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Voorwoord

2015 was het jaar waarin eens 
te meer is gebleken dat er een 
grote behoefte bestaat aan 
verbinding en gemeenschaps-
zin in onze samenleving. Ook in 
dit jaar heeft Inspiratie Inc. ge-
toond een belangrijke bijdrage 
hieraan te kunnen leveren, 
getuige de Bouwstenen die 
hiervoor gerealiseerd zijn en de 
mijlpalen die zijn bereikt.

Inspiratie Inc. heeft voor de 
belangrijke taken die zij heeft de 
eigen professionaliteit vergroot 
en het netwerk van vrijwilligers 
aanzienlijk uitgebreid. Dit geeft 
vertrouwen voor de toekomst.

Namens de Raad van Toezicht 
wil ik allen die hieraan hun bij-
drage hebben geleverd bedan-
ken. 

Ramon Smit   

Samenvatting: naar een 
inspirerende en inclusieve 
samenleving 

In 2015 leek de afstand tussen 
verschillende groepen mensen 
alleen maar toe te nemen. Door 
de toenemende vluchtelingen-
stroom met de daarbij behoren-
de sentimenten was het geen 
gemakkelijk jaar. Desondanks 
ontwikkelden we een mooi en 
veelzijdig programma; pro-
jecten en activiteiten voor en  
door mensen uit de nood-
opvang, het asielzoekerscen-
trum en mensen uit de buurt. 
We hoorden elkaars verhalen 
en keken elkaar aan. 

“Inmiddels heeft Inspiratie Inc. 
800 vrijwilligers die zich inzetten 
voor mensen die een nieuw 
(tijdelijk) thuis zoeken. 
Prachtige projecten van 
prachtige mensen,” aldus wet-
houder Rene Peeters op 
Twitter, 16 oktober 2015.

Voor een groot aantal Ne-
derlanders en nieuwkomers 
in Nederland waren er wein-
ig kansen op werk en/of een 
andere zinvolle deelname aan 
de samenleving; in 2015 telde 

Nederland ruim 1,1 miljoen 
mensen die geen betaald werk 
konden krijgen, maar die wel 
beschikbaar waren voor de 
arbeidsmarkt. In Almere 
bestond zelfs 60% van de werk-
loze mensen uit mensen met 
een niet-Nederlandse afkomst. 

In 2015 hebben we veel geïn-
vesteerd in voorbereidingen 
voor het project Diamondiaal. 
Met dit project bouwen we een 
plek waar kwetsbare groepen 
zelf werk creëren en iedereen 
naar eigen vermogen mee kan 
doen. Door samen te experi-
menteren met nieuwe vormen 
van sociaal ondernemen, 
wonen en talentontwikkeling 
ontwikkelen we een nieuwe 
manier van samenleven. 

Bouwstenen

Het netwerk van Inspiratie Inc. 
is uitgegroeid tot het grootste 
interculturele netwerk in Almere. 
Dit netwerk bestaat uit mensen 
die regelmatig deelnemen 
aan activiteiten, kunstenaars, 
professionals, vrijwilligers 
en partnerorganisaties. We 
organiseren onze activiteit-
en in BuurT-Thuis Akwaaba, 
BuurT-Thuis Khalili (beide in 
2015 geopend), in verschillende 
openbare tuinen, maar ook op 
scholen, feesten en festivals. 

In 2015 hebben we sociaal on-
dernemende projecten opgezet. 
Dit deden we op  het gebied 
van zorg, integratie, kunst, ko-
ken en tuinieren. Alle activiteiten 
werden voor en door de deel-
nemers zelf georganiseerd. 
Belangrijke uitgangspunten bij 
deze activiteiten zijn: 
talentontwikkeling, ontdekken, 
inspraak, leren van elkaar, 
delen, begrip en respect voor 
ieders eigenheid. 

Hoogtepunten waren de open-
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ing van BuurT-Thuis Akwaaba, 
BuurT-Thuis Khalili en een 
aantal seizoensfeesten. Tijdens 
deze dagen schitterden vele 
projectgroepen en lieten we 
zien waartoe de mensen in het 
het netwerk in staat zijn. Mede 
door het hoogwaardige catering 
project ‘Dineren met Status’ 
werd bij elk feest volop genoten 
en was er veel positieve feed-
back van bezoekers. 

Professionalisering

Organisatorisch kenmerkte 
2015 zich door een enorme 
uitbreidings- en profession-
aliseringsslag; van een klein 
burgerinitiatief naar een profes-
sionele activeringsorganisatie. 
Nieuwe projectgroepen ontston-
den, zoals een Vrouwengroep, 
Maatschappelijke Ondersteun-
ing en meer. Daarnaast voerden 
we in het najaar formeel het 
kwaliteitssysteem HKZ (normen 
i.v.m. ISO 9001:2008 WMD 
Sociaal Cultureel Werk) in. 
Van alle creatieve en facilitaire 
projectgroepen en hun werkpro-
cessen stelden de we doelen 
en protocollen op die door alle 
vrijwilligers te begrijpen en uit te 
voeren zijn. Dit legden we ook 
vast in ons ‘Handen- en Voet-

enboek’, waar iedere nieuwe 
vrijwilliger op wordt gewezen. 
We trokken nieuwe profes-
sionals en vrijwilligers aan om 
projectgroepen te versterken en 
investeerden in de training van 
alle deelnemers.

Dromen en bouwen: 
visie, missie, aanpak

“Wij bouwen een netwerk om 
dromen waar te maken”, Rhian-
non, deelnemer jongerenproject 
(19 jaar)

Het is onze droom dat we op 
een dag in een waarlijk in-

clusieve samenleving leven, 
waar diversiteit een bron van 
kracht en inspiratie is, in plaats 
van een probleem. Het is onze 
visie dat aan zo’n gemeenschap 
iedereen naar eigen vermogen 
actief kan deelnemen. Daarom 
is het onze missie om actieve 
en creatieve gemeenschappen 
te bouwen met mensen van alle 
culturen, leeftijden en kwets-
baarheden. 

We doen dit door samen kunst-
projecten te bedenken en uit te 
voeren. Tijdens dit proces kan 
iedereen aan eigen leerdoelen 
werken en leren we juist ook 
veel van elkaar. We ontwikkel-
en nieuwe vormen van sociaal 
ondernemerschap, participatie 
en coöperatie vanuit de kracht 
van inclusie en diversiteit. 

