05-03-2021, Amstelveen
Eindverantwoording 2019 tot mei 2021

Inhoudelijk verslag
Inleiding
Met deze eindverantwoording blikken we terug op twee mooie winterseizoenen, waarbij we
uiteindelijk ook activiteiten het gehele jaar door zijn blijven doen. Dit werd mogelijk gemaakt door
steun van gemeente Amsterdam Zuid/Buitenveldert, gulle donateurs en de verschillende fondsen. In
het eerste seizoen waren het de fondsen Stichting DOEN, Dioraphte, Maagdenhuis, BeeKeen en
RCOAK die ons financieel mede ondersteunden. In het tweede seizoen waren dit het Oranje Fonds,
Noodfonds Gemeente, BeeKeen, Mevrouw Haantjes, Brentano Steun des Ouderdoms, Cordius en
Doco Charitas. We krijgen van allerlei partijen veel positieve reacties op de activiteiten die wij
organiseren. De deelnemers koppelen terug dat zij deze zien als houvast: momenten om naartoe te
leven in de week.
Ook hebben we ons in deze twee jaar beziggehouden met het realiseren van het winterpaviljoen wat
een voorwaarde is geweest voor het doen van veel van onze activiteiten. Deze realisatie is enigszins
vertraagd, doordat een gesprek met de organisatie van het Bos over aanvullende voorwaarden en
eisen, pas in september 2019 plaatsvond. Dankzij een gulle gever, een externe partij met de naam
‘EventRent’, hebben wij toch nog de gestelde datum gehaald om te starten met de activiteiten.
Plaatsing van deze extra voorziening heeft helaas wel geleid tot het maken van veel extra kosten die
niet begroot waren ( zie inkomsten en uitgaven), zoals extra electriciteitsaansluitingen. Bovendien
viel de factuur van Luuk Vlamings (bouw en ontwerp paviljoen) een stuk hoger uit dan begroot en
verwacht. Het paviljoen kon uiteindelijk gerealiseerd en in gebruik worden genomen op 7 februari
2020. Van november 2019 tot maart 2020 (de eerste lockdown) hebben we alle geplande
activiteiten weten te verwezenlijken, en zelfs nog meer. Vanaf maart hebben we geschakeld om de
activiteiten op een andere manier te realiseren, namelijk met inachtneming van de richtlijnen
opgesteld door het RIVM. Dat is goed gelukt. Hierdoor kwam er bovendien nog meer samenwerking
met instanties en personen in Stadsdeel Zuid/Buitenveldert en met externe partijen die met ons de
activiteiten vormgaven. We hebben ons met de activiteiten vanaf maart 2020 aanvankelijk gericht
op de mensen die het meest eenzaam leken te gaan worden onder invloed van de corona
maatregelen. Activiteiten hebben we, omdat we het paviljoen niet altijd konden gebruiken, de wijk
in gebracht. waar (en zoveel) mogelijk benutten we het paviljoen voor het organiseren van
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kleinschalige activiteiten of zelfs 1-op-1. Vanwege het succes en de impact zijn we deze activiteiten
tot op heden nog steeds aan het voorzetten. Daarnaast zijn belangrijke aanvullingen:
1.de telefoonlijn voor kwetsbare, geïsoleerde bewoners.
2. de maaltijden die we uitdelen voor geisoleerde/kwetsbare bewoners uit de wijk. Beide
‘activiteiten’ vinden nog steeds doorgang tot heden. Door het schakelen naar een andere vorm van
activiteiten zijn contact en participatie in tijden van sociale afstandelijkheid bij de Stichting
voortgezet. Hierbij hebben wij ons altijd gehouden aan de COVID-19 richtlijnen zoals deze door het
RIVM is opgesteld. Voor een overzicht van alle activiteiten van dit afgelopen half jaar en het aantal
deelnemers die hierbij aanwezig waren is het “Logboek activiteiten” als bijlage toegevoegd.
Daarnaast is de zichtbaarheid van de Stichting aanzienlijk vergroot dankzij het paviljoen én het
recent geplaatste rolstoeltoegankelijk toilet. Bezoekers en passanten doen bovendien donaties.
Spontaan hebben verschillende fondsen en particulieren zich bij ons gemeld met giften.
We waren ook erg blij met de nominatie voor de Omarmprijs. Niet alleen vanwege de erkenning,
maar ook omdat dit heeft geresulteerd in 1.een nieuw netwerk 2.de toekenning van het predikaat
Sociale Firma en 3. een externe partij die zich heeft gemeld om DUO-fietsen te doneren. Dit zou de
inclusiviteit en toegankelijkheid nog verder vergroten.
Hieronder zal per beoogde doelstelling uiteengezet worden of en hoe deze behaald is. Bij elke
doelstelling hebben we voor de overzichtelijkheid ook de tussentijdse verantwoording van
2019/2020 vermeld.

