Jaarverslag 2019
Stichting de Kids van Amsterdam- Oost

De Kids van Amsterdam Oost 2007-2019
Een project ontstaan vanuit de wijkaanpak in de Transvaalbuurt oftewel de Ëlla Vogelaarwijk”
Gestart met 17 kinderen, en gegroeid tot een stichting waarbij de talentontwikkeling en
maatschappelijk welzijn van kinderen en jongeren centraal staat.
Een stichting waar jaarlijks 500 kinderen, en jongeren, oud-leerlingen in de vorm van docenten,
vrijwilligers en stagiaires aan meedoen, meewerken, meedansen, muziek maken, zingen en
stagelopen, en fungeren als projectmedewerkers, ondersteuners en projectleiders.
Studenten die elkaar empoweren, ouders die naar elkaar luisteren.
Na een prachtige afsluiting in 2018 in het Stadsschouwburg Amsterdam, hebben wij in 2019 alle
ruimte en tijd, om te werken aan de voortgang van projecten, het opzetten van evenementen en
vooral nagaan hoe wij de komende jaren verder willen met deze stichting. Het jaar waarin we zullen
brainstormen, plannen en bespreken om in 2020 voorzichtig de stappen te kunnen nemen naar een
sociaal maatschappelijke onderneming, waarbij subsidies steeds minder nodig zullen zijn. Bij
www.dekids.net is een ieder gelijk, telt een ieder, hebben we respect voor elkaar en werken wij met
elkaars talent om iets samen te bereiken binnen deze maatschappij.

www.dekids.net
Zeeburgerdijk 19-21 1093SK Amsterdam

De kvao biedt kinderen en jongeren afkomstig uit alle gezinnen (een ouder gezinnen, gezinnen die
leven onder de armoedegrens, kinderen die uit huis zijn geplaatst, kinderen vanuit jeugdzorg, maar
ook kinderen uit welgestelde gezinnen) kortom alle kinderen de gelegenheid hun talent te
ontdekken, ontwikkelen en te uiten.
We doen dit op het gebied van dans, theater, muziek, zang en stage, kortom door het bieden van
kunst en cultuur in Amsterdam.

Onze missie:
De Kids van Amsterdam- Oost biedt een veilig omgeving waarin de talentontwikkeling van het kind
centraal staan.

Onze Visie:
Talentontwikkeling en maatschappelijk welzijn.
De stichting streeft naar samen groeien en samen werken aan een toekomst van kinderen en tieners
met een droom. We bieden onze kids een thuisbasis die fungeert als broedplaats voor de verdere
ontwikkeling van hun talenten. Ook streven we naar meer werkgelegenheid voor onze jongeren,
stagiaires en vrijwilligers.
Te weten dat je ergens bij hoort, er naar je geluisterd wordt en je daarbij ook nog eens je
talent kan ontwikkelen geeft een kind zelfvertrouwen.
Werken met pedagogische methodieken, waarbij het positieve gedrag van een kind of tiener
wordt beloond, en we gezamenlijk zoeken naar een oplossing voor het negatieve gedrag.
Door de bewegingen, de moves, en ritme blijf je in beweging, doormidden van deze
bewegingen blijf je in conditie en werken we samen naar een gezond gewicht.
Doordat we een gezond project zijn, en partner van Gezond gewicht, letten we ook op de voeding,
zodat vooral de kinderen en jongeren bewuster zijn van hun eetgewoonten. Studenten die
stagelopen, vertellen over hun ervaringen, hun scholen (Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Limburg,
Zaandam, Arnhem, Hilversum). Delen hun studieprestaties met kinderen en jongeren die nog niet
bewust bezig zijn met hun studie, en hun toekomst.
Docenten die in 2007 ook als kind gestart zijn bij de stichting, en hun ervaringen, doelen maar vooral
hun talent weer delen met deze nieuwe generatie. Dit doen ze binnen de stichting maar ook
daarbuiten. Jongens actief binnen en buiten Amsterdam Oost. Voormalig rapper Rachid (nu
jongerenwerker en sportbegeleider op de pleinen in de Indische buurt), Anthony die een eigen
dansschool gestart is in Diemen. Gianni en Serano die een regie taak en productie functie op zich
hadden genomen om het jubileum te organiseren van ons 10 jarig bestaan in het Stadsschouwburg.
Behalen van propedeuse van leerling en docent, en stagiaire en docent die project binnenhalen voor
3 jaar ism de kids. Jongeren die eigen dansworkshops organiseren. Stagiaires die starten als
projectmedewerkers, kinderen die als tiener vrijwillig komen meehelpen tijdens reguliere dagen,
maar vooral tijdens de verschillende projecten en evenementen.