We beschermen en stimuleren 
zelfredzaamheid bij mensen 
die (nog) niet actief aan de 
maatschappij deelnemen. 
Iedereen die daar behoefte 
aan heeft, krijgt een persoonlijk 
Talent Ontwikkeling Plan en 
Praktijk (TOPP) en begeleid-
ing. Het gaat om activering, 
persoonlijke ontwikkeling, 
talentontwikkeling en dagelijkse 
contacten opbouwen.
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Deelnemers, doelgroepen, 
behoefte

In de loop van 2015 namen 
steeds meer mensen deel aan 
de activiteiten van Inspiratie Inc.
Meer dan 12.000 mensen von-
den hun weg zelf of zij werden 
doorverwezen voor activering 
door: 
•	 VICTAS Verslavingszorg
•	 Kwintes
•	 GCA (Gezondheidscentrum 

asielzoekers)
•	 COA (Centraal Orgaan 

opvang asielzoekers) 
•	 Wijkteams
•	 Reclassering
•	 I-Psy (Interculturele Psychi-

atrie)
•	 Perspectief
•	 Sociale Zaken
Ook vrijwilligers uit Almere en 
omgeving met zeer diverse 
achtergronden wisten ons te 
vinden. Sommigen kwamen 
via de VMCA (Vrijwilligers en 
Mantelzorg Centrale Almere), 
anderen via het netwerk, via 
Facebook of gewoon spontaan. 
Met BuurT-Thuis Akwaaba vlak 
naast het azc (asielzoekerscen-
trum) van Almere in Tussen 
de Vaarten Noord vonden ook 
steeds meer azc-bewoners de 
weg, al dan niet op aangeven 
van het COA.

Zo ontstond een mooie en 
gevarieerde toestroom die recht 
deed aan alle doelgroepen: 
langdurig werklozen, vluchtelin-
gen, migranten, mensen met 
een sociaal-psychische kwets-
baarheid, eenzame ouderen, 
reïntegrerende mensen en 
vrijwilligers van diverse achter-
gronden. 

De toestroom van deelnemers 
laat zien dat Inspiratie Inc. voor-
ziet in een behoefte aan:

•	 Een gemeenschappelijke 
huiskamer

•	 Cultuur sensitieve zorg
•	 Informele zorg
•	 Dagbesteding
•	 Taalcoaching
•	 Kunsteducatie
•	 Talentontwikkeling
•	 Arbeidstoeleiding
•	 Een inclusieve gemeen-

schap 

De organisatie 

In 2015 startten we met een 
nieuwe bestuurlijke structuur in 
vergelijking met de jaren daar-
voor. De organisatie is als volgt 
ingericht:

Uitvoerend 
Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat 
uit: 

Amal Abbass-Saal, 
mede-oprichter en 
voorzitter van het 
dagelijks bestuur, 

ervaren conceptontwikkelaar 
op het gebied van sociale 
innovaties, community art en 
creatieve therapie. Haar taken 
bestaan o.a. uit: netwerken, 
strategie, individuele inter-
visie, leidinggeven aan divers 
samengestelde teams, inclusie 
en talentontwikkeling voor 
kinderen, jongeren en hun 
families.

Katja Urban, 
penningmeester, 
zakelijk beheer 
en netwerken, 

studeerde communicatie in 
Utrecht en Bedrijfskunde aan 
Universiteit Nyenrode. Haar 
taken bestaan o.a. uit: externe 
communicatie, netwerken, 
zakelijk beheer.

Sandra Manintveld, 
medeoprichter, 
secretaris, project-
leider, ervaren 

manager en workshopbegeleid-
ster op het gebied van inter-
culturele catering en commu-
nity-art projecten. Haar taken 
bestaan o.a. uit: trainingen 
op het gebied van voedsel en 
hygiëne, activering, planning, 
budgetten, projectleiding.

Raad van Toezicht

De leden van deze raad zijn:
•	 Ramon Smit 
•	 Saniye Calkin
•	 Henry Breeveld
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Raad van Advies

De leden van deze raad zijn: 
•	 Carla van Os
•	 Karin Kloosterboer
•	 Ted van den Bergh
•	 Klarita Sadiraj
•	 Ad Vossenaar
•	 Marianne Seine
•	 Koos Bartels

Projectgroepen

Inspiratie Inc. bestaat gemid-
deld uit 40 projectgroepen, het 
precieze aantal varieert naar 
behoeften en input van deel-
nemers. Voorbeelden van deze 
projectgroepen zijn:

•	 Dineren met Status (kook-
projecten)

•	 Bouwen met Aarde (bouw-
projecten)

•	 BuurT-Tuintjes
•	 Ouder-Kind projecten
•	 Jongerenprojecten
•	 Vrouwenwerk
•	 Muziekgroep
•	 Dansgroep
•	 Open ateliergroep (beel-

dende kunst)
•	 Theatergroep
•	 Textielkunst
•	 Mediagroep
•	 Receptie
•	 Administratie
•	 ICT

Deelnemers organiseren deze 
groepen zelf. 

Vrijwilligers

Inspiratie Inc. is in eerste plaats 
een vrijwilligersorganisatie. 
De meeste bezoekers van de 
BuurT-Thuizen en BuurT-Tuin-
en zijn in de ene projectgroep 
deelnemer en in een andere 
vrijwilliger of coördinator. Iede-
reen wordt voor het gemak 
deelnemer genoemd. Meer 
hierover onder in het hoofdstuk 
Methodiek.

Communicatie

We communiceren dagelijks 
met veel foto’s en verslagen op 
Facebook, versturen nieuws-
brieven naar relaties en we 
zitten in verschillende overleg-
structuren met samenwerkings-
partners. Daarnaast sturen 
we persberichten uit, geven 
presentaties op meetings en 
overleggen frequent met 
beleidsmakers.

Inspiratie Inc. heeft een ei-

gen verhaal en werkt vanuit 
de mensen die deelnemen, 
waardoor de professionaliteit 
wel eens onderschat wordt. 
Met de externe communicatie  
benadrukken we dat Inspiratie 
Inc. resultaten behaalt van een 
hoge kwaliteit, professioneel 
te werk gaat en op meerdere 
beleidsterreinen acteert, omdat 
de doelgroep behoefte heeft 
aan een brede, geïntegreerde, 
systematische aanpak. 

De kracht van Inspiratie Inc. is 
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dat het een totaalconcept is met 
vele gezichten. Communicatief 
is dit een uitdaging, omdat 
het werk tot nu toe niet in één 
woord of kort zinnetje te 
beschrijven is.

Wat we beogen, is:
•	 Werving van deelnemers 

van elk niveau, beroeps-
groep en leeftijd

•	 kennis en ervaring delen
•	 aankondigen 
•	 verslag leggen van evene-

menten
•	 contact onderhouden met 

onze community van deel-
nemers en anderszins 
betrokkenen.

We communiceren intern dage-
lijks face to face met deelne-
mers, coördinatoren en work-
shopleiders. 
Wekelijks scheppen we ruimte 
voor onze klankbordbijeen-
komst en komen coördinatoren 
bijeen voor planning en afstem-
ming.

Het dagelijks bestuur vergad-
ert elke week en de Raad van 
Toezicht en de Raad van Advies 
elk kwartaal. 

