Jaarverslag 2021
Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub
Samen sterk, wij zijn jouw netwerk!

Het tweede corona jaar
en toch is dit gelukt…
25 clubweekenden
met ruim 60 kinderen per weekend
8 culturele activiteiten
met ruim 30 kinderen
2 zomervakantieweken met 2 keer 20 kinderen
1 herfstvakantieweek met 20 kinderen
10 feestdagen, 4 sportdagen
10 nationaliteiten
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1. VAN HET BESTUUR
Ook het jaar 2021 stond sterk onder invloed van het coronavirus en de maatregelen om verspreiding ervan
tegen te gaan. De pandemie heeft grote invloed op de samenleving en dat geldt zeker voor de kwetsbare
doelgroep van De Floraklokjes.
Gelukkig heeft het jaar 2021 ook laten zien dat De Florakokjes voldoende flexibel en slagvaardig zijn om ook bij de steeds veranderende regelgeving rondom corona- er te zijn voor onze doelgroep.
Behalve het bestendigen van onze kernactiviteiten, heeft het bestuur het afgelopen jaar aan drie punten extra
aandacht besteed. Dit waren ten eerste het vinden van een geschikte, nieuwe locatie, ten tweede het verder
verduurzamen van de organisatie en ten derde het vergroten van onze inkomsten uit fondsenwerving.
Het bestuur is blij dat op alle drie punten goed nieuws is te melden.
Met de verhuizing in september van dit jaar naar het Antoniushuis aan de Kamperfoelieweg is voorzien in
nieuwe huisvesting. We zijn in het Antoniushuis één van de zalenhuurders. Ook hebben we er de permanente
beschikking 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 onze huur tot eind 2022
waarvoor we ze zeer erkentelijk zijn.
Met het verder verduurzamen van de organisatie zijn we aan de slag gegaan door een vrijwilligersvergadering
te organiseren met het bestuur. Daaruit is onder meer het plan voortgekomen om te gaan werken met
vrijwilligerscoördinatoren waarvan er inmiddels twee zijn aangesteld. Hierdoor verloopt niet alleen het
delegeren van taken beter, maar merken we ook dat onze vrijwilligers meer voldoening en plezier halen uit
hun werk. Ook zijn we gestart met een strategisch teambuildingstraject waarbij we samen op een
gestructureerde wijze kijken en zoeken naar oplossingen voor problemen waar we als organisatie tegen aan
lopen.
Tot slot zijn de inkomsten uit fondsenwerving het afgelopen jaar zeer verbeterd, met name dankzij de
inspanningen van Myra Sarfaty-Zwaaneveldt.
Gerard van der Manden is al jaren de penningmeester die strikt de financiën in de gaten houdt. Amanda de
Graaf houdt het oog op de vrijwilligers. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar secretaris Astrid Klok die
eind juli het bestuur heeft verlaten. Astrid was een zeer gewaardeerd bestuurslid. Door haar vertrek is er een
vacature ontstaan voor de positie van secretaris. Wij hopen spoedig een goede opvolger voor Astrid te
vinden.
Het bestuur dankt tevens Sabine van Montfort voor het schrijven van dit jaarverslag en het beleidsplan 2022 –
2024, alsmede Anne Legeland van Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam. Wij waarderen haar ondersteuning,
betrokkenheid en adviezen enorm.
Belangrijke sponsor is natuurlijk de Gemeente Amsterdam. Dankzij de hulp en steun van de
beleidsmedewerkers van Amsterdam-Noord is het gelukt om tijdig nieuwe huisvesting te vinden in het
Antoniushuis. Ook financiert de Gemeente Amsterdam een belangrijk deel van de begroting.
Zonder andere sponsors tekort te willen doen, willen we dit jaar op deze plek Coöperatiekring Amsterdam er
uit lichten: een stichting die zich inzet voor gelijke kansen voor alle schoolgaande kinderen in Amsterdam.
Mede door hun donatie hebben we voor onze huiswerkklassen 15 laptops, 10 concentratieschermen en 10
stilte koptelefoons kunnen aanschaffen waarvoor heel veel dank.
Januari 2022
Esmeralda Jongmans
Voorzitter Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub
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2. OVER DE ORGANISATIE
Doelgroep
Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor kinderen van 4 tot
18 jaar uit kansarme (minima)gezinnen in Floradorp (en) in Amsterdam-Noord. Deze kinderen leven vaak in
grote (1- ouder) gezinnen die klein zijn gehuisvest en met minimale middelen moeten rondkomen. Veel
gezinnen zijn lid van de Voedselbank, kampen met gezondheidsklachten en hebben moeite met de
Nederlandse taal. Er is vanuit deze gezinnen weinig stimulans voor kinderen om zichzelf te ontwikkelen. De
coronacrisis heeft extra impact op deze kwetsbare doelgroep: problematiek als voedsel- en geldgebrek, maar
ook leerachterstanden (gezien de thuissituatie) maakt dat het werk van De Florakokjes nu nog urgenter is dan
voorheen.
Visie
Het bestaan van langdurige armoede en de toenemende ongelijkheid en eenzaamheid in de samenleving zijn
belangrijke maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Ook leven we in een multiculturele samenleving met
inmiddels zo’n 200 nationaliteiten. Dit biedt kansen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee doordat
verschillende culturen kunnen botsen wat integratie en participatie in de weg kan staan.
Ook in Floradorp (en) in Amsterdam-Noord, het werkgebied van De Florakokjes, spelen bovenstaande
uitdagingen volop.
Door er mét elkaar en vóór elkaar te zijn, gelooft Stichting De Florakokjes een bijdrage te kunnen leveren aan
de aanpak van deze uitdagingen.
Missie
De missie van De Florakokjes is om de sociale, culturele en cognitieve vaardigheden van voornoemde
kinderen te ontwikkelen 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.
met als doel: het realiseren van een sociale verandering die resulteert in een meer inclusieve samenleving
met minder armoede, ongelijkheid en eenzaamheid.
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.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur van Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub is op 31 december 2021 als
volgt.
Esmeralda Jongmans
Gerard van der Manden
Vacature
Amanda de Graaf
Myra Sarfaty-Zwaaneveldt

