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VOORWOORD
Wat zijn we met veel mensen in Amsterdam, meer dan achthonderdduizend! In theorie genoeg mensen om je nooit eenzaam te hoeven
voelen. Maar iedere keer als ik cijfers zie van mensen die kampen met
ernstige eenzaamheid schrik ik daarvan. In de buurt waar ik woon, in
Amsterdam Noord, is eenzaamheid op de kaart een donkerblauwe vlek.
Dat is dezelfde buurt waar ik mijn netwerk heb, waar mijn moeder woont,
een goede vriendin om de hoek, waar ik zing in een koor en waar ik elke
woensdagavond bij mijn buren mag aanschuiven voor een heerlijk maal.
Het rare is dat die werelden gewoon naast elkaar bestaan. Je ziet het niet
altijd, je moet het weten. Dan stel ik me voor dat ik ergens woon waar
ik geen netwerk heb, waar ik de taal niet spreek, waar ik de mores niet
ken. Hoe heerlijk is het dan als er een buurvrouw bij je langskomt om je
wegwijs te maken met de taal en in de buurt?
Hoewel er steeds meer (gemeentelijke) initiatieven zijn om laagdrempelige
taallessen in de wijk aan te bieden, blijft de vraag naar onze thuislessen
onverminderd groot. In samenwerking met partners in de stad weten we
hoe we vrouwen, die geïsoleerd leven, kunnen vinden en bereiken. Wij
zijn er speciaal voor deze vrouwen en voor de vrijwillige buurvrouwen die
hen helpen met het leren van de taal en met het opbouwen van een eigen
netwerk. De vertrouwensband die zo vaak ontstaat kan een verrijking voor
beiden betekenen. De medewerkers van het ABC zetten zich met hart en
ziel in om deze ontmoetingen te organiseren en faciliteren.
In dit jaarverslag kun je lezen wat we het afgelopen jaar met z’n allen
hebben gedaan en bereikt. Zo is Amsterdam weer een stukje rijker
geworden aan sociale contacten, verbinding en acceptatie en dat allemaal
door Nederlandse les aan huis.
Taal verbindt Amsterdam.

Lisette Forrer
Directeur Amsterdams Buurvrouwen Contact

AMS T E R D A M S BU U RV ROUW E N C O NTAC T

B

ij het ABC geven vrijwilligers Nederlandse les aan anderstalige geïsoleerde
Amsterdammers om ze zo te helpen zelfstandig hun weg te vinden in de Nederlandse
samenleving. Het ABC geeft les in een thuisomgeving of in kleine groepjes aan mensen
die weinig buitenshuis komen en nog geen Nederlandse les kunnen of durven volgen bij
het reguliere taalaanbod.
Er wonen vrouwen in Nederland die, in het land waar zij vandaan komen, nooit naar
school zijn geweest. Sommigen kunnen niet lezen en schrijven in hun moedertaal.
Tegelijkertijd zijn de meeste vrouwen verplicht om hier het inburgeringstraject te
doen. Maar hoe pak je dat aan als je niet gewend bent om te studeren? Vaak kunnen
deze vrouwen niet meekomen in de les. Het ABC biedt hen persoonlijke begeleiding,
bijvoorbeeld door samen huiswerk te maken of de spreekvaardigheid te oefenen. Ook
factoren zoals trauma’s, fysieke en/of psychische problemen kunnen het leerproces
belemmeren. Aandacht en maatwerk is dan essentieel.
De sociale component van de bezoekjes is waardevol, zowel voor de vrijwilliger als voor
de vrouw die les krijgt. Bij het ABC gaat het dus om meer dan alleen taalles. Koppels
brengen bijvoorbeeld ook een bezoek aan een bibliotheek of buurthuis. Doordat
vrouwen hun weg in de stad en maatschappij beter kunnen vinden, vergroten zij hun
zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

S P E C I A L E P R O JEC TE N
De afgelopen drie jaar heeft het ABC met steun van verschillende fondsen een aantal
nieuwe doelgroepen kunnen bereiken.

