
Rapportage 2019 

1 
 

 



Rapportage 2019 

2 
 

 

 

 

Stichting De Brug 

De multiculturele huiskamer van de buurt  

Inleiding 

In deze rapportage over het jaar 2019 schetsen wij de ontwikkelingen en activiteiten in De Brug. Wij hebben deze 
ontwikkelingen getoetst aan ons werkplan 2019-2020 en in dit document de bestaande en nieuwste 
ontwikkelingen beschreven en toegelicht. De reguliere activiteiten zijn vrijwel allemaal gecontinueerd en er zijn 
hier geen grote verschuivingen opgetreden. Sommige activiteiten zijn zo De Brug “eigen” geworden dat de 
buurtbewoners daarop rekenen. Natuurlijk gaan we met onze tijd mee en volgen we ontwikkelingen in de 
maatschappij op de voet, maar de veilige basis voor onze bezoekers blijft bestaan. Veranderingen in beleid en 
activiteiten worden in deze rapportage toegelicht. Bij dit alles blijft onverminderd de doelstelling “ bestrijding van 
eenzaamheid en sociaal isolement bij de arme, oudere en alleenstaande buurtbewoners”.  
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Essentieel uitgangspunt hierbij is multiculturele diversiteit, laagdrempeligheid en inlevingsvermogen, gekoppeld 
aan ervaringsdeskundigheid. De Brug staat bekend als Multiculturele Huiskamer en dit is een enorm pluspunt, 
omdat het bedienen en mengen van verschillende mensen met zeer uiteenlopende culturele achtergronden nog 
altijd een punt van zorg is. De Brug slaagt er al twee decennia in om dit uitgangspunt waar te maken en concreet 
in te vullen en we blijven dat als onze belangrijkste neventaak zien. De Brug is een onafhankelijke organisatie die 
voor en door bewoners activiteiten organiseert en faciliteert.  Dat wil zeggen: zij organiseert laagdrempelige 
activiteiten voor mensen met een beperking in de meest ruime zin van het woord: fysieke, psychische, sociale en 
contactuele, waaronder het slecht beheersen van de Nederlandse taal. Zij zet zich in voor de doelgroep 55+ 
ouderen, oorlogsgetroffenen en migranten. Met deze activiteiten draagt zij bij aan de belangenbehartiging en de 
emancipatie voor de bewoners en cliënten ten behoeve van de multiculturele samenleving. 

 

Actualiteit                                                                                                                            

De Brug maakte in 2019 een aantal ontwikkelingen door, waardoor we nog meer een spilfunctie in de buurt zijn 
gaan vervullen. Het inloopspreekuur van de Sezo op woensdagochtend, inmiddels ook een vaste waarde in ons 
pand, wordt elke week door een groot aantal stadsdeelbewoners bezocht. Met 8 tot 10 medewerkers, 
consulenten, schuldhulpverleners en vrijwilligers, zorgt de Sezo voor hulp en advies voor deze groep die vaak in 
grote (financiële) problemen zit. Het vriendelijke en huislijke karakter van De Brug, maakt de stap naar de 
hulpverlening van Sezo en anderen gemakkelijker. Naast ons eigen Sociaal Juridisch medewerkers (maandag en 
donderdagochtend) en het gratis advocatenspreekuur op de donderdag en de vrijdag, hebben we hiermee altijd 
vrijwillige of professionele hulpverleners in huis. Hierdoor wordt onze informele zorg en hulp op een natuurlijke 
manier verbonden met de formele dienstverlening van de Sezo en kan onderlinge doorverwijzing heel 
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gemakkelijk plaatsvinden. Tevens wordt op deze manier De Brug optimaal gebruikt, waardoor elke dag de 
beschikbare ruimtes in het pand allemaal gebruikt worden. Incidenteel komen er door de aanwezigheid van Sezo 
ook nieuwe vrijwilligers voor De Brug beschikbaar.  

