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Voorwoord

Afgelopen jaar zijn we gestart met de activiteiten van Stichting Inspiratie Inc. Het was 
een spannend jaar waarin de doelstellingen van de stichting zich begonnen uit te 
kristalliseren in concrete projecten en activiteiten. Veel nieuwe mensen raakten 
betrokken met minstens zoveel ideeën waarmee zij betrokken wilden zijn. Met grote 
inzet van alle vrijwilligers, stagiairs en het vaste, team hebben we een enorme slag 
weten te slaan.

We hebben een website en een Facebook groep opgezet, een bijdrage geleverd aan 
verschillende festivals en vieringen, samenwerkingspartners gevonden, een vaste 
aanwezigheid in BuurT-Thuis Jan Steen in Almere Haven gerealiseerd, een start 
gemaakt met de bouw van een schuilplaats in het Cascadepark in Almere Poort en 
een aantal andere projecten voorbereid. 

Met trots sluiten we een jaar af waarin we de basis hebben gelegd voor mooie, 
nieuwe projecten, en waarin we gegroeid zijn van een idee naar een mooie, 
betrokken en enthousiaste groep mensen die echt iets voor elkaar kunnen en willen 
betekenen.

Amal Abbass-Saal en Sandra Manintveld

Inspiratie Inc. (Inc. van inclusie en van In Nederlandse Communities) is een 
netwerkorganisatie van en voor sociaal-culturele ondernemers, kunstenaars, 
therapeuten, ontwerpers, pedagogen, leraren en andere professionals, vrijwilligers 
en stagiairs. 

Inspiratie Inc. ontwikkelt creatieve vormen voor sociaal ondernemerschap, 
participatie en de omgang met diversiteit. De stichting richt zich op iedereen die een 
actieve plek in de samenleving zoekt: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, 
met verschillende achtergronden, culturen, religies, en sociale status. Het doel is om 
nieuwe vormen te vinden waarin iedereen kan deelnemen en positief bijdragen. 
Het gaat om het inspireren en activeren door middel van community art, social 
design en tal van andere activiteiten, om zodoende gezamenlijke plekken te creëren 
die als een nieuw thuis voelen.

Bestuur: Shanti Tuinstra (voorzitter), Ilone Berndsen (secretaris), Jeanne 
Nsengiyumva (penningmeester)

Directie: Amal Abbass-Saal, Sandra Manintveld

http://www.inspiratie-nc.nl/


Doel
1. Innovatieve gemeenschapsvormingsconcepten en vaardigheden ontwikkelen 

voor het overbruggen van taal, cultuur, leeftijd- en geloofsbarrières;
2. Bekendheid geven aan positieve manieren van leren met elkaar met 

inachtneming van verschillende culturele achtergronden;
3. het verrichten van alles dat met het voorgaande in de ruimste zin verband 

houdt of daartoe bevorderlijk kan 
Door

1. Benadrukken en uitlichten van effectieve methoden voor internationale 
scholing en het bouwen aan vrede.

2. Netwerken, bruggen bouwen en mensen met verschillende culturele 
achtergronden laten samenwerken.

3. Hulp bieden bij de complexiteit van diversiteitvraagstukken, ontstaan door 
internationale migratie, door op creatieve wijze problemen op te lossen om zo 
de mogelijkheden voor iedereen te doen toenemen.

4. Voorzien in een forum voor het delen van reflecties en bronnen en het 
ontwikkelen van nieuwe beleidsvormen.

5. Investeren in sociaal samenhangende strategieën.
6. Werken aan een schone, gezonde en aardevriendelijke gemeenschap en 

wereld.

Projecten en activiteiten in chrolnologiesche volgorde

De tentoonstelling Thuisland in samenwerking met Casla en Stichting de 
Vrolijkheid:wethouder Ben Scholten opende de tentoonstelling, welke honderden 
bezoekers van jong tot oud trok. 
Deze tentoonstelling was de aanzet tot onderstaand project in het Cascadepark en 
gaf daarnaast een zeer gedetailleerd beeld van objecten en verhalen die de 
associaties van deelnemers bij het begrip ‘thuis’ verbeeldden. De diversiteit van de 
verschillende groepen die meewerkten aan deze tentoonstelling werd prachtig 
zichtbaar.

