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1. Inleiding
In 2018 werd Stichting de Boshalte opgericht. Dit beleidsplan heeft betrekking op de
periode november 2019 - mei 2021. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de
doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de
genoemde periode.

2. Kernwaarden
2.1 Visie
De Stichting stelt zich ten doel en heeft als missie: een omgeving te creëren waar
inclusiviteit en participatie de sleutelwoorden zijn. Iedereen is welkom bij de
Stichting. Het bestuur van Stichting de Boshalte vindt dat iedereen er bij hoort, er toe
doet en mee mag doen in de maatschappij

2.2. Missie
De Doelstellingen van de Stichting:
•

Zorg te dragen voor- en activeren van eenzame ouderen

•

Het bevorderen van participatie en sociale activering voor mensen met een
psychiatrische of psychische beperking die afstand hebben tot de
arbeidsmarkt

•

Het helpen integreren en activeren van nieuwkomers (statushouders) middels
arbeid

•

Het bieden van een veilige plek aan mensen die leven op- of onder de
armoedegrens in de stad

•

Een vrije en creatieve plek te bieden voor kinderen uit de stad, zodat zij zich
uitgenodigd voelen om buiten te spelen

•

Activiteiten aanbieden die zoveel mogelijk passen bij het tijdsgewricht
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3. Ambities
3.1 Project
Kenmerkend voor De Boshalte is de uitnodigende en ongedwongen sfeer. Het terras
en het paviljoen zijn bovendien bij uitstek geschikt voor ouderen en ouders om met
kinderen te vertoeven. In de loop der jaren is er een hechte diverse gemeenschap
ontstaan rondom de Boshalte. Gasten merken dat de Boshalte een plek is waar
mensen die het wat minder goed hebben zich thuis voelen en zorg en gerichte
aandacht ontvangen. Dit nodigt uit hier ook aan bij te dragen. Zo ontvangen we
regelmatig uitgestelde koffies, eenmalige donaties voor specifieke gasten en
goederen die we kunnen uitdelen. Zo zijn we vaak naast alle bedrijvigheid een
tussenpersoon. Mensen vertrouwen op onze expertise en connecties met de
buurtbewoners. Verder staat duurzaamheid hoog op de agenda en het team streeft
ernaar om zoveel mogelijk eerlijke producten te verkopen en milieubewust te
werken. Voorbeelden hiervan zijn: ons onlangs geplaatste (rolstoeltoegankelijk) ecotoilet, werken we met biologische producten zoals IJsbaart ijs, Earth
koffie/thee/water, Bos ice tea. We scheiden papier, plastic, glas en batterijen en ook
in de fietsenmakerij werken we duurzaam.
In de buurt rondom het Bos huist een divers publiek; van welvarende tweeverdieners
tot bewoners die leven op- of onder de armoedegrens, van grote, jonge gezinnen tot
(alleenstaande) senioren, van rasechte Amsterdammers tot aan nieuwkomers die al
dan niet vrijwillig in Nederland zijn beland. De Boshalte krijgt bezoek van toeristen,
sporters, bewoners van de GGZ-klinieken en creatieven uit de stad. Deze diversiteit
aan bezoekers doet een groot beroep op het hart van de De Boshalte- uitbater, dat
van oorsprong 28 jaar beroepsmatig klopte in een GGZ-setting, als therapeut en
manager.
Zij ziet de Boshalte als een deels sociale onderneming, een ondernemende
community, die de laatste jaren een steeds grotere bijdrage levert aan het oplossen
van bepaalde maatschappelijke vraagstukken:
•

Ouderen in eenzaamheid (Zorg dragen voor- en activeren van-)

•

Armoede en sociale uitsluiting (verschillende groepen)

•

Integratie van statushouders (werk verschaffen)

•

Kwetsbare mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (werk verschaffen)

