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2020 in vogelvlucht 
 
2020 was het jaar waarin onder meer 
 
… Samen Sterk Vrouwen West (SSVW) vanwege corona veel activiteiten noodgedwongen 
een tijdlang stil moest leggen.  
 
… SSVW is begonnen met het koken van gratis maaltijden voor de mensen in Westerpark die 
dat nodig hebben: tijdens de ramadan werd er dagelijks gekookt, de rest van het jaar op 
dinsdag. 
 
… weer vele vrouwen uit Westerpark bij SSVW ondersteund werden bij papieren of andere 
ingewikkelde situaties. 
 
… de buurtkamer De Bijenkorf, waar SSVW het beheer over heeft, in een frisse nieuwe jas 
werd gestoken, dankzij een subsidie van het Oranjefonds. 
 
… SSVW van stadsdeel West een extra subsidie kreeg voor een nieuwe professionele keuken. 
 
… de website van SSVW helemaal is vernieuwd, mede dankzij een subsidie van het 
Oranjefonds.  
 
… Nora Aamour en Darifa Benhadhoum, de vrouwen achter SSVW, door Adelheid Roosen 
gevraagd werden voor een theaterproject. 
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1. Over Samen Sterk Vrouwen West 

 
Visie  
Stichting Samen Sterk Vrouwen West is een organisatie voor en door vrouwen uit 
Amsterdam West met als doel het activeren en empoweren van kwetsbare vrouwen zodat 
ze  volwaardig kunnen meedoen aan de Amsterdamse en Nederlandse samenleving. 
  
Missie  
De missie van SSVW is het activeren en emanciperen van kwetsbare en verborgen vrouwen 
in Amsterdam West(-erpark). Dit bereiken we via activiteiten als wandelen en fietsen, 
themavoorlichtingen en trainingen, taal- en conversatieles,  computerles, naailes, 
kooklessen en creatieve activiteiten. Via het inloopspreekuur bieden we 1-op-1 
ondersteuning. Daarnaast doen we aan belangenbehartiging en bevordering van 
interculturele en interreligieuze ontmoetingen. 
  
Werkwijze 
Al meer dan tien jaar organiseert SSVW activiteiten met en voor vrouwen uit Amsterdam 
West. We zijn zoals je dat noemt ervaringsdeskundigen, we weten uit eigen ervaring hoe het 
is om de Nederlandse taal nauwelijks machtig te zijn en je eenzaam te voelen. We voelden 
onszelf ooit ook geïsoleerd. We weten dat je in zo’n situatie behoefte hebt aan een veilige 
omgeving, waar je jezelf kunt zijn, waar je kunt leren van elkaar en zo zelfvertrouwen 
opbouwt. Die omgeving bieden wij.  
 
Samen Sterk Vrouwen West is een organisatie voor en door vrouwen. Samen organiseren 
we veel activiteiten. Dat doen we met een groot team van vrijwilligers.  
 
De dagelijkse coördinatie is in handen van Nora, Darifa en Najat. Nora coördineert de 
activiteiten en stuurt de vrijwilligers aan. Darifa en Najat zijn verantwoordelijk voor de 
maatschappelijke ondersteuning, voor het spreekuur en de ambulante begeleiding. 
 
Organisatie 
Samen Sterk Vrouwen West is een stichting met een bestuur. Ons bestuur bestaat uit de 
volgende mensen: Marjo Kroese (voorzitter), Peter Faber-van der Horst (secretaris), Agnita 
Jorna (penningmeester) en Carlien Boelhouwer (algemeen bestuurslid). 
. 

2. Het aanbod aan activiteiten in tijden van corona 
 
Onze basisactiviteiten zijn onderverdeeld in zes verschillende programma’s: inloop, 
talentontwikkeling, gezondheid, veiligheid, informele zorg en armoedebestrijding. Althans zo 
was dat, maar toen brak de tijd van corona aan. We zitten daar nu nog middenin en 
sommige van onze activiteiten hebben we om die reden tijdelijk moeten staken, zoals de 
vrije inloop en de koffieochtenden, waar mensen onder het genot van een kopje koffie 
kennis met elkaar konden maken.  
 
