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Welkom bij ons overzicht over 2021. In dit verslag lees je wat het

Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC) dit jaar allemaal heeft

gedaan. Allereerst natuurlijk de 265 anderstalige geïsoleerde

vrouwen die les hebben gekregen. Hiervoor hebben we 86

nieuwe vrijwilligers geworven zodat het totaal aan actieve

vrijwilligers op 180 kwam. 

Het was geen makkelijk jaar voor onze vrijwilligers en onze

lesnemers. COVID-19 speelde een bepalende rol in de

(on)mogelijkheden om goed les te kunnen geven en contact te

houden met elkaar. Online werken is voor onze vrouwen geen goede

optie. Toch kijken we, met alle beperkingen, terug op een jaar waarin

we ons best hebben gedaan er wat van te maken. 

Naast het begeleiden en ondersteunen van alle leskoppels hebben

we ons onder andere bezig gehouden met: manieren van

vrijwilligerswerving, de trainingen voor vrijwilligers, het organiseren

van de viering van het 20-jarig bestaan, het ontwikkelen van een

nieuwe database, netwerkactiviteiten in alle stadsdelen en coaching

als team.

Veel leesplezier!

Op afstand verbonden

Ellen de Ruiter
Directeur Amsterdams Buurvrouwen Contact

Hartelijke groet,
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Amsterdams 
Buurvrouwen 
Contact
Wij zijn een non-profitorganisatie die al twintig jaar anderstalige

geïsoleerde vrouwen en vrijwilligers aan elkaar verbindt. 

RESULTATEN

Onderzoek is vaak gebaseerd op iets dat er al is. Citeer de belangrijkste referenties
die je hebt bekeken tijdens het uitvoeren van de studie.

Doelgroep
We zijn er voor vrouwen die hun huis niet uit kunnen of durven komen.

Er is bijvoorbeeld geen kinderopvang of er is sprake van psychische

en/of fysieke problemen. Hierdoor kunnen zij niet deelnemen aan

formeel taalonderwijs buiten de deur. Mede door de taalbarrière

ontbreekt het aan zelfvertrouwen om te participeren in de

Amsterdamse samenleving. Een lesgever aan huis biedt de uitkomst in

de vorm van wekelijkse een-op-een begeleiding.

Doel
Wij helpen anderstalige

geïsoleerde vrouwen

met het leren van de

Nederlandse taal. Deze

taalbeheersing wordt

gebruikt als middel om

de zelfredzaamheid te

vergroten.  

Werkwĳze
Wij koppelen vrijwilligers aan anderstalige geïsoleerde vrouwen in de

wijk. Samen gaan ze aan de slag met de persoonlijke leerdoelen. Er is

met name aandacht voor de spreekvaardigheid over de praktische

dagelijkse dingen. Lesnemers leren bijvoorbeeld een oudergesprek

of gesprek met de dokter voeren, een praatje met de buren maken,

voorlezen aan de kinderen of met de tram gaan. Deze focus op

zelfredzaamheid komt ook tijdens de buitenlessen aan bod,

bijvoorbeeld in de supermarkt, bibliotheek of het buurthuis. Ons

maatwerk en persoonlijke aandacht zorgen voor succes.

Resultaten
Niet alleen de

taalbeheersing en

zelfredzaamheid stijgen.

Ook het sociaal kapitaal

wordt vergroot en de

integratie en participatie

worden postief

beïnvloed.

Vrĳwilligerswerk is wederkerig
Lesgevers halen voldoening uit het vrijwilligerswerk. Ze doen kennis

op van een andere cultuur en groeien op persoonlijk vlak. Ook helpt

het contact voor sommigen tegen eenzaamheid. Daarbij voelen

vrijwilligers zich gezien en gewaardeerd naast hun betaalde baan of

is dit hun manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Het ABC

versterkt de 

 sociale cohesie

in de stad.

Belangrĳk!
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Amina kwam in Nederland zonder scholing. Ze
heeft zichzelf in korte tĳd de beginselen van de

Nederlandse taal aangeleerd. Nu wil ze haar
rĳbewĳs halen zodat ze met haar drie kinderen

op pad kan met de auto. Ik ben 18 jaar en ook
bezig met het rĳexamen. Dus nu oefenen we

samen voor de theorie!

