Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub
Programma 2022-2024

Inhoudsopgave
VOORWOORD .................................................................................................................................................................... 2
INLEIDING ................................................................................................................................................................................................ 3
VISIE ......................................................................................................................................................................................................... 3
MISSIE ...................................................................................................................................................................................................... 3
DOEL ......................................................................................................................................................................................................... 3
TERUGBLIK ........................................................................................................................................................................ 4
VOORUITBLIK ................................................................................................................................................................... 5
UITVOEREN PROGRAMMA...................................................................................................................................................................... 5
HUISVESTING ........................................................................................................................................................................................... 5
MEER STRUCTURELE INKOMSTEN ........................................................................................................................................................ 6
OPBOUW EN ONTWIKKELING ORGANISATIE ....................................................................................................................................... 6
MEERJARIGE BEGROTING ............................................................................................................................................. 6
IDENTIFICATIEGEGEVENS ORGANISATIE ................................................................................................................ 7

1

Voorwoord
Voor u ligt het programma van Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub. Dit programma beslaat de
periode 2022-2024 en gaat in op onze visie en missie en hoe wij deze vertalen naar concrete acties
en activiteiten. Er wordt terug geblikt en ingegaan op waar we nu staan als organisatie en er wordt
vooruit gekeken naar waar we naar toe willen als organisatie en wat daarvoor nodig is. Ook is een
meerjarige begroting 2022-2024 opgenomen.
Aan dit programma is als bijlage toegevoegd onze jaarkalender 2022. Hierin vindt u alle activiteiten
die wij dit jaar aanbieden.
Wij zijn ons ervan bewust dat de onzekerheid over de duur en de intensiteit van de coronapandemie
grote invloed kan hebben op de activiteiten en de werkwijze van De Florakokjes en op het realiseren
van onze doelen. Desalniettemin vertrouwen we erop dat we, net als in de afgelopen twee corona
jaren, ook de komende beleidsperiode in staat zullen zijn met deze onzekerheid om te gaan door snel
te schakelen wanneer zich nieuwe situaties aandienen.
Het programma zal jaarlijks door het bestuur worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

Januari 2022
Het bestuur van Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub
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Visie, missie, doel
Inleiding
In Amsterdam groeit 1 op de 5 kinderen op in armoede. Opgroeien in armoede heeft veel invloed op
kinderen en de gezinnen waar ze uit komen. Ze lopen een groter risico sociaal geïsoleerd te raken
omdat er vaak geen geld is voor bijvoorbeeld uitjes of lidmaatschappen van een (sport)vereniging.
Dit kan op zijn beurt weer leiden tot eenzaamheid met alle gevolgen van dien op de ontwikkeling van
kinderen. Ook gaat opgroeien in armoede vaak gepaard met minder kansen in het onderwijs. Dit
heeft deels te maken met de leefsituatie thuis: grote gezinnen, veel 1 ouder gezinnen, kleine huizen,
weinig stimulans voor zelfontwikkeling, gezondheidsklachten en taalproblemen door
laaggeletterdheid van ouders of een andere nationaliteit. Maar deze kinderen blijken ook lang niet
altijd het onderwijs te krijgen wat ze aankunnen. Hierdoor groeit de ongelijkheid vergeleken met
kinderen die in sociaal-economisch sterke wijken opgroeien.

Visie
Het bestaan van langdurige armoede en eenzaamheid en de toenemende kansenongelijkheid en
segregatie zijn belangrijke uitdagingen van deze tijd. Door er mét en vóór elkaar te zijn, gelooft De
Florakokjes een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van deze uitdagingen in de wijk Floradorp
en (in) de omliggende wijken in Amsterdam-Noord.

Missie
De Florakokjes richt zich op het ontwikkelen en versterken van de sociale, cognitieve en culturele
vaardigheden van kinderen van 4 tot 18 jaar uit minima gezinnen in Floradorp en (in) AmsterdamNoord door:
• het gezamenlijk bereiden en eten van maaltijden;
• het bezoeken van musea en andere culturele instellingen;
• het aanbieden van sport & spel en creatieve activiteiten;
• het vieren van feestdagen;
• het geven van huiswerkbegeleiding en
• het organiseren van weekendjes weg en van vakantiewerkweken.