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid/coördinator vrijwilligers
lid/fondsenwerving
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3. IMPACT CORONA
Zoals eerder al genoemd heeft ook het jaar 2021 in het teken gestaan van corona. Om te kunnen blijven
voldoen aan de RIVM maatregelen, hebben we een paar keer activiteiten moeten aanpassen, uitstellen of
schrappen. Zo konden we de eerste 12 weken van het jaar niet al onze reguliere weekendactiviteiten
aanbieden, omdat het buurthuis haar deuren gesloten moest houden in verband met de lockdown. Ook de
activiteiten verbonden aan het in 2020 gewonnen buurtbudget konden voor een groot deel niet worden
uitgevoerd in verband met corona. We hebben in overleg met én toestemming van de gemeente besloten
deze activiteiten door te schuiven naar 2022. Verder kon de driedaagse DagCamping deze zomer geen
doorgang vinden, omdat de veiligheidseisen in verband met corona de activiteit onbetaalbaar maakten.
Gelukkig hebben we ook heel veel wél kunnen doen!
Zo hadden we de eerste 12 weken in plaats van onze reguliere activiteiten van het jaar een aangepast
programma voor de kinderen waarbij we buitenactiviteiten hebben georganiseerd. Ook hebben tieners zich
enthousiast ingezet voor eenzame ouderen in de buurt en deden boodschappen voor hen of hielpen met
hand en spandiensten. De vorig jaar gestarte corona voedselbank gaat ook nog steeds door, maar is sinds april
2021 in een aparte Stichting Flora Buurthulp ondergebracht en staat nu los van Stichting De Florakokjes.
Omdat er een uitzondering kwam voor kwetsbare groepen konden we half maart weer beperkt open. We zijn
toen als eerste gestart met sportactiviteiten en huiswerkbegeleiding voor de kinderen tot 12 jaar. Door alle
corona perikelen hebben kinderen veel rust en regelmaat gemist, wat zich uitte in onrust bij de kinderen.
Hierdoor kwamen ze in het begin moeilijker tot leren. Ook ouders hadden het zwaar, omdat ze er langere tijd
alleen voor hadden gestaan en een netwerk misten.
In april zijn we weer gestart met de wekelijkse kidsclub, we hebben het Lentefeest gevierd en een
kinderkermis georganiseerd met oud Hollandse spelletjes.
In mei zijn we met tienermeiden het zakgeldproject gestart: van klusje doen naar zakgeld krijgen. Sparen en
verstandig omgaan met geld staat hierbij centraal.
In Juni konden we de tieners ook weer het reguliere programma aanbieden en kwam ook weer de familiesoos
op de vrijdag terug.
In de zomervakantie zijn we met de kinderen die normaal niet op vakantie kunnen, naar vakantiepark de
“Molen van Medael” geweest in Hombourg. Daar hebben ze een heerlijke vakantieweek gehad.
Na de zomervakantie zijn álle reguliere activiteiten zonder aanpassingen weer van start gegaan en hebben we
ook weer uitstapjes buiten de deur gemaakt.
In het volgende hoofdstuk gaan we meer in detail in op alle activiteiten van de Florakokjes van het afgelopen
jaar. We doen dit aan de hand van de 4 eerder genoemde grote uitdagingen waarvoor we staan: langdurige
armoede, groeiende kansenongelijkheid, toenemende eenzaamheid en oplopende segregatie.
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4. HET JAAR 2021
4.1 Florakokjes en armoede
Eén op de tien Nederlandse kinderen groeit op in armoede. In Amsterdam is dat zelfs het geval voor één op
de vijf kinderen. Als je opgroeit in armoede, is er vaak geen geld voor uitjes of een lidmaatschap van een
(sport)vereniging, is er soms geen internet thuis of zelfs geen warm eten op tafel. Armoede heeft veel invloed
op iemands leven. Voor ouders geeft het veel stress en ook voor de kinderen is het niet fijn. Nu het sociale
vangnet in Nederland steeds kleiner wordt en door bezuinigingen de voorzieningen steeds minder
toegankelijk, is het belangrijk om samen de schouders eronder te zetten en armoede tegen te gaan. Hoe doet
De Florakokjes dat?