 

 

Ontwikkelingen en keuzes                                                                                                      

Naast deze ontwikkelingen is ook het contact met de buren van HVO Querido ook in 2019 als positieve factor te 
benoemen. Met enige regelmaat komen bewoners van de appartementen van HVO bij De Brug vrijwilligerswerk 
doen. Deze bewoners zijn na een verslaving en/of psychiatrisch verleden, bezig om hun plek in de maatschappij 
weer terug te vinden. Zij moeten hun eigen woon- en leefsituatie weer invullen en opnieuw contact maken met 
de maatschappij. Hierin voorziet De Brug door deze bewoners, in overleg met de begeleiders van HVO, een plek 
te bieden in ons vrijwilligerscorps. Deze groep wisselt regelmatig van samenstelling omdat mensen terugvallen, of 
juist uitstromen naar een eigen woning. Omdat het HVO nu ook intern dagbesteding aan biedt, zien we het 
laatste halfjaar wel een kleine terugloop in het aantal vrijwilligers vanuit HVO. Als buren maken wij ook deel uit 
van de overleggroep van HVO, samen met onze bovenburen en bewoners uit de buurt. Mede door dit 
regelmatige overleg is de verstandhouding tussen ons en de rest van de buurt goed en is er vrijwel nooit sprake 
van overlast over en weer. Ook zit De Brug in het buurtpanel, met ambtenaren, politie en andere buurtbewoners 
uit Geuzenveld. Het buurtplatform maakt een ontwikkeling door naar een andere vorm van directe democratie 
van onderop. Ook daar is de Brug vanzelfsprekend bij betrokken. Het tijdig signaleren van en aan de orde stellen 
van wensen en verbeterpunten en het leren we van elkaars ervaringen, blijft ook in de nieuwe opzet van belang. 



Rapportage 2019 

5 
 

De Brug maakt ook deel uit van het Algemeen Bestuur van Eigenwijks, waardoor er regelmatig overleg is met 
vergelijkbare stichtingen en verenigingen, die vergelijkbare doelen nastreven als De Brug. Ook met 
Cliëntenbelang, Blik op Talent, Cordaan, Combiwel, Philadephia, de Zonnebloem, Tante Alie en de Buurtslager 
vindt incidenteel overleg en afstemming plaats en worden er soms zaken uitgewisseld en mensen naar elkaar 
doorverwezen. Ook met de Buurtcamping Sloterplas, met de Gaset, de Moskee, Het van Eesterenmuseum en 
andere actieve organisaties in het Stadsdeel wordt veelvuldig overlegd en samengewerkt. Het zijn niet allemaal 
organisaties die passen bij onze doelgroepen en doelstelling. Maar we houden graag voeling met wat anderen in 
Nieuw-West doen en bieden ook graag onderdak aan organisaties die actief zijn in de buurt. Door de 
samenstelling van ons bestuur hebben we een goed zicht op de (politieke) ontwikkelingen in de buurt en het 
stadsdeel en weten we de weg naar instanties en/of relevante gesprekspartners/personen te vinden.     
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Het van Eesterenmuseum start zijn wandelingen door Geuzenveld in De Brug. Elke woensdagochtend gaan er Marokkaanse dames vanaf De Brug 
wandelen in de buurt, vooral door Tuinen van West, samen met een begeleidster van Spark. 
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Activiteiten van De Brug    

De Jembatangroep (Indische Nederlanders) draait optimaal, met inmiddels al leden van de 3e generatie Indische 
Nederlanders die De Brug wekelijks bezoeken. Kwamen zij vroeger met hun ouders mee als begeleider, nu komen 
ze steeds vaker zelf met hun partners om het unieke gevoel van deze gemeenschap samen te delen, beleven en 
te vieren. Hun gemeenschappelijke verleden en de verschrikkingen die hen zijn overkomen, blijven altijd 
sluimerend aanwezig en worden soms weer actueel. Maar het delen en samen verwerken door gesprekken, 
muziek, dans en eten zorgt altijd weer voor een prettige onderbreking van de week. De bezoekersaantallen 
nemen zelfs iets toe en schommelen nu tussen de 40 tot 50 bezoekers per keer, waarbij ook steeds vaker mensen 
die niet tot deze doelgroep behoren, aansluiten. Op die manier is ook hier sprake van een meer multicultureel 
karakter.  Ook deelnemers aan de Hollandse eetgroep op de maandag sluiten regelmatig aan op de dinsdag. 
Steeds vaker ook visa-versa, omdat veel Indische mensen inmiddels ook alleenstaand zijn. Ook hier is dus sprake 
van een multicultureel karakter, waarbij ook buurtbewoners uit andere culturen af en toe aanschuiven. Op 25 
mei zijn veel vrijwilligers van De Brug en vaste deelnemers van de wekelijkse Jembatanbijeenkomsten weer mee 
geweest naar de jaarlijkse Tong Tong Fair op het Malieveld in de Haag. Door het centraal inkopen van de kaarten 
bedingt De Brug een beetje korting voor de Jembatangroep en de vrijwilligers die meegaan. En datzelfde geldt 
ook voor de bus van en naar den Haag, maar uiteindelijk betalen de deelnemers hun dagje Indische sferen toch 
grotendeels zelf.                                     