2.1.Talentontwikkeling 
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Naairepair: Er komt net als andere jaren altijd heel veel naai- en verstelwerk op ons af. Men 
weet ons goed te vinden. Ook de bewoners van de aanpandige seniorenappartementen 
blijven naaigoed aanbieden.  
 
2.2. Gezondheid 
 
Wandelgroep: Vindt wekelijks plaats. We wandelen in het Westerpark. 5-7 deelnemers.  
 
2.3. Informele zorg 

Inloopspreekuur: Drie dagdelen per week houden we spreekuur. Hier kan iedereen die hulp 

nodig heeft bij bijvoorbeeld het invullen van formulieren, of het aanvragen van 

voorzieningen terecht. Het inloopspreekuur wordt gedaan door 2 vrijwilligers.  

2.4. Armoedebestrijding 

Gratis maaltijden: Elke dinsdagmiddag wordt er een uitgebreide avondmaaltijd gekookt en 
gratis uitgedeeld aan minima en anderen in Westerpark die een warme maaltijd kunnen 
gebruiken. Gemiddeld worden er elke dinsdag 200 maaltijden corona-proof uitgeserveerd. 
Tijdens de ramadan is er 4 weken lang dagelijks gekookt.  
 
Tot slot 
 
2020 was geen makkelijk jaar, voor niemand. SSVW heeft het roer ook enigszins om moeten 
gooien. We zijn ons meer op armoedebestrijding gaan richten en het koken van gezonde 
maaltijden. En van het een kwam het ander: we bleken goed in koken, we draaiden er onze 
hand niet voor om, om voor 200 mensen een maaltijd klaar te maken, dus, dachten we,  
waarom beginnen we geen buurtkeuken in de buurtkamer? Een buurtkeuken waar we 
workshops kunnen houden naast maaltijden uitserveren, waar we mensen kunnen opleiden, 
waar we buurtbewoners voor een lage prijs een gezonde maaltijd voor kunnen zetten. We 
zochten overleg met het stadsdeel en het project Buurtkeuken was geboren, een project dat 
we in 2021 uit gaan voeren.  
 

3. Buurtkamer in eigen beheer 
 
Vanaf begin 2019 beheert SSVW de buurtkamer, hoek Van Limburg Stirumstraat/De 
Wittenkade. SSVW is daarmee officieel huurder van deze ruimte. In 2020 hebben we net als 
in 2019 van zowel de Gemeente Amsterdam als Rochdale, de verhuurder, een bijdrage 
gekregen om de huurlasten te kunnen voldoen. Dankzij een subsidie van het Oranjefonds en 
de stichting De Koperen Knoop hebben we de buurtkamer in 2020 kunnen renoveren 
 
4. Samenwerkingspartners 
 
SSVW heeft in 2019 onder meer samengewerkt met:  

• De Gemeente Amsterdam. De gemeente is onze grootste opdrachtgever en staat 
garant voor de financiering van ons basisaanbod aan activiteiten. 
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• Stuurgroep/werkgroep Huiselijk Geweld van de Gemeente Amsterdam. SSVW is 
vanwege het grote netwerk gevraagd deel te nemen aan dit stedelijke platform.  

• Netwerk Blue, idem. Een iets meer lokaal netwerk met als belangrijkste focus 
huiselijk geweld. 

• GGZ: stuurt vrouwen naar ons door met eenzaamheidsproblematiek.  

• Vrouwenacademie West, een platform voor vrouwenorganisaties en bewoonsters 
uit Amsterdam West. Onze activiteiten staan op de website van de VAW. We denken 
mee bij de bijeenkomsten van de VAW.  

• de Nassaukerk, een open, levendige en buurtgerichte geloofsgemeenschap.  

• Combiwel, het sociale loket in Westerpark 

• Adelheid Roosen, SSVW is gevraagd mee te werken aan een theaterproject.   
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5. Financieel jaarverslag 
 
6.1. Rekening en verantwoording 
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6.2. Balans 
 
 

 