G R O E P JE S
De groepslessen die door Kansfonds zijn gesteund zijn een succes gebleken. De gemeente
heeft in navolging van dit initiatief besloten om lessen in kleine groepjes te steunen.
Vanaf 2020 bieden we opnieuw door de hele stad de gelegenheid om aan te sluiten bij
laagdrempelige taalgroepjes. Vrouwen kunnen hier onderling contacten leggen en zich
voorbereiden op een doorstroom naar regulier taalonderwijs.

MANNEN
Een project met wat wisselende ervaringen is het project ‘mannen’. Een aantal jaar
geleden was de vraag naar individuele begeleiding voor mannen actueel, ook door de
stroom vluchtelingen en asielzoekers die Nederland bereikte. Inmiddels is de vraag wat
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afgenomen, maar deze mannen blijven we helpen als zij in die mate kwetsbaar zijn dat zij
gebaat zijn bij individuele begeleiding of lessen in kleine groepjes.

V R O U W E N Z ON D E R V ER B LIJFS VERGUNNING
Vrouwen zonder verblijfsvergunning hebben vaak een onzeker bestaan en beperkte
mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij. Zij kunnen enorm geholpen zijn met
een taalvrijwilliger. Wij blijven deze doelgroep dan ook ondersteunen. Haella, Fundatie
Sobbe van Santheuvel en ROCAK hebben de afgelopen jaren bijgedragen om specifiek
deze vrouwen een stap verder te helpen.

E XT R A T R A JEC TE N
Oranje Fonds heeft het ABC de mogelijkheid geboden om vrouwen die niet in
aanmerking kwamen voor een door de gemeente gesubsidieerd traject verder te helpen
met taalles. Daarvan hebben we de afgelopen jaren veel vrouwen kunnen helpen.
Bijvoorbeeld vrouwen die al langer in Nederland zijn en hun inburgeringsexamen jaren
terug hebben gehaald, maar door omstandigheden zich niet verder hebben kunnen
ontwikkelen en vaak veel weer zijn vergeten. Wij helpen hen de draad weer op te
pakken.

V R O U W E N MET E E N V ER STA N DELIJKE BEPERKING
De pilot voor vrouwen met een verstandelijke beperking is dit jaar afgerond. Een
intensief programma voor een doelgroep die niet veel mogelijkheden heeft om de taal
te leren. Het ABC werft ook komend jaar fondsen om een aantal vrouwen, dat makkelijk
buitenbeeld raakt en geen aansluiting kan vinden bij het reguliere taalaanbod, te helpen
met een taalvrijwilliger.

BEP
“ Deze dappere, slimme krachtige vrouw begeleidde ik na een heel
zware periode in haar leven naar het inburgeringsdiploma. Onlangs
trof ik haar in de tram. Trots vertelde ze me dat ze werk heeft en voor
zichzelf en haar vier kinderen zorgt.
Niet alleen zij is blij, maar ik heb daardoor een voldaan gevoel en er
een heel lieve vriendin bij!”

HOOG T E PU N TEN IN 2019
TROTS
Onze deelnemers zijn vaak trots op wat zij bereikt hebben met de lessen, zitten lekkerder
in hun vel en zijn beter in staat om mee te doen in de maatschappij. Zij krijgen door de
lessen inzicht in hun eigen mogelijkheden, verkennen hun directe omgeving, maken een
praatje met de buren en ouders kunnen met de leerkracht de schoolresultaten van de
kinderen bespreken. Meer dan de helft van de lesnemers stroomt door naar een activiteit
buitenshuis zoals vrijwilligerswerk in een buurthuis of school, een opleiding of betaald
werk. De mogelijkheden zijn er en komen binnen hun bereik. Hun bewegingsvrijheid in
de wereld groeit! En daar zijn wij dan weer trots op.

