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Samenvatting vooraf
Buurthulp Oost zet een ontwikkeltraject in om een stevige en duurzame partner in
Amsterdam Oost te zijn. Dit is begonnen door in 2020 de samenwerking te zoeken met de
Protestantse Diaconie Amsterdam. In 2021 zijn we die samenwerking concreet gaan invullen
doordat de medewerkers in dienst kwamen bij de PDA. Vanuit deze stabiliteit en gezien de
groei die Buurthulp Oost doormaakt is een meerjarenplan (2021 - 2023) geformuleerd. Dat
uit zich in ambities om zich te ontwikkelen tot een stabiele partij in de buurt.
Na twee drukke jaren waarin we een forse toename zagen in aantallen hulpvragen
en nieuwe vrijwilligers, merken we dit jaar dat we teruggaan naar een niveau van voor
corona. Wat de instroom van nieuwe vrijwilligers betreft, maken de omstandigheden op de
arbeidsmarkt het dit jaar extra moeilijk om nieuwe mensen te vinden. Toch zijn er altijd weer
buren die van betekenis willen zijn voor hun buurtgenoten en tijd in hun agenda vrijmaken
om zich daarvoor in te zetten. We zijn trots op hen en hun waardevolle inzet.
De verhalen uit de praktijk houden ons gemotiveerd om te blijven doen waar we goed
in zijn: vanuit oprechte aandacht en betrokkenheid beschikbaar zijn voor onze buurtgenoten.
Deze presentie in de buurt bieden we met elkaar en dat vraagt primair om goede zorg voor
onze vrijwilligers. Zij zijn onze ‘handen en voeten’ en maken vanalles mee in de ontmoeting
met buurtgenoten. Om hen een veilige en plezierige werkomgeving te (blijven) bieden,
implementeren we in 2023 het nieuwe vrijwilligersbeleid. Scholing van onze
vertrouwenspersonen is een belangrijk onderdeel van dit beleid. In 2023 bieden we naast
onze basiscursus ook een verdiepingscursus Presentie aan. Vrijwilligers die actief zijn op het
inloopspreekuur bieden we een training op maat. Daarnaast organiseren we maandelijks
een intervisiebijeenkomst en drie keer per jaar een masterclass. De basiscursus en
masterclasses stellen we ook open voor vrijwilligers van andere organisaties,
samenwerkingspartners en buren. Iedereen is welkom om te leren en te groeien bij
Buurthulp Oost. Deze diensten bieden we aan zodat we met elkaar een optimale vorm van
informele hulp kunnen bieden. Gezien het aantal vrijwilligers, de kwaliteit van onze
ondersteuning en het aantal hulpvragers wat wij bereiken, vraagt dit om structurele
professionele inzet. We hebben steun nodig om dit aan te kunnen bieden aan iedereen die
hier behoefte aan heeft en en zijn buur wil bijstaan op een duurzame manier.
Onze ambitie voor 2023 blijft om ook in andere buurten dan de Indische buurt, fysiek
aanwezig te zijn. Een vindplek in de buurt is van wezenlijk belang om te kunnen bieden waar
we goed in zijn, namelijk het samenbrengen van mensen en het vormen van een
community.
Om huidige kwaliteit te borgen en onze ambities voor 2023 te realiseren, volstaat
onze huidige bezetting van 0.78 FTE niet. Daarom zal de personele formatie in 2023 verder
groeien.
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Korte terugblik 2022 (tot 20 september ‘22)
-

Ontwikkeltraject van Buurthulp Oost (vrijwilligersbeleid, vrijwilligersovereenkomst).
Geparticipeerd in verschillende projecten (Tussenruimte, Samen Vooruit).
Verdieping voor bestaande vertrouwenspersonen (basiscursus, intervisie
masterclasses, buurtlezingen, workshop Presentie).
Expositie ‘Buurthulp in beeld en verhaal’.
Na twee drukke coronajaren merken we dat we teruggaan naar een niveau van
voor corona.
Hulpvragen binnengekomen
2019 | 253
2020 | 390
2021 | 330
2022 | 170 (tot 1 sept)