Dineren met status:Samen met bewoners van het asielzoekerscentrum verzorgden 
we meerdere cateringopdrachten op locatie op professionele wijze. Dit betrof soms 
een binnen buffet zoals in Parijs bij een Rwandese trouwerij en soms een maaltijd in 
de natuur op open vuur. Elke keer was het verrassend, kleurrijk en natuurlijk erg 
lekker!

In augustus 2013 organiseerde we een Kindervakantie voor kinderen van 
verschillende asielzoekerscentra in Flevoland (Almere, Luttelgeest & Dronten) en 
kinderen van Almeerse BSO's. Dit deden we in samenwerking met 
Kindervakantieland, Stichting de Vrolijkheid, het Ricciotti-ensemble, Stad en Natuur 
en de Stadsboerderij Almere.

We lanceerden de website met een ontwerp dat de verschillende activiteiten van 
Inspiratie Inc. duidelijk moest overbrengen.Het ontmoeten, het genieten van elkaars 
gezelschap, de muziek, het eten, de diversiteit van de groepen mensen waarmee we 
werken, het bouwen... 
We kozen ervoor om het het er allemaal in terug te laten komen, omdat het als 
samenhangend geheel allemaal belangrijk is. Kiezen is uitsluiten en uitsluiten staat 
op gespannen voet met inclusie, ook als het gaat om het ontwerp van de website!

Het gemiddelde aantal bezoekers per dag nam gestaag toe tot ongeveer 70 
bezoekers per dag aan het eind van het jaar.



In samenwerking met Landgoed Roggebotstaete en een aantal bewoners van het 
nabijgelegen asielzoekerscentrum zijn we betrokken bij de vormgeving van dit 
prachtige landgoed. Er komt een plek waar de mens de natuur ontmoet en daar 
denken we graag aan mee! Onze tipi stond er alvast, en we hopen dat het gestaag 
kan groeien tot een plek waar iedereen zich welkom kan voelen.

De activiteiten van Inspiratie Inc. op de verschillende social media hebben de 
bekendheid van de stichting behoorlijk doen toenemen. Facebook had aan het eind 
van het jaar 561 ‘likes’ en ook de ‘vrienden van Inspiratie Inc.’ op Linkedin doet het 
goed. In 2014 voegen we hier nieuwsbrieven aan toe.

Onze bijdrage aan de Afrikadag Almere op 15 september (georganiseerd door 
Stichting Afrikadag Almere) kwam tot stand in samenwerking met Stichting de 
Vrolijkheid en Leaseplan. Het programma bestond uit een kindertheater over Mami 
Wata. Zij was een steltenloopster, gekleed in een door bewoners van het 
asielzoekerscentrum gemeenschappelijk gemaakt kostuum. Ook stonden we buiten 
op het veld met een eigen opstelling van de buitenkeuken en creatieve workshops.

Wij waren blij de medewerkers van de Rabobank tijdens de Rabodoedag in 
verbinding te kunnen brengen met bewoners van het asielzoekerscentrum Dronten 
en gezamenlijk een positieve bijdrage aan het Landgoed Roggebotstaete te leveren. 
Het was een prachtige herfstdag! Volgende jaar weer en alvast dank aan iedereen 
die ruimhartig heeft bijgedragen aan deze bijzondere dag!

We droegen bij aan het Oogstfeest op het terrein van de Stadsboerderij de 
Kemphaan in  Almere. Onze bijdrage bestond uit: broodbakken op een stok, 
Arabische platte broodjes bakken en Hamlet sneed weer eens prachtige vormen uit 
pompoen. Ook deed hij voor hoe kinderen zelf appels konden omtoveren in zwanen.

In het Cascadepark in Almere Poort zijn we gestart met het bouwen van een follie 
uit zandzakken. Dit project voeren we uit met mensen uit de buurt van het park en 
met mensen van het asielzoekerscentrum in Almere.
Dit idee kwam voort uit de tentoonstelling Thuisland en we bereidden het voor met 
stichting Vrienden van Cascadepark, Kindercasla en Van Laarhoven Architect.