Stella
Buurvrouw ABC
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Team
O R G A N I S A T I E
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BestuurKantoorvrijwilligers

Directeur, bureaucoördinator en regiocoördinatoren

In 2021 is afscheid genomen van een aantal medewerkers en er zijn

drie nieuwe mensen gestart: Ellen de Ruiter als directeur en Anne

Reijnders en Joana Lamptey als regiocoördinatoren. Het vaste team

bestaat nu uit zes parttime medewerkers. Tjitske Kooistra is in

november gestart als projectleider van het project

'Ongedocumenteerde Vrouwen'. Dit project loopt drie jaar.

Naast het vaste team van betaalde medewerkers kan het ABC niet

bestaan zonder haar bestuursleden, honderden vrijwilligers en

tientallen stagiaires. Zij zetten zich allemaal belangeloos in voor het

vergroten van de zelfredzaamheid van onze anderstalige geïsoleerde

lesnemers.

Iedere vrijwilliger zet zich in vanuit eigen passie en capaciteiten. De

vrijwilligers voeren verschillende functies uit, zo zijn er:

kantoorvrijwilligers, bestuursleden, intakers, lesgevers,

groepslesgevers en coördinatoren in de wijk. Ook zijn er twee ervaren

NT2-trainers die de basistrainingen en workshops voor de ABC-

Academie verzorgen. En twee redactieleden verzorgen de

maandelijkse nieuwsbrief in samenwerking met het team. 

Het bestuur is in 2021 tien keer bijeengekomen. Gespreksthema's in

het bestuur waren uiteenlopend. Allereerst de uitdagingen rondom

COVID-19: het had effect op het resultaat, op de aanwas van

vrijwilligers en het gaf onzekerheid over subsidies. Verder heeft het

bestuur zich gebogen over de IT, de decentralisatie van de subsidie,

een statutenwijziging, de wet WBR, fondsenwerving en de strategie

voor 2021 en verder. 



Online feest
Een grootschalige fysieke viering kon vanwege COVID-19 helaas niet

plaatsvinden. Maar het jubileum mocht niet onopgemerkt

voorbijgaan. Op donderdag 3 juni 2021 organiseerden we een online

feest voor onze vrijwilligers en samenwerkingspartners. Een moment

om samen te proosten en mijlpalen te vieren. Gasten op het

programma waren onder andere: wethouder Marjolein Moorman en

schrijver Mira Feticu. Ook was er muzikaal vermaak, leskoppels

deelden hun ervaringen en was er een quiz om de ABC-kennis te

toetsen. Voorafgaand overhandigden we persoonlijk de cadeaus en

versnaperingen bij de genodigden. 

Mirjam Meijs

In 1998 deed Mirjam Meijs, later oprichter en directeur,

vooronderzoek onder zelfhulporganisaties om er achter te komen of

er behoefte is bij anderstalige vrouwen om Nederlandse les te

krijgen. Er blijkt een enorme vraag! In 2001 start de stichting onder de

naam Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). De eerste

activiteiten worden georganiseerd en de eerste leskoppels gaan van

start. In de eerste jaren wordt het ABC gefinancierd vanuit kerken,

maar een paar jaar later volgt ook de Gemeente Amsterdam met

subsidie. De afgelopen twintig jaar zijn er ruim 8.000 leskoppels

gevormd, met als resultaat dat duizenden anderstalige geïsoleerde

vrouwen zelfredzaam zijn en zich kunnen redden in het Nederlands.

'Vrĳwilligers zĳn het goud van het ABC'

20 jaar ABC
J U B I L E U M

Online viering

Hoera! 

J A A R V E R S L A G 1 4

Prijswinnaar JudithCadeaus bezorgen per boot

En per fiets...



 Kleine stappen in huis worden grote stappen
buiten de deur. En buiten wachten kansen,

nieuwe ervaringen en persoonlĳke groei. Als
vrĳwilliger bouwt u een vertrouwensrelatie op

en begeleidt u die hele reis op een unieke en
onmisbare manier. U geeft mensen die van ver

komen, geloof in eigen kunnen, hoop en
perspectief. Dat is onbetaalbaar en ongelofelĳk
belangrĳk. Voor uw buurvrouwen, én voor de

stad. 

Marjolein Moorman
Wethouder Onderwijs, Armoede en Inburgering

Quote uit speech tijdens jubileumviering
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BELANGRIJK!

RESULTATEN

Onderzoek is vaak gebaseerd op iets dat er al is. Citeer de belangrijkste referenties
die je hebt bekeken tijdens het uitvoeren van de studie.