1. De realisatie van een tijdelijke, overdekte ruimte voor de winter van 2019 / 2020 en de winter
van 2020 /2021, zoals omschreven in de intentieovereenkomst: Realisatie van tijdelijke overdekte
ruimte van sociale onderneming Stichting De Boshalte, d.d. 9 juli 2019, ondertekend door Flora
Breemer namens het DB van stadsdeel Zuid/Buitenveldert, Stichting De Boshalte, Stefanie Caton
en Directie Sport en Bos, Mariska Bongaards (Het Amsterdamse Bos)
In de tussentijdse verantwoording van 2019/2020 staat vermeld:
“Het ontwerp van het Winterpaviljoen zoals in het projectplan is omschreven kon in alle volledigheid
pas worden gerealiseerd op 7-2-2020. In september 2019 vond een gesprek plaats tussen het
Amsterdamse Bos, Stadsdeel Amsterdam Zuid/Buitenveldert en Stichting de Boshalte. Inhoud van dit
gesprek is te vinden in de bijlage die was gestuurd bij de intentieovereenkomst. Hierna zijn nieuwe
afspraken gemaakt, en kon de bouw van het paviljoen ten slotte beginnen. Dit was echter 3 maanden
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na de geplande datum. In de tussentijd hebben de activiteiten vanaf november echter wel (in
enigszins aangepaste vorm) plaats kunnen vinden in een daartoe bestemde tijdelijke ruimte, gul
geleend door EventRent. Deze ruimte was echter niet makkelijk toegankelijk voor onze senioren
doelgroep, en mensen die slecht ter been zijn. Vanaf 7 februari staat het inclusieve winterpaviljoen;
zeer goed toegankelijk voor senioren, mensen die slecht ter been zijn, en alle andere beoogde
doelgroepen van Stichting de Boshalte.
Bovendien ontdekten wij de behoefte bij al onze doelgroepen aan een toiletvoorziening. Dit werd
steeds duidelijker naarmate de activiteiten startten (1 november). Voor een aantal van onze gasten,
met name de mensen die slecht ter been zijn, gezinnen met meer kinderen en senioren, is het
ontbreken van een toiletvoorziening soms een reden om niet te kunnen deelnemen aan een activiteit.
Het is zelfs zo dat voor sommige uitvoerende artiesten, die een activiteit ten behoeve van Stichting de
Boshalte verzorgden, het moeilijk was de activiteit volledig af te ronden (met name als de artiest zelf
tot de doelgroep behoorde). Wij zijn nu bezig een toiletvoorziening te realiseren; de kosten zijn bijna
gedekt, en de toestemming ervoor is rond, op de overeenstemming na van de precieze locatie waar
het toilet wordt geplaatst.”
We willen benadrukken dat de toiletvoorziening ondertussen geplaatst is en een noodzakelijke
aanvulling blijkt. Niet alleen voor de activiteiten van de Stichting, maar ook voor de bewoners uit de
buurt en bezoekers van het bos. Voor hen die slecht ter been zijn, maar ook voor alle andere
mensen. Onze rolstoeltoegankelijke toiletvoorziening draagt ertoe bij, dat de Boshalte maar ook het
Amsterdamse Bos nog meer een inclusieve en toegankelijke plek wordt. Immers, in de wijde
omgeving is sinds maart 2020 geen opengesteld toilet te vinden, laat staan rolstoeltoegankelijk. Dat
de bezoekers dit ondersteunen blijkt o.a. uit de gulle donaties van gasten aan de Stichting en de vele
complimenten. We zijn de crowdfunding onder onze gasten van €5000 tbv de plaatsing van het toilet
ver voorbij gegaan en de donaties voor onderhoud van het toilet blijven binnen komen. N.B. De
kosten en inkomsten van het toilet vallen buiten deze subsidie en zijn derhalve ook uit het financieel
verslag gehouden en overzicht inkomsten/uitgaven.
Tijdens de meerdere lockdowns hebben we de activiteiten die we in het winterpaviljoen hadden
gepland de wijk in gebracht. Toen bepaalde activiteiten weer in het paviljoen konden hebben we dit
gedaan, we hebben optimaal van het winterpaviljoen gebruik gemaakt binnen de beperkingen.
Inmiddels hebben we geleerd dat het paviljoen noodzakelijk blijkt om de activiteiten te kunnen
blijven uitvoeren. Bovendien is ook gebleken dat de behoefte aan de activiteiten niet alleen in het
winterseizoen geldt (n.b: het hele seizoen mei t/m november 2020 hebben we activiteiten
uitgevoerd en bleek hier grote behoefte aan, juist in deze coronatijd). Naast de activiteiten is het
paviljoen voor veel senioren een welkome plek om even uit te rusten, samen koffie te drinken en
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verbinding te maken met andere generaties. Vanuit de Boshalte is dan ook de vraag voorgelegd aan
het Amsterdamse Bos (verhuurder) om de vergunning tijdelijk uit te breiden naar een
zomervergunning. Wij zijn overigens blij met toestemming van de vergunning voor nog twee
winterseizoenen door de organisatie van het Amsterdamse Bos. Er staan al veel zomerprogramma
activiteiten in de planning, voor zowel de Senioren als de jongeren die het nu ook moeilijk hebben.
Zonder zomervergunning van het Paviljoen kunnen we deze activiteiten niet ten uitvoer brengen.
Ondertussen zijn we naast de fondsen die ons ondersteunen ook aan het koersen naar financiële
zelfstandigheid. Daarbij voeren wij het gesprek met de gemeente Amstelveen om dit seizoen een
beroep te doen op subsidiegelden vanuit die gemeente (Innovatiefonds Zorg en Welzijn). Voorts is
de Stichting dit jaar opnieuw uitgenodigd door het Oranje Fonds om voor zomeractiviteiten gericht
op Senioren een aanvraag in te dienen. Door Stichting Doen zijn we gewezen op Fonds21 om een