•

Stadskinderen in contact brengen met de natuur
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De Boshalte probeert door het creëren van een gemeenschap, ouderen weer te
laten participeren in de maatschappij. Wajong-ers, statushouders en mensen die
anderszins op afstand tot de arbeidsmarkt staan komen niet alleen als gast waarbij
waar nodig extra aandacht geboden wordt, maar kunnen ook als potentiële
werknemer bij De Boshalte terecht. De Boshalte heeft o.a. twee leermeesters (bij de
fietsreparatie en in de horeca/barista) die deze doelgroepen kunnen begeleiden.
Er is inmiddels veel draagvlak voor het sociaal maatschappelijke beleid dat De
Boshalte voert. Bij reguliere bezoekers, omwonenden, verschillende instanties, UWV
en bij de gemeente. Vanuit de gemeente wordt regelmatig een beroep gedaan voor
proefplaatsingen en/of werkervaringsplaatsen.
Sinds december 2018 is Stichting de Boshalte, naast V.O.F. Fietsverhuur en terras
de Boshalte, in het leven geroepen om meer en gericht aandacht te kunnen geven
aan de doelgroepen die zich melden bij de organisatie en doelgericht activiteiten te
organiseren.

3.2 Ambitie
In de komende tijd willen we de activiteiten zoals we ze begonnen zijn voortzetten,
uitbreiden en verder ontwikkelen. We streven ernaar een vast aanbod te kunnen
blijven aanbieden en daarmee een bekende en blijvende steunpilaar te zijn voor zij
die daar behoefte aan hebben en onze doelen te blijven bereiken. Naast het vaste
aanbod willen we steeds inspringen op de verschillende behoeften die ontstaan en
afhankelijk zijn van het tijdsbeeld, veranderende doelgroepen in de buurt en de
veranderende behoeften van de doelgroepen. Onze huidige ambitie is goed inspelen
op de behoefte die ontstaan is vanuit de Covid-19 maatregelingen zoals we daar
sinds 15 maart 2020 mee zijn begonnen. Met name onze doelgroepen blijken hierin
ondersteuning nodig te hebben en wij willen die steun vanuit de Stichting graag nog
meer blijven bieden. Zoals een van onze vaste deelnemers van onze activiteiten
verwoordde:
“Ik val precies tussen wal en schip; ik kom niet in aanmerking voor hulpverlening en
mijn eigen netwerk is niet steunend genoeg waardoor ik snel in eenzaamheid verval.
Jullie activiteiten geven mij structuur en bieden mij houvast waardoor ik niet meer
eenzaam ben. Ik leef van activiteit naar activiteit. Ik ben heel dankbaar voor wat jullie
mij steeds aanbieden.”

4. Doelgroepen
De doelgroepen voor wie De Boshalte ondersteuning wil bieden komen steeds vaker
vanzelf aanwaaien. Het nieuws gaat rond dat er bij ons ruimte is voor iedereen; dat
er bijvoorbeeld kansen liggen om dagelijks een praatje te maken, eventueel met een
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gratis kopje koffie als een klant geen geld heeft hiervoor (uitgestelde koffie*). Jonge
mensen, volwassenen en ook senioren kloppen aan om te kijken of ze hier
voorzichtig kunnen werken aan terugkeer naar de arbeidsmarkt en/of een invulling
kunnen geven aan hun leven in een sociale omgeving. Er is ruimte voor opleiding
door mee te kijken en verantwoordelijkheid wordt langzaam opgebouwd.
Persoonlijke krachten worden aangeboord en ontwikkeld en als mensen na een
aantal weken, maanden of jaren weer vertrekken voelen ze zich steviger en beter
toegerust om de maatschappij in te kunnen. De GGZ-expertise van uitbater samen
met haar team helpt deze persoonlijke hulp in verantwoordelijke banen te leiden. De
Boshalte is inmiddels een erkend leerbedrijf voor stages en leerwerkplekken.
Ook werkt De Boshalte actief aan het bereiken van de verschillende doelgroepen
door middel van de volgende acties:
1. Ontmoeting d.m.v. gerichte activiteiten
2. Zorg, extra aandacht voor hen die dat behoeven
3. Luisterend oor (een plek waar mensen met hun problemen kunnen komen)
4. Gemeenschap
5. Gezelligheid
6. Oprechte aandacht, vriendelijke bejegening
7. Veiligheid (een veilige plek bieden)
8. Vertrouwdheid
9. Voedsel en drank
10. Uitgestelde koffie*
11. Speelplaats met speelgoed en kinderboeken
12. Het samenbrengen van verschillende lagen van de maatschappij
* Uitgestelde koffie: een begrip uit Italië, meegenomen door de uitbaatster. Gasten
kunnen een koffie ‘vooruit betalen’ voor iemand die financieel minder draagkrachtig
is. Het lijkt een simpel gebaar, maar bij de Boshalte heeft dit al wat verrassende
consequenties gehad. Zo zijn er verschillende ouderen en kwetsbaren uit hun
sociaal isolement gekomen, simpelweg door hun eerste kopje koffie weer op een
terras te komen nuttigen.
Als sociale onderneming doen we ons best deel uit te maken van de
participatiesamenleving. Ook schakelen we externe organisaties en individuen met
expertise in om ons te versterken hierin. Samenwerkend organiseren we momenteel
en in de toekomst:
Huiskamerconcerten (klassiek en jazz), schaaklessen, activiteiten voor kinderen ism
‘Natuur is een Feest’, creatieve workshops, theaterlessen, filmvertoningen,
yogaworkshops, maaltijden ‘voor iedereen’, Koffie ochtenden met live muziek voor
senioren, live optredens, jeugdtheater, lommerrijke wandeling, ontspanning en
meditatie, terraskapper, daklozen-koor, barista workshops, schrijfworkshops.
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We samenwerkingsverbanden met de wijk: o.a. Stadsdeel Zuid/Buitenveldert, Puur
Zuid, Dynamo, Cordaan, Woonzorgcentra, Werkgevers Service Punt, UWV, ROC en
verschillende ondernemers in de wijk.

