EINDVERSLAGLEGGING SUBSIDIE
WIJKBUDGET F-BUURT 2010
‘It takes a village to raise a child’
1. ALGEMENE GEGEVENS
Shain foundation
Florijn 43
1102 BA Amsterdam ZO
Mob. 06-40769826
Contactpersoon: AnneMarie Tiebosch
Activiteitenbegeleider: Daddy Andrews (alias Daddy Mystic)
Bank ING: 1303820

2. VRAGEN MET BETREKKING TOT DE ACTIVITEIT(EN)
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Omschrijving van de geplande activiteit(en):
Projectplan ‘Heel de Buurt’
Met het plan „Heel de Buurt‟ stellen we ons ten doel om bij te dragen aan een veilige buurt
voor onze kinderen. Vanuit het besef dat je een betere en veiligere buurt zelf maakt willen we
sportief en creatief bezig zijn met de kinderen.
Oorspronkelijk was het plan om 10 woensdagmiddagen tennislessen te organiseren o.l.v.
Sportbuurtwerk op het veld aan de Raphael Lemkinstraat. Kinderen die buiten de lessen om
zin hebben om te tennissen zouden bij ons, Florijn 43, rackets en ballen kunnen lenen.
Ook bestond het plan uit het aanbieden van 10 drumworkshops voor kinderen op
zaterdagmiddag in onze muziekstudio, Florijn 43. O.l.v. Daddy Mystic leren ze hoe je samen
verschillende ritmes speelt op een Afrikaanse trommel.
Zijn er activiteit(en) niet of ten dele uitgevoerd? Ja/nee
Zo ja, wat was/waren de reden(en)?
Ja. Hierboven beschreven activiteiten waren gepland in de periode van juni tot in okober 2010.
Hoewel er reeds in februari 2010 een begin is gemaakt met het plannen van activiteiten die
zouden passen binnen het wijkbudget f-buurt, duurde het tot juli 2010 voordat we over
goedkeuring en een subsidie van € 3.000,- beschikten voor de uitvoering van de geplande
activiteiten. Het was toen bijna zomervakantie en het organiseren van tennislessen had geen
zin meer, omdat je daarmee in verband met het weer in het voorjaar start en niet in het najaar.
We hebben daarom onze activiteiten aangepast door het organiseren van een kidsclub op
zaterdagmiddag en drumlessen voor volwassenen op dinsdagavonden. In een gezamenlijke
brochure „F-buurt Fun for all‟ die we eind augustus hebben verspreid over de gehele f-buurt is
dit gecommuniceerd naar alle bewoners in de buurt.

Om toch een te kunnen tennissen is uit het wijkbudget een
tafeltennistafel met toebehoren aangeschaft. Buiten de uren van
de kidsclub om kunnen kinderen uit de buurt hier ook gebruik van
maken. Dit gebeurt ook nu in de kerstvakantie.

Wat heeft/hebben de activiteit(en) opgeleverd voor de deelnemers?
Er zijn nieuwe contacten ontstaan.
Naar de kidsclub op zaterdag komen kinderen uit
verschillende milieu‟s. Zoals kinderen uit de flat
Florijn-Noord, die meestal ook in de buurt naar
school gaan. Maar ook kinderen die aan de
„overkant‟ wonen in de Chico Mendesstraat en
Claus van Amsbergstraat, zij zitten vaak in
Duivendrecht op school. Naast elkaar kennen van
de kidsclub spelen ze nu ook samen op straat.
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De kidsclub bestaat uit een vaste kern kinderen die elkaar op zaterdagmiddag thuis ophaalt om
samen naar AnneMarie en Daddy, Florijn 43, te gaan. Ze voelen zich welkom en veilig in de
muziekstudio. Het gaat om samen zijn, samen muziek maken, samen iets lekkers en gezonds
eten en creatief zijn. De kinderen hebben bijvoorbeeld zelf Afrikaanse maskers gemaakt
waarmee we een etalage hebben ingericht. Het maskertafereel in de etalage van Shain
foundation draagt de naam „Swingende Tra tra tra‟. Dit is tevens de naam van een djemberitme dat de kinderen zelf hebben bedacht. We leren de kinderen creatief en ambitieus te zijn.
Ook zijn de kinderen met hun maskers gefotografeerd voor de serie f-helden van Simone
Henken. Het maken van een echte fotoshoot was een spannende gebeurtenis.
Het buurtfeest „Dag van de f-helden‟ op 21
november 2010 werd een groot succes. De
grotere kinderen van de kidsclub hadden
daags tevoren samen met Daddy
Afrikaanse gerechten gekookt en waren
erg betrokken bij de catering tijdens het
feest. Ook het djembe-optreden van de
kidsclub was heel spannend voor de
kinderen. Samen met drumleraar Daddy
zongen en trommelden ze hun eigen lied
„Buiten spelen‟ voor een enthousiast
publiek.