Onze Facebook pagina bereikte 
in 2015 2000 ‘likes’, waarvan 
een groot aantal actief. Op som-
mige momenten registreerden 
wij een bereik van 20.000 
mensen. Facebook gebruiken 

we als: 
•	 PR-instrument
•	 dagelijks communicatie met 

deelnemers
•	 communicatie met relaties
•	 klankbord en feedback. 

Omroep Flevoland maakte vier 
mooie portretten van een aantal 
deelnemers van Inspiratie Inc. 

Dit is te zien op:
http://www.omroepflevoland.nl/
azc-almere/verhaal1
(er zijn 4 verhalen, dus de link 
kan eindigen in /verhaal2, 
/verhaal3 of /verhaal4)

Bouwen aan een 
inclusieve 
gemeenschap

Toen we eind 2015 het thema 
‘Bouwen aan een inclusieve 
gemeenschap’ kozen, zagen 
we de artistieke mogelijkheden, 
maar hadden we niet durven 
dromen dat de ontwikkelingen 
in 2015 ons ertoe zouden 
brengen om het thema in alle 
facetten van de organisatie tot 
een werkelijkheid te maken.

De projectgroepen werkten met 
het thema door: 

•	 letterlijk met zandzakken 
te bouwen; in januari 2015 
opende Burgemeester 
Annemarie Jorritsma het 
zelfgebouwde BuurT-Thuis 

Khalili. 
•	 nieuwe teams te bouwen, 

waaronder de Vrouwen-
groep en Maatschappelijke 
Ondersteuning.

•	 een netwerk tot stand te 
brengen ter vervulling 
van dromen binnen het 
jongerenproject Catching 
Dreams.

•	 met wilgentenen een speel-
huisje te bouwen als onder-
deel van de BuurT-Tuintjes. 

We hebben een inclusieve 
gemeenschap tot stand ge-
bracht en dit werd vaak gezien 
en benoemd door gasten van 
het BuurT-Thuis en het publiek 
tijdens presentaties. 

BuurT-Thuis methodiek en 
Talent Ontwikkeling Plan-
nen en Praktijk (TOPP’s)

Met dank aan het Kansfonds 
konden we onze BuurT-Thuis 
methodiek verder ontwikkelen, 
met name het onderdeel van 
de TOPP’s. Elke nieuwe deel-
nemer die daar behoefte aan 
heeft, kan werken met een 
eigen TOPP dat zijn of haar 
eigen talenten, wensen en 
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dromen als uitgangspunt neemt 
voor mogelijke betrokkenheid. 

Met gebruik van de TOPP 
kunnen we goeie afspraken 
maken met nieuwe deelnemers 
en werken we stapsgewijs aan 
de doelen die hen dichterbij 
hun droom/wens brengen. We 
bieden concrete ontwikkelings-
mogelijkheden binnen de pro-
jectgroepen.

Zo kon bijvoorbeeld een beeld-
houwer uit Syrië taallessen 
volgen, aan zijn ontwikkeling 
als beeldhouwer werken, in de 
mediagroep leren om zijn eigen 
website te bouwen om zijn 
eerste expositie in Nederland te 
promoten en in al deze project-
groepen leerde hij samenwerk-
en met mensen uit andere dis-
ciplines en culturen.  Als tegen-
prestatie geeft hij met plezier 
workshops beeldhouwen aan 
de kinderen en andere belang-
stellenden. Op het moment dat 
een verblijfsvergunning werd 
verleend, kon hij per direct drie 
betaalde opdrachten uitvoeren 
en was hij optimaal voorbereid 
om als zelfstandig kunstenaar 

de arbeidsmarkt op te gaan. 
Tegelijkertijd stimuleren we 
actief de doorontwikkeling van 
de projectgroepen tot sociale 
ondernemingen, zodat deelne-
mers hun eigen werk kunnen 
creëren. Doordat we in verschil-
lende projectgroepen van elkaar 
leren, bouwen we een actief, 
betrokken netwerk.

De sfeer is een belangrijk ingre-
diënt: een thuis waar iedereen 
daadwerkelijk welkom is. Want 
elk nieuw talent biedt weer 
inspiratie aan de gemeenschap 
voor nieuwe impulsen en leer-
mogelijkheden.

“Wetend dat de helft van mijn 
team bestaat uit vluchtelingen 
met verschrikkelijke herinne-
ringen, zie ik hier vooral warm-
te, kameraadschap en glim-
mende gezichten. Dat maakt 
me vrolijk, maar ook bedrukt. 
Ik bid dat ik hen snel zal zien 
lachen, omdat ze herenigd 
zullen zijn met hun geliefden! 
Dankjewel, gevluchte vrienden 
voor alles wat jullie ons geven.” 
Cindy Overbeek, deelnemer

Tijdens de Meetup van VPRO’s 
Tegenlicht concludeerde Pak-
huis De Zwijger dat de 

methodiek van Inspiratie Inc. 
uniek is in Nederland: we 
werken intergenerationeel en 
intercultureel aan de dromen en 
mogelijkheden van alle deel-
nemers. (http://inspiratie-inc.nl/
tegenlicht-meet-up-32)
Duitsland investeerde in 2014 
16 miljoen euro in huizen met 
een vergelijkbare methodiek. 
Ook de website www.stedenin-
transitie.nl besteedde diverse 
artikelen aan ons werk.

Maatschappelijke 
ondersteuning

Het komt regelmatig voor dat 
deelnemers zo vol zorgen zit-
ten, dat er geen aandacht meer 
overblijft voor dromen en bouw-
en. De projectgroep Maatschap-
pelijke ondersteuning legde in 
2015 de eerste steen voor hulp 
en advies, als voorbereiding op 
een raamovereenkomst met de 
gemeente in 2016. 

Inmiddels zijn we toegerust 
met een dienstverleningsplan, 
aanmeldingsformulieren en 
cliëntdossiers en hebben we 
al enkele begeleidingsplannen 
gemaakt. Hier gaan we in 2016 
mee verder.
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In samenwerking met diverse 
partnerorganisaties werkten we 
aan een sluitend pakket van 
interculturele zorg met doorver-
wijzingen naar elkaar wanneer 
nodig. 

We deden dit in samenwerking 
met: I-psy, Vluchtelingenwerk, 
GCA, Kwintes, Defence for 
Children, Care for Muslims, 
Wijkteams, Roebia Zorg, Dia 
Zorg, Kindertherapeuticum Zeist 
en leden van VIP Almere.

Daarnaast zijn we gestart 
met wekelijkse spreekuren in 
BuurT-Thuis Akwaaba: opvoed-
ondersteuning, gezondheid, 
fiscaal-juridische	vragen,	per-
soonlijke ontwikkeling en nog 
veel meer. Ook eenvoudige 
vragen kregen aandacht: 
mensen die geen of weinig 
Nederlands spraken hielpen 
we met formulieren invullen of 
brieven schrijven voor kwijt-
schelding, etc. 