Werkwĳze
Wij koppelen vrijwilligers aan anderstalige geisoleerde vrouwen in de

wijk. Samen gaan zij aan de slag met de persoonlijke leerdoelen. Er is

met name aandacht voor de spreekvaardigheid bij de praktische

dagelijkse dingen. Lesnemers leren bijvoorbeeld een oudergesprek

of gesprek met de dokter te voeren, een praatje met de buren te

maken, voorlezen aan de kinderen of met de tram gaan. Deze focus

voor zelfredzaamheid komt ook tijdens de buitenlessen aan bod,

bijvoorbeeld in de supermarkt, bibliotheek of het buurthuis. Ons

maatwerk en persoonlijke aandacht zorgen voor succes!

Aanmelders
Anderstalige geïsoleerde

vrouwen zijn veelal niet

zelfredzaam en krijgen vaak

al hulpverlening. Zij worden

grotendeels aangemeld door

andere organisaties uit

Amsterdam.

257  
intakegesprekken

207 
een-op-een thuisles 

324 
aanmeldingen

38
vrouwen groepsles

19 lesnemers project
'Taalcoach'

Formeel taalonderwijs

Formele zorg

Gemeente Amsterdam

Maatschappelijke organisatie

Particulier

Dit jaar hebben honderden anderstalige geïsoleerde vrouwen

Nederlandse les gekregen van onze vrijwilligers. Ruim 38 vrouwen zijn

door de thuislessen gegroeid in taalbeheersing en zelfredzaamheid en

konden doorstromen naar een groepsles. In 2021 zijn er wederom

vrouwen na aanmelding, veelal particulier aangemeld, doorverwezen

naar ander passend taalaanbod omdat zij niet tot onze doelgroep

behoorden.

Lesnemers
A C T I V I T E I T E N  &  R E S U L T A T E N

Zie blz. 39

39.4%

28.3%

12.1%

12.1%

3
%
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Hiba heeft met haar man vĳf kinderen, één van
hen heeft een beperking. Met z'n zevenen wonen
ze in een kleine flat. Hiba is een heel vriendelĳke
en onzekere vrouw. Ze probeert echt haar best te

doen, maar haar situatie is best zorgelĳk. Ze
heeft ondertussen 600 uur school gehad en een
aantal examens gedaan, waarvoor zĳ is gezakt.

Maar ze is ook vaak niet aangekomen bĳ de
examens, omdat ze haar kinderen van drie
verschillende scholen moest ophalen en de

examen locatie vaak ver weg was. De tĳd dat ik er
ben, zorgen we vooral voor ontspanning. Ik gun

haar echt even dat momentje voor haar zelf.

Frouke
Buurvrouw ABC
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RESULTATEN

Onderzoek is vaak gebaseerd op iets dat er al is. Citeer de belangrijkste referenties
die je hebt bekeken tijdens het uitvoeren van de studie.

Reguliere activiteiten
Tijdens de basistraining werden nieuwe vrijwilligers klaargestoomd

voor hun werkzaamheden bij het ABC. Gedurende het jaar hebben

we regelmatig activiteiten georganiseerd voor vrijwilligers. Ieder

kwartaal was er een koffieochtend, waarbij we met elkaar in gesprek

gingen over bepaalde thema's. Ook konden vrijwilligers terecht bij

onze ABC-Academie. Vanwege de coronamaatregelen waren deze

activiteiten voornamelijk digitaal en minder frequent dan gewenst. In

2022 hopen we weer vaker samen te kunnen komen. 

4 
koffieochtenden

14 trainingen
ABC-Academie 

In 2021 hebben 180 vrijwilligers zich ingezet voor hun anderstalige

geïsoleerde buurvrouwen. We hebben 86 nieuwe vrijwilligers mogen

verwelkomen. Dit aantal ligt lager dan voorgaande jaren, de reden:

COVID-19. Tientallen vrijwilligers hebben hun werkzaamheden in

coronatijd on hold moeten zetten wegens een essentieel beroep

en/of kwetsbare gezondheid. 