aanvraag te doen gericht op jongeren. Hierbij leggen wij de focus op het intergenerationele aspect:
Jongeren een zinvolle tijdsbesteding bieden door hen activiteiten te laten doen met Senioren. We
zijn met dit doel voor ogen gestart met een samenwerking met Don Bosco, een welzijnsorganisatie
die zich richt op dak- en thuisloze jongeren, die wij willen verbinden met de Senioren uit Stadsdeel
Amsterdam Zuid/Buitenveldert.
2. Ouderen en kwetsbare doelgroepen weer laten participeren in de maatschappij door middel
van het faciliteren van ontmoetingen door eten, dansen en andere culturele activiteiten in dit
tijdelijke onderkomen.
In de tussentijdse verantwoording van 2019/2020 stond vermeld:
“Ondertussen is er 4 keer een “Maaltijd voor iedereen” georganiseerd, waarbij met name senioren en
kwetsbare mensen uit de buurt uitgenodigd zijn om te komen eten (lunch of diner). 15 a 20 mensen
waren aanwezig per keer, de sfeer was altijd zeer goed, en heeft geleid tot onderlinge vriendschap bij
sommigen en op zijn minst welkom gezelschap als ze elkaar zien bij de Boshalte.
We hebben twee keer twee verschillende senioren huizen uit de buurt uitgenodigd om gratis koffie bij
ons te komen drinken. Om te vieren dat zij nu ook makkelijk toegang hebben tot het winterpaviljoen,
waar zij warm kunnen zitten als het koud is buiten. Dit heeft geleid tot een wekelijkse koffieochtend
bij Stichting de Boshalte, waarbij de senioren samenkomen en een gratis koffie bij ons kunnen
krijgen.
Meerdere muziek- en theatervoorstellingen zijn gratis aangeboden, en zijn goed bezocht door onder
andere de senioren en kwetsbare doelgroepen. Twee origami-knutselmiddagen vielen in de smaak bij
de senioren. Elke donderdagochtend vanaf halverwege december is er reiki/meditatie bij ons
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aangeboden. Verschillende mensen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt, zo’n 4 mensen per
ochtend, waarvan grotendeels senioren en de eenzamere gasten bij de Boshalte. Verder zijn er
wekelijkse schaaklessen en een maandelijks schrijfcafé aangeboden.
Het Kerstival was een mooie samenkomst voor de mensen, waaronder/met name voor de senioren
en kwetsbaren, om een dag als kerst niet alleen te hoeven vieren en juist met vertrouwde gezichten
en muziek samen te komen. Dit evenement werd dan ook druk bezocht, een teken van de
saamhorigheid en familiesfeer die mensen vinden bij de Boshalte!
Bij de Boshalte participeren enkele senioren vrijwilligers op dagelijkse basis.
Er zijn overlegmomenten op incidentele en regelmatige basis met de voorzitter van het Marius ten
Catehof, Huize Buitenveldert, Puur Zuid, Cordaan en wijkagenten. Deze overlegmomenten kunnen
gaan over gasten van de Boshalte die bekend zijn in de wijk en die ofwel een werkplek ofwel een
terrasplek (extra sociale opvang) kunnen krijgen bij de Boshalte. Soms wordt vanuit de Boshalte
gesignaleerd dat een gast extra hulp behoeft, en zorgt de laagdrempeligheid van de Boshalte ervoor
dat andere instanties ingezet kunnen worden en dat hulp geaccepteerd wordt. Bijvoorbeeld door een
‘huisbezoek’ te doen bij de Boshalte.
Los van de activiteiten komen sommige mensen op regelmatige basis speciaal naar de Boshalte voor
een uitgestelde koffie, een praatje of advies of hulp.”
We krijgen veel respons op de activiteiten. De deelnemers van de activiteiten zien deze als houvast,
momenten om naartoe te leven in de week. Uiteraard hadden de lockdown en de (tijdelijke)
verboden op evenementen veel consequenties voor de activiteiten die wij oorspronkelijk wilden
organiseren. In de vorige tussentijdse verantwoording zijn wij ingegaan op de activiteiten die wij tot
8 maart hebben georganiseerd. Daarnaast was er bij deze verantwoording een planning te vinden
voor activiteiten tot 6 mei. Helaas moest vanaf 15 maart daarentegen het paviljoen dicht voor de
reguliere activiteiten in verband met de corona maatregelen van de overheid. Een deel van de
activiteiten hebben we verplaatst naar de zomer omdat deze in verband met de maatregelen van de
lockdown niet in de winter mogelijk waren. In het nieuwe activiteitenlogboek is te lezen welke
activiteiten wij in de plaats hebben georganiseerd.
Wij hebben namelijk (ook tijdens de huidige lockdown) niet stil gezeten. Integendeel: we hebben
vliegensvlug geschakeld en in plaats van onze reguliere activiteiten, corona-proof activiteiten
georganiseerd. Binnen twee weken waren wij weer volop aan de gang om met onze activiteiten
sociale cohesie te realiseren, welzijn van buurtbewoners te vergroten en een warm hart aan
(eenzame) buurtbewoners toe te dragen. Een deel van de activiteiten die in groepsverband plaats
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zouden vinden hebben we, in verband met de RIVM maatregelen, in een kleiner groepsverband
laten plaatsvinden of soms zelfs 1-op-1 in het daartoe bestemde paviljoen. Wij hebben veel moeite
gestoken in het doorgang vinden van deze belangrijke activiteiten binnen de maatregelen, omdat
een aantal senioren erg geïsoleerd dreigde te raken. Opvallend was hierbij, dat ook de uitvoering van
de één-op-één activiteiten een grote impact bleek te hebben.
In deze eerste periode van de lockdown hebben we ons voornamelijk gericht op zeven activiteiten:
-