Trainingen

We verzorgden met onze part-
nerorganisaties en netwerk van 

zelfstandige professionals re-
gelmatig allerlei trainingen voor 
onze vrijwilligers, zoals:

•	 Beschermjassenmethodiek
•	 Signalering van discrimi-

natie (met dank aan Bureau 
Gelijke Behandeling)

•	 Signalering van kindermis-
handeling

•	 Kernkwaliteitentraining
•	 EHBO-training
•	 Empowerment training: 

vrouwen inspireren vrouwen

Locaties

In 2015 fungeerde eerst 
BuurT-Thuis Jan Steen als 
hoofdlocatie van Inspiratie Inc.
en vanaf mei 2015 BuurT-Thuis 
Akwaaba in Almere Tussen de 
Vaarten. Daarnaast openden 
we in januari 2015 de locatie 
BuurT-Thuis Khalili in Almere 
Poort. We werkten ook in 
diverse BuurT-Tuintjes. 

Met deze locaties faciliteren we 
het netwerk van Inspiratie Inc. 
De kleinere locaties gebruiken 
we voor  buurtgerichte activite-
iten en toeleiding van nieuwe 
deelnemers.

BuurT-Thuis Jan Steen

BuurT-Thuis Jan Steen in 
Almere Haven, werd begin 
2015 beschouwd als het drukst 
bezochte buurthuis van Al-
mere. Verschillende welzijns- 
en gezondheidsorganisaties 
verwezen cliënten door naar 
Inspiratie Inc. voor activering en 
andere buurtbewoners liepen 
spontaan binnen. 
Na het eerste kwartaal in 2015 
verhuisden we naar de nieuwe 
locatie naast het asielzoekers-
centrum, BuurT-Thuis Akwaaba 
in Tussen de Vaarten. 
BuurT-Thuis Jan Steen was een 
samenwerking met welzijnsor-
ganisatie Kwintes. Wij willen 
Kwintes hartelijk bedanken voor 
de gastvrijheid en samenwerk-
ing.

BuurT-Thuis Akwaaba

Binnen enkele weken nadat we 
BuurT-Thuis Akwaaba betrok-
ken, was het al gauw weer het 
drukst bezochte buurthuis van 
de stad. De welzijns- en ge-
zondheidsorganisaties bleven 
hun cliënten naar ons doorver-
wijzen en onze nieuwe buren, 
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azc-bewoners, wisten ons snel 
weer te vinden. 

Burgemeester Franc Weerwind 
deed	de	officiële	opening	in	
september tijdens Burendag en 
samen creërden we een zeer 
memorabel openingsfeest met 
honderden deelnemers, om-
wonenden, andere bezoekers 
en pers. Met veel dank aan 
Omroep Flevoland voor het 
mooie verslag: http://www.
omroepflevoland.nl/nieu-
ws/128020/almere-buurt-thu-
is-akwaaba-officieel-geopend.

Zowel het BuurT-Thuis als de 
BuurT-Tuin ondergingen in de 
zomervakantie een ware meta-
morfose. Jong en oud schil-
derde, maakte en decoreerde 
meubilair, naaide gordijnen en 
meer, waardoor het er binnen 
inspirerend en gezellig uitzag.

Daaraan vooraf ging een 
feestelijk ontvangst van de 
burgemeester van Kumasi, 
Ghana, in samenwerking met 
Stichting Samenwerk. De deel-
nemers glunderden van trots 
toen deze burgemeester hen 
bedankte dat hij zich in Akwaa-
ba zo thuis had mogen voelen.

De komst van 46 Syrische 
vluchtelingen in de noodopvang 
van azc Almere had een grote 
impact op het werk. Een oproep 
op onze Facebook-pagina 
leverde al snel een stroom aan 
nieuwe vrijwilligers en donaties 
in natura op, wat regelmatig 
een logistieke puzzel ople-
verde. Samen zochten we 
hulpgoederen uit, kookten verse 
maaltijden en namen nieuw-
komers op in het BuurT-Thuis  
programma. Omroep Flevoland 
maakte er een mooi item over 
voor ‘Binnen de Dijken’.

Voor de toekomst is samen- 
werking met partnerorganisaties 

als Rode Kruis, Voedselloket 
en Leger des Heils en anderen 
opgezet om hulpgoederen en 
andere ondersteuning goed af 
te stemmen.
BuurT-Thuis Khalili

Zo’n 400 mensen van allerlei 
leeftijden en culturen vierden 
met burgemeester Annemarie 
Jorritsma en directeur van de 
Rabobank Almere Nathal van 
Rijn (Almere Fonds) op 25 
januari de opening van het 
nieuwe BuurT-Thuis van 
Inspiratie Inc. in het Cascade-
park in Almere Poort. Een groot 
aantal van de aanwezigen had 
zelf mee ontworpen en ge-
bouwd zandzakje voor zand-
zakje. 

“Het is uniek dat jullie in maar 
65 bouwdagen zo’n mooi en 
duurzaam gebouw hebben 
neergezet, helemaal naar jullie 
eigen smaak. Almere mag trots 

zijn op jullie!” aldus de burge-
meester.

In BuurT-Thuis Khalili kunnen 
omwonenden en lokale organ-
isaties activiteiten organiseren 
en elkaar ontmoeten. De cate-
ringgroep ‘Dineren met Status’ 
bereidde een compleet buffet 
en de bakgroep van Jan Steen 
vulde het aan met prachtige 
taarten. Bezoekers hebben 
niet alleen gegeten, maar ook 
gedrumd, genoten van optre-
dens, gespeeld, geknutseld en 
nog veel meer.

“Inspiratie komt van onderop, 
dat laten jullie toch maar weer 
mooi zien!”, Marije Buiter, Ons 
Cascadepark.

Diverse organisaties hielpen 
mee met de bouw en het feest. 
Met dank aan:
•	 Skanfonds (nu Kansfonds)
•	 Het Almere Fonds
•	 Prins Bernhard Cultuurfonds
•	 Gemeente Almere
•	 KinderCasla
•	 Constructie Bureau van Zijl
•	 Van Laarhoven Combinatie 

Architecten
•	 Kwintes
•	 Yemanya
•	 Vrienden van Cascadepark
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•	 Natuurlijk Spelen
•	 De Schone Poort
•	 Ons Cascadepark 
•	 en nog vele anderen

De opening is uitgebreid 
verslagen in diverse media, 
waaronder via Omroep Flevo-
land: http://www.omroep-
flevoland.nl/nieuws/128020/
almere-buurt-thuis-akwaaba-of-
ficieel-geopend.	Daarnaast	is	
het nu ook onderdeel van Poort-
Gids en ons activiteitenpro-
gramma komt ook op website 
http://www.cascadepark.nl 

“Ik was onder de indruk van jul-
lie mooie werk, de verhalen van 
enkele betrokken deelnemers 
spraken daarin boekdelen. Een 
jonge man uit Somalië vertelde 
dat hij inmiddels in een wijk 
woont waar hij zich niet thuis 
voelt, niemand kent en geen 
aansluiting vindt. Maar hij ging 
bij Inspiratie Inc. aan de slag 
met het creatieve bouwproject 
en leerde zo al werkend aller-
lei vaardigheden, maar ook de 
Nederlandse taal en maakte 
vrienden.” Annemarie de Wit, 
Skanfonds.