Armoede was destijds dé aanleiding voor het oprichten van De Florakokjes. Toen ex-verpleegkundige
Esmeralda Jongmans, onze huidige voorzitter, in 2012 begon met koken bij een kinderboerderij in
Amsterdam-Noord, zag ze daar zoveel kinderen die de hele dag niets te eten hadden dat ze “De Minima Kids
Club De Florakokjes” begon. Dit buurtinitiatief is de voorloper van onze huidige stichting De Florakokjes.
Het samen koken en eten met kinderen uit gezinnen die moeten leven van een minimumuitkering is nog
steeds dé kernactiviteit van De Florakokjes.
Drie keer per week -op vrijdag, zaterdag en zondag- wordt er in kleine groepjes gekookt, steeds verschillend
qua samenstelling en met minimale middelen. Maar altijd gezond! Via de kinderen komt deze gezonde
kookcultuur ook bij de gezinnen waar de kinderen deel van uitmaken. Door gezamenlijk te koken, leren de
kinderen samenwerken en ontwikkelen ze sociale vaardigheden. Bovendien maken ze kennis met gerechten
uit verschillende culturen. Verder is het gewoon ook heel gezellig om met een groep te koken en te eten. Het
netwerk van de mensen wordt hierdoor vergroot en versterkt en dat helpt op zijn beurt weer bij het
tegengaan van sociaal isolement.
Bij de start van het weekend op vrijdag zijn behalve kinderen ook ouders en andere bewoners welkom. Ze
vinden bij ons gezelligheid, een luisterend oor voor allerhande onderwerpen die hen bezighouden, ze
vergroten en versterken hun netwerk en er is gelegenheid om de Nederlandse taal te oefenen voor degenen
die Nederlands niet als moedertaal hebben.
Op zaterdag staan de kinderen centraal en wordt er gespeeld, gesport, geknutseld, huiswerk gemaakt, samen
gekookt en gegeten.

