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ACTIVITEIT OMSCHRIJVING AANTAL DEELNEMERS PERIODE KOSTEN 

Cursus Nederlands 

Doelgroep: 
Allochtone inwoners die langer dan 6 jaar aaneengesloten in het 
bezit zijn van een geldig verblijfsdocument en de taal niet of 
nauwelijks spreken. 
Doel:  
Bevorderen van leren en spreken van Nederlands. 

50 deelnemers 1x per week 
Geen kosten voor 
deelnemer 

Multiculturele Kinderfeestdag 

Doelgroep: 
Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar uit hele Amsterdam.  
Doel: 
Het doel hiervan is de harmonie tussen kinderen te vergroten. 

75 deelnemers 
600 publiek 

1x jaar op 23 
april 

Geen kosten voor 
deelnemer 

Themadagen voor vrouwen 

Doelgroep: 
Vrouwen uit de omgeving. 
Doel:  
Minder geparticipeerde vrouwen krijgen meer inzicht van 
effecten van participeren waardoor een stimulans ontstaat. 

25 deelnemers 3x per week 
Geen kosten voor 
deelnemer 

Fancy Fair 

Doelgroep: 
Vrouwen organiseren bazaar om in contact te komen met de 
andere buurtvrouwen. 
Doel:  
Om meer van het cultuur van elkaar te leren. 

20 deelnemers 
+/- 1000 bezoekers 

2 dagen jaar Vrije toegang 

Schoonmaakactie van de 
buurt 

Doelgroep: 
Buurt en buurtbewoners. 
Doel:  
Een schonere milieu en leefomgeving creëren. 

10 Organisatoren 
+/- 20 buurtbewoners 

3x per jaar 
Geen kosten voor 
deelnemer 

Voorlichtingsbijeenkomsten  

Doelgroep: 
Iedereen uit de buurt. 
Doel:  
Informeren van mensen over actuele onderwerpen zoals 
Corona, gezondheid, verkiezingen, belastingen, veiligheid, 
criminaliteit, onderwijs, uitkeringen, kinderopvoeding, drugs etc. 

90 - 150 deelnemers 1x per maand 
Geen kosten voor 
deelnemer 



ACTIVITEITENVERSLAG 2021 VAN  

STICHTING TURKS ISLAMITISCHE HULPVERLENING EN SOLIDARITEIT AMSTERDAM 

Pagina 2 van 4 

 

 

 

 

 

ACTIVITEIT OMSCHRIJVING AANTAL DEELNEMERS PERIODE KOSTEN 

Islamitische Offer(Feest) 
Organisatie 

Doelgroep: 
Islamitische gelovigen die aan hun jaarlijkse Offerverplichtingen 
moeten voldoen. 
Doel: 
Organiseren van te “slachten dieren” en slachthuizen, transport 
en dergelijke zodat alles ordelijk en binnen door wettelijke 
gestelde normen met betrekking tot hygiëne en 
voedselveiligheid plaatsvindt. 

231 deelnemers 1x per jaar Tegen kostprijs 

Picknicken met de buurt 

Doelgroep: 
Buurtbewoners en kinderen. 
Doel:  
Om elkaar beter te leren kennen. 

50 gezinnen 
(+/- 200 deelnemers) 

1x per jaar 
Geen kosten voor 
deelnemers 

Iftar (dinner) met de Buurt 

Doelgroep: 
Buurtbewoners, lokale bestuurders en andere instelling en 
maatschappelijke organisaties 
Doel:  
Dialoog tussen buurtbewoners en maatschappelijke organisaties 
en andere (semi-overheid)instellingen te kunnen verbeteren en 
te vergroten. 

100 deelnemers 

30 dagen 
tijdens 

Ramadan 
maand 

Geen kosten voor 
deelnemers 

Extra les voor Bovenbouw 
Basisschool 

Doelgroep: 
In het weekend worden er extra lessen wiskunde, Nederlands 
gegeven aan kinderen van bovenbouw van Basisonderwijs. 
Doel:  
Om achterstand op dit gebied weg te nemen. 