Vrĳwilligers
A C T I V I T E I T E N  &  R E S U L T A T E N

28
basistrainingen

86
nieuwe vrijwilligers

ABC-Academie
Het ABC heeft haar eigen

academie. De ABC-Academie is dé

plek waar vrijwilligers hun kennis

kunnen vergroten. Onze ervaren

NT2-trainers geven verschillende

verdiepende workshops. Met

name de succesvolle training

'Activerend lesgeven' werd dit jaar

online veel bezocht.

actieve vrijwilligers

180

J A A R V E R S L A G 2 2
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Door COVID-19 was het ook dit jaar een uitdaging om het ABC fysiek

zichtbaar te maken. Het was wederom een combinatie van fysieke

kleinschalige activiteiten en online sessies, waarbij laatstgenoemde

de boventoon voerden. De activiteiten waren gericht op het

voorlichten, informeren, inspireren en enthousiasmeren van onze

huidige vrijwilligers én een manier om nieuwe vrijwilligers kennis met

ons te laten maken. Een aantal bijzondere momenten delen wij hier.

Vrĳwilligersactiviteiten
A C T I V I T E I T E N  &  R E S U L T A T E N

Indische Buurt Festival
Op zaterdag 4 september 2021 stonden we met een stand op de

initiatievenmarkt van het Indische Buurt Festival in Oost. Het was een

geslaagde dag vol bijzondere ontmoetingen, aanhalen en versterken

van netwerkpartners en tevens een manier om vrijwilligerswerk bij het

ABC te promoten onder potentiële vrijwilligers. Eén verhaal is ons erg

bijgebleven. Naast onze kraam stond een moeder met haar zoon

handgemaakte manden te verkopen. Opmerkelijk: deze mevrouw

bleek twee jaar geleden via via bij ons terecht te zijn gekomen, omdat

ze met haar zoontje op straat stond. Sindsdien krijgt ze Nederlandse

les van vrijwilliger Tessa, heeft ze onderdak en durft ze de deur uit! 

Picknick in Noord
Ondanks en misschien wel juist door COVID-19 was er een sterke

behoeften onder vrijwilligers in Noord om samen te komen. Op 19

augustus organiseerden we een picknick bij vrijwilligerscoördinator

Hilda op haar volkstuintje. Het was een gezellig samenzijn waarbij

ervaringen, tips en casussen werden uitgewisseld. 

2 4
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Webinar coronavaccinaties
De vaccinatiegraad onder anderstaligen bleek laag, vaak vanwege

onvoldoende toegang tot begrijpelijke informatie. Op vrijdag 8

oktober 2021 organiseerden we samen met GGD Amsterdam een

gratis webinar voor onze vrijwilligers.  Een GGD-arts gaf voorlichting

hoe anderstaligen te informeren en waar de beste informatie

geraadpleegd kan worden.

Nationale Vrĳwilligersdag
Op 7 december vierden we Nationale Vrijwilligersdag door onze

vrijwilligers in het zonnetje te zetten. We combineerden deze dag met

het oer-Hollandse Sinterklaasfeest. Al onze vrijwilligers ontvingen een

chocoladeletter met gedicht in de brievenbus. Op die manier lieten

wij onze waardering blijken voor al het onmisbare werk dat zij voor

ons doen.

Ook mochten we twee cadeaus weggeven namens de VCA: een

webinar van The School of Life en een meditatiesessie van De

Nieuwe Yogaschool. 

Social media advertentiecampagne

Vacaturebanken
Er zijn veel vacatures geplaatst op de vacaturebanken die het Oranje

Fonds en de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) hebben. Dit

heeft ook dit jaar weer veel nieuwe vrijwilligers opgeleverd.

J A A R V E R S L A G 2 6
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Hamza haar man is recent overleden. Nu staat ze
er alleen voor met drie zoons. Thuis spreken ze

alleen Arabisch en ook zĳn de buren en
hulpverlener Marokkaans. Hamza is

gemotiveerd om Nederlands te leren en ziet het
als noodzaak nu haar man is weggevallen. Ze kan

meer Nederlands dan ze denkt, maar het
ontbreekt haar vooral aan zelfvertrouwen. Daar
werken we nu samen vooral aan. We zĳn blĳ met

elkaar!

Emily
Buurvrouw ABC
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BELANGRIJK!

RESULTATEN

Onderzoek is vaak gebaseerd op iets dat er al is. Citeer de belangrijkste referenties
die je hebt bekeken tijdens het uitvoeren van de studie.

Studenten
In 2021 zijn er acht studenten uit het mbo, dertien studenten van de

opleiding Toegepaste Psychologie van de Hogeschool van

Amsterdam en tien studenten van de opleiding Social Work van de

Hogeschool van Amsterdam en Inholland begeleid. Tezamen

hebben de studenten stadsbreed 52 trajecten voor het ABC vervuld.

In oktober 2021 zijn er voor het leerjaar 2021-2022 nog eens 24

studenten opgeleid. 