1. De telefoonlijn

In de eerste maanden heeft Stefanie op vaste contactmomenten in de week mensen actief benaderd
telefonisch. Om wekelijks te horen hoe ze ervoor staan en hen het gevoel te geven dat ze nog gezien
en gehoord werden. Een deel van deze telefoonlijn is voor drie maanden bekostigd door het Oranje
Fonds. Van 1 september tot 1 november heeft Stefanie dit onbezoldigd gedaan. Vanaf 1 november
deels onbezoldigd en deels uit gelden van de subsidie van Het Maatschappelijk Initiatief. Zolang de
behoefte naar de telefoonlijn blijft, blijven we hiermee door gaan.
-

2. Corona buitenlucht-concerten

De Stichting heeft vele coronaconcerten in de buitenlucht gegeven. Deze vonden plaats voor de
deuren van particulieren, in binnenhoven, in tuinen van zorgcentra. Allen op aanvraag vanuit
netwerkcontacten in Stadsdeel Zuid/Buitenveldert en in nauwe samenwerking met een groeiende
groep musici/artiesten, die aanvankelijk hun bijdrage net als de Stichting vrijwillig leverden, maar
uiteindelijk konden worden betaald vanuit fondsgelden en donaties. Dit project heeft bovendien
geresulteerd in een mooie samenwerking tussen Stadsdeel Zuid/Buitenveldert, Dynamo, Cordaan en
lokale muzikanten wat resulteerde in een nieuw project: de Buitenveldertse Karavaan. Vanuit de
concerten hebben ook andere fondsen en gulle donateurs zich aangemeld, zodat we culturele
activiteiten konden voortzetten in de zomer.
-

3. Het uitdelen van maaltijden

Met het bedrijf ‘Puur Genieten’ hebben we het project ‘Maaltijd voor Iedereen’ opgezet. Hierbij
hebben wij maaltijden verzorgd voor een grote groep bewoners uit de buurt die eenzaam dreigden
te worden of andere zorg behoefden. Bij dit project (dat nog steeds voortduurt) is een belangrijk
uitgangspunt dat de deelnemers hun verse avondmaaltijd wekelijks bij de Boshalte ophalen.
Hierdoor komen zij weer naar buiten en wordt contact met een leeftijdsgenoot en lotgenoot of juist
met iemand van andere leeftijdscategorie gefaciliteerd. Bovendien krijgen zij een kopje koffie bij de
Boshalte en wordt er altijd even tijd gemaakt door iemand van het team, zodat we goed vinger aan
de pols houden hoe het met onze deelnemers gaat. Er zijn mooie verbindingen gelegd tussen
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mensen, zien wij vanuit de Boshalte. In de zomer werd, nadat de financiering door het Noodfonds
(Amsterdam Zuid/Buitenveldert) eindigde de ‘Maaltijd voor Iedereen’ mogelijk gemaakt door het
Oranje Fonds dat een bijdrage leverde vanuit het project ”coronahulp activiteiten”. Vervolgens heeft
Fonds Mevrouw Haantjes zich bij ons gemeld,via een vaste gast van de Boshalte, dat de maaltijden
deze winter tot een groot deel van februari heeft gefinancierd. De laatste week februari tot april
hebben we dit vanuit subsidie van het Maatschappelijk Initiatief kunnen bekostigen.

-

Zomeractiviteiten Oranje Fonds

In de maanden juni, juli, augustus hebben wij verschillende (culturele) activiteiten georganiseerd
vanuit het ‘Zomerimpuls Oranje Fonds’. Dit was een bedrag van €3000,- en daarmee hebben wij zes
activiteiten gerealiseerd. Eenmaal een ‘samen eten’-evenement, tweemaal koffieochtenden met
muziek, eenmaal vinyl op zondag, eenmaal dansen met Sascha en eenmaal een evenement met
portretdichter Bert.
Dankzij steun van het Oranje Fonds hebben we in de zomermaanden juni, juli, augustus en
september 2020 diverse (culturele) activiteiten georganiseerd die gericht zijn op Senioren.
Waaronder twee keer een koffieochtend met muziek, waarbij we het terras van de Boshalte, die we
we in die maanden weer in gebruik konden nemen, hebben gereserveerd voor een groep Senioren.
Zij kregen van ons koffie en taart en konden genieten van live muziek op het terras waar zij op veilige
afstand van elkaar konden verblijven. De koffieochtenden waren een groot genot voor de Senioren,
vooral sinds toegang tot kunst en cultuur zeer beperkt of zelfs onmogelijk was. Ze voelden zich
speciaal aangezien het terras helemaal voor hen was. Zodra ons terras weer open mag willen we
deze zomer weer koffieochtenden met muziek gaan organiseren. We hebben hier zelfs al
financiering voor ontvangen vanuit Brentano Steun des Ouderdoms.
Ook hebben we een keer singer songwriter Felix kunnen uitnodigen om bij de Seniorenhuizen in
Amsterdam Zuid/Buitenveldert te komen spelen, heeft Elja de Lange plaatjes gedraaid voor de
Senioren, hebben we een experimentele dansvoorstelling georganiseerd op het terras, heeft
voormalig Moving Intimacy (nu Twintimacy) voor de eerste keer een knuffelworkshop bij ons
gegeven waarna we deze winter maandelijks met hen door zijn gegaan, hebben we de( in aantal
groeiende) vaste groep Senioren een extra maaltijd uit kunnen delen en hebben we Portretdichter
Bert uitgenodigd die fantastische gedichten heeft gemaakt van de genodigde Senioren waarmee hij
in gesprek gaat.
Naast de projecten vanuit het Oranje Fonds is er ook een aantal artiesten onbezoldigd bij ons komen
optreden, waarvoor we de Senioren uit de wijk hebben uitgenodigd. Zo is Compagnie with Balls op
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ons terras geweest, een fantastisch theatraal spektakel met een reus en een vrouw op een
reuzenbal. En is the MC Project, een van onze vaste muzikanten een keer onbezoldigd komen spelen
op het terras.
-