Samen sporten, spelen en knutselen op de zaterdag!
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De zondag is gereserveerd voor tienermeiden. Voor deze laatste groep hebben we speciale thema dagen
georganiseerd. Zo hebben we een zogenaamd menstruatieproject gedaan nadat we waren benaderd door het
Armoedefonds. Dit fonds verstrekt ons nu gratis
menstruatieprodukten waarvoor heel veel dank. Deze
produkten delen wij op onze beurt uit aan gezinnen die
moeten rondkomen van een minimum inkomen en
daardoor vaak geen geld hebben voor deze produkten.
Hiermee wordt voorkomen dat meiden noodgedwongen
thuisblijven en niet naar school of andere afspraken
gaan. Tijdens het project hebben de tieners voorlichting
gekregen over de verschillende produkten zodat ze zelf
een keus kunnen maken wat bij hen past (zie foto).
Ook hebben we aandacht besteed aan
beroepsoriëntatie voor meiden. De meesten hebben
onvoldoende kennis van wat er aan beroepskeuze mogelijk is in Nederland. Ook de tieners sluiten hun club
dag af met samen koken en eten. Een deel van de tieners werkt als vrijwilliger mee bij de activiteiten van De
Florakokjes. Langs deze weg leren ze plannen, organiseren, verantwoordelijkheid nemen en verdienen ze een
zakcentje via het spaarproject.
Ieder weekend komen er in totaal ruim 60 kinderen koken en eten.
Een deel van het voedsel waarmee wordt gekookt, komt binnen via horeca en particuliere schenkingen.
Hierdoor kunnen we met een relatief beperkt eigen budget toch ontzettend veel gezonde maaltijden
bereiden en het verschil maken voor heel veel gezinnen die van een minimum moeten rondkomen. Door het
overnemen van voedseloverschotten dragen we bovendien bij aan het tegengaan van voedselverspilling.
Dankzij de mede door de Rotary Amsterdamdam-Nieuwendam gedoneerde bus is het ophalen en vervoeren
van de voedseloverschotten dit jaar opeens een stuk eenvoudiger geworden, waarvoor heel veel dank!

Samen gezond koken!
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Armoede leidt niet alleen tot honger naar eten, maar leidt ook tot ‘honger’ naar activiteiten. Gezinnen die
moeten rondkomen van een minimum inkomen hebben geen geld voor uitstapjes, sport lidmaatschappen,
het vieren van feestdagen of om op vakantie te gaan.
Met onze reguliere activiteiten op het gebied van sport, spel en handvaardigheid en het vieren van feesten als
Sinterklaas en Kerst, maar bijvoorbeeld ook het Suikerfeest, Halloween en de Lente ‘voeden’ we onze
kinderen ook. Voor de ouders is dit ook fijn. Door ons over hun kinderen te ontfermen worden ze ontlast en
kunnen ze even hun (financiële) zorgen vergeten.

Griezelen tijdens het Halloween-feest!

Plezier en gezond eten tijdens het “Dierencarnaval” en lekker knutselen voor moederdag!

Heel veel blije kinderen bij het Sinterklaasfeest!
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Ook zijn we dit jaar weer
een aantal keer in het
weekend op stap geweest
om de wereld buiten
Amsterdam-Noord te
verkennen. Zo hebben we
een rondvaarttocht door
de grachten van
Amsterdam gemaakt en
zijn we aansluitend naar
de film geweest over het leven van Anne Frank. We hebben een uitstapje
gemaakt naar Den Haag waar we met z’n allen Madurodam hebben bezocht.
Verder zijn we naar het NEMO museum geweest (zie foto’s). Daar hebben de
kinderen via experimenten en workshops kennis kunnen maken met de
fascinerende wereld van technologie en wetenschap. Een ander hoogtepunt
was het uitstapje naar ‘De Waarbeek’, een klein pretperk bij Hengelo met een
achtbaan, reuzenrad, springkussens, midget golf en nog veel meer.
Behalve activiteiten binnen en buiten de deur hebben we ook dit jaar weer vakantie werkweken
georganiseerd. Twee in de zomervakantie waarbij per keer 20 kinderen mee gingen en 1 in de Herfstvakantie
waar 20 kinderen zijn mee geweest.
De zomervakantieweken waren dit jaar extra bijzonder. Esmeralda, onze voorzitter, was 1 van de 6 Floradorp
bewoners die voor het televisieprogramma “Beau in Floradorp” een jaar lang zijn gevolgd. Zij heeft hierop veel
positieve reacties ontvangen waarbij
bedrijven spontaan wilden bijdragen aan
haar strijd tegen armoede waaronder ook
het Limburgse familiebedrijf Schreurs van
het vakantiepark, de “Molen van Medael”
in Hombourg. Zij hebben tegen een sterk
gereduceerd tarief een groot vakantiehuis
beschikbaar gesteld aan De Florakokjes en
zo bijgedragen aan een heerlijke
zomervakantie voor 40 kinderen, waarvoor heel veel dank!
We zijn met de kinderen naar een prachtig, groot zwembad geweest, hebben kerken en een waterval
bezocht, zijn de natuur ingegaan en hebben kennis gemaakt met een heuse ‘fruit-en-groente-automatiek’. In
het kader van het zakgeldproject konden kinderen karweitjes doen in ruil voor zakgeld waarmee ze een
souvenir konden kopen.
In de Herfstvakantie zijn we 3 dagen met 20 kinderen naar vakantiepark Prinsenmeer geweest in Brabant met
een subtropisch zwembad binnen en een strandbad met glijbanen buiten.