De dagelijkse inloop van buurtbewoners en incidentele bezoekers is iets teruggelopen. Steeds vaker komt men 
binnen tijdens een activiteit, waardoor rustig een bakkie en een praatje niet altijd lukken. Zeker als de centrale 
hal gebruikt wordt tijdens de activiteit. Onze gastvrouwen en -heren, proberen dit zo goed mogelijk op te vangen 
en wijzen bezoekers op de dagen dat de inloop ongestoord kan plaatvinden of vragen hen of ze zin hebben aan te 
sluiten bij de activiteit. Vaak blijft men dan geïnteresseerd kijken wat er gebeurt en soms ook sluiten ze zich 
inderdaad aan bij de activiteit aan. Op de donderdag begint de inloop met bezoekers van de ATAL (bloedprikken) 
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die vaak daarna nog even blijven zitten voor een praatje en een bakkie koffie of thee. Het bezoek aan onze 
vrijwillige hulpverleners bij het sociaaljuridisch spreekuur blijft de eerste opstap voor buurtbewoners naar de 
Sezo en de advocatenspreekuren. Het aantal bezoekers neemt iets af, ook omdat er vaak definitieve oplossingen 
worden gevonden, waardoor de hulp niet meer nodig is.   
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Creatieve groepen  

De creatieve vrijdaggroep is dit voorjaar uitgebreid met een Naaicursus voor buurtbewoners en leden van de 
vrijdagmiddagclub. Daardoor is het aantal deelnemers van de creatieve groepen bijna verdubbeld. De eetgroep 
voor alleenstaande buurtbewoners heeft nog altijd een vaste groep eters van 15 tot 20 deelnemers per keer. Het 
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probleem dat zich hier voordoet, is dat het moeilijk is om altijd voldoende beschikbare koks te hebben. Ook dit 
zijn meestal vrijwilligers uit de doelgroep van De Brug, waardoor ook hier een verloop is en koks niet elke week 
kunnen of willen. Via het VCA of via contacten in de buurt lukt het meestal wel, maar het blijft een punt van zorg. 
Dit jaar hebben we afscheid genomen van vier koks(maatjes), maar er zijn ook drie nieuwe koks begonnen. Na 
een dipje rond de kerstdagen, is 2020 weer goed begonnen. Ook bij de eters zelf is er sprake van verloop, omdat 
mensen ziek worden, verhuizen, moeten revalideren of sterven. Maar toch blijft de groep qua aantal deelnemers 
redelijk stabiel, mede op basis van mond tot mond-reclame of flyeren in de buurt.  