Bezinnings- en meditatiewandeling

De bezinnings- en meditatiewandeling vindt wekelijks plaats met een kerngroep bewoners uit de
buurt die zich eenzaam en geïsoleerd voelen. Zij vinden houvast in deze wekelijks activiteit. Bij deze
activiteit gaat een kleine groep Senioren onder begeleiding van levenscoach Tessa van Keeken
wandelen in het Amsterdamse Bos. Bij de wandeling staan aandacht, beweging en verbinding
centraal. Tessa maakt de deelnemers met diverse mindfulness oefeningen bewust van zichzelf, waar
zij staan in het leven en waar zij staan in de natuur. De wandeling wordt aangepast op de
deelnemers, zodat ook de Senioren die minder goed ter been zijn mee kunnen doen. De wandeling
wordt erg goed ontvangen, dat is mede te zien aan de vaste groep die steevast iedere week weer
mee komt doen. De deelnemers geven aan verkwikt terug te komen van de wandeling en het te
ervaren als een moment van bewustwording en aandacht voor zichzelf. De deelnemers zijn
vervolgens ook gaan deelnemen aan andere activiteiten die we hebben georganiseerd.
In september zijn de wandelingen als proef op vrijwillige basis gestart. Sinds het winterseizoen
worden de wandelingen deels vanuit de subsidie Maatschappelijk Initiatief bekostigd, deels vanuit
de financiële bijdrage van Cordius en deels vrijwillig door Tessa van Keeken uitgevoerd.
-

Intimiteitsworkshops voor Senioren

Sinds dit winterseizoen bieden we in samenwerking met Twintimacy elke maand
intimteitsworkshops aan voor Senioren. Bij deze workshops staan contact met de ander en aandacht
voor jezelf centraal. Vooral nu is er veel behoefte aan intimiteit en gerichte aandacht en deze
workshop kan daar binnen de corona maatregelen in bijdragen. De reacties zijn lovend en vele
deelnemers komen vaker terug. Daarom hebben we de workshops in sommige maanden twee keer
laten plaatsvinden, zodat ze veilig konden worden uitgevoerd.
-

Fotoproject Senioren

In samenwerking met ‘Imagical’ en muzikant Abel de Lange hebben we Senioren uit de buurt
betrokken met een fotoproject (zie de foto hieronder.). Dit heeft gezorgd voor dat er een gevoel van
verbinding en zingeving werd gerealiseerd, dat Senioren een gevoel van erkenning ervoeren en werd
contact tussen geïsoleerde ouderen gefaciliteerd. Het doel van de fotoshoot is het beeld van de
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oude, eenzame Senior achter de geraniums te doorbreken, maar hen te laten zien als de krachtige
personen die ze zijn, de pijlers van onze maatschappij die veel te vertellen hebben en graag midden
in het leven staan. Het fotoproject heeft veel impact gehad. Als fondsen beschikbaar zijn dan zijn wij
van plan dit project voort te zetten in een intergenerationele vorm, waarbij we Senioren in gesprek
laten gaan met twintigers over grote thema’s van het leven. Hier willen we een podcast van maken.

Foto: Imagical, in opdracht van Stichting de Boshalte

-

Zondag vinyldag

Sinds de start van de Boshalte in 2014 draait Elja de Lange iedere zondag plaatjes uit de oude doos
op het terras. Elja weet met zijn muziek maar ook door zijn connectie met de doelgroep de Senioren
te raken. Hij brengt enorm veel sfeer bij de kiosk, weet iedere keer weer een bijzondere connectie
met veel Senioren aan te gaan en velen van hen zijn zeer op hem gesteld. De plaatjes die hij draait
brengen meerdere generaties samen, er ontstaat verbinding tussen jong en oud. Daarbij brengen de
plaatjes vooral tijdens corona een hoop vreugde en levendigheid bij de bezoekers van de Boshalte,
wat juist in deze tijd erg nodig blijkt. Voor het eerst hebben we dankzij de steun van het
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Maatschappelijk Initiatief Elja deze winter een kleine bijdrage kunnen geven voor iedere zondag
wanneer hij trouw bij de Boshalte staat te draaien.

Daarnaast heeft de Stichting nog vele eenmalige activiteiten georganiseerd. Bijzonder vonden wij de
het ‘Samen Eten’ evenement rond de feestdagen in december. Tijdens Kerst zijn we open gebleven
en waren wij een trekpleister voor Amsterdam. Kerst is altijd een bijzondere tijd bij de Boshalte.
Ieder jaar zijn we minstens een van de kerstdagen open en organiseren we, zover de maatregelen
het toelaten, het kerstival. We vinden namelijk dat niemand alleen mag zijn tijdens kerst. Dit is dan
ook steeds weer een heel bijzondere, warme en saamhorige dag.
Daarbij is de kiosk tijdens de gehele corona periode zeven dagen per week open gebleven waardoor
bezoekers altijd bij de Boshalte terecht konden voor koffie, een sociaal contactmoment en het
maken van verbinding met de maatschappij. De behoefte hieraan bleek heel groot. Vanuit de
Boshalte zijn we daardoor goed op de hoogte gebleven van het reilen en zeilen van veel bewoners
uit de buurt. Hierdoor konden wij met onze activiteiten hierop inspelen. Daarnaast hebben we
hierdoor ook voor ons personeel de gehele corona periode werk kunnen blijven aanbieden. Dit heeft
er zelfs voor geresulteerd dat we nu meer personen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
hebben dan daarvoor. Hier gaan wij dieper op in bij punt 3.

3. Waarbij wajong-ers, statushouders en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die als klant
komen ook als potentiële werknemer terecht kunnen bij Stichting De Boshalte.