Regelmatig komt de bouwploeg 
met kunstenaars en tuinvrijwil-
ligers bij Khalili bijeen om het 
kunstwerk te onderhouden, 
verder te decoreren en om de 
tuin bij te houden. Tijdens een 
van deze dagen vroeg Tom 
Saal, projectleider Bouwen met 
Aarde, wat een aantal Syrische 
vluchtelingen wilde toevoegen 
op de muur als reliëf. Zij dacht-
en aan de kinderen die de reis 

naar Nederland niet hadden 
overleefd. Zij maakten een 
herinnering aan Aylan Kurdi, het 
4-jarige jongetje wiens lichaam 
aanspoelde op een strand in 
Turkije en wiens foto wereldwijd 
in de kranten stond. 
BuurT-Tuinen

Het BuurT-Tuin-project vond 
plaats op zes verschillende 
locaties:
•	 BuurT-Tuin Akwaaba in Tus-

sen de Vaarten
•	 BuurT-Tuin Jan Steen in 

Almere Haven

•	 BuurT-Tuin Khalili in Almere 
Poort

•	 De Rozentuin in het Cas-
cadepark in Almere Poort

•	 BuurT-Tuin De Middenhof in 
Almere Haven;

•	 BuurT-Tuin in Stedenwijk bij 
de Al Iman-school.

We maakten een mooi begin 
met het werk aan de duur-
zame permacultuur tuinen. Ook 
leerlingen van De Meergronden 
deden mee, net als kinderen 
van het asielzoekerscentrum en 
kinderen uit de buurt met hun 
families. 
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“De kinderen plantten de bonen 
rondom de bonenwigwam onder 
het noemen van hun eigen 
naam. Onbetaalbaar!” 
Cynthia.

Dit familieproject liep het 
hele jaar door met wekelijkse 
workshops en diverse week-
enddagen. We bereikten een 
vaste groep van ongeveer 40 
kinderen en hun ouders, een 
wisselende groep van 10-30 
jongeren en ongeveer 50 
vrijwilligers. 

Het ging over van elkaar leren 
hoe je op een kunstzinnige, 
interculturele manier duurzaam 
voedsel verbouwt volgens de 
principes van de permacultuur. 
Vervolgens leerden deelnemers 
om van de oogst lekkere, inter-
nationale, gezonde maaltijden 
te maken. 

Daarnaast pakte het project 
ook creatieve dingen op met 
kinderen en hun ouders: we 
maakten	fluiten	van	winterpeen	
en speelden er samen op, 
bereidden kunstige snacks van 
popcorn, fruit en meer. 

We deden mee aan tal van 
evenementen, zoals oogstfeest, 
NL Doet, Burendag, boom-
feestdag, bloembolletjes 
planten met Ons Cascadepark 
en nog veel meer.

Het project BuurT-Tuintjes 
werd mede mogelijk gemaakt 
door het Oranje Fonds, Triodos 
Foundation en de Gemeente 
Almere. 

Veel dank gaat ook uit naar de 
jongeren van de Meergronden, 
cadeauwinkel van Voedselloket 
Almere, Luuks groenteboer in 
Almere Haven, Swive, de aan-
dachtige pers

(http://www.dichtbij.nl/almere/

regio/artikel/3929521/buurttu-
intjes-maar-dan-anders.aspx) 

en alle buren en vrijwilligers die 
hebben geholpen.

Projecten en 
projectgroepen

Koken

Niet alleen samen kweken, 
maar vooral ook samen koken, 
verbroedert, kweekt begrip 
en waardering voor elkaars 
verschillen als inspiratiebron. 
Kernbegrippen zijn: 
•	 duurzaam & gezond
•	 lekker & kleurrijk
•	 kunstzinnig / ondernemend
Deelnemers uit alle werelddelen 
hebben in deze projectgroep 
hun talenten vol overgave 
ingezet. 

Cateringopdrachten

We namen cateringopdrachten 

aan van partnerorganisaties en 
bereidden hiervoor uitgebreide 
maaltijden met deelnemers uit 
de kookgroep. Bij elke opdracht 
zag het er mooi verzorgd uit en 
was het een verzameling van 
gerechten uit de hele wereld. 

Wereldwijk

Tijdens het project Wereldwijk 
in Wijk bij Duurstede bereidden 
jongeren die elkaar nog niet 
kenden, samen een feest voor 
ouderen in het Elizabeth Gast-
huis. 

Dit project is uitgevoerd in 
samenwerking met Stichting 
Binding, Revius, Kwintes, 
MAS-stagiairs, Elisabeth Gast-
huis en kinderen uit Wijk bij 
Duurstede, Leersum, Almere en 
Doorn. 
Met dank aan Gemeente Wijk 
bij Duurstede, Stichting Bin-
ding en K.F. Hein fonds voor de 
financiële	steun	en	aan	lokale	
ondernemers voor de spon-
soring in natura: Kemna, Ton’s 
Bloemenshop, Albert Heijn in de 
Horden en kraamhouders op de 
markt in Wijk bij Duurstede.

Lunches

De kookgroep verzorgde soms 
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wel zeven dagen per week 
gezonde lunches voor de deel-
nemers in de BuurT-Thuizen, 
geïnspireerd op de keukens 
van India, Suriname, Palesti-
na, Turkije, Nigeria, Indonesië, 
Nederland en Duitsland. De 
projectgroep had helaas geen 
goed functionerende keuken 
en moest hierdoor regelmatig 
improviseren of thuis koken. 

In 2016 werken we toe naar een 
nieuwe, goede horecakeuken.

Ouder-kind projecten

“BuurT-Thuis Akwaaba is een 
inspirerend voorbeeld van hoe 
de opvang van gevluchte kin-
deren beter kan.” Karin Kloos-
terboer, Voorzitter Werkgroep 
Kind in azc en Kinderrechten-
deskundige UNICEF Nederland.

Wereldarchitectuur voor 
Kriebelbeestjes

Dit ouder-kind project ging over 
duurzaam voedsel verbouwen 
en de rol van insecten daarbij. 
Samen insectenhuizen bekijk-
en, ontwerpen en maken, ver-
stevigde de band tussen ouder 
en kind. 

Moeder Aarde

Het muziektheaterproject 
Moeder Aarde bestond uit: 
theater, beeldende kunst, 
tuinworkshops en meer. Ruim 
100 kinderen, jongeren en hun 

ouders volgden wekelijkse 
workshops, vaak gefaciliteerd 
door verschillende kunstenaars 
en vrijwilligers uit de stad. De 
workshops gaan in 2016 leiden 
tot een nieuwe theaterproductie.
Ontmoetingen van Ver Dichtbij, 
Dronten

Bewoners van azc Dronten 
en omwonenden ontmoetten 
elkaar om samen vlierbloesem-
limonade te maken en buiten 
te koken, insectenhotels te 
bouwen, kinderactiviteiten te 
organiseren, muziek te maken 
en vooral om elkaar te leren 
kennen. 

