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1. Inleiding
Dat het jaar 2020 volledig anders verliep dan iedereen aan het begin van het jaar had verwacht moge 
duidelijk zijn. Het werd een bizar jaar vol heftige gebeurtenissen, een jaar van vaak vallen en weer 
opstaan en een jaar waar uithoudingsvermogen, flexibiliteit, creativiteit en samenhorigheid de 
reddingsboei was voor velen.
   CultuurWerkplaats Tarwewijk had gelukkig zo’n reddingsboei, niet ons toegeworpen maar zelf 
verworven door alles wat we de jaren ervoor gezamenlijk hebben doorleeft, geleerd en opgebouwd.
   Daarom konden wij – ondanks de lockdown, langere leveringstijden en beperkt aantal klussers – 
onze locatie toch wel prachtig verbouwen en tot een groene oase omtoveren. Het Wilde Groen werd 
de naam voor deze oase die de basis vormt voor onze sociale onderneming. Weliswaar hebben we met 
de onderneming minder inkomsten gegenereerd dan gepland, maar dankzij slim bijgesteld financieel 
beleid konden we deze tegenslag zonder verliezen verwerken.
   Onze organisatie die eind 2019 / begin 2020 versterkt werd met nieuwe mensen werd meteen op 
de proef gesteld. Op de laatste pagina van ons jaarverslag 2019 schreven wij nog: “Aansturing en tijd 
zijn nodig zodat de nieuwe teamleden hun rol en taken goed oppakken en dat men elkaar leert 
kennen, waarderen en vertrouwen.” Elkaar leren vertrouwen met minimaal 1,5 meter afstand, met een 
mondkapje over het gezicht en of via het beeldscherm is een lastige opgave. Toch is het ons gelukt 
en konden we het jaar afsluiten met een goed samenwerkend team en een zeer geslaagde expositie; 
de kerst cadeau expo.
   Hoe we dat allemaal voor elkaar hebben gekregen en wat we nog (en niet) gedaan hebben dat kunt 
u lezen en zien in het nu volgende verslag.
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De letters worden op het pand geschilderd.



2. ons sociaal en cultureel aanbod
A) Maaltijdverstrekking
Begin van het jaar zijn we in contact gekomen met BuurtBuik; een landelijke organisatie die tegen 
voedselverspilling strijdt door overvloedig eten op te halen bij horeca, (super-)markten en groente-
boeren en het te delen met buurtbewoners. Vrijwilligers en buurtgenoten halen het eten op en koken 
er gezamenlijk een gratis en gezonde maaltijd van. Met de buurt wordt het opgegeten, want naast 
lekker eten, draait het bij BuurtBuik vooral om de gezelligheid. BuurtBuik wilde hun eerste locatie in 
Rotterdam starten en uiteindelijk hebben ze daarvoor de CultuurWerkplaats gekozen. We hebben 
samenwerkingsafspraken getroffen en na de verbouwing zouden ze beginnen. Ondanks dat er toen al 
coronamaatregelen van kracht waren konden we toch in mei met het verstrekken van gratis maaltijden 
starten: onze grote tuin en terras maakten het mogelijk om op veilige afstand met gemiddeld 35 
personen gezamenlijk te eten. Vanaf oktober zijn we over gegaan tot het verstrekken van afhaalmaal-
tijden.

B) Buurtloket en Opzoomermee
Ook in 2020 was op doordeweekse dagen dagelijks ons buurtloket open. Daarmee assisteren we 
hulpzoekenden bij het invullen van formulieren en het voeren van (lastige) telefoongesprekken. 
Tevens begeleiden we de hen regelmatig naar officiële instanties bij gesprekken die ze zelf niet 
kunnen voeren vanwege een ontoereikende beheersing van de Nederlandse taal.
   We hebben eind 2019 ons team van vrijwillige buurtloket-medewerkers versterkt en de nieuwe 
krachten ingewerkt. De coördinatie en stapsgewijze uitbreiding van onze service werd de taak van een 
ZZP’er. Na de eerste lockdown zijn helaas de nieuw ingewerkte vrijwilligers om gezondheidsreden niet 
meer teruggekomen. Het zoeken en vinden van nieuwe vrijwilligers hebben we verplaatst naar 2021. 
In de tussentijd wordt het Buurtloket naar aller tevredenheid van alle hulpzoekenden gerund door ons 
oude team (twee vrijwilligers). Versterking is alleen maar gewenst zodat we meer mensen kunnen 
helpen, meer verschillende nationaliteiten te woord kunnen staan (in hun eigen taal) en de openings-
tijden kunnen uitbreiden (bv ook naar de avonduren en het weekeind). We hopen dat in 2021 weer te 
kunnen oppakken want de vraag naar deze service is in de buurt alleen maar groter geworden!
   Evenals in voorgaande jaren waren we in 2020 het uitbetaaladres van de Opzoomermee-gelden voor 
kleinschalige en wat grotere bewonersprojecten.

C) Donderdag Avond Programma (D.A.P.)
D.A.P. is een cultureel programma, begonnen in november 2019 met een proefperiode van vier 
maanden. Tot en met maart 2020 hebben wij muziekoptredens, wijkgesprekken, beleidsmakers in 
gesprek met kunstenaars en presentaties van kunstenaars wekelijks met elkaar afgewisseld. Daarna 
was het de bedoeling D.A.P. een keer per maand te organiseren en de verschillende onderdelen in een 
programma met elkaar te combineren.
   In april hebben we een digitale uitzending gehouden en vanaf juni konden er in onze tuin drie  
avondprogramma’s plaats vinden. Dans- en muziekoptredens, performances en ook een clownsvoorstel-
ling maakten deel uit van het programma. De programmamaker heeft ervoor gezorgd dat er ‘low-art’ 
met ‘high-art’ gecombineerd werd, rekening houdend met de voorkeuren en smaken  van de verschil-
lende bezoekersgroepen. Ook heeft hij zich gericht op de cross-over van verschillende kunstdisciplines 
en -stylen. Het programma werd aangevuld door gesprekken over de wijk (De Tarwewijk Talks), presen-
taties van de Vitrine kunstenaars over hun werk en natuurlijk een lekkere en gezonde maaltijd. 
Opgetreden werd in ons vers gebouwd amfitheater midden in de tuin, gegeten op ons terras.