Sterker

R

abiaa kwam via de basisschool van haar dochter in de groepsles van
het het ABC terecht. Ze kende wel wat moeders, maar had met niemand
echt contact. Ook was ze zich niet bewust van de mogelijkheden in de
buurt om deel te nemen aan activiteiten. Ze wilde al langer “iets doen”,
maar wist niet wat en waar. Doordat ze niet lekker in haar vel zat door een
moeilijke situatie, lukte het niet goed om nieuwe stappen te zetten. In de
groepsles kon ze deze negatieve spiraal doorbreken. Het deed haar goed
om onder de mensen te zijn en zich te concentreren op de taal, in plaats
van persoonlijke zorgen. Ook heeft ze door de buitenles kennisgemaakt
met andere vrouwen en haar buurt beter leren kennen. Zo weet ze nu het
buurthuis en de bibliotheek te vinden. Daarnaast heeft ze via een andere
lesneemster meer informatie gekregen over de mogelijkheden om te gaan
werken in de thuiszorg. Hoewel ze het spannend vond de stap te zetten,
heeft ze zich met enige aanmoediging en hulp van haar medecursisten en
de docent voorbereid op haar sollicitatie. Nu zorgt ze niet alleen voor haar
kinderen en het huishouden, maar ook voor anderen die deze zorg niet meer
zelf kunnen dragen. Ze voelt zich sterker en meer zelfredzaam en heeft in
haar werk de mogelijkheid om haar Nederlands te blijven oefenen.

S AG HAR
“Bep is aardig zij helpt mij met Nederlands praten. Ik was bang om
met mensen te praten maar nu ben ik niet bang meer. Ik probeer te
praten met Bep. Super!”
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Vertrouwensband

H

et isolement van Zina is groot, zij brengt de kinderen naar school, maar
spreekt of ziet verder niemand. Zij kent geen andere ouders, geen buren,
heeft geen vriendinnen en is extreem verlegen. De vrijwilliger is de enige
vrouw die zij kent en waarmee zij Nederlands kan spreken. Er is tijd nodig
om een vertrouwensband met de vrijwilliger op te bouwen. Uiteindelijk
weet zij de vrijwilliger te vertellen dat zij heimwee heeft naar haar familie
in het thuisland. De druk die zij zichzelf oplegt om Nederlands te leren is
zo groot dat het daardoor in eerste instantie niet wil lukken. Maar in de
loop van de tijd kan zij zich meer openstellen, zet zij kleine stappen, krijgt
meer zelfvertrouwen, meer plezier in het leren. De vrijwilliger merkt dat zij
vrolijker is, uitdagingen aangaat en kleine gesprekjes in het Nederlands
voert. De thuislessen dragen bij aan haar ontwikkeling, vergroten haar
wereld en helpen haar om zich thuis te voelen en mee te doen in Amsterdam.

Opgebloeid

H

oewel zij al bijna 30 jaar in Nederland woont, spreekt Fatima nog bijna
geen Nederlands. Zij heeft veel lichamelijke klachten. Sommige klachten
lijken psychosomatisch te zijn. Nu haar man is overleden, blijkt dat zij zich
niet alleen kan redden. Zij heeft last van angsten en is bang om te verdwalen
buiten haar eigen straat. Het lijkt onwerkelijk; voor deze vrouw is het realiteit.
Zij is analfabeet en is zich daarvan pijnlijk bewust. Haar broers gingen
naar school, vertelt ze, maar zij moest thuis blijven. Ze voelt zich niet
alleen onmachtig: ze schaamt zich. Schaamte omdat ze geen Nederlands
spreekt, niet kan lezen, geen klok kan kijken en niet kan rekenen.
Als zij enkele maanden met de vrijwilliger onderweg is, lijkt zij een compleet
andere vrouw te zijn geworden. Zij is opgebloeid, ze praat honderduit in korte
zinnetjes Nederlands. Vertelt dat zij wil leren om met haar kleinkinderen te
appen, dat ze met de buitenles naar de Dappermarkt is gegaan, hoe zij leert
over wisselgeld en hoe graag en hoe veel ze nog wil leren en doen.