4.2 Florakokjes en kansenongelijkheid
Het verschil tussen leerlingen met laag opgeleide ouders uit sociaal economisch zwakke wijken en leerlingen
met hoog opgeleide ouders uit sociaal economisch sterke wijken neemt de laatste jaren toe. Dat heeft deels
te maken met de leefsituatie thuis: grote gezinnen, veel 1-ouder gezinnen, kleine huizen, beperkte financiële
middelen, gezondheidsproblemen, problemen met de Nederlandse taal en weinig stimulans voor zelf
ontwikkeling. Maar het blijkt ook dat kinderen met laagopgeleide ouders lang niet altijd het onderwijs krijgen
dat ze aankunnen waardoor talent onbenut blijft en de ongelijkheid verder groeit. Wat doet De Florakokjes
om dit tegen te gaan?
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De Florakokjes biedt al jaren huiswerkbegeleiding op de zaterdag aan als reguliere weekendactiviteit. We
merkten al een tijdje dat de behoefte aan huiswerkbegeleiding groeit. ‘Onze’ kinderen hebben thuis vaak niet
een rustige plek om voor school te werken. Ook beheersen de ouders lang niet altijd de Nederlandse taal
voldoende om hun kinderen te helpen bij het schoolwerk. Een goed verlopen pilot met extra klassen op
maandag en vrijdag heeft ertoe geleid dat we nu ook doordeweeks huiswerkbegeleiding aanbieden. Vanaf
april dit jaar is daar nog een klas op woensdag aan toegevoegd, waardoor het totaal op 4 keer per week komt.
Voor de kinderen in de basisschool leeftijd richt de hulp zich vooral op begrijpend lezen en het maken van
redactiesommen. Dit jaar zijn we op proef begonnen met het werken met Gynzy. Dit is een digitaal
leerplatform ontwikkeld voor het basisonderwijs waarbij kinderen op hun eigen niveau aan de slag kunnen
gaan met de voor hen juiste leerdoelen. De eerste indrukken ervan zijn positief.
De kinderen in het voortgezet onderwijs helpen we bij het plannen en organiseren van hun huiswerk. Ook
helpen we ze met de voorbereiding van toetsen door de stof te overhoren.

We werken in kleine groepjes in
een rustige omgeving en kunnen veel 1 op 1 aandacht geven de kinderen wat het leren ten goede komt. Ook
hebben we dit jaar dankzij de donatie van Coöperatiekring Amsterdam de beschikking gekregen over 15
laptops,10 concentratieschermen en 10 stilte koptelefoons dat ook bijdraagt aan een goed leerklimaat. Daar
zijn we erg blij mee!
Ibrahim: “Mijn ouders spreken niet zo goed Nederlands en kunnen me daarom niet met school helpen, bij de
Florakokjes kunnen ze dat wel!”
Lisa, dit jaar begonnen als coördinator huiswerkbegeleiding zorgt ervoor dat alles gestructureerd verloopt en
ook niet onbelangrijk dat het gezellig is. Waarvoor hulde!
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4.3 Florakokjes en eenzaamheid
Eenzaamheid kan iedereen overkomen. Kinderen uit één ouder gezinnen, gezinnen met weinig geld of
gezinnen die de Nederlandse taal niet (goed) beheersen, kunnen sociaal geïsoleerd raken en daardoor
eenzaam. Wat doen Florakokjes om eenzaamheid tegen te gaan?