15 deelnemer Elke zondag 
Geen kosten voor 
deelnemers 

Extra les voor Onderbouw 
VMBO/HAVO 

Doelgroep: 
In het weekend worden er extra lessen wiskunde, Nederlands 
en Engels gegeven aan kinderen onderbouw VMBO/HAVO. 
Doel:  
Om achterstand op dit gebied weg te nemen. 

10 deelnemers Elke zondag 
Geen kosten voor 
deelnemers 
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Thema avonden jongens 

Doelgroep: 
Voor jongens tussen 15 tot 21 jaar wordt op vrijdag-  en 
zaterdagavond thema avonden georganiseerd.  
Doel:  
Jongens kunnen ongestoord over bepaalde onderwerpen 
meepraten en discussiëren onderleiding van een volwassenen. 

15 - 20 deelnemer Elke vrijdag  
Geen kosten voor 
deelnemer 

Zaalvoetballen 

Doelgroep: 
Voor jongens 15 tot 18 jaar. 
Doel:  
Dialoog onder jongens te kunnen vergroten. 

15 - 20 deelnemers 1x per week 5 euro per keer 

Weekendlessen voor kinderen 

Doelgroep: 
Er wordt maatschappijleer, cultuur en normen en waarden 
lessen gegeven. 
Doel:  
Kinderen bewust laten worden van normen en waarden van de 
samenleving. 

50 - 60 kinderen 2x per week 5 euro per maand 

Activiteiten voor ouderen 

Doelgroep: 
Oudere mensen. 
Doel:  
Bij elkaar brengen van oudere mensen zodat men met elkaar 
over hun onderwerpen kunnen praten en discussiëren. 

15 - 20 deelnemers 1x per week 
Geen kosten voor 
deelnemers 

Faciliteiten 

Doelgroep: 
Ontmoetingslokaal is open voor iedereen. 
Doel:  
Beschikbaarstelling van een onderkomen waarin mensen zich 
thuis voelen en deelnemen aan activiteiten. 

Variabel 
7 dagen per 

week 
n.v.t. 

Gebedsruimte 

Doelgroep: 
5x per dag is er de gelegenheid voor praktiserende gelovigen 
om hun gebed in praktijk uit te voeren op een daarvoor 
geschikte locatie. 

Variabel 
7 dagen per 

week 
n.v.t. 
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Filmavonden 

Doelgroep: 
Voor iedereen 
Doel:  
Interesse voor culturele activiteiten bij mensen vergroten. 

+/- 30 deelnemers 1x per maand 
Geen kosten voor 
deelnemers 

Diverse Bijenkomsten samen 
met andere organisaties uit 
Stadsdeel Osdorp en 
Amsterdam 

Om de leefbaarheidgraad in Stadsdeel Osdorp te vergroten 
wordt er in samenwerking met andere organisaties 
“Interculturele Leefbaarheidoverleg Osdorp”georganiseerd 

+/- 20 organisaties 
1x per 2 

maanden 
Geen kosten voor 
deelnemers 

Viering van Suiker-en 
Offerfeest 

Doelgroep: 
Buurtbewoners. 
Doel: 
Om de dialoog met andere culturen en andere mede-
Amsterdammer te vergroten worden er feestdagen 
georganiseerd waarbij buurtbewoners uitgenodigd worden. 

+/- 50 deelnemers 2x per jaar 
Geen kosten voor 
deelnemers 

Sociale ,Culturele en Sportieve 
Activiteiten 

Doelgroep: 
Iedereen. 
Doel: 
Het doel van sociaal-culturele activiteiten is uiteenlopend: Van 
het aanleren van respect tot de ontplooiing van het individu. Er 
worden  verschillende activiteiten georganiseerd zoals: 
toneelstukken, folklorelessen, muziek en poëzielessen etc. 

+/- 20 deelnemers 1x maand 
Geen kosten voor 
deelnemers 

Uitjes voor 
basisschoolkinderen 

Doelgroep:  
Basisschoolleerlingen. 
Doel:  
Een mooie afsluiting van het onderwijsjaar voor de leerlingen 
creëren.  

+/- 60 kinderen 1x per jaar Entree pretpark 

Uitjes voor oudere mensen 

Doelgroep: 
Oudere mensen. 
Doel: 
Oudere mensen het land leren kennen. 

26 deelnemers 1x per jaar 
Geen kosten voor 
deelnemers 

 


