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Jaarverslag 2021

Stichting Shain Foundation streeft ernaar bewoners van de FD-buurt in Amsterdam Zuidoost in 
contact te brengen met elkaar en de buurt om zo hun creatieve ontwikkeling te stimuleren en hun 
toekomstperspectieven te verbeteren. Door duurzame en creatieve projecten voor en samen met de 
bewoners te organiseren werken we aan talentontwikkeling en verbeteren wij de sociale cohesie.  

Buurtlokaal Aanwezig & Bezig: Onze ambitie is om in de komende drie jaar het plein bij Florijn zuid 
veiliger en duurzamer te maken en de sociale cohesie te versterken. Door de buurtbewoners actief te 
betrekken bij de programmering en uitvoering van de projecten laten wij de buren kennis met elkaar 
maken en brengen wij elkaar vaardigheden bij. Wij zoomen in op de eigen krachten van de bewoners 
en de buurt. 
Het doel is dat het buurtlokaal 5 tot 6 dagen per week in gebruik genomen wordt door bewoners en 
creatieve professionals uit de buurt.  

2021 CREATIEF BUURTLOKAAL AANWEZIG & BEZIG:

Samen met Esther Kamara (schrijver) en Judith de Boer (webdesigner) hebben we gedurende de 
eerste maanden van 2021 een website:  www.aanwezigenbezig.nl, ontwikkeld. Een speelse en 
vrolijke website met veel informatie over onze activiteiten, buurtmakers, missie, doel en strategie. 
De site is sinds maart 2021 online en is gekoppeld aan onze Facebook pagina voor actualiteiten. 

http://www.aanwezigenbezig.nl/
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Mozaïek cursus Senioren  
De mozaïek cursus voor Senioren, bestaande uit 6 bijeenkomsten begeleid door kunstenaar Peter 
Vial, moest worden onderbroken door een nieuwe Covid-Lockdown. De tegels van glasmozaïek 
konden maanden later, in april 201, worden afgemaakt.  
De cursus bood slechts plaats voor 4 personen, vrouwen die allemaal meer dan 20 jaar in en om 
Florijn wonen. Toch was deze cursus voor eenieder een eerste kennismaking. 

 
Project Gezonde Baby- en peutervoeding 
Fotograaf en communicatiedeskundige Paco Núñez woont met zijn gezin in Florijn. Hij maakte in 
opdracht voor GGD Amsterdam een serie radio, tv-programma’s en podcasts over het belang van 
gezonde voeding voor baby’s en peuters. Wij boden hem ondersteuning met het leveren van de 
locatie en werven van deelnemers voor de programma’s. 
 
Arts club kids 
De knutselclub op zaterdagmiddag was de eerste is de meest populaire activiteit in buurtlokaal 
Aanwezig & Bezig. Het is een open inloop voor buurtkinderen, waar veelal meisjes naar toe komen. 
Het is een veilige plek waar je nieuwe vrienden ontmoet, les krijgt van verschillende kunstenaars die 
diverse disciplines beoefenen.  

 
Marokkaanse buurvrouwen 
Wij faciliteren twee groepen Marokkaanse buurvrouwen om elkaar (wekelijks) te ontmoeten. Ze 
drinken thee, handwerken en vieren Islamitische feestdagen als Suikerfeest en Offerfeest, waar ook 
niet-moslima’s voor worden uitgenodigd. 
 
 
 
 

Lord Ohene Kumah – schilderen op 
doek 

Jesper Buursink – portret tekenen Esther Kamara – verhaal schrijven 
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Senioren bingo 
Met buurvrouw Virma Santiago wordt iedere bingo een tropisch feestje. Met passie en liefde 
organiseert en begeleidt zij deze bingo’s helemaal zelf. Op de prijzentafel staan pakketten met 
praktische, huishoudelijke producten. Na 2 zomerbingo’s staat de nu de Kerstbingo van Virma op de 
agenda. 
 

