	
  

	
  

Samen veel gedaan
Jaarverslag 2016 Stichting Samen Doen
Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Stichting Samen Doen. Op 8 juli 2016 is de stichting “Samen
Doen” opgericht in Tilburg.

1.

Aanleiding en inspiratie tot oprichting Stichting Samen Doen

Ook in onze regio worden vluchtelingen opgevangen en zijn er nieuwkomers gehuisvest. Als
vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben gekregen en, of nog in een AZC verblijven of al
verhuisd zijn naar eigen woning, dan blijkt dat er vooral behoefte is aan activiteiten, het leggen van
contacten en het maken van een duurzame verbinding tussen de lokale gemeenschap en (jonge)
statushouders en vluchtelingen. Het is voor iedereen van groot belang dat vluchtelingen en
nieuwkomers echt meedoen in de samenleving.
De directe aanleiding om tot actie over te gaan was de RFO (Regionaal Fondsen Overleg) bijeenkomst
in april 2016, bij de Rabobank Tilburg, met als thema Vluchtelingen. Hier zijn we geïnspireerd en
uitgedaagd om daadwerkelijk iets te gaan doen.
Onze insteek is om aanvullend te zijn op bestaande initiatieven en nieuwe manieren te zoeken om
contact en verbinding tot stand te brengen. Wat er al gebeurt is prima. We werken daarom samen met
bestaande initiatieven en organisaties en doen geen dingen dubbel.
Doel van de Stichting Samen Doen
De Stichting Samen Doen zet zich in voor het tot stand brengen van verbinding en participatie van
vluchtelingen en nieuwkomers met lokale bewoners, met als doel één samenleving, waarin alle
mensen mee kunnen doen.

2.

Activiteiten en projecten

Terugkijkend op 2016 zien we dat we in het eerste half jaar al heel veel bereikt en gedaan hebben.
Niet alleen zijn er veel activiteiten georganiseerd maar ook is er met veel mensen en organisaties
contact gelegd. Hieronder geven we een overzicht van onze activiteiten.
Projectkoor
Het eerste project waar we ons op gericht hebben is het opzetten van een projectkoor. Het koor
bestaat uit nieuwkomers en statushouders en uit mensen uit de lokale gemeenschap. Het gaat om
samen muziek maken om zo verbinding tot stand te brengen tussen ‘oude’ en nieuwe bewoners van de
stad en wijk. Muziek verbindt en is universeel. Muziek heeft geen taal nodig om elkaar te leren kennen
en begrijpen.
Om bekendheid te geven aan het koor en nieuwkomers hiervoor te interesseren en te werven zijn er
op verschillende locaties workshops ‘Samen muziek maken’ georganiseerd.
www.samendoen.nu
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Workshops Samen muziek maken
Onder leiding van dirigent en zanger/gitarist Wim Koevoets hebben we vanaf september 2016 elke
week workshops georganiseerd in het AZC (Kruisvaardersstraat, Tilburg), in de taalgroepen van het
MST en in de taalgroepen van SNV taalschool. Deze workshops waren een mooie gelegenheid om
elkaar te ontmoeten, met elkaar kennis te maken en met elkaar muziek te maken. Daarnaast waren de
workshops bedoeld om mensen te werven voor het op te richten projectkoor.
Optredens en activiteiten
RABO toer
Op 4 november is er een optreden verzorgd voor een delegatie van Rabobank Tilburg in het kader
van werkbezoeken van de Rabobank. Met vluchtelingen, van Syrische en Afghaanse afkomst, zijn er
liederen uit deze landen vertolkt. Tijdens deze bijeenkomst heeft de Stichting een cheque van 5000,van de Rabobank ontvangen als ondersteuning voor het muziekinitiatief.
Broodje Aap & Linke Soep
Op 9 december is er een speciale workshop gehouden tijdens een teamdag van Broodje Aap & Linke
Soep. Broodje	
  Aap	
  &	
  Linke	
  Soep	
  is	
  een	
  interculturele	
  lunchservice	
  waar	
  nieuwe	
  Tilburgers	
  	
  lunches	
  bereiden	
  
en	
  zo	
  meedoen	
  in	
  de	
  samenleving	
  en	
  in	
  contact	
  komen	
  met	
  oud	
  Tilburgers	
  en	
  het	
  bedrijfsleven.	
  	