Een sociaal netwerk biedt de beste bescherming tegen eenzaamheid. En dat is precies wat De Florakokjes
bieden. Elk weekend begint op vrijdag met de zogenaamde “familie avond”. Van 15 tot 21 uur is iedereen
welkom. Het accent ligt op (alleenstaande) ouders, buurtbewoners die krap bij kas zitten, moeite hebben met
de Nederlandse taal en overige kwetsbare inwoners uit Amsterdam-Noord. Er wordt samen gekookt, samen
gegeten, over allerhande onderwerpen gesproken en gezellige contacten gelegd en versterkt. De familie
avond heeft een sterk sociale functie, het is de spreekwoordelijke tweede huiskamer waar mensen uit de
buurt terecht kunnen voor persoonlijk contact, een luisterend oor en gezelligheid. Onder deelnemers
ontstaan hierdoor goede netwerken.
Niet alleen de ouders en buurtbewoners, maar ook de vrijwilligers en de kinderen vormen samen met elkaar
een hechte ‘Florakokjes-gemeenschap’. De helft van de kinderen is al langer dan 5 jaar lid. De meeste
kinderen komen uit Amsterdam-Noord, maar eenmaal verhuisd naar andere delen van de stad blijven ze vaak
terugkomen.
Ook zijn er inmiddels vrijwilligers die vroeger als kind kwamen. Het is ‘hun’ club en ze helpen met
schoonmaken en boodschappen doen.

Het weekend start elke vrijdagmiddag met de ‘familie soos’
waarbij ’s avonds samen wordt gegeten!
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4.4 Florakokjes en segregatie
Nederland telt inmiddels maar liefst tweehonderd nationaliteiten. Dit brengt een grote verscheidenheid aan
culturen, talen, religie en gebruiken met zich. Amsterdam is met 180 nationaliteiten zelfs de meest diverse
stad van de wereld. Onze multiculturele samenleving biedt kansen, maar brengt ook uitdagingen. Door
onderlinge verschillen kunnen culturen botsen en kan segregatie ontstaan. Hoe zorgen we ervoor dat
iedereen de kans krijgt zich thuis te voelen en mee te doen aan de maatschappij?

In 2021 waren er bij De Florakokjes kinderen en jongeren uit meer dan 10 landen, waaronder Brazilië, Egypte,
Ethiopië, Frankrijk, Ghana, Marokko, Nederland, Portugal, Syrië en Turkije. Veel van deze kinderen en hun
ouders hebben nog moeite met de Nederlandse taal. Dat maakt het voor hen lastig om mee te kunnen doen
in de maatschappij en vergroot de kans op sociaal isolement.
Bij de Florakokjes kunnen ze meedoen aan onze activiteiten. Door samen te spelen, koken en eten krijgen ze
meer sociale contacten, leren ze beter Nederlands en krijgen ze een inkijkje in Nederlandse gebruiken en
gerechten. Doordat zij omgekeerd ook hun gewoonten en gerechten delen, leert iedereen van elkaars cultuur.
Om de verbinding tussen de culturen te versterken vieren we niet alleen Sinterklaas en Kerst maar besteden
we ook uitgebreid aandacht aan bijvoorbeeld de Ramadan en het Suikerfeest met bijpassende gerechten en
uitleg over de verschillende religies. Bij de viering van Bevrijdingsdag liepen alle culturen door elkaar en
hadden we een ruil en giftbeurs voor kleding, speelgoed en boeken en hebben we voor de buurt gekookt.

5. Maatschappelijk effect in 2021
Welke impact hebben we in het jaar 2021 kunnen realiseren? Een cijfermatig antwoord op deze vraag vind je
in onderstaande tabel.

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 2022 gaan we ons vol overgave inzetten om tenminste hetzelfde maatschappelijke effect te realiseren als
in dit jaar.
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6. DE FLORAKOKJES IN DE MEDIA
•
•
•
•
•

De heldenspeld van de Gemeente Amsterdam voor Esmeralda Jongmans onze voorzitter;
Televisieprogramma “Beau in Floradorp” met Esmeralda als 1 van de 6 geportretteerde inwoners van
Floradorp;
Bezoek wethouder Marjolein Moorman;
Bezoek Munish Ramal, ombudsman metropool Amsterdam;
Bezoek Humberto Tan.

