops en laat je verrassen.
Elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.
Per keer € 1,- Waar? Cillershoekstraat 1

Cillershoekstraat 1, Rotterdam

l
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9. Financiën
UITGAVEN
Kostenplaats

Bedrag in euro
incl BTW

Tussensom

Huisvestiging en administratie
Huur
Energie en water

12.657,6.873,-

Telefoon en internet

562,-

Verzekeringen

860,-

Bankkosten

262,-

Administratie, contributies, abonnementen

117,21.331,-

Marketing en algemeen
PR

363,-

Website

484,-

Verkoopkosten
Algemene Kosten

38,1.757,-

Inkoop Consumpties

285,-

Cateraar

271,3.198,-

Pand en tuin
Kleine Inventaris

110.-

Onderhoud gebouwen

409,-

Verbouwing

1.616,-

Houtwerkplaats

86,-

Naaiatelier

56,-

Tuin algemeen

1.905,-

Oprichten (tuin-) cafe

2.228,6.410,-

Team
Vrijwilligers

4.277,-

Projecteider

8.494,-

Vrijwilligers coördinator, locatiemanager

2.226,-

Zaalverhuur coördinator

1.549,-

Fondsenwerver

3.000,19.546,-

Projecten
Tarwewijkers rijker 2018/19: coördinator

1.500,-

Tarwewijkers rijker 2018/19: werkplaatsen

1.652,-

Tarwewijkers rijker 2018/19: workshops

1.824,-

Ontdek je Wijk 2018/19: deel voor kinderen

1.522,-

Ontdek je Wijk 2018/19: deel voor volwassenen

4.233,-
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Som

Tarwewijkers rijker 2018/19: workshops

1.824,-

Ontdek je Wijk 2018/19: deel voor kinderen

1.522,-

Ontdek je Wijk 2018/19: deel voor volwassenen

4.233,-

Kinderproject Fiep Westendorp

3.309,-

Kinderworkshops algemeen
Literaire Oogst en conversatiecafe

60,216,-

Textielatelier

2.288,-

Duurzame voeding

1.084,-

Groen spectrum 2019/20

6.966,-

Meer groen, geel, blauw 2019/20

2.643,-

Vitrine

658,-

Kunstprijs

9.071,-

Koningsdag

1.053,-

DAP 2019/20

1.893,-

Cre-actief 2019/20

4.827,44.799,95.284,-

INKOMSTEN
Kostenplaats

Bedrag in euro
incl BTW

Tussensom

Som

Eigen inkomsten
Resultaat 2018

301,-

Catering, diensten, producten

999,-

Incidentele verhuur

5.301,-

Vaste verhuur

13.734,-

Diverse giften

4.341,24.676,-

Inkomsten van fondsen voor het oprichten
van onze onderneming en algemeen
Stichting Doen 2018/19

1.966,-

Stichting Doen 2019/20

23.184,-

VSB fonds

1.616,26.766,-

Inkomsten van fondsen voor projecten
Kans fonds 2018/19

3.500,-

Jeugdbescherming 2018/19

1.500,-

Oranjefonds

400,-

Rotterdam Comite Nationaal Belang

1.000,-

Elise Mathilde Fonds

1.500,-

Van der Mandele stichting

1.500,-

Prins Bernhard Cultuurfonds

2.500,-

SKAR

3.267,-

Fiep Westendorp Foundation

3.300,-

Stichting ter Bevordering van Volkskracht

5.000,-

Gemeente, subsidie Cultuur Concreet

1.893,-

Gemeente, dienst sport en cultuur
Gemeente, bewonersinitiatief 2018/19
Opzoomer Mee

4.000,12.657,1.825,43.842,95.284,-
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In 2019 konden we de kosten voor huisvestiging, administratie, marketing en algemene zaken met
eigen inkomsten dekken. De eigen inkomsten vielen in vergelijking met 2018 circa € 5.000,- hoger
uit. Ons streven is met onze sociale onderneming in 2020 € 35.000,- aan eigen inkomsten te genereren
(€ 10.000,- meer dan in 2019) zodat we 50% van de kosten voor ons team zelf kunnen betalen. In
2019 werden de kosten voor ons team, en die voor ons pand en de tuin, door Stichting DOEN en
VSBfonds gedragen. Ons uiteindelijke doel is om in 2022 € 45.000,- aan eigen inkomsten te genereren
zodat we hiermee alle kosten behalve de projectkosten zelf kunnen dekken. De projecten willen we
blijvend middels fondsen financieren.

20 Jaarverslag

10. Reflectie en blik vooruit
Zoals dit verslag laat zien hebben we in 2019 een breed scala aan activiteiten uitgevoerd waarmee
we diverse soorten bezoekers hebben aangetrokken. Kunst en cultuur kreeg binnen onze programmering
speciale aandacht. Kunstprijs Charlois-Fotografie, De Vitrine, de wijkwandelingen met podcasts en ons
Donderdag Avond Programma waren een groot succes. Door het enthousiasme van de organiserende
wijkbewoners en het bezoek van een ander publiek, hebben deze activiteiten voor nieuwe energie
gezorgd. Deze lijn gaan we in 2020 zeker voortzetten.
Voor het verkrijgen van de financiële middelen om onze onderneming op te starten zijn we de
desbetreffende fondsen dankbaar. Het vertrouwen dat zij ons geven waarderen wij zeer. Met alles wat
in onze macht ligt gaan we ervoor zorgen dat onze onderneming een succes wordt.
Voor het slagen van onze onderneming zijn verschillende factoren van belang. Een ervan is een
sterke organisatie. Zoals dit verslag laat zien hebben we in de tweede helft van 2019 onze organisatie
versterkt op het vlak van het bestuur, de ZZP’ers en de vrijwilligers. Aansturing en tijd zijn nodig
opdat de nieuwe teamleden elkaar leren kennen, waarderen en vertrouwen, en zij hun rol en taken
goed kunnen vervullen. Daaraan gaan we in de eerste helft van 2020 extra aandacht besteden.
Behalve de verandering binnen onze programmering en organisatie ondergaat de CultuurWerkplaats
vanaf 2019 ook de verandering van buurthuis naar onderneming. Voor ons team en onze bezoekers
van het eerste uur ging hier reeds een verandering aan vooraf, namelijk die van ‘huiskamerachtige
ontmoetingsplek’ naar buurthuis. Het zijn grote stappen die de CultuurWerkplaats neemt waarbij we
ons ervan bewust zijn dat deze stappen voor de kwetsbaardere teamgenoten (en bezoekers) soms erg
groot zijn. De sterkere dienen er op te letten dat iedereen mee blijft kunnen komen. Hiervoor is
onderlinge afstemming en communicatie van groot belang. Een flinke uitdaging, zeker met het oog
op het feit dat een deel van het team en van de kerngroep bezoekers de Nederlandse taal niet
machtig is. Dus ook intern zou de oplossing kunnen liggen in de non-verbale kracht van kunst en
cultuur - het middel dat we gebruiken om verschillende bewoners met elkaar te verbinden en in de
Tarwewijk positieve veranderingen teweeg te brengen.
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