Begeleiding
De toegevoegde waarde voor het ABC zijn gemotiveerde studenten

die ingezet kunnen worden voor onze kwetsbare doelgroep. Door de

juiste begeleiding op school en bij het ABC kunnen de studenten in

de stageperiode van acht maanden doelgericht en gestructureerd

aan de zelfredzaamheid, hulp bij inburgeren en uitstroom naar

activiteiten buiten het ABC werken. Van de studenten wordt verwacht

dat zij de voortgang van de lesnemers in een verslag bijhouden. De

studenten werken aan hun eigen leerdoelen door middel van

reflectieverslagen en krijgen minimaal vier keer per periode intervisie.

Ondanks de lastige situatie rondom de corona maatregelen zijn de

meeste studenten er in geslaagd goede en leerzame trajecten af te

leggen. 

Leerwerkbedrĳf
Dit jaar heeft het ABC het certificaat van

leerwerkbedrijf van het SBB ontvangen. Als

erkend leerbedrijf leveren wij een

belangrijke bijdrage aan de toekomst van

het vakmanschap. De stagebegeleider heeft

hiervoor extra trainingen zoals, e-modules

van het SBB en een praktijktraining van de

Hogeschool van Amsterdam gevolgd.

Het ABC biedt stageplaatsen aan voor eerstejaars studenten van de

opleidingen Social Work en Toegepaste Psychologie van de

Hogeschool van Amsterdam, Inholland en de verschillende mbo-

opleidingen zoals ROC TOP, Capabel, LOI en ROC West in

Amsterdam. 

Stagiaires
A C V I T E I T E N  &  R E S U L T A T E N

Stagiaire Lisa en stagebegeleider Bianca op stagemarkt ROC TOPJ A A R V E R S L A G



Bahiya heeft met mĳ veel Nederlands geleerd en
is nu klaar voor de volgende stap. Ze is bezig met

haar rĳbewĳs en start in september met een
kappersopleiding. We willen beiden niet dat het
Nederlands in de tussentĳd verwaterd. Gelukkig
kan ze doorstromen naar een groepsles van het
ABC.  Ik kan Bahiya met een gerust hart laten
gaan nu ik ga verhuizen buiten de stad. Ik ben
heel trots op haar en weet zeker dat we nog in

contact blĳven via WhatsApp.

Manon
Buurvrouw ABC
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RESULTATEN

Onderzoek is vaak gebaseerd op iets dat er al is. Citeer de belangrijkste referenties
die je hebt bekeken tijdens het uitvoeren van de studie.

Aanpak
Dit is behaald door structureel meerdere keren per week content te

plaatsen. De content werd in een vaste huisstijl gemaakt zodat onze

branding herkenbaar werd. Ook zijn er een aantal betaalde

advertenties ingezet om nieuwe mensen te bereiken. Voor het eerst

hebben we samengewerkt met een stagiaire, wat voor versterking

zorgde op de afdeling communicatie. Voor het aankomende jaar

hebben we als speerpunt om meer interactie te genereren met onze

volgers.

Website en nieuwsbrief
De website heeft een update gehad in content en er is een begin

gemaakt aan de vertaling van de nieuwe huisstijl. Voor het nieuwe

jaar staat een gehele update van de website op de planning, evenals

het optimaliseren van de nieuwsbrief.

Social media 
C O M M U N I C A T I E

 +
2
9
4

Voorgaande jaren zijn we erin geslaagd een grote achterban te

creëren bij ons Facebook account. Dit jaar hebben we vooral ingezet

op het vergroten van volgers op onze LinkedIn- en Instagram

accounts. 

Nieuwe doelgroepen 
Door onze focus te verbreden naar LinkedIn en Instagram, hebben we

nieuwe doelgroepen aan ons kunnen binden.

Op Instagram kregen we voornamelijk jongeren en studenten als

volgers. Op LinkedIn bestaan nieuwe volgers uit: huidige vrijwilligers,

sollicitanten en werkzoekenden die ons volgen. 

Volg jĳ ons
al op social

media?

440880 508

 +
6
9

 +
1
6
8

Aantal volgers eind 2021 en stijging ten opzichte van 2020.

J A A R V E R S L A G 3 4
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https://www.instagram.com/amsterdamsbuurvrouwencontact/
https://www.linkedin.com/company/stichting-amsterdams-buurvrouwen-contact


Het ABC is sterk afhankelijk van free publicity. Steeds meer aandacht

wordt gegenereerd via social media en wij proberen daar in

toenemende mate gebruik van te maken. Daarnaast schreven wij huis-

aan-huisbladen aan en verscheen een aantal publicaties in de lokale

pers. 