Inmiddels is in samenwerking met het stadsdeel Buitenveldert van de gemeente
Amsterdam en de huurder van de Stichting (het Amsterdamse Bos)
overeengekomen, dat de Stichting in het entreegebied een winterpaviljoen mocht
gaan plaatsen voor, in eerste instantie, de projectduur van 2 winters. Zo kunnen de
doelgroepen, kwetsbare bewoners, eenzame ouderen, mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt gedurende het hele jaar hun plek krijgen bij de Boshalte. Het
winterpaviljoen is ontworpen door Luuk Vlamings en goedgekeurd door de
verhuurder, het Amsterdamse Bos.
De doelstelling en missie van Stichting de Boshalte om kwetsbare doelgroepen een
plek te geven in de maatschappij op een veilige plek, midden in de natuur kan zo
goed worden geborgd. Het hele jaar rond kan iedereen dankzij dit project deelnemen
aan activiteiten die worden georganiseerd. Jong en oud, arm en rijk, sterk en
kwetsbaar, bij de Boshalte is iedereen inclusief en mag meedoen.

5. Samenwerkingen en activiteiten
De Boshalte is een erkend leer- werkbedrijf en werkt samen met verschillende
bedrijven, instanties en kleine ondernemers die allen bijdragen aan ondersteuning
voor de doelgroepen. Allen zijn in de afgelopen jaren door ons benaderd ofwel
hebben spontaan hun samenwerking aangeboden. Inmiddels wordt op regelmatige
basis met allen samen gewerkt. Hier een greep uit de samenwerkingspartners,
activiteiten en plannen.

5.1 Werkend leren
Diverse werknemers zijn via verschillende organisaties in de Gemeente Amsterdam
bij de Boshalte de afgelopen jaren aan het werk gekomen. Mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt en nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij vinden bij de
Boshalte een fijne werkplek, ondersteund door eigenaresse Stefanie Caton en haar
werknemers. De verschillende organisaties waar we mee werken:
•

Gemeente Amsterdam / werk en re-integratie
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen Werknemers met afstand tot de
arbeidsmarkt (accountmanager Mohammed Azri).
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•

Voorzet Arbeid https://www.voorzet.nl/arbeid Werknemers met afstand tot de
arbeidsmarkt (ASS, contactpersoon Hester Bolt).

•

ROC – TOP https://www.roctop.nl/ Stages en werkervaringsplekken
Fietstechniek en Horeca & Facility.

•

ROCvA www.rocva.nl Voor het project ‘Leren tusen de bomen’.

•

Spirit Jeugdhulp https://www.spirit.nl Onderaannemerschap mensen afstand
tot arbeidsmarkt (contactpersoon Michiel van der Steen).