2  Jaarverslag



D) De Vitrine
In het voorjaar 2020 hebben we via een open call kunstenaars uit heel Rotterdam benaderd om voor-
stellen voor installaties / exposities in De Vitrine1 in te dienen. Van de circa 50 inzendingen hebben 
we tien kunstenaars geselecteerd waarvan ons niet alleen het werk aansprak maar waarmee we ook 
een afwisselende reeks van tien tentoonstellingen voor de komende tien maanden konden samenstel-
len. Bij het werven van exposanten hebben we samengewerkt met CBK Rotterdam die ook het hono-
rarium en materiaalgeld voor de kunstenaars ter beschikking stellen. De opening van de exposities 
hebben we gekoppeld aan D.A.P. : een wandeling naar de Vitrine, wat informele gesprekken bij de 
Vitrine tussen kijkers en exposant en tenslotte een presentatie / lezing van de kunstenaar maakten 
deel uit van ons Donderdag Avond Programma.
   Toen we geen D.A.P. ‘s meer konden organiseren hebben we in kleine kring met de exposanten en 
geïnteresseerde buurtbewoners de presentaties van het werk van de kunstenaars voortgezet.

E) Voorbereidingen deelname Charlois Speciaal en Kunst triënnale
In juni was de tweejaarlijkse kunstmanifestatie Charlois Speciaal gepland. We zouden met het project 
Para-ti2 mee doen. Met de organisatie van Charlois Speciaal hebben we hiervoor in het eerste kwartaal 
2020 gesprekken gevoerd en voorbereidingen getroffen. Helaas werd de manifestatie vanwege corona 
gecanceld. Hetzelfde betreft de Kunst triënnale in de openbare ruimte waar waar CBK Rotterdam 
afgelopen jaren aan had gewerkt met ons als partner. Eerst zou de triënnale verplaatst worden naar 
september en uiteindelijk is ze tot nader order in de ijskast terecht gekomen.

F) Kunstprijs Charlois 2020
In het najaar wilden we beginnen met de jaarlijkse editie van de Kunstprijs Charlois met als onderwerp: 
kunst in de openbare ruimte. Ter voorbereiding hiervoor hebben we in het voorjaar gesprekken 
gevoerd met docenten van de Willem de Kooning academie en hebben we samenwerkingsafspraken 
gemaakt. Op een gegeven moment werd duidelijk dat het betrekken van studenten bij het project in 
het najaar niet haalbaar zou worden vanwege de pandemie. Afgezien van het betrekken van studenten 
waren de omstandigheden er niet naar om zulk een grootschalig project in 2020 te beginnen. Daarom 
hebben we het verplaatst naar 2021. Voor 2020 / begin 21 hebben we een minder complexe vorm 
voor de kunstprijs bedacht. Werktitel werd: Kunst bij de kapper. De focus zal komen te liggen op het 
slaan van een brug tussen kunstenaars, kappers en bezoekers. Door de kunstwerken dichtbij de 
kappersspiegels of in de salon te presenteren wordt er langer naar de werken gekeken en kunnen zij 
tot gespreksonderwerp worden. Verspreidt over Charlois zal er een looproute uitgestippeld worden die 
de kunstwerken bij de kappers met elkaar verbindt. Het onderscheid van bezoekers voor de kunstprijs 
en de (vaste) klanten zal steeds meer op de achtergrond komen te staan en kunst zal meer onderdeel 
worden van het dagelijks leven. Online zal er ook een campagne gelanceerd worden waarin er inter-
views van de gekoppelde kunstenaars en kappers te vinden zijn. In oktober zijn we met de voorberei-
dingen begonnen, hebben we kapsalons benaderd en de jury samengesteld. Helaas moesten we ook 
dit project vanwege corona nader uitstellen.

G) Deelname South Explorer
In oktober zal de kunstroute South Explorer (hier link plaatsen) plaats vinden. Wij wilden meedoen 
met een kleurrijke expositie van producten uit ons textielatelier. Toen het een virtuele editie werd 
hebben we onze plannen omgegooid: We hebben de bezoekers opgeroepen om ons hun droom voor 
Charlois te vertellen zodat we hun dromen tijdens het kunstweekeind konden verbeelden. Via een live 
stream hebben we onze resultaten aan het publiek laten zien.
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   een reparatie, etc.



H) Kerst-cadeau-expo
Onze niet gerealiseerde plannen voor South Explorer vonden we te mooi om ze helemaal te laten 
vallen. Bovendien wilden we met z’n allen het coronajaar op een of andere manier positief afsluiten. 
Daarom hebben we besloten om ons de laatste twee maanden van het jaar op het maken van kleinere 
en grotere producten te concentreren en op een presentatie ervan, in welke vorm dan ook. Uiteindelijk 
werd het een kerst-cadeau-expo die vooral virtueel te bezichtigen was.
   Alle producten hebben we gefotografeerd en daarmee een kalender samengesteld en een webshop 
pagina op onze website. De belangstelling was groot, het (instagram, facebook en ZOOM) publiek was 
enthousiast over onze virtuele rondleidingen en kerstkoekjes-bak presentaties. Ter tevredenheid van 
alle makers konden we van iedereen een aantal producten verkopen. De winst ging voor het meren-
deel naar de makers zelf, een bescheiden vorm van een dertiende maand inkomen!
   Parallel aan de kerst-cadeau-expo hebben we ook cadeaus gemaakt voor buurtbewoners: 500 
brievenbuscadeautjes (met een kaart, licht en kersthanger), 50 grotere cadeauzakken die we aan 
eenzame en arme bewoners hebben gegeven en op een middag hebben we snoep en kleine traktaties 
uitgedeeld aan bewoners die door de wijk liepen.

I) Feestelijke bijeenkomsten
Het belangrijkste feest zou in het voorjaar plaatsvinden, namelijk ons (her-) openingsfeest. Hiermee 
wilden we de succesvol afgesloten verbouwing vieren en de startschot van onze onderneming. Voor 
de bekendheid van onze onderneming was dit feest belangrijk en daarom zijn we voortijdig met de 
eerste voorbereidingen begonnen. Dat het feest zowel in het voorjaar alsook (zoals op een gegeven 
moment gehoopt) in het najaar geen doorgang kon vinden zal niemand verbazen. Hetzelfde betreft 
onze andere feestelijke bijeenkomsten die we elk jaar organiseren zodat de verschillende bezoekers / 
bewoners met elkaar op een vrolijke en ontspannen manier in contact kunnen komen. Het belang van 
deze feesten werd gedurende het jaar steeds meer voelbaar: men ging ze missen.
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Feestelijke drukte in februari.