Kinderen en Jongeren

Catching Dreams: 
Portretten en Poëzie

Ongeveer 50 jongeren uit azc 
Almere en uit de stad maakten 
portretten en gedichten van 
elkaars dromen. Zij nodigden 
iedereen uit om op de Face-
bookpagina dromen te delen 
en elkaar te inspireren met tips, 
spullen of contacten om de 
dromen waar te maken. 

Met een professionele fotografe 
en dichter ontwikkelden zij vaar-
digheden	in	fotografie-,	fotobe-
werking, interviewen en creatief 
schrijven. Onder belangstelling 
van Omroep Flevoland is op 24 
maart 2015 de tentoonstelling 
geopend. 

Het project is mede mogelijk 
gemaakt door huisarts Leni 
Smit, Zorggroep Almere, STIP 
GGZ, Kwintes, Amethist ver-
slavingszorg	en	door	financiële	
bijdragen van Stichting 
Kinderpostzegels Nederland en 
Gemeente Almere.

Dat ben ik

Met dank aan Rabobank Almere 
werkten wij elke vrijdag met on-
geveer 40 kinderen van het azc 
en uit de buurt aan positieve 
rolmodellen uit alle culturen. 
Een wisselende groep van 10 
tot 30 jongeren zorgde voor de 
fotografie	en	verslaglegging.	
We bezochten lokale onder-
nemers, zoals een Syrische 
horloge- en klokkenmaker en 
een Turkse pizzabakker. De 
kinderen maakten eigen klok-
ken met cijfers en symbolen 
uit verschillende talen. Voor 
Vaderdag maakten zij vliegers 
met decoraties uit vele culturen, 
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kregen een workshop kickbok-
sen van een professionele 
docent van de Bonjasky Acade-
my en nog veel meer. 

Zo groeide ons netwerk van 
lokale ondernemers en mensen 
die investeren in de cohesie van 
de buurt, droegen we bij aan de 
woordenschat van de kinderen, 
zagen we trotse ouders en kin-
deren. Ook werden we bewust 
van elkaars normen en waarden 
en maakten die bespreekbaar. 

Vrouwen

Het begon met een succesvol, 

kleinschalig evenement op 
Internationale Vrouwendag. 
Toen bleek behoefte aan meer 
meiden- en vrouwenprojecten 
en is een nieuwe projectgroep 
opgericht. Een vaste kern van 
ruim 20 vrouwen uit de hele 
stad van verschillende culturen 
kwam het hele jaar wekelijks 
samen. Ze organiseren zelf 
creatieve activiteiten als ser-
vetten vouwen in de vorm van 
een enorme bloem (als symbool 
voor goede samenwerking), 
henna versieringen, workshop 
lmsemen (Roti), lunch bereiden 
uit eigen land, workshop Uhuru 
dansexpressie met een Griekse 
dansdocent (sportieve dans om 

je lichaam goed te leren ken-
nen), etc. Met dank aan coör-
dinator Heuria Boukhichou en 
de Leukste Taartenshop Almere 
Haven! 
Tijdens en tussen deze activi-
teiten door wisselden de dames 
veel ervaringen uit en besprak-
en zij hoe de creatieve thema’s 
in elkaars cultuur anders 
worden ingevuld. Begrip en 
waardering voor elkaar (en de 
Nederlandse woordenschat) 
groeide elke bijeenkomst. 

De training ‘Vrouwen inspire-
ren vrouwen’ heeft de groep 
heel hecht gemaakt. Ze onder-
steunen elkaar vanuit het 
hart met de verwerking van 
oorlogs- en andere trauma’s, 
uitdagingen in de persoonlijke 
en gezinssfeer, maar ook op het 
gebied van activering en talent-
ontwikkeling. 

Beauty

Bij dit project lopen jonge, oude, 
vrouwelijke en mannelijke klan-
ten binnen voor kapsels, make-
overs, etc. De deelnemers doen 
zo veel ervaring op. De project-
groep heeft behoeften geïn-
ventariseerd om hun sociale 
bedrijfs-/projectplan verder uit te 
werken en hun praktijk te 
professionaliseren.

Anna: “Er komt een verdrietige 
vrouw binnen. Ze is niet tevre-
den over haar gezicht. Ik doe 
mijn best om haar gezicht, haar 
en wenkbrauwen te verzorgen. 
Dan glimlacht ze. Ik ben trots 
dat ik voor haar iets heb kunnen 
betekenen.”

Taal

Verschillende vrijwilligers met 
een Nederlandstalige achter-
grond gaven met plezier Neder-
landse lessen aan deelnemers 

die de Nederlandse taal nog 
niet machtig zijn. O.a. Stichting 
Taal voor het Leven verzorgde 
hun training. 
De aanpak wijkt wezenlijk af 
van de traditionele cursussen. 
Zo verwerken taaldocenten de 
leerdoelen uit de TOPP’s van 
de deelnemers in de taallessen. 
Daarnaast brengen deelnemers 
het geleerde meteen in prak-
tijk in andere projectgroepen 
en bouwen ze zo hun eigen 
netwerk. Met veel dank aan 
coördinator Ahlem Khadhraoui.

Muziek & Dans

Wekelijks verzorgt deze project-
groep muziekworkshops. 
Verschillende docenten geven 
lessen op verschillende instru-
menten. In het najaar is de 
groep uitgebreid met muzikan-
ten uit Syrië die na hun debuut 
tijdens het openingsfeest van 
BuurT-Thuis Akwaaba ook 
gevraagd werden voor optre-
dens bij partnerorganisaties.

De muziekgroep verzorgde 
verder een workshop als 
personeelsuitje voor een 
gezondheidscentrum en een 
speciale muziekdag met 
studenten van het Conservatori-
um van Amsterdam en de 
kinderen van het azc. Ook 
werkte zij aan de opname van 
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drie kinderliedjes uit drie 
verschillenden werelddelen met 
muziekdocent Diego Gonza-
les, als demo voor het Moeder 
Aarde-project.

Open atelier, beeldende 
Kunst

Er vonden wekelijkse work-
shops en professionele ontwik-
keling van diverse kunstenaars 
plaats op het gebied van schil-
deren (olie en acryl), mozaïek 

en beeldhouwtechniek. Ook 
ondersteunden wij het tot stand 
komen van tentoonstellingen. 

Hoogtepunten waren bijvoor-
beeld	de	officiële	opening	van	
de tentoonstelling Beelden 
van Eenheid van onze Iraanse 
beeldhouwer Nasr Azarmehr in 
De Nieuwe Bibliotheek Almere 
Haven onder grote belang-
stelling, ook van Omroep Flevo-
land. Ook fotograaf Jan Dekker 
liet zich niet onbetuigd met zijn 

tentoonstelling  ‘Schone Troost/
een andere wereld, het leven 
gaat door’.