-

Buurthulp Oost heeft deelgenomen aan het buurtinitiatief Samen Vooruit
(praktijkbegeleiding, intakes, matchingswerk, coaching) en Noodfonds.
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Inleiding
De blije gezichten na een ronde Buurtbakkie, de bijzondere gesprekken op het spreekuur en
de terugkerende bezoekers met een lach op hun gezicht: dat is Buurthulp Oost. Al bijna 10
jaar hebben we een plek aan de Javastraat, middenin de Indische Buurt. Trots kijken we
terug op wat er ontstaan is in de afgelopen jaren: de vele ontmoetingen tussen vrijwilligers
en hulpvragers, de mooie momenten tijdens onze cursussen en intervisiebijeenkomsten, de
samenwerkingen in de buurt en vooral ook de ‘Buurthulp-community’ die ontstaan is en
voortdurend in beweging is. We zijn dankbaar dat we - met steun van heel veel partijen - al
zoveel jaar van betekenis mogen zijn voor onze buurt. Volgend najaar geven we dan ook
volop aandacht aan ons 10-jarig bestaan.
Wij zijn er voor de buurtbewoners in heel Oost, van een student tot een
gepensioneerde, die de stap blijven maken naar vrijwilligerswerk en aan de andere kant de
doelgroep met een hulpvraag die om hulp durft vragen of behoefte heeft aan een luisterend
oor. Zo hebben we op dit moment zo’n 100 actieve vrijwilligers en behandelen we gemiddeld
20 hulpvragen per maand. Samen bouwen we zo aan meer sociale cohesie, lopen we met
elkaar op om armoede en eenzaamheid tegen te gaan.
We zijn een vindplaats en de brug van informeel naar formeel. We helpen door
informele burenhulp in te zetten en waar mogelijk halen we formele zorg erbij. Dit alles
dankzij de inzet van onze vertrouwenspersonen die weten aan te sluiten op de leefwereld
van de buurtbewoners met een hulpvraag. De hulpvragers vallen onder een doelgroep die
vaak nog ‘onder de radar’ is, wantrouwen ervaart naar de zorg of simpelweg niet weet waar
te beginnen. Omdat wij onze vrijwilligers, goed begeleiden en opleiden, zorgen we voor die
brugfunctie. We zien veel blije gezichten en daar moeten we dus goed voor blijven zorgen.
Het vertrouwen is er en dat willen we niet teleurstellen.
Komend jaar geven we uitgebreid aandacht aan ons 10-jarig bestaan, o.a. door het
organiseren van activiteiten die de sociale cohesie in de buurt bevorderen en zetten we in op
het verstevigen van de structuur rondom het spreekuur, het aanbieden van een
verdiepingsmodule voor onze vertrouwenspersoon en het opstellen van een PR-plan waarin
storytelling centraal staat.
‘Ik hoor van de bezoekers van het spreekuur dat mensen de sfeer hier echt fijn vinden. Ze
voelen zich welkom en gezien. Daarom komen ze ook terug. En ik als vrijwilliger vind ik het
hier ook heel prettig werken. Ik zet me al vijf jaar in met veel plezier in’ - vertrouwenspersoon
José.
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Doelstellingen 2023
Om Buurthulp Oost verder duurzaam te ontwikkelen en te innoveren hierbij de volgende
doelstellingen voor het komend jaar. In 2023:
1. hebben we twee keer de cursus Vertrouwenspersoon gegeven.
2. hebben we onze manier van trainen geëvalueerd met een trainer van de
vrijwilligersacademie Amsterdam..
3. hebben we voor het eerst de verdiepingscursus Presentie voor onze
vertrouwenspersonen aangeboden.
4. hebben we een cursus op maat georganiseerd voor alle vrijwilligers van het
spreekuur.
5. hebben we de structuur rondom het spreekuur verstevigd (vaste vrijwilligers,
roosters).
6. is het nieuwe vrijwilligersbeleid geïmplementeerd.
7. hebben we 250 hulpvragen binnengekregen en gekoppeld.
8. is het 10-jarig bestaan van Buurthulp Oost gevierd o.a. door de organisatie van
innovatieve activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie.
9. hebben we met hulp van een student Communicatie een PR- plan opgesteld waarin
storytelling centraal staat.
10. hebben we promotiefilmpje van Buurthulp Oost gemaakt.
11. hebben we een bijdrage geleverd aan communitybuilding op IJburg en in Oud-Oost
op kerklocaties.
12. was er ruimte voor professionalisering van onze medewerkers.
Bovenstaande ambities zijn enkel haalbaar met een uitbreiding van de huidige personele
formatie van 0,78 FTE naar 1,2 FTE in 2023. In de hieronder gepresenteerde begroting is de
financiële onderbouwing opgenomen.