In de tussentijdse verantwoording van 2019/2020 stond vermeld:
“Op dit moment (dd 11-3-2020) zijn er 2 werknemers bij Stichting de Boshalte met een wajonguitkering en 4 werknemers die statushouder zijn. Er wordt het hele jaar door werk verschaft aan
meerdere mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Stichting de Boshalte is een erkend leerbedrijf,
en er is samenwerking met het ROC rondom het project “Leren tussen de bomen” waarbij de meest
kwetsbare deelnemers in het project begeleid worden door de Boshalte vanwege de expertise in
psychosociale begeleiding. We hebben vrijwilligers in dienst, sommigen aangeleverd vanuit het
stadsdeel of vanuit Werkgevers Servicepunt (WSP). Vrijwilligers zijn van verschillende leeftijden
waaronder een senior van 83 jaar oud.”
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Dankzij de afhaalfunctie van de kiosk heeft V.O.F. de Boshalte zelfs tijdens Corona een financiële
groei doorgemaakt en heeft de onderneming in plaats van het team te moeten inperken juist uit
weten te breiden met daarbij veel aandacht voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Met
trots kunnen we vermelden dat dankzij deze economische groei de onderneming sinds dit
winterseizoen 2020/2021 twee arbeiders in dienst heeft met Tijdelijke Loonkostensubsidie, twee
arbeiders met Loonwaardesubsidie, drie vrijwilligers, een stagiaire en twaalf werknemers met
afstand tot de arbeidsmarkt zonder re-integratiegelden. Daarnaast heeft een aantal werknemers bij
ons aangeklopt die bij hun vorige werkgever als gevolg van de coronamaatregelen zijn ontslagen. We
zijn ontzettend blij dat we ook in deze crisistijd door kunnen gaan, werk kunnen verschaffen en door
kunnen gaan met het ondersteunen en begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Bij het UWV is dit niet onopgemerkt gebleven, zij hebben ons als voorbeeldfunctie gebruikt en twee
video’s over onze onderneming gemaakt:
-

De Boshalte: bloeiende Sociale Onderneming
https://youtu.be/nRu2o8WNl-c
Koos vond zijn roeping bij de Boshalte
https://youtu.be/fvZ4Zmw2bdI

Inmiddels is VOF de Boshalte ook erkend als Sociale Firma.
4. Waarbij Stichting De Boshalte zich ook richt op activiteiten waardoor jonge gezinnen en
kinderen die kennis willen maken met de natuur dat kunnen doen. Evenals het organiseren van
activiteiten voor de wijk, zoals bijvoorbeeld creatieve kinderworkshops, een schaakclub, tango
middagen en het schrijfcafé voor jong en oud.
In de tussentijdse verantwoording van 2019/2020 stond vermeld:
“Zoals te zien is in de bijlage “Logboek activiteiten” zijn er meerdere van dit soort activiteiten
georganiseerd. Een wekelijkse schaakclub, wekelijkse “Peuters in het Wild” activiteiten,
knutselmiddagen, maandelijks schrijfcafé, kindertheater, en meer. “

Vorig winterseizoen hadden we een mooie balans tussen activiteiten voor Senioren en activiteiten
voor kinderen. Helaas hebben we door de lockdown na december geen activiteiten voor deze
doelgroep kunnen organiseren. Ook afgelopen zomer hebben we ons meer moeten toeleggen op
Senioren. Desondanks zijn we de kinderen niet uit het oog verloren. Dit winterseizoen hebben we
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een aantal keer jeugdtheater georganiseerd en activiteiten rondom sinterklaas. Hier een greep op de
andere activiteiten die we vorige zomer en dit winterseizoen voor de kinderen georganiseerd
hebben:

Activiteiten
Poppenkast en Zwaardspel
Afgelopen zomer hebben we twee keer plaats geboden aan De Poppenkast van de Dam, omdat deze
op de Dam geen toestemming meer had om te spelen. De poppenkast heeft een grote groep jonge
kinderen bereikt. Naast de Poppenkast hebben de artiesten ook het Zwaardspel aangeboden aan de
kinderen. Het enthousiasme van de kinderen op deze twee activiteiten is ontzettend leuk om te zien.
We hopen deze activiteiten in de toekomst dan ook te herhalen.
http://zwaardspel.nl/
Jeugdtheater De Mammies
De Mammies is inmiddels vaste prik bij de Boshalte en is zeer geliefde bij de kinderen tot 12 jaar.
Afhankelijk van een binnenruimte kunnen ze bij ons blijven optreden en blijven wij ze uitnodigen
voor theatervoorstellingen.
Afgelopen seizoen werd door de Mammies en andere artiesten de zgn. “Vrije Vogeltrektocht”
georganiseerd, een theatrale speurtocht voor de jongste kinderen. Ook komend jaar gaan wij weer
de samenwerking met hen aan; het succes was enorm.
Vrije Vogel Trektocht (vrijevogelfestival.nl)
Sinterklaas
Afgelopen Sinterklaas konden de kinderen als vanouds de schoen komen zetten. Voor het eerst
konden ze Sinterklaas met twee pieten ontmoeten bij de Boshalte. Dit was zeker niet de laatste keer
dat de Goedheiligman de Boshalte een bezoek komt brengen.