Foto: Beeldvoorziening/Helgenberger

De djembe-damesclub op dinsdagavond was al een bestaande activiteit van Shain foundation,
die we nu met project „Heel de buurt‟ gratis konden aanbieden. Inmiddels tonen enkele van
deze dames zich enthousiast om zich vrijwillig voor de stichting in te zetten. Eén dame komt
op zaterdagmiddag en helpt met koken voor de kinderen en een ander denkt erover na om een
vacante bestuursfunctie op zich te nemen.
Helaas is het nog niet gelukt ook Surinaamse vrouwen naar de djembelessen te verleiden.
Vooralsnog zijn het Hollandse vrouwen die komen om Afrikaans te trommelen.

Datum/periode van uitvoering:
De kidsclub heeft tot nu toe 14 keer gedraaid op zaterdagmiddag in de periode van 4
september tot 11 december 2010.
De djembe-dames kwamen 11 keer bij elkaar op dinsdagavond tussen 7 september en 30
november 2010.
Tijdsduur activiteiten:
Op zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur en op dinsdag van 20.30 tot 22.00 uur.
Locatie activiteit(en):
Studio One pro, Florijn 43, 1102 BA Amsterdam Zuidoost.
Aantal deelnemers:
Kidsclub op zaterdagmiddag trekt wekelijks 10 – 15 kinderen uit de buurt.
Op dinsdagavond verzamelen zich meestal 4 – 6 djembe-dames.
Doelgroep(samenstelling):
Kidsclub is voor kinderen uit alle delen van de buurt.
De djembelessen voor volwassenen zijn voor iedereen in de buurt.
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Tenslotte:
AnneMarie Tiebosch woont sinds 2003 in kunstplint Florijn en opende daar in 2004 een
muziekruimte Studio One pro. Stichting Shain foundation werd in november 2005 opgericht
en heeft een zusterorganisatie in het West-Afrikaanse Sierra Leone. Met muzikale projecten
als o.a. „Guitar better than Gun‟ wordt gewerkt aan het verbeteren van de sociale positie van
jongeren.
Shain foundation wil zich ook lokaal inzetten. In december 2009 stond in de eerste uitgave van
ZO-Nieuws een tekst met de titel „Leer elkaar kennen‟. AnneMarie Tiebosch vertelt dat ze de
leefbaarheid in de buurt wil verbeteren door vaker leuke dingen te organiseren waaraan
buurtbewoners willen deelnemen. “Als je elkaar vaker ontmoet, creëer je mogelijkheden om
ideeën uit te wisselen”.
Het is leuk om aan het eind van 2010 het
jaar te overzien en te concluderen dat het
de goede kant op gaat met Shain
foundation. Het buurtfeest „Dag van de
f-helden‟ lijkt in vele opzichten op het idee
van een Florijn festival, waar we een jaar
geleden over fantaseerden. Met optredens
van de kidsclub en bands als Dyaranti en
Ayakata, die regelmatig onze studio
bezoeken, als ook de Afrikaanse catering
die door de kinderen werd verzorgd paste
de bijdrage van Shain foundation helemaal
Dyaranti Foto: Beeldvoorziening/Helgenberger
in de f-buurt. We hopen dat we onze
bijdrage aan een positief buurtgevoel in
2011 alleen maar zullen intensiveren.
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3. FINANCIEEL EINDVERSLAG ACTIVITEIT(EN)
Inkomsten:
Bron

Subtotaal

22/7/2010
Subsidie Heel de Buurt
Stadsdeel Zuidoost

€ 3.000,-

Totaal

€ 3.000,-

Uitgaven:

5

Post

Subtotaal

Recreatie / presentatie

€ 361,08

Promotie / webdesign

€ 357,00

Catering

€ 320,09

Transport

€ 135,01

Workshops / Djembelessen

€ 1.625,40

Dag van de F-Helden

€ 250,00

Totaal

€ 3.048,58

Datum: 30/12/2010
Handtekening: AnneMarie Tiebosch