De projectgroep is versterkt 
met de komst van beeldhouwer 
Abdelsalam Sankara uit Syrië, 
schilders Raed Selman uit 
Libanon en Afshin Nazemi uit 
Koerdistan.

Meer creatieve materialen en 
uitbreiding van ruimte en ge-
reedschap zijn nodig om het 

potentieel van de aanwezige 
kunstenaars volledig te benut-
ten en hun TOPP’s goed te 
kunnen ondersteunen tot 
zelfstandig ondernemerschap.

Textielkunst

Deze projectgroep ontwierp 
en naaide dit jaar tal van prak-
tische zaken op zeer kunst-
zinnige wijze, zoals gordijnen, 
schorten, draagtassen voor 
een	glazen	waterfles,	kleurrijke	

stoelzittingbekleding en meer. 
Vanaf september is gestart met 
conceptvorming voor kostuums 
voor het muziektheaterproject 
Moeder Aarde.

Kunst- en natuureducatie

De projectgroep Dineren met 
Status verzorgde in het begin 
van het jaar een workshop 
Kunst met Eten met leerlingen 
van het Wellant College Sloten 
in Amsterdam.

Naast de onder jongerenpro-
jecten genoemde schildering op 
de Montessorischool Parkwijk, 
zijn ook weer workshopseries 
gestart op de Vrije Brede 
School. 

De kinderen maakten gerecht-
en uit een ander land onder 
leiding van een kok die ook 
daadwerkelijk uit dat land komt: 
Roemeens brood vlechten, 
Spaanse soep maken, Tune-
sische theetijd (met veel zelf-
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gebakken koekjes!), Congolese 
bananenstew en een Palestijns 
ontbijt.

De samenwerking met de 
Almeerse scholen is dit jaar 
uitgebreid met de Al Iman 
school in Stedenwijk. We 
begonnen met een broodwork-
shop en intussen praten we 
over het gezamenlijk ontwikkel-
en van het schoolplein en open-
baar groen naast de school. 
Dankzij samenwerkingspartner 

Stichting Collage Almere, ver-
zorgden we ook enkele work-
shops op Almeerse scholen.

Feesten en evenementen

Los van de genoemde open-
ingsfeesten, vierden we ook 
weer verschillende seizoens-
feesten. Daarbij werkten we 
samen met de verschillende 
cultureel-religieuze gemeen-
schappen: moslim-, hindoe-, 
soefi-	en	fula	gemeenschappen,	

Iraanse en protestantse kerk 
(PKN Almere Buiten), de 
Latijns-Amerikaanse gemeen-
schap en anderen. De pro-
jectgroep Dineren met Status 
bereidde de Iftar maaltijden en 
tijdens het Offerfeest heeft het 
Inspiratie Inc-team Wijk bij Du-
urstede, de fula gemeenschap 
Almere, de Syrische gemeen-
schap, enkele nieuwe vrienden 
en een Islamitische school uit 
Amsterdam, vlees en maaltijd 
gedeeld met alle families van 

het azc.

Op 7 november 2015 vierden 
wij met iedereen het Lichtjes-
feest: Divali en Sint Maarten in 
samenwerking met de hindoe- 
en christelijke gemeenschap-
pen, waaronder Wandel Groep 
VaipreDi, met dank aan Aarti 
Badal. 

Een ceremonie met met uitleg 
over de feesten, een gezellig 
samenzijn met lichtjes, een 

maaltijd en veel muziek en dans 
zorgden voor een onvergetelijke 
dag.

Diamondiaal

Met Diamondiaal maken wij de 
veerkracht, participatie en 
diversiteit in Nederland zicht-
baar vanuit een nieuw soort 
sociaal ondernemerschap. 

Diamondiaal wordt een nieuwe 
woon- en werkplek; een plek 

voor sociaal ondernemerschap. 
Deelnemers denken, bouwen 
en beslissen mee, verhuren 
ruimtes, koken, runnen een 
restaurant en cateringservice, 
geven cursussen, faciliteren 
creatieve en andere workshops 
en verkopen zelf geteelde en 
gemaakte producten. De doel-
stelling van Diamondiaal is om 
een geïntegreerde circulaire en 
cooperatieve woon- & werkge-
meenschap in Almere Ooster-
wold op te richten.
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Wij werken op dit moment ons 
businessmodel uit met ver-
schillenden scenario’s voor 
afval, water, energie, voedsel, 
gezondheid. Ook werken we 
aan ruimtelijke ontwerpen van 
Oosterwold in relatie met onze 
omgeving.
Diamondiaal ontwikkelen we:
•	 in verbinding met de besta-

ande stad Almere
•	 in samenwerking met 

Universiteit Wageningen, 
Amsterdam Institute for  
Metropolitan Solutions

•	 in verbinding met de natuur
•	 door nieuwe woon- en werk 

oplossingen voor de toe-
komst voor te stellen en uit 
te voeren

Stad van de Toekomst (o.a. 
Rijksdienst Ondernemend 
Nederland en Pakhuis de 
Zwijger) koos Diamondiaal als 
een van de 50 meest innova-
tieve stadsvernieuwingsproject-
en in Nederland en ondersteunt 
met experts en netwerk.

Fietsenproject

Soms is de reis een belemme-
ring voor deelnemers om naar 
onze locaties te komen voor 

activiteiten.	Deelnemers	die	fit	
genoeg	zijn	om	te	fietsen,	hel-
pen	we	met	het	fietsenproject.	
In het afgelopen jaar zijn veel 
fietsen	gedoneerd,	verkeers-
veilig opgeknapt en cadeau 
gegeven aan kinderen en 
volwassenen. We bevorderen 
de zelfredzaamheid en 
besparen op reiskostenver-
goedingen.

Voor een borging van het 
fietsenproject	wordt	gewerkt	
aan een projectplan voor een 
fietsreparatiewerkplaats,	zodat	
daar een sociale onderneming 
van onze deelnemers uit kan 
ontstaan.

Met dank aan de samenwerking 
met de Fietsersbond Flevoland 
maakten de deelnemers ook 
een	prachtige	fietstocht	naar	de	
Oostvaardersplassen.

Ondersteunende groepen

Receptie

Deze projectgroep heeft haar 
capaciteit om nieuwe deelne-
mers te verwelkomen, sterk ge-
professionaliseerd en ver-groot. 
De groep zorgde o.a. voor de 

dagelijkse in- en uitschrijving 
van deelnemers en bezoekers, 
agendabeheer, telefoon, 
officemanagement,	beveiliging,	
gebouwbeheer en meer. Met 
speciale dank aan coödinatoren 
Moghim Hashemi en Aziza 
Amnih!
Administratie

De administratie van Inspiratie 
Inc. doen deelnemers zelf als 
activerings- en talentontwikkel-
ingstraject. Taken zijn: 
de administratie, boekhouding, 
urenadministratie, etc. Deelne-
mers komen vaak uit de admin-
istratieve branche die bij ons 
re-integreren of het zijn deelne-
mers die ambities hebben om 
in die branche te gaan werken 
zodra zij voldoende taalbeheer-
sing of andere vaardigheden 
hebben ontwikkeld. 