3. ontwikkeling van volwassenen
A) Dat zijn wij
Onder de titel Dat zijn wij hebben we een leer-werkproject uitgewerkt waaraan circa 30 vrouwen met 
een migratieachtergrond konden meedoen. Het leer-werkproject hebben wij, d.w.z. ons team en de 
deelnemers, gezamenlijk ontwikkeld en het omvat de volgende elf onderdelen:

• Thema gebonden taalworkshops • Conversatie café • Excursies • Computerles • Cursus administratie 
• Cursus tuinieren • Horeca-opleiding • Cursus gastvrouw • Cursus interieurverzorgster • Workshops 
textielbewerking • Workshop houtbewerking

Voor een omschrijving van de onderdelen verwijzen we naar het projectplan van Dat zijn wij, pagina 
4 - 6  >  https://cultuurwerkplaatstarwewijk.nl/wp-content/uploads/2021/03/Dat-zijn-wij.pdf

De grootste aanpassing die we moesten doen was de looptijd van het project. Oorspronkelijk gingen 
we uit van een ‘schooljaar’ met 40 weken. Dat werden er 30 weken vanwege de verplichte sluitingen 
van de cultuurwerkplaats en omdat de deelnemers (allemaal moeders van meerdere kinderen) thuis 
moesten zijn. Daarom laten we het project nog doorlopen tot eind april 2021, ervan uitgaande dat 
we het in maart en april kunnen voortzetten.
   De laatste taalcursus, waarbij het omgaan met cijfers centraal staat, ligt al sinds december 2020 te 
wachten. Taalaanbieder Echt Nederlands, de docenten en ook de deelnemers staan sindsdien in de  
startblokken.
   Hetzelfde betreft de deelnemers van de Horeca-opleiding. Begin 2020 hebben twaalf deelnemers de 
cursus Hygiënecode HACCP gevolgd en met een certificaat afgesloten. Voor de interne opleiding 
gegeven door een professionele kok stonden er 220 uur gepland. Slechts 40% ervan heeft kunnen 
plaatsvinden. Het enthousiaste kookteam staat met smart te wachten tot ze weer met de cursus 
verder kunnen. De hoop is gevestigd op maart 2021. Het opdoen van werkervaring in onze sociale 
onderneming zal wel nog wat langer op zich laten wachten, want zaalhuurders met catering en/of 
café bezoekers zullen er voorlopig niet zijn.
   Verder zijn er circa tien deelnemers van Dat zijn wij die nog aan het begin van het jaar regelmatig 
meededen maar in de loop van het coronajaar niet meer teruggekomen zijn voor deelname aan het 
project. De impact van de corona op hun kwetsbare situatie is te groot zodat ze de energie niet meer 
konden, mogen, en durven opbrengen om verder te gaan op de ingeslagen weg tot meer zelfredzaamheid. 
Andere problemen hebben de overhand genomen. Wel zijn we met de meeste ervan in contact, onder-
steunen ze en moedigen we ze aan om verder te gaan zodra het allemaal wat eenvoudiger voor ze is.
   Het enige onderdeel wat we geschrapt hebben zijn de excursies. In plaats hiervan hebben we ons 
meer gefocust op creatieve activiteiten, zoals de kerst-cadeau-expo en het volgende project; cre-actief.

B) Cre-actief
is een project waarbij niet alleen het creatieve vermogen wordt ontwikkeld maar ook de actieve 
toepassing ervan in het dagelijks leven. Het project is begonnen in 2019 en zou doorlopen tot juni 
2020. Vanwege corona hebben we het verlengd tot eind 2020 en hebben we het succesvol afgesloten 
met de kerst-cadeau-expo (zie pagina 4) en een publicatie in de vorm van een kalender 2021.
   Het project was opgebouwd uit vier workshops series met de volgende onderwerpen: repareren, 
transformeren, leren, ontwerpen. De workshops leren en ontwerpen hebben in 2020 plaatsgevonden. 
Omdat de opzet van deze workshops was dat ze afgestemd worden op de behoeftes, wensen en 
vaardigheden van de verschillende deelnemers vormden de corona-maatregelen niet echt een belem-
mering. Zo konden we lente en zomer 2020 goed benutten om individueel deelnemers technieken en 
omgaan met materiaal / machines te leren. Meestal maakten we daarbij gebruik van onze tuin. Vanaf 
de herfst hebben we ons gericht op het ontwerpen en maken van eigen ontwerpen, soms ook in 
groepsverband. Hiervoor hadden we een mooi doel bedacht: alle producten worden tijdens een 
kerstmarkt (of iets degelijks) te koop aangeboden en middels een publicatie gepromoot.
   Voor een meer uitgebreid verslag kijk hier  >  https://cultuurwerkplaatstarwewijk.nl/wp-con-
tent/uploads/2021/03/Cre-actief_eindverslag.pdf
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C) Zomerproeverij
In de zomermaanden (juli t/m september) heeft het project Zomerproeverij plaatsgevonden. Hiervoor 
hebben we de tuin en het café vier dagen in de week opengesteld voor bezoekers. Behalve het volgen 
van workshops en activiteiten kon men overdag koffie, thee, gebak of lunchgerechten verkrijgen. 
Twee avonden per week hebben we een warme maaltijd aangeboden.
   In het begin hebben we elke dag een andere workshop aangeboden zodat de bezoekers van een  
divers aanbod konden ‘proeven’. Toen duidelijk werd welke workshops het meest populair waren hebben 
we deze regelmatig op een vaste dag/tijdstip aangeboden. Dat waren voor volwassenen Schets&Klets 
en Gewoon Bewegen, voor kinderen De Fantasie speurtocht. Alle workshops hebben in de tuin plaats-
gevonden, was het te regenachtig dan onder ons overdekt terras.
   In Schets&klets hebben de deelnemers het tekenen van model, stilleven en portret geleerd, hoe 
men tekenramen kan toepassen en het ontwerpen van cartoon figuren.
   Gewoon Bewegen is, zoals de naam het al zegt, een ontspannen manier om het lichaam te bewegen 
waarbij elementen uit verschillende bewegingsvormen (bv dans, tai chi, yoga, gym) bij elkaar komen.
   Andere workshops waren: jam en chutneys maken, koekjes bakken, yoga, zingen, haken/breien.
De Fantasie speurtocht voor kinderen begon met het struinen door de tuin waar men van alles en nog 
wat heeft bekeken en verzameld. De fantasie vrije loop latend (en gestimuleerd door de begeleider) 
verzonnen de kinderen de gekste verhalen erbij. Vervolgens werden de verhalen bij elkaar gebracht in 
een groot gezamenlijk schilderij op doek. Dat werd tenslotte in de tuin opgehangen.
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Schets&Klets in de tuin.