Hinkelbaan Mozaïek  
We stimuleren buiten spelen en hingen regelmatig een 
basketbalnet aan de lantaarnpaal voor Aanwezig & 
Bezig. Dit leverde onveilige situaties, met ballen, auto’s 
en rennende kinderen door elkaar. Om zonder gevaar 
stoepspel te bevorderen hebben kinderen en ouders 
deze zomer met kunstenaar Peter Vial hun eigen 
hinkelbaan gemoziekt. Nadat er anti-slip coating op de 
tegels was aangebracht, legden de stratenmakers 
vakkundig een hinkelbaan neer.  
 
Nature Walk 
Op maandagochtend is de Buurtwandeling inmiddels 
een vaste activiteit. Het is een gezond begin van de 
week, om 10 uur kiezen we iedere week een ander 
richting voor een wandeling van 5-10 km, waarbij we 
inzoomen op kunst en natuur. Na afloop drinken we 
samen koffie in Aanwezig & Bezig. Als het de 
wandelaars lukt om meer dan 10 km te lopen, trakteren 
we op een lunch. 

 
Sociale buurtorganisaties 
Naast Shain Foundaton zijn er nog veel meer organisaties die zich inzetten voor een betere buurt. 
We faciliteren regelmatig sociale initiatieven in ons buurtlokaal: Bijeenkomsten van Women Make 
the City voor inclusief gebruik van de openbare ruimte, zaai- en plantacties van GroenplatVorm 
Zuidoost, een fietswerkplaats voor stichting Hands on Amsterdam, Voedseluitgifte aan 
ongedocumenteerden door Veni Cultura, lezen met de vrijwilligers van Voorleesexpress.   
Samen werken we aan een sociale, rechtvaardige en duurzame wijk. 
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2021 START MAMA FLORIJN: MADE IN ZUIDOOST
1 juni 2021 starten we ons ambitieuze Kunstproject MAMA FLORIJN: MADE IN ZUIDOOST. Met dit 
project willen we onszelf, bewoners van Florijn, en het stadsdeel naar een hoger niveau tillen. Samen 
willen wij met Mama Florijn: het Muurkunstwerk, de Podcast, de Flatkrant, het Kunstboek, het 
Vakantieterrein, het Schrijf Verblijf, en het Florijn Fonds, realiseren. 

Dit project sluit aan bij de intenties van de Gemeente Amsterdam met het Masterplan Zuidoost 
2021-2041. Wij delen de ambitie om Amsterdam Zuidoost als volwaardig en gewaardeerd stadsdeel 
op de kaart te zetten. Een plek in Amsterdam waar lokale talenten, potenties en kwaliteiten ten 
volste worden benut, waar hoogwaardige kwaliteit wordt geleverd en waar kunst en cultuur 
aanjagers zijn van sociale cohesie, inclusief beleid en veiligheid voor iedereen. 

Onze doelstelling: 
Wij, de bewoners van Florijn, willen met dit project een kunstwerk van hoge artistieke kwaliteit Florijn 
en de FD-buurt uit de vergetelheid trekken. Met dit kunstwerk dragen we trots en onderlinge 
verbinding van Florijn uit.  
Met Mama Florijn: Made in Zuidoost willen we niet alleen op lokaal niveau stimuleren dat er 
aandacht wordt geschonken aan onderhoud, behoud en respect voor de omgeving, maar ook op 
nationaal en internationaal niveau aandacht genereren voor Zuidoost als ‘place to be’ voor kunst en 
cultuur. 