Mediagroep en ICT

Deze groep (waarin ook veel 
jongeren deelnemen) maakte 
een eigen kalender met  uitleg 
over het werk van Inspiratie Inc. 
Zij hielden zich bezig met het 
ontwerpen van logo’s, 
vernieuwing van de website, 
een nieuwsbrief voor Diamon-
diaal en de verslaglegging van 
de activiteiten met beeld-
materiaal, Facebook-posts, 
flyers	en	posters.

De ICT-groep bereidde het 
aantal computerwerkplekken uit 
om projectgroepen te faciliteren, 
maar ook bijvoorbeeld taal-
oefeningen op locatie mogelijk 
te maken en meer. Er is veel 
tijd geïnvesteerd in een goede 
ICT-infrastructuur, installering 
van administratieve hard- en 
software en digitale beveiliging. 
Met veel dank aan coördinator 
Hans Overbeek en verschillen-
de donateurs van computers en 
printers!
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Stages

De BuurT-Thuizen hebben een 
gelegenheid geboden aan vele 
snuffel- en gewone stages en 
afstudeeronderzoeken van 
studenten. We werkten samen 
met verschillende MBO- en 
HBO-opleidingen (zorg en 
welzijn, secretarieel/admini-
stratief, economie en psycholo-
gie), middelbare scholen, ROC, 
M&M Beveiliging, Windesheim, 
InHolland en de Hogeschool 
van Amsterdam. Wij zijn door 
Aequor, Calibris (intussen SBB) 
en ECABO geregistreerd als 
leerbedrijf. Projectcoördinatoren 
doen mee aan het ROC train-
ingsprogramma voor het effec-
tief begeleiden van stagiairs.

Belangstelling en debat

In het kader van de vluchtelin-
gencrisis zijn in de stad Almere 
meerdere debatten gewe-
est over vluchtelingen. Hier 
werd Inspiratie Inc. ook voor 
gevraagd. Ons standpunt was 
voortdurend om niet alleen 
OVER vluchtelingen te praten, 
maar vooral ook MET en dus 
namen we hen vaak mee. 

Wij zijn blij dat wij in lijn met 
onze doelstellingen aan een 
vreedzame en educatieve dis-
cussie hebben kunnen bijdra-
gen.

Bereik 

Financieel verslag 2015 

Baten

Inspiratie Inc. heeft in 2015 ruim 
€ 200.000,- aan baten gereali-
seerd. De totale baten van 
€ 200.379,- zijn ten opzichte 
van 2014 een toename van 
176%. De baten bestaan uit 
toegekende bijdragen uit 
fondsen, subsidies en 
donaties. Van de totale baten 
is € 105.000,- via het bestem-
mingsfonds bestemd voor 
activiteiten in 2016.

Er is draagvlak en steun in de 
samenleving voor het werk van 
Inspiratie Inc. Ook het aantal 
vrijwillige uren dat door velen is 
geïnvesteerd nam toe en bed-
roeg naar schatting ongeveer 
6.425 uren van professionals en 
70.000 uren voor ongeschoold 
werk. Uitgedrukt in geld is dit 
een bijdrage van ruim 
€ 475.000,- (gebaseerd op een 
bruto tarief van € 25,- per uur
voor professioneel werk en de 
maximale vrijwilligersvergoed-
ing van € 4,50 per uur).

Lasten

De lasten werden voor 98% 
besteed aan de doelstellingen 
van de stichting en bestonden 
voor een groot deel (84%) uit 
directe uitvoeringskosten. 

Het aandeel coördinatie liep 
terug van 18% in 2014 naar 3% 
in 2015. Deze afname is toe te 
schrijven aan de keuze van de 
directie om voor een groot deel 
af te zien van de vergoeding die 
bestemd was voor projectcoor-
dinatie. Coördinatie van zowel 
de organistaie als de project-
groepen werd voor gedaan op 
vrijwillige basis. 
Materiaalkosten en onkosten 
voor vrijwilligers zijn relatief 

hoog. Dit staat in direct ver-
band met de grote aantallen 
vrijwilligers/stagiars en het hoge 
aantal activiteiten. 

Bezoldiging directie

De leden van het dagelijks 
bestuuur kregen niet betaald 
voor hun coördinerende-, leid-
inggevende-, en bestuurstaken, 
al is dit op termijn wel de inten-
tie. In 2016 zal wel een ver-
goeding worden betaald aan de 
leden van het dagelijks bestuur. 

De afspraak om directie te 
betalen, wordt uitgevoerd met 
een maximum van € 25,- per 
uur. In totaal is € 3.015,- uit-
betaald aan directie m.b.t. 
projectcoördinatie. Het uurtarief 
ligt onder het markttarief om 
twee redenen:

1. De directieleden willen kun-
nen leven van hun werkzaam-
heden, maar beschouwen het
ook als hun bijdrage aan een 
betere samenleving.
2. Dit tarief onderstreept ons 
commitment om een zo groot 
mogelijk deel van de baten ten
goede te laten komen aan de 
doelstellingen van de stichting.

Bezoldiging Raad van Toezicht

Deelname aan de Raad van 
Toezicht is onbezoldigd. Feiteli-
jke onkosten kunnen wel decla-
reert worden. In 2015 zijn voor 
de Raad van Toezicht enkele 
reiskosten gedeclareerd.
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Bestemming Resultaat

Toelichting op de staat van 
baten en lasten

Toelichting op de vorderingen 
per 31/12/2015

Staat van baten en lasten

Balans per 31.12.2015

Verdeling kostensoort



De activtieiten van Inspiratie Inc werden mogelijk gemaakt door:

Stichting Inspiratie Inc

Postadres: 
Ambachtsmark 110, 
1355 EK Almere Haven

Telefoon: 036 525 87 75
E-mail: info@inspiratie-inc.nl
Website: www.inspiratie-inc.nl

IBAN: NL58 RABO 0128 9906 78
t.n.v. Stichting Inspiratie Inc. 
te Almere

KvK-nummer: 50226428
BTW-nummer: 822621502

Bezoekadres 7 dagen per week:
BuurT-Thuis Akwaaba
Marathonlaan 11 (achteringang), 
1318 ED Almere 
(Tussen de Vaarten Noord)

Bezoekadres op afspraak:
BuurT-Thuis Khalili
Dettifospad 7
1363 Almere Poort

BuurT-Thuis Khalili ligt naast het 
roze klokhuis in het Cascadepark.