•

IMBY www.inmybackyard.nl IMBY is een organisatie die statushouders in
Nederland in contact brengt met Nederlands(sprekend)e buurtgenoten. Vanuit
IMBY werken verschillende statushouders bij de Boshalte. Ook doen we
beroep op het aanbod van statushouders via IMBY voor evenementen en
activiteiten, wat hen van werk voorziet. Daarnaast hebben veel statushouders
vanuit IMBY de weg naar ons terras gevonden en maken ze een praatje met
onze medewerkers en gasten op ons terras. Contactpersoon Lian Priemus.
Zie bijlage intentieverklaring.

5.2 Wijkgericht samenwerkingsverband voor :
Zorg en signalering rondom kwetsbare en eenzame ouderen die het terras bezoeken
Het gezamenlijk organiseren van activiteiten in de directe omgeving
•

Ouderen adviesraad Buitenveldert

•

Puur Zuid

•

Cordaan

•

Dynamo

5.3 Activiteiten
5.3.1 Muziek voor alle leeftijden
We werken samen met heel veel verschillende artiesten en performers. Hier een
greep van een aantal samenwerkingen
•

Paul Mundy saxophoonspeler en muziek educator
https://nl.linkedin.com/in/paul-mundy-6b3a8036
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Sinds 2015 speelt buurtbewoner Paul Mundy jazz op ons terras voor de
bezoekers. Dit heeft een grote aantrekkingskracht op met name de ouderen.
Hierdoor wordt het terras een ontmoetingsplek tussen ouderen en andere
bezoekers. Zie bijlage intentieverklaring.
•

The Bayou Mosquitos http://www.bayoumosquitos.com/
Sinds 2014 een graag geziene muziekgroep op ons terras die de ouderen
verblijdt met zijn mooie ‘Americanana’ muziek. Zie bijlage intentieverklaring.

•

Janneke en Nicole Cateringbedrijf “Puur Genieten”
Met dit bedrijf willen wij graag catering-middagen door twee vrouwen in de
buurt voor de minder draagkrachtige en oudere bewoners organiseren, tegen
een kleine vergoeding voor de gasten. Zie bijlage intentieverklaring.

•

De Fietsplantage
Kunstenaarsduo met thematische performance met als doel enthousiast te
verwarren. O.l.v. Diederick van Rijsewijk, vaste medewerker van De Boshalte
Zie bijlage intentieverklaring.

•

Schrijfcafe Amstelveen
Het Schrijfcafé is een mooie manier om jongeren, volwassenen en ouderen
creatief te laten omgaan met hun herinneringen, wensen en verlangens. Door
Lucienne Nijssen, buurtbewoner. Zie bijlage intentieverklaring.

•

Tango-middagen door Martijn Grunwald
Tango DJ en tango-docent bij Mi Lunes. Heeft al verscheidene tango-salons
bij de Boshalte georganiseerd

•

Vaste prik op zondagen: DJ Elja
Met Vinyl plaatjes uit de oude doos met vintage platenspeler

•

Twinsosophy & The Philosopher
De tweeling Maxime en Joey Caton en broer Benjamin vrolijken het terras op
met hun ukeleles. Ze spelen voor de ouderen welbekende meezingers.

•

Ibou en Maringo Het muziekcollectief (intercultureel muziekpodium)
Dit muziekduo heeft onlangs in samenwerking met een deel van afro-mix
Amsterdam een optreden verzorgd voor de burendag Marius ten Catehof en
zijn welbekend met de doelgroep. Wij zien ze graag vaker op het Boshalte
terras optreden.

•

Daniel Montero Real Gedragen en energieke acoustische pop, eigen
nummers en bestaande muziek, op geheel eigen wijze gebracht.
Samenstelling: Zang, akoestische gitaar, viool contrabas en percussie.
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5.3.2 Overige activiteiten
•

Schaakclub De Boshalte

•

Live muziek op zondag

•

Vinyl op zondag

•

Maaltijd voor iedereen

•

Barista workshops

•

Terras kapper

•

Koffie ochtend met live muziek

•

Lommerrijke wandeling

•

Creatieve workshops

•

Theater optredens

•

Ontspanning en meditatie

Kinderactiviteiten
•

Natuur is een feest https://www.natuuriseenfeest.nl/
Evenementen voor de jeugdige natuurliefhebber, voor kinderen vanaf 4 jaar.