Intelligent

M

H ILDA
“ Zelfredzaamheid vergroten bij de vrouwen,
sociale contacten verbeteren. Geweldig om
’t te doen.”

eer dan een half jaar geleden is er een
intake geweest met Amina. Voor ons zit
een intelligente vrouw die het zelf erg lastig
vindt dat zij niet direct kan communiceren, maar
alleen via haar man. Zij schaamt zich daarvoor
en heeft hierdoor geen contacten buitenshuis.
Zij wil graag met verschillende culturen in
aanraking komen, omdat ook zij en haar man uit
verschillende landen komen. Een klein jaar later
is ze naar musea en het buurthuis geweest,
volgt zij conversatieles in de wijk en heeft zij
het gesprek met het UWV voorbereid waarin zij
haar wens om met bejaarden te werken goed
kan verwoorden. Grote stappen in afzienbare
tijd. We zijn ontzettend trots op haar en zij is er
zeker van dat dit zonder de individuele aandacht
en maatwerk van het ABC niet gelukt zou zijn.
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Vasthoudend

S

inem ligt in scheiding, woont in een opvanghuis en weet niet waar zij
uiteindelijk kan wonen met haar kinderen. We doen er alles aan om
blijvend met haar in contact te zijn en geven niet op. We zorgen voor een
lesgever die wat flexibeler is voor het geval zij gaat verhuizen. De momenten
dat zij kan leren grijpt Sinem met beide handen aan. Aan het einde van het
traject lukt het haar om door te stromen naar een taaltraject buiten het
ABC. Ook lukt het haar om vrijwilligerswerk te vinden in de richting van
haar droombaan.

BUDAI
	
“Ik vind het een goed idee voor de immigranten, goed voor
de mensen die niet naar school gaan. Het feliciteren van
alle vrijwilligers. En bedankt voor de lessen.”
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Buurtbarbecue

S

uzanna woont sinds kort in Amsterdam. Na een moeilijk periode
en een scheiding woont zij alleen met haar dochtertje van negen in
een appartement op driehoog in Zuid. Ze kennen helemaal niemand in
Amsterdam en haar dochter vindt het maar niets om naar een nieuwe
school te gaan. Ze kennen één speeltuin in de buurt, maar daar komen
alleen peuters en kleuters. Suzanna leert zelfstandig de Nederlandse taal,
op de laptop en uit een boek. Maar: met wie kan ze praten om de taal te
oefenen? Bij de eerste afspraak met haar taalmaatje, wordt ze meteen
uitgenodigd voor de buurtbarbecue die gepland staat later die week. Er zal
een springkussen zijn voor de kinderen en iedereen neemt wat lekkers mee.
Suzanna reageert wat terughoudend, ze vindt het spannend om nieuwe
mensen te ontmoeten en wil niet dat mensen haar raar of zielig vinden.
Na bemoedigende woorden van de vrijwilliger en de belofte dat zij niets
over haar achtergrond zullen delen maar gewoon aanschuift als buurvrouw,
besluit ze toch gaan. De barbecue blijkt een groot succes en haar dochter
heeft leeftijdsgenoten leren kennen met wie zij kan spelen. Het leskoppel
werkt ijverig aan grammatica zodat Suzanna mooiere zinnen leert maken
en zich zekerder voelt als ze Nederlands spreekt en schrijft. “Ik ben zo blij,
ik wil alles leren in Amsterdam en Rosan helpt mij!”