Opleiden en begeleiden vertrouwenspersonen
Uiteraard bieden we komend jaar de cursus vertrouwenspersoon weer tweemaal aan met de
maandelijkse intervisie en continue begeleiding en coaching. In 2022 is het cursusmateriaal
geëvalueerd met hulp van een educator van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. In 2023
evalueren we of de herziene cursus aansluit bij de nieuw opgeleide vertrouwenspersonen en
bij onze samenwerkingspartners die vervolgmogelijkheden op het gebied van scholing
aanbieden. Ook willen we de Vrijwilligersacademie vragen om onze manier van trainen en
de invulling van de intervisie te evalueren. Om onze begeleiding op peil te houden zullen we
investeren in de coaching van onze medewerkers.
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Cursus vertrouwenspersoon
In onze cursus leiden wij de buurtbewoner op tot vertrouwenspersoon. Buurthulp Oost vindt
inspiratie in de presentiebenadering. Volgens de presentiebenadering begint goede hulp met
een betrokken relatie met de hulpvrager, waarbij de persoon zelf centraal staat en niet alleen
zijn of haar probleem. Oprechte aandacht voor de ander is waar ons werk om draait. De
kracht van Buurthulp Oost zit in de oprechte betrokkenheid en aandacht die wordt verleend
door een grote diversiteit aan vertrouwenspersonen.
De presentiebenadering is het fundament van de cursus, maar aan het eind van de
cursus heeft vertrouwenspersoon kennis gekregen van de sociale kaart van Oost,
gesprekstechnieken geleerd, geleerd over de presentiebenadering, begrijpt wanneer en hoe
de huiselijk geweld meldcode wordt toegepast en heeft geleerd over de gevarieerde
problematiek in de buurt en hoe daar adequaat en met overleg met professionals in te
handelen. Naast het opleiden vinden we het ook een belangrijk aspect dat de
vertrouwenspersonen elkaar tijdens de cursus ook leren kennen. Dit heeft een gevoel van
samen sterk zijn en verbondenheid tussen de cursisten en buurtgenoten.
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Ondersteuning en begeleiding Vertrouwenspersonen
Al onze vertrouwenspersonen hebben recht op onze coaching en begeleiding. Vanuit ons
vernieuwde vrijwilligersbeleid is er veel aandacht voor de onboarding en follow-ups met
nieuwe vrijwilligers. We houden regelmatig contact om te kijken hoe het gaat, of er zaken
zijn waar professionele hulp bij moet komen en houden de professional die betrokken is bij
de hulpvrager op de hoogte. Zo zorgen we er samen met de professional (bijv
wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker) en de vertrouwenspersoon voor dat de
hulpvrager zo goed mogelijk in beeld is en er een samenwerking is tussen formele zorg en
informele zorg.
Als bewoners iets voor hun buren willen doen dan maken wij de match met een bewoner uit
Oost die hun hulp goed kan gebruiken. Deze hulpvragen worden direct door bewoners bij
ons ingediend of er wordt doorverwezen door professionals. Bij ons is het motto ‘geen vraag
is te gek’. Het gaat vaak om mensen die zich in kwetsbare situaties bevinden door
verzwakte gezondheid, schulden of psychiatrische problematiek. In 2013 zijn wij hier mee
begonnen en hebben ons hierin de afgelopen jaren stevig gespecialiseerd.
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Intervisie
Maandelijks organiseren we intervisie samen met een GZ-psycholoog (tevens vrijwilliger) om
een casus te bespreken. De vertrouwenspersoon brengt een casus in; hij of zij loopt ergens
tegen aan in het contact met zijn hulpvrager of wil graag de input van andere
vertrouwenspersonen. Iedere vertrouwenspersoon kan een casus indienen. Door middel van
de intervisiemethode bevragen we dan de casus en komen we aan het eind van de sessie
tot een advies aan de vertrouwenspersoon die zijn casus heeft ingediend.