4. Activiteiten voor kinderen
In 2020 hebben we voor het eerst sinds ons bestaan verhoudingsgewijs weinig projecten voor 
kinderen gedaan. In voorafgaande jaren hebben we nauw samengewerkt met speeltuin Millinx waar 
we minimaal zes maanden per jaar wekelijks een creatieve workshop hebben gegeven. Omdat de 
speeltuin in 2020 vaak gesloten was kon deze samenwerking niet voortgezet worden. Zo hebben we 
ons in de zomermaanden geconcentreerd op De Fantasie speurtocht (zie hierboven). Dan wanneer de 
scholen gesloten waren hebben we vaak buurtkinderen in de middaguren opgevangen. Zij konden in 
de tuin spelen, bijvoorbeeld in de nieuw aangeklede kinderhutjes en met onze opnieuw gekochte 
verzameling tweedehands speelgoed. Knutselspullen en kinderboeken hadden we ook altijd voor ze 
ter beschikking. Een aantal jongeren hebben we de mogelijkheid geboden om bij ons in alle rust en 
met een goede internetverbinding hun digitale lessen te volgen en huiswerk te kunnen maken.
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Kinderworkshop ‘Fantasie-speurtocht’



5. opbouwen sociale onderneming
A) Verbouwing pand
De beschildering van de buitenkant van ons pand met een reeks groene kleuren hebben we in het 
voorjaar helemaal afgerond. Op de bovenplint aan de voorkant van het pand hebben we met grote 
blokletters onze naam geschilderd. Met dezelfde reeks groene kleuren zijn we ook binnenshuis aan de 
slag gegaan en hebben we wanden, radiotoren, leidingen, kozijnen en deuren beschilderd. Het was 
een enorme klus, maar uiteindelijk heeft het een erg mooi resultaat opgeleverd. Dat geldt ook voor 
de gehele verbouwing. In de maanden maart, april en mei heeft ons klusteam ondanks langere 
levertijden en beperkte man/vrouw kracht:
• een professionele keuken gebouwd,
• de activiteitenruimte van een podium, nieuwe vloerbedekking en interieur voorzien,
• de transformatie van huiskamer tot caféruimte voltooid door een prachtige bar
   (met geïntegreerde gebakvitrine) te bouwen en te plaatsen,
• voor de opslagruimtes meer efficiënte bergsystemen gebouwd en geplaatst,
• een washoek ingericht,
• een mindervaliden toilet gerealiseerd met babyverschoonplek,
• de gang aantrekkelijker gemaakt door nieuwe verlichting op te hangen en door de oorspronkelijke 
   stenen vloer van de erop geplakte vloerbedekking te bevrijden en te polijsten,
• het kantoor van nieuwe vloerbedekking voorzien en nieuw interieur,
• voor alle ramen nieuwe gordijnen genaaid en opgehangen.

Door een professionele elektricien hebben we nieuwe leidingen laten aanleggen. De verbetering van 
ons pand van binnen en buiten geeft niet alleen een positieve impuls aan de buurt, maar hierdoor 
beogen we ook meer diverse soorten bezoekers aan te trekken en vooral (betalende) klanten. Voor 
ons vernieuwde pand kregen wij vanuit de wijk en elders veel complimenten. Het aantrekken van 
andere bezoekers is ondanks de coronapandemie dankzij de andere uitstraling gelukt. Allemaal 
resultaten waarmee we blij zij. Niet te vergeten het feit dat we de gehele verbouwing binnen het 
budget konden realiseren.

B) Verbouwing tuin
De belangrijkste toevoeging is het amfitheater dat we in het midden van de tuin gebouwd hebben. 
Hier kunnen nu minimaal 30 bezoekers Corona-proef zitten. Verder hebben we meer kleur in de tuin 
gebracht door nieuwe struiken en bloemen te plaatsen. Onze moestuinbedden hebben we met vier 
nieuwe bedden uitgebreid. De kinderhutten hebben we verbeterd en met een nieuwe aangevuld, 
vrolijk beschilderd en van nieuw tweedehands speelgoed voorzien. Voor de volwassenen hebben we 
de jeu-de-boules baan vergroot en professioneler gemaakt.
   Een behoorlijke klus was ook het weghakken van een stenen heuvel midden in de tuin en het 
verbeteren van ons overdekt terras. Verder hebben we voor de tuin nieuwe zit- en eet gelegenheden 
gekocht en getimmerd. Parasols zijn aangeschaft en het terras werd middels kleurrijke plantenbakken 
tot een uitnodigende plek.

C) Tuin café
In juni hebben we het tuincafé geopend. De meeste tuincafébezoekers trokken we aan in combinatie 
met een workshop of een andere activiteit zoals bijvoorbeeld D.A.P.. Alleen enkele bezoekers kwamen 
naar ons toe puur voor het tuincafé. De redenen hiervoor liggen voor een deel bij de coronapandemie, 
maar waarschijnlijk ook bij het feit dat we onze doelgroep (beter verdienende bewoners van andere 
wijken) niet voldoende konden enthousiasmeren om speciaal voor ‘hun koffie in het groen’ naar de 
Tarwewijk te komen. In 2021 willen we nader onderzoeken of en hoe we met ons tuincafé klanten 
kunnen werven. Dat zal gebeuren in het kader van een project met studenten van Marketing&Sales en 
in samenwerking met Rabobankfonds Rotterdam.
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D) Verhuur plus
In de periodes waarin het mogelijk was om zaalverhuur in combinatie met catering te doen hebben 
we dat gedaan. Onze heerlijke tuin maakt het voor velen aantrekkelijk om bij ons te komen vergaderen 
of om andere reden bij elkaar te komen. Middels onze flyers en website konden we vrij snel nieuwe 
klanten werven en hadden we boekingen (onder voorbehoud) staan. Helaas werden vele boekingen 
weer gecanceld, vooral vanaf oktober. De verhuur plus catering die we wel gedaan hebben verliepen 
goed en de klanten waren tevreden. Echter, de catering werd door ons team van ZZP’ers gedaan en 
niet, zoals beoogd, door ons team vrijwilligers omdat deze nog niet voldoende waren opgeleid. 
Volgend jaar hopen we wel zo ver te kunnen zijn.