MIE K E
	
“Ik kwam al enige tijd als taalcoach bij een Nepalese
lesneemster. Na een aantal lessen opende zij een kastdeur
in de huiskamer. Daar achter kwam een uitgebreid
Boeddhistisch ‘huisaltaar’ tevoorschijn. Zomaar op een
namiddag op een flat in Amsterdam Noord. Een wereld
opende zich.
Je wilt iets nuttigs doen met je belangstelling voor taal en
inburgering en een steentje bijdragen aan de integratie
van nieuwe Nederlanders. Iedere ontmoeting met een
lesneemster is weer een uitdaging. Je verbreedt je horizon.
Je leert misschien wel meer van je lesneemster dan zij van
jou….Zo kan het ook.”
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B E Z O E K W ETH O U D ER MOOR MAN
Een hoogtepunt was het bezoek van Wethouder Marjolein Moorman bij het ABC. Daar
is echt naar uitgekeken. Alle ingrediënten voor een goede bijeenkomst waren daar:
koffie en thee, gebakjes, baklava meegebracht door Rouz, rozen en als belangrijkste
aanwezigen natuurlijk de leskoppels. De wethouder nam de tijd om echt in gesprek
te gaan met de vrouwen. Het belang van de lessen en het persoonlijke contact tussen
vrijwilligers en lesnemers is heel duidelijk over het voetlicht gebracht. Later schreef zij op
social media: “Mooie indrukwekkende verhalen bij het Amsterdams Buurvrouwen Contact
over hoe vrouwen elkaar helpen om de taal te leren en mee te doen in Amsterdam
#taalverbindt. “
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O R G A N I SATIE
W I E Z I JN ON ZE V R IJWILLIG ERS?
Onze vrijwilligers zijn betrokken Amsterdammers. Rond de 200 vrijwilligers geven
thuislessen. Daarnaast zijn er ca. 50 vrijwilligers met coördinerende taken die leskoppels
begeleiden, intakers, er zijn trainers die de basistraining en verdiepende workshops
geven aan (nieuwe) vrijwilligers, de PR-vrijwilligers verzorgen de nieuwsbrief, kantoorvrijwilligers voor de (financiële) administratie, de werving en het lesmateriaal.
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STAGIAIRS BASISTRAINING
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BESTUUR
Ons bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

TEAM ABC
De dagelijkse leiding is in handen van Lisette Forrer.
Er zijn vier coördinatoren betrokken bij ABC.

BESTUUR

Bestuur ABC v.l.n.r. Astrid de Groot, voorzitter | Meike Korpershoek, secretaris | Marinus Spillenaar Bilgen,
penningmeester | Martine Fransman | Jeannette Prins

TEAM ABC

Team ABC v.l.n.r. Bianca Klein, regiocoördinator | Lisette Forrer, directeur | Linda Dunharden, bureaucoördinator | Brick de Sain, regiocoördinator | Sara Hoefnagel, regiocoördinator.

C O M I T É VA N A A N B EV E LIN G
Ons comité van aanbeveling bestaat uit de volgende mensen die het werk van het ABC
een uitgesproken warm hart toedragen:
Ivo de Wijs, tekstdichter en presentator
Funda Müjde, cabaretière en actrice
Naema Tahir, schrijfster

COMITÉ VAN AANBEVELING

COLOFON
Tekst: Lisette Forrer en ABC-coördinatoren Foto’s: Liesbeth Dingemans, liesbethdingemans.nl
Foto’s: pagina 13: Wikimedia commons, Vormgeving: Caroline Hogervorst, ch-ontwerp.nl
De namen van de lesneemsters die in de tekst zijn genoemd zijn in verband met privacyoverwegingen gefingeerd.
De foto’s van de leskoppels staan los van de persoonlijke verhalen.
© 2020 Stichting ABC
www.abcamsterdam.org | info@abcamsterdam.org | Begijnhof 31 | 1012 WT AMSTERDAM | 020 3202710
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R E S U LTA AT
A B C - W E E T JE S

ruim 450
aanmeldingen

332
intakes

320
taaltrajecten

250
vrijwilligers

2019

2018

BATEN

344.126

382.519

LASTEN

315.326

381.484

28.800

1.035

-486

-419

28.316

615

FINANCIEEL
STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BEDRIJFSRESULTAAT
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
TOTAAL

De volledige jaarrekening is gepubliceerd op www.abcamsterdam.org.