Op 15 juni introduceerden we dit initiatief met een zelfgeproduceerde Talkshow in New Metropolis: 
https://dezwijger.nl/programma/mama-florijn 
In 2022 bestaat de flat Florijn 50 jaar! Een goed moment om nu alvast terug te kijken op vervlogen 
tijden; toen Florijn de langste honingraatflat in de Bijlmer was. En vooruit te blikken op een tijd dit 
komen gaat, waarin Florijn net als de rest van het stadsdeel onderdeel zal zijn van een grootstedelijke 
transformatie. In de komende 20 jaar zal het stadsdeel op ongekende wijze veranderen met nieuwe 
gebouwen, bewoners en initiatieven. Hoe definiëren de bewoners zichzelf ten tijde van deze 
grootschalige veranderingen? Hoe krijgen zij meer zeggenschap over deze veranderingen: en hoe 
verhouden zij zich hiertoe? 

Dija Kabba (22) uit Florijn debuteerde als 
moderator van dit programma. Niet 
onopgemerkt, omdat zij onlangs ook de seizoen 
opening ‘Next generation 2030-2050’ in Pakhuis 
de Zwijger mocht hosten en vorige week het 
programma ‘Women Skate Zuidoost’ over de 
inclusieve stad. 

Raquel van Haver (32), uit Florijn die als jonge 
kunstenaar reeds in 6 zalen van het Stedelijk 
Museum Amsterdam exposeerde is een 

bekendheid in de moderne kunstwereld. Voor ons de gedroomde kunstenaar voor een gezamenlijk 
kunstwerk, gemaakt met en voor onze buren, de bewoners van Florijn.  

Annet Zondervan, directeur van CBK Zuidoost, bood ons samenwerking aan. CBK Zuidoost zal 
enerzijds een artistiek inhoudelijk adviserende rol spelen en anderzijds een verbindende en 
faciliterende rol spelen op het gebied van contact met verschillende buurten in Zuidoost, de 
gemeente kunst en cultuur, beheer en onderhoud van kunst in de openbare ruimte en zichtbaarheid. 

https://dezwijger.nl/programma/mama-florijn
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Ook Dolores Heide, ambtelijk opdrachtgever gebiedspool Zuidoost, was onder de indruk van ons 
projectplan. “De gemeente is gecharmeerd van de sociale cohesie en verbinding met de buurt en de 
verschillende doelstellingen die worden meegenomen in dit project. De gemeente gaat met 
Bloomberg Philanthropy en met het AFK in gesprek. Ook Zuidoost houdt rekening met jullie.”  
 
Hoewel veelbelovend kwam de fondsenwerving voor dit monumentale kunstwerk op de kopgevel 
van Florijn-noord toch niet op gang. Projectmanager van Mama Florijn: Anouk Piket (46), die met 
RUA/Reflexo on Urban Art meerdere grote muurkunstwerken in de H-buurt realiseerde, werd door 
ziekte gedwongen haar werk neer te leggen. 
Kwartiermaker: AnneMarie Tiebosch (53) van Shain foundation, die samen met Anouk Piket de 
bedenker is van Mama Florijn: Made in Zuidoost moest de kar alleen trekken. Haar expertise ligt niet 
in de Kunst maar in sociale activering en het plukken van talent. Helaas werd ook de inzet van 
AnneMarie beperkt, omdat haar ouders ernstig ziek werden. Haar vader overleed in augustus. 
 

BUURTPARTICIPATIE  
Met Mama Florijn: Made in Zuidoost willen we naar buiten brengen hoe bijzonder en betekenisvol 
Florijn is. Ondanks boven genoemde beperkingen konden we deze zomer starten met de opbouw 
van een Verhalenarchief en Schrijf Verblijf, toverden we een verwaarloosd veld aan de voet van 
Florijn om tot een aantrekkelijk Zomerterrein met activiteiten voor groot en klein én publiceerden op 
1 augustus de eerste, en op 1 oktober 2021 de tweede editie van de Mama Florijn Flatkrant met 
portretten, interviews en interessante informatie over Florijn.  
Niet de gedroomde start, maar toch een mooie start van ons ambitieuze kunstproject Mama Florijn: 
Made in Zuidoost. 
 