Doel
Het realiseren van een sociale verandering die resulteert in een meer inclusieve wijk met minder
armoede, eenzaamheid en ongelijkheid.
De Florakokjes onderschrijven de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en
zetten zich met name in voor SDG 1 en 2: Geen armoede en honger, SDG 3: Goede gezondheid en
welzijn en SDG 10: Minder ongelijkheid.
Concreet resulteert dit in een jaarkalender. Hierop zijn al onze activiteiten terug te vinden. De
jaarkalender voor 2022 is als bijlage bijgevoegd. De kalender is ook te vinden op onze website waar
deze regelmatig zal worden geactualiseerd.
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Terugblik
De Florakokjes zijn in 2012 gestart als buurt-initiatief door voormalig verpleegkundige Esmeralda
Jongmans. Toen zij wegens reuma werd afgekeurd, besloot ze te gaan koken voor kinderen op een
kinderboerderij in Amsterdam-Noord. Daar zag ze kinderen die de hele dag niets te eten hadden
waardoor ze het idee kreeg voor een minima kids club. Een club waar kinderen in groepjes leren
koken en eten, steeds met minimale middelen en met gezonde ingrediënten.
Inmiddels zijn we een kleine 10 jaar verder en is het buurt-initiatief waarbij wekelijks met een tiental
kinderen werd gekookt en gegeten uitgegroeid tot een prijzen winnende stichting met ANBI status
en een breed draagvlak bij zowel stadsdeel Noord als in de wijk, omarmd door vele partijen en
samenwerkingsverbanden waar ruim 60 kinderen per weekend komen koken, eten, sporten, spelen
en knutselen, gemiddeld 30 kinderen per keer deelnemen aan de culturele activiteiten en 60
kinderen meegaan op vakantiewerkweken in de herfst en zomer. Ook wordt nu behalve op zaterdag
ook op 3 doordeweekse middagen huiswerkbegeleiding aangeboden.
Tabel: maatschappelijke impact Florakokjes in 2021
Activiteit

Alternatieve activiteiten
(ivm corona)
Vrijdagavond soos inclusief
eten
Zaterdag kidsclub inclusief
sport/eten
Zondag Tienergroep inclusief
dans/eten
Huiswerkklassen
Culturele activiteiten
Zomervakantie weken
Herfstvakantie week
Feestdagen
Sportdagen

#

Gemiddeld #
kids

Totaal #
kids

Gemiddeld #
vrijwilligers

Totaal #
vrijwilligers

10

10

100

2

20

15

16

240

4

60

25

35

875

6

150

21

15

315

4

84

50
8
2
1
10
4

7
30
20
20
50
40

350
240
40
20
500
160

4
8
4
4
8
14

200
64
8
4
80
56

In de afgelopen periode hebben we de kinderen zien groeien in hun sociale vaardigheden,
schoolprestaties en beheersing van de Nederlandse taal. Ze openen zich, sluiten vriendschappen,
bewegen en komen tot bloei. Ze durven opeens ambities te hebben en zien dat wij ze daarbij kunnen
helpen, waar dat thuis veelal niet mogelijk is.
Ook de komende beleidsperiode willen we deze impact blijven maken. Hoe we dat gaan doen en
welke punten daarbij extra aandacht zullen krijgen staat in het volgende hoofdstuk.
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Vooruitblik
Om ons maatschappelijk effect te kunnen blijven realiseren hebben we voor de onderhavige
beleidsperiode 2 operationele doelen gesteld, te weten het goed uitvoeren van ons jaarlijkse
activiteitenaanbod en het waarborgen van huisvesting ná dit jaar.
Ook hebben we 2 strategische doelen geformuleerd, namelijk het versterken van onze
fondsenwerving en het verder ontwikkelen van onze organisatie. Hieronder wordt op deze 4 doelen
ingegaan.

Uitvoeren programma
Voor het onderhavige jaar richten we ons allereerst op het uitvoeren van ons programma zoals terug
te vinden op onze jaarkalender 2022. Hierin staan alle activiteiten die we gedurende het jaar
organiseren voor circa 50 tot 100 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.
Doordeweeks zijn dit de huiswerkklassen die op maandag, woensdag en vrijdagmiddag worden
gegeven.
In het weekend worden de activiteiten per doelgroep aangeboden. Op vrijdag ligt de nadruk op
kinderen, hun (alleenstaande) ouders, buurtbewoners die krap per kas zitten, moeite met de
Nederlandse taal hebben en overige kwetsbare inwoners van Amsterdam-Noord. Er wordt samen
gekookt, gegeten en over allerhande onderwerpen gesproken. Mensen komen voor het persoonlijk
contact, een luisterend oor en de gezelligheid. Onder deelnemers ontstaan hierdoor goede
netwerken.
Op zaterdag staan de kinderen centraal. Zij beginnen met huiswerk, gaan daarna door met
Taekwondo verzorgd door ‘Taekwondo Noord’ en lunchen samen. ’s Middags wordt er (buiten)
gespeeld, geknutseld en andere creatieve activiteiten gedaan. Daarna wordt er samen gekookt en
gezond gegeten. Vrijwilligers ruimen met hulp van kinderen op, doen de afwas en maken de ruimte
klaar voor de volgende dag.
Zondag is gereserveerd voor de tienermeiden. Ze krijgen dansles en kookles en ook zij eten samen.
Nieuw dit jaar is dat de jongens van Flora4Live zullen aanschuiven bij de avondmaaltijd. Regelmatig
worden er op zondag voor de tienermeiden speciale thema middagen georganiseerd op het gebied
van veiligheid, gezonde leefstijl en beroepsoriëntatie.
Meerdere keren per jaar wordt er een uitstapje georganiseerd om de wereld buiten AmsterdamNoord te verkennen. Voor dit jaar staan onder meer uitstapjes gepland naar museum CORPUS in
Oegstgeest waar de kinderen een ‘reis door de mens’ kunnen maken en alles leren over het
menselijk lichaam en het belang van een gezonde leefstijl. Ook bezoeken we de tentoonstelling ‘Sabi
Suriname’ in het Tropenmuseum over Suriname en de band met Nederland. Verder gaan we weer
naar ARTIS.
Tot slot worden er zowel in de zomervakantie als in de herfstvakantie vakantiewerkweken
georganiseerd voor de kinderen die nooit op vakantie gaan, waarbij de activiteiten niet alleen leuk
zijn maar ook leerzaam. Zo wordt spelenderwijs het nuttige met het aangename gecombineerd. Een
voorbeeld hiervan is het zogenaamde zakgeldproject waarbij kinderen tegen een kleine vergoeding
karweitjes kunnen doen waar ze vervolgens een souvenirtje van kunnen komen. Overigens wordt dit
zakgeldproject door het jaar heen ook gedaan om zo kinderen te leren omgaan met geld.