E) Producten voor de verkoop
In afwijking van ons jaarplan 2020 hebben we ons vooral gericht op het stimuleren en ondersteunen 
van bezoekers bij het maken van eigen producten en niet op CWT producten voor de verkoop (zie 
project Cre-actief pagina 8 en de kerst-cadeau-expo pagina 4).
   De beoogde productie van tien luxe houten tuinbanken voor de verkoop hebben we uitgesteld tot 
voorjaar 2021. De bij ons aangesloten ontwerpers annex timmermannen hadden alle handen vol met 
de verbouwing en nauwelijks tijd om het prototype te bouwen. Bovendien zagen we dat het productie-
proces door vaste bezoekers voor een langere aaneensluitende periode niet uitgevoerd kon worden. 
2020 was niet het jaar hiervoor vanwege de verplichte sluitingen van de cultuurwerkplaats en de 
vaak wisselende groep bezoekers (de meesten konden niet regelmatig komen omdat er coronabesmet-
tingen in de omgeving geconstateerd waren of men zelf ziek was).
   Hetzelfde betreft ook het doorontwikkelen van ons textielatelier. De plannen voor het structureel 
aannemen van reparatiewerkzaamheden en het naaien van kleren/producten in opdracht of volgens 
eigen ontwerp hebben we verder uitgewerkt. Ze zijn nu zo ver dat ze direct in praktijk gebracht 
kunnen worden zodra we weer regelmatig met de deelnemers aan de slag kunnen.
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Het pand en omgeving > voorzijde

Het pand en omgeving > tuiningang en terras

De verbouwing > nieuwe vloer/fornuis en aanvulling voor kinderspeelplek
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6. Beeldverslag
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Keuken en café ruimte

Activiteitenruimte en amfitheater

Zaalverhuur > vergaderen binnen, eten en lezingen in de tuin

Buurtbuik > onze nieuwe samenwerkingspartner
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D.A.P. > clown optreden en Tarwewijk Talks

D.A.P. > muziek en dansvoorstellingen in het amfitheater

D.A.P. > muziek en dansvoorstellingen in het amfitheater

De Vitrine > elke maand presenteert een kunstenaar haar/zijn werk
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Posters en flyers

Posters en flyers

De Kerst Cadeau Expo > mooie afsluiting van het project cre-actief en van het jaarverslag

Zomerworkshops ‘Schets&Klets’ en ‘Gewoon bewegen’

DAP
in De
tuin
Cillershoekstraat 1

Een verrassende zomeravond met kunst,
muziek, illusies, poëzie, beweging en eten

30 juli 
2020

DAP
in De
tuin
Cillershoekstraat 1

27
augustus 

2020

ku
nst

eten
POezie

muziek
Talks

De Vitrine is gefinancierd door: DAP is gefinancierd door:

workshop

Iedere

woensdag

16.00-18.00 uur

Het is geen dans, geen theater, geen gym, geen sport

Donatie: €2,50

Lekker bewegen, afwisselende muziek, leuke oefeningen, leuke groep,
voor iedereen. Een intuïtieve informele, gezellige, gezonde, work/play-shop.

In de tuin van CultuurWerkplaats Tarwewijk
Cillershoekstraat 1, 3081 BA Rotterdam

KERST
CADEAU

EXPO
van

Het Wilde Groen 

vrijdag 18 t/m zondag 20 dec. 
12.00 - 17.00 uur

Cillershoekstraat 1, 3081 BA Rotterdam

Je bent van harte uitgenodigd voor de

Doe mee en bak je eigen kerstkoekjes!

Heel
Tarwewijk

Bakt!

Op 19 en/of 20 december van 14.00 tot 16.00 uur.
We gaan bakken via een live stream; op veilige afstand en toch gezellig.

DAP
in De

tuin
Cillershoekstraat 1

24
september

2020

De Vitrine is gefinancierd door: DAP is gefinancierd door:



7. ontwikkeling eigen organisatie
Bestuur
In het najaar is Nathalie Haartjes toe getreden tot het bestuur in de functie van secretaris. Nathalie is 
directeur van showroom Mama in de Witte de Withstraat, een plek voor jonge en sociaal geëngageerde 
kunst. Zij beschikt over een goed netwerk binnen de (gemeentelijke) kunstsector en zij is betrokken 
bij de ontwikkeling van Rotterdam Zuid, onder andere ook omdat zij zelf hier woont.
   Ter vervanging van algemeen bestuurslid John Giskes (die per januari 2021 uit het bestuur is  
getreden) heeft Meriem Motaref deelgenomen aan twee bestuursvergaderingen. Zij heeft een kapsalon 
in de wijk en zet zich al decennia lang in voor meer sociale cohesie in de Tarwewijk. Omdat haar 
eigen situatie als eigenaar van een kapsalon vanwege de coronacrisis erg lastig werd heeft zij ervan 
afgezien om bestuurslid te worden. In plaats van haar wil Rita Okomolo bestuurslid worden. Zij heeft 
een pop-up winkel in Rotterdam Zuid waar ze Afrikaanse producten verkoopt. Ook zet zij zich in voor 
een beter klimaat van de grote winkelstraat waar haar winkel deel uitmaakt (inmiddels is deze straat 
bekend van TV door de rellen die er eind januari hebben plaatsgevonden).
   Voor 2021 staat de opvolging  van onze penningmeester en voorzitter gepland. Eind 2020 zijn we 
begonnen met het uitzetten van de eerste lijnen voor deze twee functies.