Verhalenarchief 
Nog een talent is Eshter Kamara (29), schrijver en wetenschapper. Esther groeide op in Gaasperdam 
en woont nu aan het Bijlmerplein. Zij ontwikkelde voor een cyclische verhaal en vertelmethode voor 
het Verhalenarchief van Mama Florijn. 
 
Deze methode is gebaseerd op drie overtuigingen. De eerste is dat door middel van het vertelproces, 
vertellers op waarde gebracht kunnen worden. Wanneer de aandacht gevestigd wordt op de 
verteller en het vertelde, wordt gesignaleerd dat dit aandachts-waardig is. De luisteraar geeft de 
regie aan de verteller, welke nu de macht heeft om zijn of haar geleefde ervaring te delen in 
zelfexpressie. Wanneer de verteller (de bewoner) de luisteraar (het projectteam) toestemming geeft 
om het verhaal bij te laten dragen aan een groter geheel (het kunstwerk en de publicaties), krijgt de 
verteller daarmee ook de macht om onderdeel te worden van het vormingsproces. Deze specifieke 
aanpak heet co-creatie. 
 
De tweede overtuiging is dat co-creatie leidt tot een eindresultaat waarin de bewoners hun agency 
en zeggenschap behouden. In plaats van een top-down proces, waarin een instantie op basis van 
bepaalde overtuigingen de input van participanten vervormt tot een nieuw geheel, zijn de bewoners 
betrokken bij ieder aspect van het maak-proces.  
 
Om waarde toe te voegen baseren wij onze aanpak dus op co-creatie en empowerment door het 
vertelproces. Onze derde overtuiging is dat dit versterkt wordt door een cyclische aanpak. Wij 
ondersteunen het vertelproces door thinking through making. Dit is een techniek die het opdoen 
van kennis stimuleert door zich te richten op maken, bouwen, en/of creëren.  
De verteller profiteert van bredere zelfkennis door het vertelproces (making), en de luisteraar 
ontvangt diep-gelaagde informatie om het maakproces mee te voltooien. Omdat de verteller 
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betrokken wordt bij iedere stap van het proces kan de luisteraar feedback ontvangen en het proces 
bijsturen. Zo ontstaat er een cyclisch proces waarin de vertellers zeggenschap kunnen behouden 
over het maakproces en hun toevoeging aan het eindproduct.   

Ontwerp Huisstijl 

Sara Mattens (39) en 
Jeffrey Croese (40) van 
Creative Studio Vinger.nl 
wonen sinds 3 jaar in 
Florijn. Ook zij hebben zich 
aangesloten bij het team 
van Mama Florijn. Jeff 
ontwikkelde een fraai en 
herkenbaar ontwerp voor 
de huisstijl. Het Mama 
Florijn logo bestaat uit de 
abstracte vorm van de 
vrouwvorm die kunstenaar 
Raquel van Haver in haar 
schetsontwerp liet zien, 
gecombineerd met de 
gelaagdheid in het 
projectplan en de 10 
woonlagen van de 
gebouwen Florijn noord 
en zuid. 
Sara heeft de Flatkranten 
op heldere en creatieve 
wijze vormgegeven. 

“Het lijkt me super om door het Verhalenarchief mijn buren beter te leren kennen, zodat we hun in de tekening 
mee kunnen nemen.”  - Raquel van Haver 

Flatkrant 

De eerste Flatkrant gebruikten we om het project Mama Florijn: Made in Zuidoost bekend te maken 
onder de bewoners en de inclusieve werkwijze te introduceren. We willen buurtgenoten onderdeel 
maken van ons werkproces en mensen proberen te bereiken buiten onze directe kringen. Ook werd 
in de eerste Flatkrant het Zomerprogramma aangekondigd met gratis vertier voor alle leeftijden: 
yogalessen, voetbalclinics, tuinworkshops en bingo’s. 
De tweede Flatkrant, die net uit is, draagt het thema: De Lift. De thema’s van de Flatkranten komen 
voort uit interviews en gesprekken voor het Verhalenarchief. Ook willen we bewoners tot 
‘Buurtmakers’ maken, door kennisoverdracht tussen bewoners te stimuleren. 
Flatkrant 3 zal als thema: Sport in Florijn hebben. Er rollen steeds ideeën voor nieuwe thema’s uit het 
Verhalenarchief. 