Verdieping bieden bestaande vertrouwenspersonen
Ook komend jaar willen we verdieping bieden aan bestaande vertrouwenspersonen. Als
verdieping op onze basiscursus Vertrouwenspersoon bieden we dit jaar voor het eerst de
module ‘Presentie voor vrijwilligers’ aan. Daarnaast organiseren we drie keer per jaar de
Superbuur Masterclasses in samenwerking met vertrouwenspersonen, zodat thema’s en
inhoud aansluiten bij hun behoeften en leervragen. Naast ons eigen aanbod kunnen we
onze vertrouwenspersonen blijven aanmelden voor samenwerkingsverbanden zoals Samen
Vooruit en/of hen wijzen op scholingsaanbod bij andere formele en informele partijen.
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Verstevigen spreekuur en verkennen nieuwe
gemeenschappen
We merken dat de druk op het spreekuur is toegenomen. We hebben het druk op de
woensdagochtend en bouwen aan een duurzame structuur rondom het spreekuur. Dat houdt
in dat we extra aandacht besteden aan het werven van nieuwe vrijwilligers voor het
spreekuur en een rooster maken met vaste vrijwilligers. Ook bieden we hen komend jaar
toerusting en verdieping als het gaat om thema’s die relevant zijn voor het runnen van het
spreekuur, zoals gastvrijheid en het omgaan met diversiteit.

Spreekuur als vindplaats
We hebben steeds weer nieuwe mensen die komen met hun vragen, maar ook
terugkerende bezoekers die niet zozeer met vragen komen maar juist voor de warmte, de
leuke mensen en goede sfeer en uiteraard de maaltijd die we aanbieden: warme soep en
brood. Voor hen bieden we niet alleen voedsel, maar ook aandacht en een praatje en helpen
we hen verder indien dat wenselijk is. In de praktijk zie je dat vaak gebeuren: of we even
kunnen helpen met iets opzoeken op de computer, of we weten waar iemands neefje
Nederlandse les kan krijgen of we kunnen helpen met het vinden van computerlessen,
iemand weten die kan helpen met de tuin. Dat zijn vaak de eerste concrete vragen die het
begin vormen van een langere vertrouwensband.
Vertrouwenspersonen opgeleid door Buurthulp Oost zijn er om met mensen te kijken
naar hun hulpvragen. Op het spreekuur is om de de week een buurtteam medewerker
aanwezig en de coördinator heeft korte lijntjes met de formele zorg. Hierdoor is
samenwerken vanuit informeel met formele zorg heel makkelijk en vertrouwd.
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Fysiek present buiten de Indische Buurt
Onze hulpvragen en vrijwilligers matchen we door heel Oost heen. We hebben echter alleen
een fysieke locatie in de Indische Buurt. We hebben wel eens te horen gekregen dat zowel
de gemeente als bewoners het prettig zouden vinden als we ook fysiek aanwezig zouden
zijn op andere plekken in Oost. We willen een handreiking doen naar twee
kerkgemeenschappen en kijken hoe we hen kunnen helpen in het doen ontstaan van nieuwe
doordeweekse ontmoetingsplaatsen op IJburg en in Oud-Oost. Door onze samenwerking
met de kerken in Oost hebben wij al vrijwilligers uit de kerk op IJburg (Binnenwaai) en OudOost (Muiderkerk) bij ons over de vloer. Wij zien op de plekken waar deze
kerkgemeenschappen zitten dat er doordeweeks ruimte is en een onbenut potentieel aan
vrijwilligers en hiermee dus potentie om ook bruisende ontmoetingsplaatsen te worden. Ook
hier kan een vindplaats ontstaan met een brugfunctie van informeel naar formeel door de
aanwezigheid van vertrouwenspersonen. In 2022 hebben we een eerste verkenning gedaan
bij kerkgemeenschappen op IJburg en Oud-Oost. Daar bleek interesse te zijn voor de vorm
van presentie zoals wij die bieden. In 2023 onderzoeken we hoe we de gebleken interesse
verder kunnen concretiseren. Denk bijvoorbeeld dan aan een pilot te starten op IJburg en te
kijken wat er gebeurt als we daar helpen iets op te bouwen, een wekelijks spreekuur
aangepast met aandacht voor lokale context maar vanuit hetzelfde gedachtegoed als in de
Indische Buurt. Uiteraard staan we er voor open om ook andere plekken in Oost te
verkennen, als blijkt dat daar een behoefte is.
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Samenwerkingen in de buurt met partners
Het is voor ons inherent aan onze manier van werken: samenwerken. We kunnen en willen
niet meer anders. Het profijt is groot en de onderlinge relaties zijn essentieel om onze
buurtbewoners, of het nu een vertrouwenspersoon of hulpvrager is, verder te helpen op zijn
of haar weg. Daarom zal ook komend jaar dit centraal in onze manier van werken staan.
Concreet betekent dit dat we als praktijkbegeleider bij Samen Vooruit blijven helpen, we
deelnemen in strategisch -en werkvloer overleg van Platform Informele Zorg Oost en lid zijn
van het kernteam van de Indische Buurt wijktafel.