Door de lockdown hebben we voor de jongeren minder activiteiten kunnen organiseren dan we
wilden. De samenwerking met Natuur is een Feest die we normaal hebben stond even stil. Er zijn

Stichting De Boshalte streeft naar een veilige en inclusieve wereld
Bezoekadres Bosbaanweg 1, 1182 DA Amstelveen
Amsterdam
Tel 06-20362831
Mail
info@stichtingdeboshalte.nl
BIC SNSBNL2A
RSIN
859551726

Factuuradres

Linnaeuskade 13hs, 1098 BE

Web
IBAN
KvK

www.stichtingdeboshalte.nl
NL69SNSB0773266232
73503096

veel projecten waar veel kinderen kwamen, niet met het aantal gerichte activiteiten die we vorig
seizoen deden. Onze samenwerking met Natuur is een Feest en Peuters in het Wild is nog steeds
actief, we zijn met hen in contact om snel binnen de maatregelen weer van start te gaan. Ook deze
organisaties hebben moeite om hun activiteiten vorm te geven binnen de huidige corona
maatregelen.
Ook de schaakclub, de tangomiddagen en het schrijfcafe konden dit winterseizoen helaas niet
binnen de maatregelen uitgevoerd worden.

5. Waarbij het betrekken van nieuwe doelgroepen bij de activiteiten van Stichting De Boshalte en
het bevorderen van de sociale cohesie voorop staat.
In de tussentijdse verantwoording van 2019/2020 stond vermeld:
“We organiseren verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld ‘Kerstival’ of ‘Maaltijd voor iedereen’
waarbij we saamhorigheid en gemeenschapsgevoel creëren.
We reiken uit naar mogelijke nieuwe doelgroepen door gebruik van sociale media, een maandelijkseactiviteiten nieuwsbrief en door direct contact te leggen met de verschillende tehuizen in de
omgeving. We betrekken mensen actief bij de activiteiten en nodigen doelgroepen gericht uit voor de
gratis toegankelijke activiteiten.
Een van de onlangs nieuw aangeboorde doelgroep is de literatuur-minnende
Amsterdammer/Amstelvener (middels radioprogramma “Bomen over Boeken”). Een naar ons inziens
grote groep, en die ook goed aansluit op onze senioren doelgroep.”

Tijdens corona hebben we veel contacten gelegd met de seniorenhuizen in Amsterdam Zuid/
Buitenveldert. In samenwerking met die tehuizen hebben we veel corona concerten in de
buitenlucht bij de seniorenhuizen ( Menno Simonshuis/Huize Buitenveldert/De Buitenhof/Marius
ten Catehof) georganiseerd. Daaruit is ook de Buitenveldertse Karavaan is ontstaan waarmee de
muzikanten de gehele zomerperiode tweewekelijks op een kar de hele wijk door zijn gegaan om op
meerdere locaties op te treden. Door op locatie te werken hebben we weer meer personen weten te
bereiken die misschien eerder niet bij de Boshalte kwamen. Deze activiteiten op locatie hebben onze
samenwerking met de seniorenhuizen en verschillende wijkorganisaties zoals Dynamo en Cordaan
versterkt. Daarbij wordt ons bereik steeds groter. Waar we eerst alleen contact hadden met Marius
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ten Cate en Menno Simonshuis reikt ons bereik wat betreft deelnemers activiteiten en werknemers
nu verder naar Stadsdeel Zuid/Buitenveldert, Oud-Zuid en Rivierenbuurt.
‘Maaltijd voor Iedereen’
Eerder nodigden we onder deze naam een groep waaronder Senioren en kwetsbaren uit voor een
lunch op het terras of in het paviljoen. Door corona is deze activiteit doorontwikkeld tot een
wekelijkse verse avondmaaltijd voor de Senioren en kwetsbaren uit de wijk. Doordat de maaltijden
bij ons opgehaald moeten worden kunnen we de Senioren en kwetsbaren goed monitoren. We
hebben hierdoor minimaal wekelijks een contactmoment met ze, bieden ze een koffie aan en horen
hoe het met ze gaat en waar behoefte aan is. Wanneer iemand zijn maaltijd niet is komen ophalen
nemen wij zelf contact met hen op. Zo horen we bijvoorbeeld over een lift die stuk is waardoor de
persoon een hele tijd al het huis niet uit komt. Dan brengen we uiteraard de maaltijd naar deze
persoon toe, maar zoeken we ook naar andere manieren om deze persoon minder eenzaam te laten
zijn. Dus ook al kunnen we geen gezellige maaltijd met een groep organiseren, zorgt de Maaltijd voor
iedereen alsnog voor sociale cohesie en voelen de Senioren en kwetsbaren zich gezien en gehoord.
Ook alle andere activiteiten die hierboven zijn omschreven, zoals het fotoproject, de wandelingen en
de zomeractiviteiten zorgen voor sociale cohesie en het betrekken van nieuwe doelgroepen.
Sinds dit winterseizoen zijn we in contact met ‘Don Bosco’, een organisatie gericht op dak- en
thuisloze jongeren. Met hen willen we meer jongeren betrekken bij de activiteiten en
intergenerationele projecten opzetten. Sinds kort zijn zij het Maatjesproject gestart waar de
Boshalte onderdeel van is. We kijken uit naar de projecten die we verder met hen gaan ontwikkelen
waarbij we de verbinding willen leggen tussen de dak- en thuisloze jongeren en de Senioren uit de
wijk.
Stichting de Boshalte heeft met name het afgelopen jaar zeer goed contact met de GGZ (o.a. Nieuwe
Valerius, GGZ in de Wijk). Hierdoor weten steeds meer GGZ-cliënten de Boshalte te vinden als fijne
plek om te bezoeken, maar ook als werkplek. Zo hebben we nu bijvoorbeeld verschillende personen
vanuit de GGZ instelling bij ons werkzaam die in eerste instantie als bezoeker bij ons kwamen en
zich bij de Boshalte prettig voelden.
De Boshalte is veel positief In de media gekomen. Daardoor breidt ons bereik uit. Zoals de
plaatselijke wijkkrant, de Amsterdam-krant en het project ‘Verbonden in Zuid’ (en eerder genoemde
UWV video). Stefanie heeft als eigenaar en directeur de Heldenspeld mogen ontvangen dankzij
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vaste bezoekers. En de Omarmprijs waar we voor genomineerd zijn geweest hebben positieve
gevolgen, zoals wij hierboven hebben genoemd.
Op initiatief van gasten die de Boshalte een warm hart toedragen zijn er verschillende
inzamelingsacties via Facebook ontstaan. Hiermee zijn nu al honderden euro’s opgehaald. Dit laat
zien dat we veel betrokkenheid hebben vanuit onze gasten en bezoekers en dat de Sociale Cohesie
groeiende is.
6. Waarbij het werven, aansturen en begeleiden van onder anderen vrijwilligers en mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt insteek is.
In de tussentijdse verantwoording van 2019/2020 stond vermeld:
“Herhaling van doelstelling 3: Stichting de Boshalte is een erkend leerbedrijf, en er is samenwerking
met het ROC rondom het project “Leren tussen de bomen” waarbij de meest kwetsbare deelnemers
in het project begeleid worden door de Boshalte vanwege de expertise in psychosociale begeleiding.
We hebben vrijwilligers in dienst, sommigen aangeleverd vanuit het stadsdeel of vanuit Werkgevers
Servicepunt (WSP). Vrijwilligers zijn van verschillende leeftijden waaronder een senior van 83 jaar
oud.”
Dit is één van de kerntaken van de Boshalte, het begeleiden en sturen van arbeiders en vrijwilligers
met afstand tot de arbeidsmarkt. En ook mensen uit de buurt die hun draai in de maatschappij
moeilijk kunnen vinden, vinden altijd een werkplek bij de Boshalte. We hebben een steeds sterkere
samenwerking met UWV, WSP, Job Coaches en Klantmanagers. Zoals al genoemd in punt 3 worden
we daar steeds zichtbaarder en sterker in.