Onze activiteiten op social media hebben er toe geleid dat we dit jaar

meerdere keren naamsvermelding kregen op sociale media, onder

meer van de VCA. We hebben enkele betaalde advertenties geplaatst

tegen gereduceerd tarief, in het Noord-Amsterdams Nieuwsblad en de

Informatiegids Amsterdam.  

In de pers
P U B L I C I T E I T

Foto's en interviews
Professioneel fotograaf Liesbeth

Dingemans en journalist Gaby van der

Mee zetten zich al jarenlang vrijwillig in

voor het ABC. Liesbeth schiet de mooiste

portretten van leskoppels en Gaby weet

indrukwekkende verhalen van hen naar

boven te halen. De foto's en interviews

mogen wij gebruiken in onze

communicatie. Ook sturen wij deze toe

naar wijkbladen als werving voor nieuwe

vrijwilligers.

J A A R V E R S L A G  



Anete uit Letland zit in een rolstoel en komt niet
vaak buiten. Ze wil heel graag Nederlands leren
om met mensen uit haar trapportaal te kunnen
praten en om te kunnen reageren als mensen

haar aanspreken. Nu ben ik aan haar gekoppeld.
Ze was zo blĳ met mĳn komst dat ze me een

mooie doos met koekjes uit Letland gaf.

Brenda
Buurvrouw ABC

J A A R V E R S L A G 3 8



BELANGRIJK!

RESULTATEN

Onderzoek is vaak gebaseerd op iets dat er al is. Citeer de belangrijkste referenties
die je hebt bekeken tijdens het uitvoeren van de studie.

                   Uitgelicht: project 'Taalcoach'
Het project 'Taalcoach' biedt ondersteuning aan anderstalige

vrouwen en mannen, die behoefte hebben aan een-op-een

begeleiding bij het oefenen van de Nederlandse taal. 

Voornamelijk als ondersteuning bij inburgeringsexamens wanneer

dit niet op eigen kracht blijkt te kunnen. Het gaat om

(hoog)opgeleide lesnemers die al enige kennis van de Nederlandse

taal hebben, maar door (multi)problematiek wel een extra steuntje in

de rug kunnen gebruiken. 

Uitgelicht:  
project 'Ongedocumenteerde vrouwen'
Eind 2021 zijn we gestart met het project ‘Ongedocumenteerde

vrouwen’. Vrouwen zonder verblijfspapieren hebben geen recht op

taalles; zij mogen niet deelnemen aan de gesubsidieerde formele en

informele lessen in de stad. 

Wij vinden dat dat niet kan. Het ABC heeft daarom verschillende

fondsen gevraagd om deze lessen te ondersteunen zodat deze

vrouwen, die vaak lang in Nederland verblijven, toch kunnen

participeren en zich beter kunnen redden in Amsterdam. Het project

loopt tot eind 2024.

Gemeente Amsterdam
De Gemeente Amsterdam

financiert onze reguliere

activiteiten structureel met

subsidie. Dit jaar hebben zij ook

het project 'Taalcoach'

gefinancierd. 

We zijn een non-profitorganisatie die grotendeels wordt gefinancierd

door de Gemeente Amsterdam. Daarnaast vragen we apart financiële

steun aan voor incidentele projecten. 

Mede mogelĳk gemaakt door
F I N A N C I Ë N
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Totaal 

Personeelskosten

Vrijwilligerskosten

Organisatiekosten

Totaal 

Subsidie

Overig

Fondsen

Jaarrekening

336.098

Resultaat - 22.975

De volledige jaarrekening is gepubliceerd op www.abcamsterdam.org

267.550

    9.841

 58.707

313.123
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      455
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Colofon
Tekst

Amsterdams Buurvrouwen Contact

Eindredactie en vormgeving

Sanne Berlemon

Fotografie

Liesbeth Dingemans

wwww.liesbethdingemans.nl

Met uitzondering van foto's uit eigen beheer.

Veel foto's zijn voor COVID-19 genomen. 

Gefingeerde namen

De namen van de lesnemers en lesgevers zijn

uit privacyoverwegingen gefingeerd.

Copyright

Informatie mag gebruikt worden, mits de bron

wordt vermeld. Foto's mogen niet zonder

schriftelijke toestemming worden gebruikt.
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