Fotograaf Paco Núñez (36) uit Florijn maakte voor de eerste Flatkrant prachtige drone foto’s van het 
gebouw Florijn noord. Voor Flatkrant 2 mooie serie over de lift en schoonmaker Dapaah. 
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Florijn Terrein 
We zetten verschillende Placemaking-tools in om van een verwaarloosd veld een aantrekkelijke 
buurtontmoetingsplek te maken.  

Vergroenen 
Sam Franklin is ambtenaar Groen in de Buurt. Sam was direct enthousiast over onze plannen en 
steunde ons bij de aanleg van een bloemstrook, zandbak, beachvolleybalveld en het plaatsen van 
moestuinbakken. We willen Florijn vergroenen en laten zoemen! Dat is goed voor biodiversiteit, 
waterberging en hittestress. In samenwerking met GroenplatVorm Zuidoost komt sinds augustus 
iedere vrijdagochtend een tuinteam bij elkaar om samen het groen bij Mama Florijn te onderhouden. 
En er komen steeds mensen en ideeën bij zoals een mini-voedselbos, bijenkasten en een kwekerij. 
 

Schrijf Verblijf 
Aannemer Ten Brinke, die in onze buurt nieuw Develstein realiseert wilde bijdragen aan Mama 
Florijn: Made in Zuidoost. Zij besloten een oude schaftkeet te doneren, die wij als Schrijf Verblijf in 
gebruik hebben genomen. Bewoners brachten speelgoed, boeken, hangmatten en koffie naar het 
Schrijfverblijf. Samen maken we Mama Florijn 
Helaas loopt de aanvraag bij Liander voor stroom in het Schrijf Verblijf al sinds 1 juni.  
Nu is de offerte eindelijk getekend, maar we wachten nog steeds. Stroomvoorziening zal het gebruik 
van het Schrijf Verblijf en het inrichten van het Verhalenarchief aanmerkelijk verbeteren. 
 

Funbox 
Gebiedsmakelaar Vanessa Leider bracht ons in contact met sportmakelaar Revilinho Graanoogst. Na 
een korte kennismaking met sportieve ‘buurtmakers’ regelde hij in mum van tijd een funbox. Een 
container gevuld met sport en spelmaterialen waar kinderen en volwassenen gebruik van mogen 
maken. De box staat op een centrale plek, want inmiddels gebruiken bewoners van Florijn, Daalwijk 
en Spinozacampus de funbox voor hun dagelijkse workout. 
 

Zomerprogramma 

Mama Florijn: Made in Zuidoost presenteerde een Zomerprogramma van 2 t/m 29 augustus met een 
activiteiten aanbod voor alle leeftijden op 2 locaties bij Florijn: 
Op het nieuwe Florijn Terrein de nature walk, Calisthenics, Voorleesuurtje, Yoga, Tuinieren en 
Beachvolleybal, begeleid door verschillende buurtbewoners, de buurtmakers. 
In Buurtlokaal Aanwezig & Bezig waren er bingo’s voor senioren en de handige fietsenmaker op 
zaterdag. 
 

 
 



SHAIN FOUNDATION Talent en Buurtontwikkeling 
Telefoon: 06-40769826 - E-mail: info@shainfoundation.nl Website: www.shainfoundation.nl 

IBAN: NL58INGB0001303820 - BIC: INGBNL2A - KvK: 3423740 

8 

Najaarsprogramma
Nu de herfst is aangekomen wordt het tijd om de start van Mama Florijn: Made in Zuidoost te 
evalueren.  
Het Schrijf Verblijf beschikt over een hernieuwde objectvergunning en mag tot 1 september 2022 op 
het Florijn Terrein blijven staan.  Wanneer Liander ons daar binnenkort eindelijk van stroom kan 
voorzien beschikken we over 2 lokaties: Mama Florijn en buurtlokaal Aanwezig & Bezig verder te 
werken aan nieuwe edities van de Flatkrant, het verzamelen van verhalen voor het Verhalen Archief 
en bouwen aan onze plannen voor 2022. 