Vrijwilligers
De eind 2019 ingewerkte vrijwilligers voor het buurtloket zijn vanwege gezondheidsredenen naar de 
eerste lockdown niet meer teruggekeerd. Sakina Ouzaouit, een bevlogen schoonmaakster, gastvrouw 
en gewaardeerde collega, werd helaas in september door de Gemeente verplicht elders vrijwilligers-
werk te doen. Behalve onze vaste vrijwillige teamleden Samira Bensidi en Jamina Abbou hebben onze 
vrouwelijke vrijwilligers met migratieachtergrond zo goed als niet de weg naar de cultuurwerkplaats 
weten te vinden. De coronamaatregelen in combinatie met hun thuissituatie stonden hun daarbij in 
de weg.
   Het werven van nieuwe vrijwilligers via de reguliere weg had in 2020 weinig nut. Dankzij ons eigen 
netwerk hebben zich wel vier nieuwe vrijwilligers bij ons aangesloten: Anita Bakker, Nicole den Os, 
Jacqueline Benders en Ivana Indijn. Zij zetten zich in voor het schoon en heel houden van het pand/
tuin, ontvangen gasten en werken mee met projecten/activiteiten.
   Zodra het weer zinnig is gaan we in 2021 nieuwe vrijwilligers werven. Het schoonmaak- en tuinteam 
heeft nog ondersteuning nodig.

ZZP’ers en algemeen
Sinds eind 2019 versterken Donna Svasek als locatiemanager en Naomi de Wit als vrijwilligerscoördinator 
ons team. De eerste evaluatie van de samenwerking met directeur Karin Trenkel in februari 2020 was 
positief. Na een sollicitatieprocedure is begin maart horeca-coach Emily Hulsbergen begonnen met 
haar werk. Het moge duidelijk zijn dat de uitvoering van haar werk in het coronajaar 2020 een haast 
onmogelijke opgave was.
   Toen in maart de Lockdown kwam zijn Svasek, De Wit en Hulsbergen vanwege privéredenen voor 
twee maanden deels of volledig met hun werk gestopt. De verbouwing heeft Karin Trenkel (directeur) 
in deze periode voornamelijk alleen gerund. Bij de aankoop van de horeca benodigdheden werd zij 
ondersteund door de horeca-coach. In de loop van het jaar moesten de taakverdeling en werkafspraken 
door de steeds veranderende situatie vaker aangepast worden. In combinatie met de ambitie onze 
sociale onderneming op te bouwen (ons dekkingsplan was gebaseerd op de eigen inkomsten) werd 
het jaar 2020 voor het verse team een grote beproeving. Een reeks groepsoverleggen en persoonlijke 
gesprekken waren noodzakelijk om van de ZZP’ers en kernvrijwilligers een hecht team te vormen.
Hierbij kwam ook de organisatiestructuur aan de orde.
   Er is gediscussieerd hoe de mening van alle teamleden het best in de besluitvorming kan doorklinken. 
Daarin is een balans gezocht tussen voldoende delegatie van taken en uitvoeringsvrijheid van team-
leden en de noodzakelijke aansturing van directeur en bestuur.
   Ook zijn we van plan om in 2021 samen met een organisatiedeskundige onze organisatiestructuur onder 
de loep te nemen en om onze bedrijfsvoering (zoals personeelsbeleid, administratie, communicatie) 
te verbeteren.
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8. Samenwerkingen 
A) Algemeen
Omdat voor ons samenwerken hoog in het vaandel staat hebben we in de loop van de jaren met een 
groot aantal organisaties uit het gebied, stad en land samengewerkt. Met sommige hebben we een 
hechte band opgebouwd zoals CBK Rotterdam, Opzoomer Mee, NL educatie, Stichting Mano en de 
organisatie van South Explorer. Ondanks dat de onderlinge gesprekken in 2020 voor het merendeel 
digitaal en telefonisch gevoerd werden deed dat geen afbreuk aan onze goede verstandhouding met 
deze partners. We voelden ons door hen gesteund. Dat betreft ook LSAbewoners en fondsen zoals 
stichting DOEN, DBL, Rabobank Rotterdam fonds.

Organisaties die voor een aantal dagdelen gebruik maakten van onze ruimtes zijn helaas hiermee 
gestopt en daarmee ook onze samenwerking. Misschien kunnen ze volgend jaar hun bijeenkomsten 
bij ons weer voortzetten, we zullen daarvoor in elk geval ons best doen.
   Hetzelfde betreft het weer opbouwen van de band met speeltuin Millinx, DOCK en andere wijk-
organisaties. Door de corona is er nauwelijks nog onderling contact geweest, persoonlijke gesprekken 
en gezamenlijke overleggen hebben niet plaatsgevonden. De wil en daadkracht om de nog lastiger 
geworden situatie in de wijk gezamenlijk aan te pakken is er niet. De verschillende organisaties 
proberen zelf te overleven en richten zich daarom in eerste instantie op hun eigen beleid.
   Met de cultuurregisseur hebben we helaas ook weinig contact gehad. In het voorjaar werd deze 
functie door iemand anders overgenomen. Wel kennen we haar vanuit haar vorige functie maar 
vanwege de pandemie was het voor haar erg lastig om haar nieuwe functie goed op te pakken en een 
band op te bouwen met organisaties in de wijk (o.a. met ons). In 2021 zal dat ook pas vanaf de 
zomer mogelijk worden, want tot dan is zij met verlof.

Wel zijn we blij met de nieuwe samenwerking met Buurtbuik en met een aantal bewoners die bij ons 
en samen met ons verschillende activiteiten gingen organiseren, zoals Bingo, Zumba, tekenen, 
dansen. Ook hebben we de samenwerking met de Wijkacademie Opvoeden zeer gewaardeerd.

B) Met de Gemeente
Rotterdam Zuid en vooral de problemen in het gebied Charlois hebben de speciale aandacht van onze 
burgemeester. Hij kent het werk van de CWT en we hebben indien nodig contact met een van zijn 
naaste medewerkers. 2020 hebben we gebruikt om de samenwerking met de gemeente op verschillende 
plekken te bestendigen en waar nodig te verstevigen.

Dienst Sport en Cultuur
Onze relatie met deze afdeling was en is goed. We ontvangen op projectbasis geregeld subsidies 
(bijvoorbeeld voor D.A.P. en de Kunstprijs) en blijven in gesprek met onze contactpersonen over ons 
kunstbeleid. Dat de gesprekken in 2020 niet live hebben plaatsgevonden deed geen afbreuk aan de 
communicatie. Helaas werd onze aanvraag voor de Impulsregeling door een externe commissie 
afgewezen. We behoorden niet tot de tien culturele organisaties die middels deze regeling de kans 
krijgen om zich te professionaliseren en eventueel door te groeien tot een cultuurplaninstelling. In 
2022 gaan we opnieuw proberen deel uit te maken van deze regeling.

Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Met de uitvoerders van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid zijn we ook in 2020 in contact 
geweest om onze activiteiten met hen te delen en af te stemmen. Het Nationaal Programma kent de 
cultuurwerkplaats en heeft waardering voor ons werk.

Gebiedsorganisatie Charlois
De gebiedsmanager en netwerker zien duidelijk de waarde en impact van de cultuurwerkplaats voor 
de verbetering en de leefbaarheid van de Tarwewijk en omgeving. Samen met ons zoeken zij naar 
gemeentelijke financieringsmogelijkheden zodat wij ons werk voort kunnen zetten. Het gemeentelijk 
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beleid is gericht op het financieren van een huis van de wijk en biedt geen verdere ruimte voor 
andere wijkorganisaties. De voorlopige oplossing hebben we kunnen vinden in het verstrekken van 
een opdracht aan ons voor het werk dat we op het gebied van participatie uitvoeren. Het beheren 
van een Tarwewijk website zal een volgende opdracht kunnen worden. In 2021 gaan we onze afspraken 
bundelen en in een meer-jaren vorm gieten.
   Belangrijk is ook de kwestie omtrent de exploitatie- en horecavergunning zodat we onze sociale 
onderneming (bv. zaalverhuur+ en workshops+) goed kunnen uitvoeren. Na enige afstemming met 
directie Veiligheid heeft men het belang van onze activiteiten ingezien en is men ervan overtuigt dat 
deze veilig door ons worden uitgevoerd. Zonder wijziging van het bestemmingsplan is ondersteunende 
horeca toegestaan.

De dienst MO van de gemeente
In 2020 is overlegd met vertegenwoordigers van de dienst MO van de gemeente hoe wij een rol kunnen 
blijven spelen in de uitvoering van het welzijnswerk. Afgetast is of de cultuurwerkplaats binnen de 
organisatie Werk en Inkomen zou kunnen optreden als leer-werk-plek en hiervoor ook betaald gaat 
worden. Deze gesprekken worden in 2021 voort gezet.

Al met al kan gezegd worden dat de samenwerking met de gemeente in 2020 goed en positief verder 
vorm heeft gekregen. Dit uit zich in waardering voor het werk van de CWT en een financiële bijdrage 
voor 2021.
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9. PR, bereik en impact
Door de beschildering van ons pand en vernieuwde uitstraling hebben we, zoals beoogd, nieuwe 
bezoekers, vrijwilligers en samenwerkingspartners (zoals Buurtbuik) kunnen aantrekken.

Voor onze sociale onderneming (waarbij de tuin een belangrijke rol speelt) hebben we de naam Het 
Wilde Groen bedacht. Hiervoor hebben we een website gebouwd en opvallend gevouwen flyers 
(oplage 5000) gemaakt. Verspreid werden de flyers bij bewoners van betere wijken in de omgeving 
van de Tarwewijk en neergelegd bij (semi-) openbare ruimtes zoals bibliotheken, fysiotherapeuten, 
winkels en cafés. Na aanleiding van de opvallende flyers hadden we 1000 website bezoekers wat een 
zeer hoge score is (20%). Waarom slechts een klein deel uiteindelijk de weg naar ons toe heeft 
gevonden moeten we in 2021 nog nader onderzoeken.

Voor onze virtuele kerst-cadeau-expo hebben we met succes social media ingezet. Het posten van 
foto’s, films en korte berichten op instagram werkte het beste. Daarom gaan we in 2021 deze PR tool 
sterker inzetten. Tevens zullen we ons PR beleid onder de loep nemen. Het project met studenten van 
Marketing&Sales (Zie ook hoofdstuk 5C pagina 8) in het voorjaar 21 is hiervoor een goed begin. Het 
gaat hierbij vooral om het werven van betalende klanten en niet zozeer om bezoekers. We gaan ervan 
uit de onze bezoekers weer terugkomen zodra de situatie het weer toelaat en dat ons programma met 
de daarbij behorende reclame voor voldoende publiek zorgt zoals in voorafgaande jaren. Ook hopen 
we dan weer met andere organisaties te kunnen samenwerken waardoor we de krachten en ook het 
bereik kunnen bundelen.

Wel zullen we ons naar aanleiding van de gevolgen van de coronapandemie nog meer richten op de 
kwaliteit van onze activiteiten zodat de impact ervan op de bezoekers/deelnemers zo groot mogelijk 
wordt. De kwantiteit (aan activiteiten en personen) staat niet voorop, onze PR wordt hierop af-
gestemd.

In 2020 had de impact meting geen hoge prioriteit. Vanwege de uitzonderlijke situatie in dit jaar 
hebben we ervoor gekozen om pas in 2021 onze methode om impact te meten te professionaliseren. 
Wel hebben we onze bezoekersaantallen en activiteiten voor de uitbraak van corona in kaart gebracht. 
We hebben onderstaand overzicht opgesteld om de dialoog aan te gaan met ambtenaren en beleids-
makers voor een betere samenwerking, ook op financieel vlak.
   Wel hebben we meegewerkt aan het onderzoek van LSAbewoners over de impact, wijze van finan-
ciering, bedrijfsvoering en andere meetpunten zodat er de BewonersBedrijven monitor opgesteld kon 
worden. Bekijk hier het resultaat van het onderzoek:
https://www.lsabewoners.nl/ondernemen/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/LSA-Bouwen-
aan-een-sterke-sector_digitale-versie.pdf
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BErEIK VOOr DE COrOnAPAnDEMIE