Sezo en andere gebruikers van De Brug  

De Sezo is inmiddels een vaste waarde in De Brug, de samenwerking is van twee kanten constructief en 
coöperatief. Er wordt voortdurend gestreefd naar een zo optimaal mogelijke huisvesting van de Sezo 
dienstverlening en de daarbij behorende faciliteiten. En anderzijds steken de Sezomedewerkers ook vaak een 
handje toe om De Brug weer klaar te maken voor de middagactiviteiten. Het punt van de noodgedwongen 
korting op de huurkosten, vanwege het niet doorberekenen van het gebruik van de centrale hal, blijft een punt 
van discussie. Maar ook dit jaar heeft het stadsdeel daarin bemiddeld en daar een voorziening voor getroffen. 
Hierdoor heeft de Brug in 2019 geen huurinkomsten gemist. De eigen Facebookpagina van De Brug wordt steeds 
beter bekeken en is een goed middel om activiteiten aan te kondigen en mensen op de hoogte te houden van de 
ontwikkelingen bij De Brug. Het aantal volgers groeit gestaagd. In de computerruimte zijn permanent zes pc’s 
beschikbaar voor de stagiairs en dienstverleners van de Sezo, veelal om via DigiD zaken op te zoeken of aan te 
vragen.   
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Projecten waarin De Brug participeert 

Evenals vorig jaar doet De Brug ook dit jaar weer mee met een mantelzorgproject in Geuzenveld en Slotermeer, 
in samenwerking met de Hippe Heks, Stichting Kumbat, Stichting Marhaba, Zina en de Sezo. De afspraken zijn in 
dit voorjaar gemaakt. De uitvoering start na de zomervakantie. De Brug is ook actief in diverse buurt overleggen, 
zoals het Buurtmakersoverleg, het netwerk Informele Zorg, het AB van Eigenwijks en dergelijke. De mogelijkheid 
om tijdens de verbouwing van de keuken van de Plint in het gebouw van Cordaan onze keuken ter beschikking te 
stellen voor groepen als de Buurtbuik, is in 2019 nog niet aan de orde geweest. De verbouwing in het voormalige 
verzorgingshuis aan de Cornelis Outshoornstraat is namelijk nog niet gepland. Het verzorgen van maaltijden door 
De Brug voor de Buurtbuikbezoekers is in 2019 dus nog niet aan de orde geweest. Een eventuele aanpassing van 
onze keuken om dit mogelijk te maken is daarom ook nog niet uitgevoerd. In deze zijn we faciliterend, maar 
Cordaan bepaalt het tempo en de gewenste en benodigde aanpassingen, voor zover die ook De Brug ten goede 
komen. Het Geheugen van West is een zelfstandige stichting en verhalensite, die ooit is opgericht in De Brug en 
hier al 15 jaar haar domicilie heeft. Vanaf het wegvallen van het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer ontvangt het 
Geheugen geen subsidie meer en wordt daarom feitelijk als een werkgroep van De Brug behandeld. Zij vergadert 
in De Brug, hebben daar hun archief en maken gebruik van onze voorzieningen. Er wordt veelvuldig en uitgebreid 
samengewerkt tussen het Geheugen van West en De Brug. Het Geheugen van West heeft voor het 35-jarig 
bestaan van De Brug een schitterend herdenkingsboek samengesteld, op basis van archiefmateriaal en verhalen 
van De Brug. Het jubileumfeest was 25 november 2018, maar in juni zijn we met een delegatie naar de Zusters 
van de Goddelijke Voorzienigheid, in Blerick bij Venlo geweest om de 21 nog levende zusters van deze Orde het 
jubileumboek te overhandigen. Als tegengift ontvingen wij van de Zusters een boekje en cd over hun 
geschiedenis. 
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De opbouw van de Pasar Jembatan in volle gang 
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Gebouw en podium                                                                                                                                            