•

Peuters in het wild https://peutersinhetwild.nl/
Sinds 2015 is dit een vaste wekelijkse activiteit bij de Boshalte van maart tot
november. Voorheen was Peuters in het wild genoodzaakt deze activiteit in
de wintermaanden te staken vanwege gebrek aan binnenruimte. Met de
komst van de winterruimte kan deze activiteit het hele jaar door plaatsvinden.

•

Zwaardspel.nl
Egon Adel en Jeff Carr geven bijzondere workshops theater voor leeftijden 616 jr, die kinderen bovendien weerbaar maken. Zijn al sinds 2014 aan de
Boshalte verbonden.

•

Kindertheatergroep De Mammies http://www.demammies.nl/
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•

IMBY Storytelling
Inmiddels zijn bij veel IMBY groepen de Storytelling-avonden ontstaan:
nieuwkomers en oudkomers, Amsterdammers vertellen elkaar waardevolle,
bijzondere verhalen. Omdat de Boshalte een ontmoetingsplek is voor velen is
de beoogde winterruimte een plek bij uitstek geschikt voor deze activiteit.
IMBY zoekt altijd plek voor deze activiteit en heeft hierin de samenwerking
gevraagd met de Boshalte.

•

Natasja van der Jagt http://natasjavanderjagt.com/
Sinds 2014 verzorgt buurtbewoner Natasja de aankleding van het terras.
Bovendien deed zij het hele jaar door, mits het weer het toeliet, creatieve
workshops voor jong en oud op het terras van de Boshalte. Deze activiteiten
zetten wij onverminderd met haar voort.

•

De Poppenkast van de Dam
Egon Adel, de poppenkastspeler van de Dam komt bij de Boshalte zijn
voorstellingen geven zolang hij in corona tijd niet op de Dam terecht kan.
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5.4 Voorbeeld Activiteitenschema

Dit schema is van de activiteiten die we van maart t/m september 2020 hebben
uitgevoerd, ter illustratie hoe onze activiteiten er ongeveer uitzien.
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Update: Ingehaald door het Corona-tijdperk hebben wij vanuit de Stichting
onze activiteiten vanaf maart niet in het paviljoen kunnen laten plaatsvinden,
maar verplaatst naar de wijk en uitgebreid met activiteiten, die nu nodig zijn
gezien de beperkingsmaatregelen.
Verder hebben wij de inclusiviteit van het terras vergroot door het kunnen
plaatsen van een rolstoeltoegankelijk, ecovriendelijk toilet.
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6. Verantwoording van Activiteiten en Gelden
6.1 Begroting paviljoen en activiteiten eerste seizoen
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6.2 Financiering Rolstoeltoegankelijk Toilet
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6.3 Overzicht Inkomsten Uitgaven
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6.4 Fondsenwerving
Voor het verkrijgen van de benodigde gelden hebben wij:
•

Een crowdfunding-actie gestart in maart 2020 voor het financieren van een
rolstoeltoegankelijk eco-toilet bij het terras en paviljoen

•

Vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aangeschreven

•

Bij de gemeente Amsterdam – stadsdeel Zuid Buitendveldert een aanvraag
gedaan voor een subsidie tbv het maatschappelijk initiatief. Dit heeft m.n.
betrekking op de activiteiten die kunnen worden uitgevoerd voor de
doelgroepen in de wintermaanden

Het project wordt jaarlijks in de maand april met de gemeente en het Amsterdamse
Bos geëvalueerd.
Het bestuur van de Stichting komt meerdere malen per jaar bij elkaar om de
voortgang te bespreken.
De Stichting doet verslag , zoals afgesproken, aan de Fondsen.

7. Slot
Onze kernwaarden
Wij zien elk mens als waardevol. We hebben compassie met onze medewerkers,
onze gasten en onszelf in samenwerking met onze partners. Bij ons heeft iedereen
een plek. Bij alles wat wij doen verliezen wij onze humor niet uit het oog. Bij ons
staan geweldloze communicatie en respect voor een ander en onszelf voorop.
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