Ideeën van bewoners 

*Vanuit Daalwijk kwam het idee om bij het Schrijf Verblijf een Ruilkast te plaatsen. Een oude kast
wordt hiervoor opgeknapt en beschilderd. De ruilkast biedt plaats voor o.a. plantenpotjes, goede
boeken en overgebleven keukengerei. We starten met een kleine collectie ruilgoed en moedigen
bewoners en voorbijgangers aan om de ruilkast te raadplegen wanneer iets nodig hebben of over
hebben.
*Mode styliste Meriam Limon uit Florijn heeft vanuit haar werk veel mooie items over. Ze kwam met
het goede idee om met deze spullen een Pop Up Kledingshop in te richten. Hier kan je lekker
rondstruinen, kleding passen en stylingsadvies krijgen. We steunen Meriam en hebben de Pop Up
Shop aangekondigd en een oproep voor kleding en mode items geplaatst in de Flatkrant. De Shop
opent op donderdag 4 november as. In buurtlokaal Aanwezig & Bezig.
* Fietsenmaker Boyke, die iedere zaterdagmiddag gratis fietsen repareert in de werkplaats van
Aanwezig & Bezig wil aansluiten bij de Pop Up Shop met een Actie Fietsverlichting op donderdag 4
november a.s. Iedereen die zijn fiets naar hem toe brengt krijgt een voor- en achterlicht.
* Ook Zohra, die op maandagochtenden een Marokkaanse vrouwencirkel is begonnen, bieden wij
ondersteuning. Samen met AnneMarie Tiebosch doet zij namens Mama Florijn mee aan een serie
programma’s Vrouwen van Zuidoost, dat door New Metropolis en Amsterdam museum wordt
uitgerold ter ondersteuning hun persoonlijke ambities en dromen voor de toekomst.
**Ideeën van bewoners zijn meer dan welkom, want Mama Florijn maken we samen!

Groenpunt voor Zuidoost 
In samenwerking met GroenplatVorm Zuidoost maakte de tuiniergroep van Mama Florijn een 
prachtige bloemenstroom van 200 meter lang, nieuwe geveltuinen en een aantal moestuintjes in 
bakken. Sinds ze daaraan zijn begonnen komen er steeds mensen en ideeën bij zoals een mini 
voedselbos, bijenkast en zelfs een kwekerij.  
Ook zijn de mensen van Buurtgroen020 op excursie geweest naar Mama Florijn. Zij openden onlangs 
een stedelijk Groenpunt aan de Plantage Middenlaan als kennis- en netwerkplek voor al het 
Amsterdamse groen. Zij willen ons, net als groenambtenaar Sam Franklin, graag ondersteunen bij 
het realiseren van een Groenpunt voor Zuidoost met groene kennis en voorbeelden. Dus wil je aan 
de slag met een nieuw groen initiatief? Of wil je meehelpen met het beheer van bestaand groen? Of 
heb je andere vragen of ideeën? Dan ben je binnenkort welkom bij Mama Florijn. 

Buurtmakers 

Mama Florijn: Made in Zuidoost en Creatief Buurtlokaal Aanwezig & Bezig zijn projecten van Shain 
Foundation. Wij zoomen in op de eigen krachten van de bewoners en de buurt, de Buurtmakers.  
De strategie van de Shain Foundation is om door middel van buurtparticipatie talentontwikkeling en 
sociale cohesie te vergroten.  

         AnneMarie`Tiebosch, 21 januari 2022 