Van links naar rechts: Beau van Erven Dorens, wethouder Marjolein Moorman en Humberto Tan
op bezoek bij De Florakokjes!

7. HET NETWERK VAN DE FLORAKOKJES
In 2021 hebben de volgende organisaties en fondsen een financiële of materiele bijdrage verstrekt aan
Stichting De Florakokjes, waarvoor heel veel dank!
AH Mosveld, Allemaal Digitaal, Armoedefonds, Coöperatiekring Amsterdam, De Johanna Donk-Grote Stichting,
Diaconie Hoop voor Noord, Doras, Dock, Flora4Life, Fonds voor Noord, Gemeente Amsterdam, GGD
Amsterdam, Groengrijs bus, Het voedseloverleg, Human Aid, Leefkringhuis, Molen van Medael, On and
Backstage, Rode Kruis, Rotaryclub Amsterdam-Nieuwendam, Schuberg Philis, Sinalco, Sint Jozefschool,
Stadspas Amsterdam, Stichting 't Arm Kinderhuys, Stichting Boschuysen, Stichting de Zonnige Jeugd
Vakantiekampen, Stichting Mundo Castrino Meliori, Stichting de Zonnige Jeugd Algemeen, Stichting
StreetSmart, Stuwkracht 10, studentenvereniging Unitas, Taekwando Noord, TK Maxx Community,
Voedselbank Amsterdam en Willem Meindert de Hoop Stichting.

Foto links: Blij met de mede dankzij Rotary Amsterdam-Nieuwendam aangeschafte bus!
Foto rechts: Bloemen voor De Florakokjes, omdat ons huiswerk begeleidingsproject als winnaar is gekozen
door de deelnemers van Coöperatiekring Amsterdam
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Ook konden we weer rekenen op onze vaste pool van 20 tot 25 vrijwilligers aangevuld met een groep van
flexibele vrijwilligers. Door hun tomeloze inzet, enthousiasme, verantwoordelijkheidsgevoel en hun grote
doorzettings- en improvisatievermogen kunnen we, ondanks alle corona perikelen, terugkijken op een goed
jaar waarvoor ontzettend veel dank!

8. JAARREKENING 2021
De jaarrekening 2021 wordt als bijlage toegevoegd.

9. VOORUITBLIK
We kijken niet alleen terug maar blikken ook vooruit. In het komend jaar zal het bestuur zich naast het
uitvoeren van de reguliere activiteiten ook weer richten op het verder verduurzamen van de organisatie.
Daarbij zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van een goed vrijwilligersbeleid en op het bestendigen van
onze financiering door het aangaan van meer lange termijn relaties met onze sponsors. Als leidraad bij het
verduurzamingstraject dient het rapport ‘Van capacity building naar Funding Plus’ van de Jong en Kooij (2017),
waarbij nadrukkelijk rekening zal worden gehouden met de eigenheid van onze organisatie. Voor meer
informatie hierover verwijzen we naar ons Beleidsplan 2022-2024.

10. TOT SLOT
De Florakokjes zijn niet meer weg te denken uit de wijk. Rondom De Florakokjes zijn vele ouders en
vrijwilligers actief. Dit geeft cohesie in de buurt: er samen voor de kinderen zijn en hen een goede toekomst
bieden. Maar ook: samen de (eenouder) gezinnen afkomstig uit vele culturen ontlasten, er samen zijn voor
buurtbewoners die krap zitten en voor overige kwetsbare inwoners van Amsterdam-Noord. Dit alles voor een
meer inclusieve wijk met minder armoede, ongelijkheid en eenzaamheid.
We hopen dat we op de steun van onze vrijwilligers en sponsoren kunnen blijven rekenen!

Naam: Stichting De Florakokjes Minima Kidsclub
Adres: Kamperfoelieweg 207, 1032 HM Amsterdam
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: info@florakokjes.com
Website: www.florakokjes.nl
KvK nummer: 61979325
Bankrekening: NL87 INGB 0007073537 tnv Stichting de Florakokjes
ANBI status: sinds mei 2020
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