Buurtbakkie
Eigenlijk is het zo simpel: gewoon even mensen opzoeken en zelf koffie en thee meenemen.
Dat is precies wat we met Buurtbakkie doen. We hebben een enthousiast team aan
vrijwilligers uit de buurt die het leuk vinden om een gezellig praatje te maken bij een
buurtbewoner in Amsterdam Oost. Twee vrijwilligers gaan met een bakfiets gevuld met koffie
en thee de buurt in om mensen thuis op te zoeken en samen een bakkie te doen op de
stoep of op de galerij. Dit idee is ontstaan midden in de coronatijd. We zagen dat veel
buurtgenoten gezelligheid en activiteiten missen of om wat voor reden dan ook niet
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makkelijk zelf erop uit kunnen gaan. Door mensen op te zoeken in duo’s zorgen we zo op
een vrolijke manier voor minder eenzaamheid, meer gezelligheid en de ideale zingevende
activiteit voor de drukbezette stedeling.
Buurtbakkie is een makkelijke manier ook voor mensen om aan te geven dat ze meer
nodig hebben dan alleen een praatje. De algemene feedback is dat de vrijwilligers het erg
leuk vinden om te doen, dat ze er blij van worden en dat ze de buurtbewoners zo leuk
vinden. Er zit dus als het goed is ook een soort win-win aan, namelijk dat bezoeker en
gastheer het leuk of even gezellig vinden.
- Vrijwilliger Marnix: ‘Het is super leuk om op deze manier af en toe een
zaterdagochtend langs eenzame ouderen met de bakfiets te gaan. Ik heb zelf
behoefte om vrijwilligerswerk te doen, maar door mijn onregelmatige creatieve
beroep is het lastiger om dat structureel aan te gaan. Nu kan ik me af en toe
opgeven. Je leert een andere vrijwilliger kennen en de bezoekjes bij de ouderen zijn
hilarisch. Deze mensen vertellen hun levensverhaal alsof het niets is.’
- Meneer B.bij wie we langs zijn gegaan
vond het zo gezellig dat we nu al een paar
keer bij meneer op de Buurtbakkie route
hebben ingeroosterd. Ook een keer met
dezelfde vrijwilliger en dat is ook helemaal
prima, zo ontstaat daar ook meer
wederzijds vertrouwen. En dit hebben we
vaker: mensen vinden het na 1 keer leuk
als we gauw weer langs komen.
- Lisa, een student die in de Javastraat
woont, die met Buurtbakkie op pad ging,
had een leuk gesprek aan de deur had met
een buurtgenoot, een kunstenares die wel
wat meer sociaal contact kon gebruiken.
Lisa en Abby, het buurtbakkie duo gaf aan
dat we via Buurthulp Oost wel iemand
konden koppelen. Uiteindelijk vond Lisa
het zo leuk om het zelf te doen dat we
haar hebben gekoppeld aan deze
mevrouw. Toen ze twee weken later samen afspraken duurde de eerste afspraak 2,5
uur!
- Wat is de grote win-win vroegen we aan vrijwilliger Eddie? Hij zei: ‘Voor mezelf:
verbinding en betekenisvol bezig zijn. Voor degene die we bezoeken; even uit de
eenzaamheid en de alledaagse sleur doorbreken. Hopelijk een blij gevoel.’