De Brug is eigendom van Stichting De Brug. Dat is een heel prettige situatie omdat er geen sprake is van een 
huursituatie met een huisbaas of de gemeente. Maar het geeft ons ook een grote verantwoordelijkheid om 
telkens te zorgen dat De Brug de tand des tijds kan blijven doorstaan om ons werk te kunnen blijven doen. In een 
pand van 55 jaar oud is altijd wel wat te doen en er worden (terecht) ook steeds hogere eisen gesteld aan de 
ruimtes en werkomstandigheden voor vrijwilligers en professionals. Het is daarmee een voortdurende zorg voor 
ons bestuur om het beheer en het onderhoud van het pand, de tuin en het podium, op een goede wijze vorm te 
geven.  Bij de aanvraag van de vergunning voor de jaarlijkse Pasar Jembatan waren er opnieuw aanvullende eisen 
en nieuwe formulieren die door ons ingevuld moesten worden. Met de nodige deskundige hulp is dit allemaal 
weer gelukt. Het extra werk is nog tot daaraantoe, maar de kosten voor een vergunning worden wel exorbitant 
hoog van € 275,- in 2014 tot € 800,- in 2019, ruim een verdubbeling dus. Voor volstrekt hetzelfde feest dat wij al 
ruim 20 jaar vieren, voor de buurtbewoners en de Indische groep. Onze toegangsprijs moest dit jaar opnieuw 
omhoog naar € 7,50.- waarmee onze doelstelling om laagdrempelig en voor de hele buurt te zijn onder druk komt 
te staan. Het lijkt alsof kleine Stichtingen als de onze op dezelfde manier worden bekeken als grote Organisaties 
als Loveland. Die vergelijking gaat absoluut niet op, wij hoeven geen wegen en parken af te zetten, hebben geen 
externe bewaking nodig en hoeven na afloop alleen ons eigen grasveld weer groen te laten worden. Mogelijk kan 
hier eens naar gekeken worden. 
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Feest in de kloostertuin, met muziek, dans en hapjes 
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Onderhoud en inventaris 

Het hebben van een eigen pand is naast een zegen ook een enorme belasting voor het bestuur van de Brug. Net 
als bij een eigen woning komt het volledige onderhoud voor onze eigen rekening en vaak moeten we het ook zelf 
daadwerkelijk doen. Gelukkig beschikken we over een groep bekwame huismeesters van vier personen en een 
vrijwillige tuinman. Onze bovenbuurman heeft ook groene vingers en helpt waar mogelijk ook een handje. Onze 
huismeesters lopen inmiddels naar de 80, dus die willen we niet meer op een trappetje zien. De zware klussen 
zijn dus voor de assistent-huismeesters en incidenteel een stagiair of HVO-vrijwilliger en onze voorzitter heeft 
ook een technische achtergrond, dus die kan ook nog inspringen. Apparatuur slijt en moet zo nu en dan 
vervangen worden en een koffiezetapparaat of koelkast voor De Brug is toch net iets duurder dan die voor 
huishoudelijk gebruik. En ook een stichting als De Brug heeft te maken met storingen van de telefoon en het 
internet, beschadigingen en lekkages. In de kerstvakantie wilden we in de kruipruimte verder werken aan de 
energiezuinige tl-verlichting, toen we constateerden dat het water in de kruipruimte naar binnen stroomde. Het 
bleek dat de waterleiding van buiten naar binnen bij de gevel was afgebroken, waardoor onze kruipruimte en 
kelder dreigde onder te lopen. En omdat het lek voor de hoofdkraan zat, konden we het ook niet stoppen.  
Gelukkig kon Waternet snel komen en was dezelfde dag het leed weer geleden.  
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Links de nieuwe aansluiting, rechts de boosdoener 
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Vrijwilligers en Stagiairs 