Huisvesting
In september 2021 jaar zijn de Florakokjes verhuisd naar het Antoniushuis aan de Kamperfoelieweg
in Amsterdam-Noord waar we 1 van de huurders zijn. Ook hebben we er de permanente beschikking
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gekregen over een serre met toegang tot een speelplaats voor de kinderen en een blokhut voor de
opslag van onze spullen. De Gemeente Amsterdam garandeert betaling van de huur tot eind 2022.
Op het moment van het schrijven van dit programma is niet duidelijk of de gemeente ook de
volgende jaren onze huur zal betalen, of we misschien een andere subsidie verstrekker hiervoor
moeten vinden of dat we moeten uitkijken naar een andere locatie.

Meer structurele inkomsten
Voor een duurzame toekomst van onze organisatie is het van belang dat we behalve
projectfinanciering voor het uitvoeren van onze jaarlijkse activiteiten verkrijgen, ook fondsen vinden
voor het financieren van de opbouw en de ontwikkeling van onze organisatie. Voor het aantrekken
van deze fondsen met een meer duurzaam karakter zullen we ons deze beleidsperiode extra
inspannen. Hierbij wordt aangetekend dat deze ondersteuning niet alleen in de vorm van geld
welkom is, maar ook in de vorm van training, opleiding, advies, begeleiding, coaching en toegang tot
netwerken.

Opbouw en ontwikkeling organisatie
Zoals eerder gezegd is Stichting De Florakokjes Minimakidsclub in een kleine tien jaar tijd van een
pioniersorganisatie gegroeid naar een basisorganisatie waarbij de volgende punten de komende
beleidsperiode aandacht verdienen: versterking van het bestuur, scheiding bestuur en werkvloer met
een goed functionerende management middenlaag en het verder ontwikkelen van een goed
vrijwilligersbeleid voor het vinden en binden van meer vrijwilligers.
Hierbij richten we ons nadrukkelijk op buurtbewoners. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Deze
buurtbewoners zitten vaak zelf in een sociaal isolement en krap bij kas. Als vrijwilliger bij de
Florakokjes kunnen ze sociale contacten opdoen, een netwerk opbouwen, worden ze begeleid en
leren ze omgaan met verschillende mensen. Zo helpen ze anderen én ontwikkelen ze zichzelf. Ook
versterkt het de cohesie in de buurt. Door een vrijwilligersvergoeding te geven, krijgen deze mensen
een financieel steuntje in de rug. Bovendien wordt het gevoel van eigenwaarde versterkt en geeft
het een stuk voldoening als men ‘eigen geld’ heeft verdiend.
Bij het werken aan de opbouw en ontwikkeling van de organisatie houden we het groeifasen-model
in gedachte zoals beschreven in het rapport ‘Van capacity building naar funding plus’ van De Jong en
Kooij uit 2017.

Meerjarige begroting
De meerjarige begroting 2022-2024 wordt als bijlage bijgevoegd.
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Identificatiegegevens organisatie
Naam:
Adres:

Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub
Kamperfoelieweg 207, 1032 HM Amsterdam

Bestuur:

Voorzitter: Esmeralda Jongmans, esmeralda@florakokjes.com
Penningmeester: Gerard van der Manden, gerard@florakokjes.com
Secretaris: vacature
Bestuurslid/vrijwilligerscoördinator: Amanda van de Graaf, amanda@florakokjes.com
Bestuurslid/fondsenwerving: Myra Sarfaty-Zwaaneveldt, myra@florakokjes.com

E-mail:
Website:

info@florakokjes.com
www.florakokjes.nl

KvK nummer: 61979325
Bankrekening: NL87 INGB 0007073537 tnv Stichting de Florakokjes
ANBI status: sinds mei 2020
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