In 2021 zijn we gestart met Buurtbakkie. In de ruim anderhalf jaar dat we deze
activiteit aanbieden, hebben we veel positieve ervaringen teruggekregen van vrijwilligers en
buurtbewoners, wat voldoende basis geeft om hiermee verder te gaan. Tegelijkertijd merken
we dat het rondkrijgen van de vrijwilligers- en bezoekroosters arbeidsintensief is. Eind 2022
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staat daarom een brainstorm gepland met Firma Hoe Dan Wel waarbij onze inzet is om deze
activiteit structureel op te nemen in ons aanbod. De voorwaarden die hiervoor nodig zijn,
worden in deze brainstorm meegenomen en verder uitgewerkt in 2023.
Mits aanvullende financiering

Buurtbakkie
Wat? Met een thermoskan koffie en thee de buurt in om mensen voor hun deur op de stoep een
kopje koffie aan te bieden en een praatje met ze te maken. Als er meer hulp nodig is kunnen we dit
aanbieden. Stel: we ontmoeten een buurtbewoner die hulp nodig heeft bij het doen van de
boodschappen of het uitlaten van de hond. Dan kan Buurthulp meteen op zoek gaan naar een
vrijwilliger die daarbij kan ondersteunen. Maar het kan ook een grotere hulpvraag zijn waarbij we ons
netwerk in de formele zorg aanboren
Waarom? In de buurt worden allerlei activiteiten aangeboden waar mensen naar toe kunnen gaan.
Maar wat als je niet goed ter been bent of vanwege de situatie rondom corona liever niet de deur uit
gaat? Wij zoeken deze mensen op, om te voorkomen dat ze nog meer in eenzaamheid vallen. We
laten merken dat ze gezien worden en dat er een luisterend oor voor ze is, maar ook dat hulp vragen
mogelijk is.
Wanneer? 2023
Hoe? Met een team vrijwilligers en door samen te werken met verschillende organisaties (Buurtteam
en Samen Vooruit).
Wie? Buurthulp Oost
“Ik zal nooit vergeten wat jullie hebben gedaan. Dat jullie daar opeens stonden met de koffie. Dat
deed me zo goed. Echt waar. Ik vergeet dit nooit.” - M.D.
“Jullie kwamen als geroepen!’ H.
‘Vraag me niet hoe ik het doe, maar ik kom al weken mijn huis niet uit. De muren komen op me af.’
B.P.
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Hey Superbuur
De Superbuur masterclasses blijken echt van meerwaarde te zijn voor niet alleen onze
vertrouwenspersonen, maar ook die van andere organisaties. Zo zijn deze masterclasses
niet alleen informatief en verdiepend, maar ook momenten van ontmoeting met andere
vrijwilligers en professionals uit de buurt. Ook zien we dat onze plek een ontmoetingsplaats
is voor mensen die elkaar anders minder snel zouden ontmoeten.
Sinds 2013 is Buurthulp Oost actief in Oost met het verbinden van buurtbewoners
aan elkaar. We hebben de buurt zien veranderen. Er zijn veel nieuwe bewoners bijgekomen
en tegelijk is het winkelaanbod verandert. We merken onder onze hulpvragers en bezoekers
van de inloop en ons spreekuur op woensdagmorgen dat zij weinig aansluiting vinden bij
deze nieuw groep buurtbewoners. Onze hulpvragers en bezoekers van de inloop zou je als
de meer kwetsbare groep uit Oost kunnen omschrijven. De nieuwe groep die in Oost is
komen wonen komt over het algemeen uit een sociaal-economische sterkere groep met een
hoger opleidingsniveau. Tussen deze twee groepen zien we een grote afstand. Wat blijkt?
Uit gesprekken met mensen van beide groepen blijkt dat ze graag contact willen maken met
de ander, maar niet weten hoe. Zowel de nieuwe als de oorspronkelijke bewoners merken
deze kloof op en zouden hun buren wel beter willen leren kennen. De vraag bij beiden is:
hoe doe ik dit?
Stichting Buurthulp Oost
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Met deze ‘Hey Superbuur’ activiteiten hebben we een noemer gevonden waar in de
verschillende buurtbewoners iets gemeenschappelijks hebben. We zien dat iets nieuws
leren hen triggert om ergens naar toe te komen en dat als ‘het buurtgevoel’ op onze
activiteiten aanwezig is ze zeker gemotiveerd zijn om te komen. Die twee elementen
combineren we in deze twee onderstaande activiteiten:

Masterclasses
Hey Superbuur Masterclasses
- Wat? Met vertrouwenspersonen en vrijwilligers uit de buurt, dus van zowel Buurthulp
Oost maar ook vanuit andere organisaties die we kennen door onze samenwerking
in Samen Vooruit zoeken we naar thema’s die we belangrijk vinden. Vooral al
opgeleide vertrouwenspersonen kunnen zo hun ontwikkeling verder doormaken
vanuit hun eigen behoeftes en nieuwsgierigheid.
- Waar? Javastraat 118 is beschikbaar, maar in overleg met de vertrouwenspersonen
bepalen we de plek, dus dat kan ook prima ergens anders in Oost zijn.
- Met wie?
- Samen Vooruit
- Wanneer?
- Drie masterclasses op drie verschillende data in het voorjaar en najaar in de
avond.

Hey Superburendag
Hey Superburendag
- Wat? Een evenement op Nationale Burendag waarbij we inzetten verbinden,
gezelligheid en het laten zien dat je buren helpen iets hartstikke leuks is. We
organiseren workshops: hoe ben ik een goede buur?, sjoelen, dammen, stoepkrijten,
Samen koken/ bakken, zetten in om bewustzijn rondom diversiteit, handwerken,
samen lezen, talkshow en diploma uitreiking nieuwe vertrouwenspersonen Buurthulp
Oost. Er zal muziek zijn en aan het eind een maaltijd.
- Waar? Javastraat 118
- Met wie?
- Samen Vooruit
- DCO
- Leefgemeenschap + Elthetokerk
- Culturele Apotheek
- Protestantse Diaconie Amsterdam
- Wanneer?
- zaterdag 23 september 2023
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Buurthulp Oost – 10 jaar
Sinds 2013 is Buurthulp Oost actief om buren te verbinden aan buurtgenoten die hulp of
een luisterend oor nodig hebben. Buurthulp Oost is ontstaan vanuit stichting KIWOS, wat
staat voor ‘kinderwerk op straat’. Vanaf 2013 is de werkwijze veranderd en is Buurthulp
gaan werken met vrijwilligers uit de buurt, die opgeleid worden tot vertrouwenspersoon.
Om te vieren dat Buurthulp Oost 10 jaar actief is in de Indische Buurt met het verbinden
van buren, geven we hier vanaf september 2023 volop aandacht aan, met een doorloop
tot in 2024. We starten met de Burendag in september. In de daaropvolgende maanden
bieden we activiteiten aan die kenmerkend zijn voor Buurthulp Oost en waarbij de
verbinding gelegd wordt tussen verleden, heden en toekomst. Te denken valt aan een
Bring Your Own Meal- reeks, een masterclass over de presentiebenadering en een
creatieve presentatie van verhalen uit de afgelopen 10 jaar.