De Brug draait voor 100% op vrijwilligers en stagiairs en is daarom altijd op zoek naar en bereid om nieuwe 
vrijwilligers/stagiairs op te nemen, in te werken of door te geleiden. Vanuit de Vrijwilligerscentrale Amsterdam 
(VCA), vanuit Blik op Talent, door de begeleiders van HVO Querido, door spontane aanmeldingen en op verzoek 
van het MBO krijgen wij regelmatig nieuwe vrijwilligers/ stagiairs aangeboden. Veelal als tijdelijke opstap of voor 
een afgeronde periode, maar ook voor onze vaste taken en activiteiten. Ook door de samenwerking met SBB en 
de ROC’s, komen er met enige regelmaat stagiairs bij De Brug meedraaien in het kader van hun studie. En het 
worden er steeds meer, omdat het blijkbaar moeilijker wordt om in het reguliere bedrijfsleven stageplekken te 
vinden. Voor alle MBO-opleidingen maar voor die van ROC op Maat en ROC Top in het bijzonder. Wij proberen 
hier zo goed mogelijk op in te spelen en voor zoveel mogelijk stagiairs een zinvolle leerplek te bieden, maar vaak 
moeten zij op dezelfde dagen stage lopen, waardoor het passen en meten wordt. Maar we beschouwen het als 
een wezenlijke en belangrijke taak van de Brug om ons steentje bij te dragen aan toekomst van de jeugd en 
jongeren in ons stadsdeel. Dus we blijven hierin investeren. Dit voorjaar waren dat onderzoekers van de 
gemeente Amsterdam, die bij onze bezoekers en deelnemers aan onze activiteiten, vroegen of die ervaringen 
hadden met discriminatie en racisme, omdat dit in de (sociale)media veelvuldig voorkomt. Wij hebben nog geen 
kennis kunnen nemen van de resultaten van deze gesprekken. Maar in De Brug is het wat dat betreft in elk geval 
een veilige en open plek voor alle buurtbewoners, ongeacht hun herkomst of geaardheid. Wij hopen en 
verwachten dat dit ook uit het onderzoek zal blijken. Door ons multiculturele karakter komen alle culturen bij ons 
over de vloer. 
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Onze vrijwilligers ontvangen geen vrijwilligersvergoeding, wel een door het bestuur vastgestelde 
onkostenvergoeding van maximaal € 25,- per maand. Eventuele andere voor De Brug gemaakte kosten kunnen na 
goedkeuring van het bestuur worden vergoed. Al onze vrijwilligers (en die van het Geheugen van West) zijn via de 
Amsterdamse vrijwilligersverzekering verzekerd in geval van (persoonlijke of aan derden veroorzaakte) schade.  
We hebben in het laatste halfjaar samen met Blik op Talent ons huishoudelijk reglement geactualiseerd en zijn 
begonnen met een nieuwe Brugkrant, waarin we een smoelenboek opnemen voor alle groepen en vrijwilligers. 
De eerste exemplaren voegen we als bijlage toe. 

Februari 2020 

Namens het bestuur, Hans Staphorsius, voorzitter. 
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Bijlage 1 

Bezoekersaantallen De Brug 

Gemiddeld en totaal, inclusief vrijwilligers per activiteit 
Activiteiten Per week/keer Per jaar 

Inloop, inclusief de Atal 40 w 2000 

Jembatan dinsdag 50 w 2500 

Ontbijt groepen  10 w   400 

Eetgroep maandag 18 w   900 

Spreekuur Soc Jur 2 x per week 40 w 1600 

Creatieve groep (elke) vrijdag 12 w   600 

Sezo (Financiële Werkplaats) 50 weken 40 w 2000 
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Cursussen 5/jaar x 10 weken 10 k   500  

Vergaderingen o.a. GvW, Eigen Kracht 
en VVE’s  

10 k   300 

Schoonmaak 4x/ week   4 w   800  

Onderhoud  pand  2x/week hele jaar    8 w   400 

Woensdag Naaigroep 50 weken  10 w   500 

Advocaten spreekuren 40 weken    5 w   200 

Buurtbuik 2e halfjaar 20 x 25 w    500 

Totaal/jaar verwachting 12.800 

 In 2019 derhalve ruim 12000 bezoekers en deelnemers 

 

 

 

Bijlage 2. Activiteitenoverzicht 
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Dag (deel) Activiteit Activiteit Activiteit Activiteit 

Maandagochtend Soc. Jur. Spreekuur Brug  Ontbijt Marokkaanse 
vrouwengroep 

Inloop (Algemeen) Onderhoud tuin en 
gebouw 

Maandagmiddag   Inloop (Algemeen)  Koken (Hollands) 

Maandagavond Hollandse Eetgroep   Schoonmaak 

Dinsdagochtend Indische Groep inloop Jembatan Inloop (Jembatan)  

Dinsdagmiddag Indische groep dansen Jembatan Inloop (Jembatan) Koken (Indisch) 

Dinsdagavond Indische groep eten Jembatan Inloop (Jembatan) Schoonmaak 

Woensdagochtend Inloopspreekuur Sezo   Onderhoud tuin en 
gebouw 

Woensdagmiddag Naaicursus Geheugen van West Inloop (Algemeen) Schoonmaak 

Woensdagavond Bestuursvergadering 1 x 
per 2 maanden 

Vergaderingen diverse 
buurtgroepen (VVE/ BC) 