Financieel
In de tussentijdse verantwoording van 2019/2020 stond vermeld:
“Als bijlage is de “Kosten inkomsten Stichting de Boshalte” toegevoegd. Hierin kunt u de inkomsten
en uitgaven van de activiteiten vinden waarvoor subsidie is verleend.
Door onvoorziene kosten (zie alinea hieronder) heeft Stefanie Caton zichzelf niet kunnen uitbetalen.
Zonder de extra donaties van Bee Keen die van tevoren ook niet waren begroot was het
begrotingsgat nog groter geweest. Nu is de begroting gelukkig rond.
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Onvoorziene kosten: 3000 euro meerkosten van het winterpaviljoen. 1000 euro meerkosten voor de
aansluiting voor elektriciteit (vanwege de tijdelijke voorziening begrotelijker dan verwacht). En door
plaatsing van de tijdelijke voorziening, was er ook 2 keer een elektriciteitsaansluiting nodig in plaats
van 1 keer, waardoor 1000 euro extra kosten. De tijdelijke ruimte bleek ook een energieslurper, wat
extra kosten meebracht. Verder waren de lak, kachel en onderdelen niet voorzien in de begroting.”
Om het begrotingstekort te overbruggen heeft directeur Stefanie Caton reductie gegeven op haar
uren. Ook heeft Tessa van Keeken die wekelijks de wandeling verzorgde reductie gegeven op haar
activiteit. Daarbij heeft de V.O.F. de pacht aan de Stichting kwijtgescholden.
De begroting van de activiteiten en het paviljoen is naast de subsidie Maatschappelijk Initiatief van
het Stadsdeel Zuid/Buitenveldert gefinancieerd door verschillende fondsen. Dit zijn de fondsen
Stichting DOEN, Dioraphte, Maagdenhuis, BeeKeen, RCOAK, Het Oranje Fonds, Noodfonds
Gemeente, BeeKeen, Mevrouw Haantjes, Brentano Steun des Ouderdoms, Cordius en Doco Charitas.
Voor het bevorderen van de financiële zelfstandigheid van de Stichting is directeur Stefanie Caton
door Stichting Doen met een beurs uitgenodigd mee te doen aan de Leergang Sociaal Ondernemen
aan de Universiteit Utrecht. Deze start in de week van 5 maart.
Zoals in de begroting van de aanvraag te lezen is, is er voor de op- en afbouw van het
winterpaviljoen €2.500,- begroot. Daarmee hebben we voor alleen de kosten van het
winterpaviljoen in €39.940,- aangevraagd. Aangezien we toestemming kregen van het
Amsterdamse Bos om het paviljoen in de zomer 2020 (eerste lockdown) te laten staan, hebben we
geen kosten hoeven maken voor de afbouw. Daarentegen is in het overzicht ‘kosten en inkomsten”
te zien dat de kosten voor het winterpaviljoen door onvoorziene kosten in het seizoen van
2019/2020 geen €39.940 zijn geweest, maar €60.347,48. Dit is een tekort van €20.407,48. De
uitgaven die wij niet hebben hoeven doen voor het afbouwen van het paviljoen kunnen wij dus goed
gebruiken om het tekort in de begroting te dichten. We willen benadrukken dat we een erg prettige
samenwerking ervaren met de ambtenaren in het Stadsdeel en het Amsterdamse Bos, en dat we
hier erg dankbaar voor zijn. Bovendien zijn de morele steun en de samenwerking met het Stadsdeel
van onschatbare waarde geweest en worden die zeer op prijs gesteld door de Boshalte.
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