Door vertraging rondom een uitzondering voor een vergunning is het project even 
gepauzeerd. In 2014 vervolgen we de bouw. Het wordt ondersteund door Almere 
Fonds, Skanfonds, Prince Bernhard Cultuurfonds en Gemeente Almere.

We organiseerden vanaf oktober 2013 activiteiten in atelier Jan Steen van Kwintes 
in Almere Haven. Deze samenwerking met Kwintes werd hierna verstevigd en 
resulteerde in voornemens om ook op de langere termijn met elkaar samen te blijven 
werken. Het team van Inspiratie Inc. kon hierdoor groeien en had een duidelijke plek 
van waaruit gewerkt kon worden.

In dit atelier, dat we later omdoopten tot BuurT-Thuis Jan Steen, ontstond een 
nieuwe mix van bezoekers, te weten: mensen uit de buurt, mensen van azc Almere 
en cliënten van Kwintes; een mooie groep mensen die gezamenlijk tal van 
activiteiten hebben uitgevoerd. Van samen koken, schilderen, keramiek, naaien, 
feesten en vergaderingen. In 2014 zetten we de samenwerking voort

In samenwerking met de Somalische Gemeenschap Almere vierden wij het 
Offerfeest, waar iedereen was uitgenodigd om mee te dansen op Somalische live 
muziek.Ten slotte organiseerden we een jaarafsluiting in de vorm van een 
Feestelijke lunch en poppenvoorstelling in het BuurT-Thuis Jan Steen.



Jaarrekening 2013

De jaarrekening is zoveel mogelijk opgesteld met inachtneming van de vereisten in 
de wetgeving en gecontroleerd door: de heer L.J. Nijdam, FABA Consult, Postbus 
50067, 1305 AE Almere, 036-5400070, info@fabaconsult.nl.

Resultaat 2013:
Het resultaat over 2013 bedroeg : €13,105
Toegevoegd aan de bestemmingsreserve €13,105

Specificatie Baten

De inkomsten bestonden uit de bijdragen van het Skanfonds (15000), Prinds Bernard 
Cultuur fonds (2500) en het Almere Fonds (2500) ten gunste van de zandzakkenfollie 
in het Cascadepark. De overige inkomsten hadden betrekking op de festival en 
ontmoetingsdagen. Er werden ouder/kind activiteiten georganiseerd in  het BuurT-
Thuis Jan Steen op basis van een toezegging vanuit het wijkbudget van de 
gemeente. Deze bijdrage zal in 2014 plaatsvinden.

Balans 

Aktiva Per 31/12/2013 Per 31/12/2012 Passiva Per 31/12/2013 Per 31/12/2012
€ € € €

Kapitaal en reserves
Materiële vaste activa 0 0 Kapitaal 367 0

Bestemmingsreserve 13105 0
Vlottende Activa 13472 0

Vorderingen Schulden op lange termijn 0 0
Debiteuren 5000 0
Terug te vorderen BTW 1496 0 Schulden op korte termijn
Overige vorderingen 29  0  Nog te betalen bedrag 600 0

6525 0 Nog te betalen BTW 0 0
Liquide middelen Idem suppletie 387 0

RABO 1289.90.678 8084 0 Overig 150 0
8084 0 1137 0

14609 0 14609 0

Verlies- en winstrekening 2013

2013 2012
€ €

Baten
Inkomsten vrij van BTW 21289 0
Idem belast met  -6 %- 178 0
Idem belast met  -21%- 1240 0

22707 0
Rentebate 0 0

22707 0

Lasten
Festival en ontmoetingsdagen 2893 0
Wijkbudget ouder/kind     1737 0
Zandzakken Follie Cascadepark                     4407 0
Kantoorbenodigdheden 14 0
Administratiekosten 150 0
Kosten notaris 266 0
Bankkosten 135 0
Algemene kosten 0 0

9602 0

Resultaat voor afschrijvingen 13105 0
Afschrijvingen 0 0

Te te voegen aan bestemmingsreserve 13105 0