  

Donderdagochtend Soc. Jur. Spreekuur Brug    Atal (bloedprikken) Inloop (Algemeen) Schoonmaak 

Donderdagmiddag Spreekuur WPI cliënten Advocatenspreekuur Inloop (Algemeen)  

Donderdagavond Turkse vrouwengroep Activering naar werk plus 
gezond koken 
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ACTIVITEITENOVERZICHT Stichting De Brug (2019) 

Voor deze activiteiten staan ons de volgende ruimtes ter beschikking: 

1) Gemeenschappelijke ruimte, tevens lesruimte, inloop, activiteiten en wachtkamer 
2) Computerlokaal, leslokaal en computer(cursus)ruimte, werkplek stagiairs 
3) Eetkamer, vergader- en leslokaal, creatieve activiteiten, spelletjes 
4) Huiskamer, ontvangstruimte, vergaderen kleine groep, TV kijken, presentaties, e.d. 
5) Vrijwilligerskamer, vergaderruimte, advocatenspreekuur, Atal, Sezo. 
6) Kantoor, Sociaal Juridische spreekuren, bestuurskamer, boekhouding, Sezo. 

Vrijdagochtend Spreekuur WPI Coördinatorenoverleg  Inloop (Algemeen) Onderhoud gebouw/ 
boekhouding 

Vrijdagmiddag Surinaamse (creatieve) en 
gemengde vrouwengroep 

 Advocatenspreekuur Inloop (Algemeen) Schoonmaak 

Vrijdagavond Vrij    

Weekeinde  Incidentele activiteiten    

Zaterdag Bijeenkomsten (op 
afspraak) Eigen Kracht e.d. 

Zonnebloem vergader-
ingen/ activiteiten 

Vrijwilligerscursussen  
(naar behoefte) 

Vrijwilligersuitje                
( 1 x per jaar) 

Zondag Geen vaste activiteit 
(binnenkort Buurtbuik) 

Pasar Jembatan (laatste 
zondag in Juli) 

Tuinfeest met eten 
en muziek 

Indische dag voor de 
buurt en wijde omgeving 
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7) Leeskamer, tevens onze bibliotheek en extra minikantoortje voor bestuur 
8) Tuin en Podium, buitenactiviteiten en jaarlijkse Pasar Jembatan (De Brug) 

Bij elke activiteit verzorgt en faciliteert De Brug, de ruimte en voldoende vrijwilligers (gastvrouwen/-heren) om de 
activiteit te kunnen uitvoeren, de catering en het sleutelbeheer. De Brug draait volledig op vrijwilligers, bij de 
uitvoering van haar maatschappelijke taak, het voorzien in een laagdrempelige multiculturele 
huiskamervoorziening voor iedereen.  

Wederzijds respect en het helpen van elkaar staan voorop bij het bieden van een veilige, voor iedereen (ook 
mindervaliden) toegankelijke voorziening voor Nieuw-West, waar d.m.v. allerlei nuttige (hulpverleningstaken) en 
gezellige (eten, praten, dansen, muziek maken) activiteiten, mensen worden geactiveerd, uit hun isolement 
komen, hun netwerk en kennis vergroten en langer zelfstandig en zelfredzaam blijven. Met het aanbod van 
sociaaljuridische diensten, een advocatenspreekuur en cursussen die het participeren in de maatschappij 
vergroten, het bieden van gezelligheid, geborgenheid en een goede en gezonde maaltijd heeft De Brug hierin o.i. 
een uiterst nuttige functie.  

Hiermee zetten wij de doelstelling van onze oprichters en voorgangers, het bieden van een vertrouwde en goed 
toegankelijke voorziening voor de buurtbewoners (in de ruimste zin) die dat nodig hebben, voort. Wij bieden 
daarnaast aan ruim 30 vrijwilligers en op jaarbasis aan enige tientallen stagiairs en anderen die werkervaring 
moeten opdoen, een zinvolle, nuttige en leerzame tijdbesteding voor en met buurtbewoners. 

 

Hans Staphorsius, voorzitter van Stichting De Brug  

 



Rapportage 2019 

28 
 

 

 

 