Storytelling
Ook in 2023 gaan we meer naar buiten toe treden en inspireren. Hierbij gaan we inzetten op
meer PR en onderzoeken hoe we aan storytelling kunnen gaan doen. Wij zien zoveel goede
dingen gebeuren die je niet op het nieuws ziet; wij willen die verhalen niet onopgemerkt
laten. Het is echt de moeite waard voor alle Amsterdammers om op de hoogte te zijn van de
mooie dingen die gedaan worden door hun buurtgenoten en zien wat de kracht is van
mensen, ook als het even wat minder gaat. En dat het vaak uiteindelijk goed komt.
In 2022 hebben we zo’n 20 verhalen opgehaald van zowel vrijwilligers en hulpvragers voor
de expositie die we hadden tijdens het Indische Buurtfestival op 3 september. Deze foto’s en
verhalen werden heel goed ontvangen en stimuleren om storytelling structureel op te nemen
in ons PR-plan. Om ons hierin te ondersteunen, werven we een stagiair Communicatie die
onze wensen kan omzetten tot een communicatieplan.
Het 10-jarig bestaan van Buurthulp Oost is een mooie gelegenheid om aandacht te
genereren. Er is al langer behoefte aan een promotiefilmpje waarin we in een paar minuten
in beeld brengen wie we zijn en welke activiteiten we hier in de buurt aanbieden.
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Begroting
Kosten
Directe salariskosten activiteiten (1,2 FTE)
Materiele kosten activiteit / projectkosten
Directe huurkosten activiteit

€
€
€

89.609
7.000
6.600

Indirecte salariskosten (management- en bureauondersteuning via Diaconie)

€

6.787

Automatiseringskosten
Anders, te weten:
Bestuurskosten: € 450
Vrijwilligerskosten € 2.500
Marketingskosten: € 3.250
Kantoorbenodigdheden: € 500
Totaal kosten

€
€

3.720
6.700

€

120.416

Baten
Eigen bijdragen deelnemers
Giften, donaties en fondsen
Inkomsten andere opdrachtgevers

€
€
€

25.000
10.416

Andere inkomsten (financiële bijdrage Diaconie)

€

25.000

Inzet eigen middelen
Gevraagde subsidie Gemeente Amsterdam

€
€

60.000

Overige kosten (overhead), waaronder

Toelichting begroting Stichting Buurthulp Oost
Stichting Buurthulp Oost huurt tegen maatschappelijk tarief kantoor en ontmoetingsruimte
van de Elthetokerk. De stichting leent haar medewerkers (0,78 FTE) in bij de Protestantse
Diaconie Amsterdam.
Met deze constructie borgen we een arbeidsrechtelijke zekere positie van het personeel, en
bevorderen we uitwisseling met een breder professioneel team van medewerkers van de
Diaconie, dat actief is op de locatie van Buurthulp Oost en in andere Amsterdamse buurten.
De Diaconie verleent Buurthulp Oost daarnaast HR-, management- en administratieve
ondersteuning, waarvoor een doorbelasting is opgenomen in deze begroting. Daarnaast
ondersteunt de Diaconie het project met een financiële bijdrage van €25.000 in 2023.
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In de voorgaande jaren deed Stichting Buurthulp Oost een beroep op een garantstelling van
de Diaconie voor financiële tekorten. De Diaconie kan dat niet in dezelfde mate blijven doen
en zoekt met de stichting naar andere bronnen van financiering om dit belangrijke werk in
Amsterdam Oost een sterke basis te geven.
Om zowel het basiswerk kwalitatief goed te houden, alsmede de aanvullende initiatieven te
kunnen ontplooien, acht de stichting het noodzakelijk om de personele formatie uit te
breiden tot 1,2 FTE in 2023. Deze personele formatie is conform het bereik (aantallen
hulpvragen, hulpbieders) en de impact van Buurthulp Oost. Daarnaast is het een
voorwaarde om de gewenste kwaliteitsimpuls te geven.
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