Domein Gemiddeld bezoek/
gebruik

Frequentie Contact-
momenten 
per jaar

> Sociale Domein
Buurtloket 35 personen 1,5 keer per week 2730
Ontmoetingsruimte 25 personen Per weekdag 6500
Tuin bezoek 5 100 dagen 500
Maaltijdverstrekking 30 personen 1 keer per week 1560
Dagbesteding uitkeringsgerechtigde 5 1 keer per week 260
Tuin-dagen 12 personen 7 keer per jaar 84
> Culturele Verbinding
Workshops 10 deelnemers Per weekdag 2600
Werkplaatsen (kook, textiel, hout) 3 wisselende intensieve 

gebruikers
3 keer per week 468

20 incidentele gebruikers 3 keer per jaar 60
Cultureel programma met maaltijd 40 bezoekers 1 keer per maand 480
Vitrine exposities (opening, lezing) 20 1 keer per maand 240
Kunstprijs Charlois (opening) 200 bezoekers 1 keer per jaar 200
Kunstprojecten 100 bezoekers 3 keer per jaar 300
> route naar Werk
Taalcursussen 12 deelnemers per cursus

20 unieke deelnemers per 
jaar

40 weken, 1 keer 
per week

600

Horeca-training uitkeringsgerech-
tigde

10 4 weken, 1 keer per 
week

40

Vrijwilligers 5 3 keer per week 780
Leer-Werkplek MBO 2 15 weken, 2 keer 

per week
60

Totaal 537 17.462



10. Financiën 

Kostenplaats Bedrag in 
euro incl BTW

Bedrag in 
euro excl BTW

Tussensom Som

> Huisvestiging en administratie
Huur € 9.854,00

Energie en water € 4.530,00

Telefoon en internet € 567,00

Verzekeringen € 511,00

Bankkosten € 176,00

Administratie, contributies, abonnementen € 500,00

€ 16.138,00

> Pand, tuin, verbouwing
Verbouwing € 50.794,00

Tuin € 2.049,00

Groen spectrum 2019/20 € 1.212,00

€ 54.055,00
> Marketing en algemeen
PR € 2.487,00 € 3.322,00

Website € 992,00

Productontwikkeling € 499,00

Algemene Kosten € 1.933,00

Inkoop Consumpties € 504,00

€ 9737,00
> Team
Vrijwilligers € 940,00

Projectleider € 3.969,00

Vrijwilligers coördinator, locatiemanager € 6.802,00

Horeca coach € 4.859,00

€ 16.570,00
> Projecten
Houtwerkplaats € 1.399,00

Textielwerkplaats € 897,00

Vitrine € 2.771,00

Kunstprijs € 110,00

D.A.P. € 5.859,00

Cre-actief 2019/20 € 7.175,00

Zomerproeverij € 2.541,00

Kerstexpo € 2.575,00

Dat zijn wij € 10.167,00

Conversatie café € 33,00

Kinderworkshops € 82,00

€ 33.609,00
€ 130.109,00
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Inkomsten

Kostenplaats Bedrag in 
euro incl BTW

Bedrag in 
euro excl BTW

Tussensom Som

Resultaat 2019 - € 266,00

- € 266,00

> Eigen inkomsten
Workshops en producten € 258,00

Incidentele verhuur € 1.826,00

Vaste verhuur € 11.183,00

Diverse giften € 1.685,00

Opzoomer Mee € 2.400,00

CBK Rotterdam, opdrachten € 2.771,00

€ 20.123,00

> Fondsen, subsidies, vergoedingen

TOKZO € 4.000,00

VSB fonds € 43.384,00

Stichting Doen 2020/21 € 11.968,00

Stichting Doen 2019/20 € 9.400,00

Rabobank Rotterdam fonds  € 12.500,00

Stg Ondernemersbelangen Rotterdam € 8.000,00

DBL € 2.500,00

SKAR € 1.257,00

Stichting ter Bevordering van Volkskracht € 6.500,00

Gemeente, subsidie Cultuur Concreet € 707,00

Gemeente, dienst sport en cultuur € 3.152,00

Gemeente, bewonersinitiatief € 6.884,00

€ 110.252,00

€ 130.109,00

Aanvullende informatie: 

> Uitgaven en inkomsten gerelateerd aan onze onderneming zijn btw-plichtig. 

> De uitgaven voor vrijwilligers zijn voor een deel ook geboekt bij de desbetreffende projecten 
   waaraan de vrijwilligers hebben mee gewerkt, bijvoorbeeld cre-actief, verbouwing, Dat zijn wij.

> Zzp’ers (zoals de projectleider en locatiemanager) hebben voor een deel van het jaar onbetaald 
   gewerkt, wel hebben zij via de TORZO-regeling inkomsten kunnen verkrijgen. 

> Een deel van de toegekende projectsubsidies is doorgeschoven naar 2021 (bijvoorbeeld voor 
   D.A.P., Dat zijn wij, Kunstprijs).
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11. Reflectie en blik vooruit
Steeds vaker spreekt men de waardering uit voor ons enthousiasme waarmee wij een thuishaven 
bieden voor kwetsbare en niet kwetsbare bewoners van de Tarwewijk en omgeving. En voor onze 
inzet om van deze ‘probleemwijk’ een wijk te maken waar men graag wil en kan blijven wonen omdat 
men elkaar kent, vertrouwt en waardeert. Een wijk waar kanslozen kansen krijgen, waar mogelijkheden 
en niet restricties voorop staan en waar men zich gezamenlijk inzet voor de eigen omgeving.

Dit enthousiasme hebben wij, en lastige omstandigheden, zoals het coronajaar 2020, doen daar geen 
afbreuk aan. Integendeel, ons enthousiasme en daadkracht worden alleen maar groter omdat we zien 
dat vooral de mensen die het al moeilijk hadden getroffen worden door de huidige situatie. Het treft 
kwetsbare burgers die al te kampen hebben met multiproblematische omstandigheden en het treft de 
wijken waar deze burgers met elkaar – en vaak naast elkaar – wonen. De impact van de corona-
maatregelen op de Tarwewijkers en de Tarwewijk  is groter dan elders en daarom is onze onvoorwaar-
delijke en daadkrachtige inzet meer dan ooit van belang.

2020 heeft ons en anderen laten zien dat we een weerbare en wendbare organisatie zijn. We hebben 
lastige omstandigheden, ook op financieel vlak, het hoofd weten te bieden. Door het aanscherpen 
van ons bedrijfsplan voor onze sociale onderneming denken we in 2021 betere resultaten te kunnen 
boeken. Door het doorontwikkelen van onze visie en het daaruit voortkomend programma denken we 
de komende jaren dichter bij ons doel te komen, namelijk: niet het huis van de wijk te zijn maar 
ervoor te zorgen dat meer en meer bewoners samen met ons de wijk als hun huis ervaren.

Lichtkunstwerk in onze gang