  

	
  

Nieuwjaarsconcert Lion’s Club
Vermeldenswaardig is het eerste optreden in 2017 tijdens het Nieuwjaarsconcert van de Lion’s Club
op de Universiteit van Tilburg. Op 9 januari 2017 traden Wim Koevoets en Sarkes Tourbendian
(Afghaanse muziekdocent) hier op namens de Stichting Samen Doen. Tijdens de ontvangst hebben de
600 gasten kennisgemaakt met onze muziek en de Stichting.
Alle activiteiten en evenementen van de Stichting zijn laagdrempelig en (gratis) toegankelijk voor
iedereen.

3.

Vooruitblik 2017 en nieuwe projectvoorstellen

In het afgelopen half jaar zijn er ook al veel zaken in de startblokken gezet voor 2017.
Samen muziek maken
Vanaf 27 januari 2017 organiseren we elke vrijdagavond meezingavonden in samenwerking met De
Symfonie in de Symfonie. Dit wijkcentrum is gelegen in Noord waar veel statushouders gehuisvest zijn.
Via muziek leggen we verbinding tussen wijkbewoners.
In samenwerking met taalschool Delken&Boot gaan we, vanaf april, wekelijkse meezingbijeenkomsten
organiseren bij hen in het pand aan de Boomstraat, voorafgaand aan of aansluitend op de taallessen.
Ook zijn we in overleg met het Schakelcollege Tilburg om wekelijkse meezingbijeenkomsten aan te
bieden aan de leerlingen van het Schakelcollege. Naar verwachting kan dit starten vanaf april.
Arbeidsparticipatie
Meedoen in de samenleving is vooral ook een volwaardige plek op de arbeidsmarkt krijgen.
Nieuwkomers lopen tegen veel, verschillende, problemen aan.
We hebben concreet plannen uitgewerkt voor twee projecten: ‘Vakgenoten’ en project ‘Horeca’.
Voor het project Vakgenoten is het doel 20 statushouders toe te leiden naar een werkgever en te
matchen met een vakgenoot uit Tilburg die de statushouder introduceert in de sector. In het project
Horeca is het doel 15 statushouders toe te leiden naar een werkgever in de sector horeca, in
combinatie met een vakopleiding in een individueel leer-werktraject bij Afghaans restaurant Sarban.
www.samendoen.nu
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Voor beide projecten ligt een aanvraag voor financiering bij de gemeente Tilburg en de Stichting
Doen.

4.

Samenstelling Bestuur

Het bestuur bestond in 2016 uit:
- Ella Buijze - voorzitter
- Jolanda Westerlaken – secretaris
- Lisette Aarts - penningmeester
- Harry Kiwitz
- Rabia Alizadah
- Ria de Wit
- Annemiek van Puijenbroek
Bestuursleden verrichten de werkzaamheden voor de Stichting vrijwillig.

5.

Ondersteuning en lokale inbedding

De Stichting is in de startfase geadviseerd en/of ondersteund door (vertegenwoordigers van) een
groot aantal organisaties:
-

SNV Brabant Centraal
Stichting Ruimhartig Tilburg
Contour de Twern
Prins Heerlijk Tilburg
notaris Kantoor Daamen, De Kort, Van Tuijl
Van Spaendonck
Kompaan & de Bocht
Missionair Service Centrum Tilburg
Mill Hill College Goirle
2 College Vluchtelingen EOA/ISK AZC Oisterwijk
Jan van Besouwhuis Goirle
Lions Club Tilburg ‘Regte Heide’
Broodje Aap & Linke soep

En vele anderen.
Samenwerkingspartners
De begeleiding van de muziekoptredens, de workshops en het koor is in handen van Wim Koevoets,
zangdocent, dirigent en zanger/gitarist.
De meezingbijeenkomsten in 2017 worden georganiseerd in samenwerking met wijkcentrum De
Symfonie van Contour de Twern, taalschool Delken & Boot en het Schakelcollege.

6.

Communicatie

Er wordt gebruik gemaakt van de website www.samendoen.nu, e-mail: info@samendoen.nu en
Facebook.
Daarnaast zijn er flyers voor de workshops gemaakt en verspreid op locaties.
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7.

Financiering

Voor de financiering maakt de Stichting gebruik van fondsen, sponsoring, particulieren en gemeenten.
In november 2016 heeft de Stichting een startsubsidie van € 5.000,- ontvangen van de RABO bank
Tilburg.
Het Bergmansfonds te Tilburg heeft een subsidie van € 5.000,- toegekend.
De gemeente Tilburg heeft een toezegging gedaan van € 10.000,- voor het projectkoor.
Er wordt een ANBI status aangevraagd. De statuten van de stichting zijn reeds getoetst op de ANBI
status.

Datum vaststelling jaarverslag: 8 maart 2017, bestuursvergadering Stichting Samen Doen te Tilburg.
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