Kortom ex leerlingen uit 2008, jongeren en docenten die zich bundelen, en hun talent delen met de
jeugd in 2019. De cirkle of life zoals Nathalie en Simone dit project ooit gestart zijn.
Deze ‘çircle of life’ en talentonwikkeling blijft groeien, blijft in beweging en blijft elk kind en tiener
stimuleren.
Samen werken, samen delen en samen een doel voor ogen hebben. Dit creeert rust, groei,
zelfvertrouwen maar vooral de wil om het beste te halen uit jezelf, je ontwikkeling. Bij ons doe je dat
op het gebied van dans, muziek, theater, zang en stage. Kortom kunst en cultuurvakken die we
wekelijks bieden gericht op het sociaal maatschappelijk welzijn van de kinderen en jongeren.

Vrijwilligers en studenten zijn onmisbaar:
Waarom het gedeelte stage zo belangrijk is voor de stichting.
De stichting de Kvao is een vrijwilligers organisatie, de docenten maar ook de leden, de
oudervereniging, de vrijwilligers en studenten zijn onmisbaar.
Dagelijks betreden ongeveer 100 kinderen en hun ouders het pand binnen.
Een groep van ongeveer 15 mbo studenten heten eenieder jaarlijks welkom, werken aan de
evenementen en projecten die we bieden per semester. 5 hbo studenten die de mbo-ers sturen en
projecten verder ontwikkelen, gericht op de samenleving/buurt en maatschappij, maar ook op het
pedagogisch vlak van de stichting.
15 snuffel studenten, die nagaan hoe een stagiaire te werk gaat, en wat we dagelijks bieden aan
kinderen en jongeren.
15 vrijwilligers die ons jaarlijks ondersteunen in de keuken, de balie en tijdens de kringgesprekken/
optredens en verschillende projecten.
2 Communicatiemedewerker die de website up to date houden, de nieuwsbrief schrijft en leden
bestand bijhoudt. De communicatie studenten die samen met de communicatiemedewerkers aan de
slag gaan.
Gezamenlijk met 14 docenten die op vrijwillige basis hun talent delen met ongeveer 240 kinderen en
tieners op het gebied van dans, muziek, theater en zang.
2 cultureel werkers. Gast colleges die gegeven worden op hbo en bmo opleidingen, aangezien de
Kvao een mooi burgerinititatief is en we alle ervaring en kennis kunnen delen met de studenten op
het gebied van Burgerschap, en sociaal maatschappelijk ondernemen.
Kortom een team van ongeveer 65 vrijwilligers, studenten (mbo en hbo) die wij in 2017-2019
begeleiden, gestuurd en getraind hebben om onze gezamenlijke doelen te behalen binnen de
stichting en het stadsdeel Adam Oost. In 2019 zijn wij als team nagegaan hoe wij gerichter kunnen
werken met de verschillende studenten, de scholen en het uitwerken van de verschillende projecten.

Activiteiten en projecten 2019
-

Wekelijkse activiteiten van maandag tot en met zaterdag op het gebied van dans, muziek,
conditietrainingen, stage, communicatie, zang en theater. Gedurende semester 1 en
semester gaan deze activiteiten normaal door. We organiseren om de 4 weken in Semester 2
verschillende extra boost workshops om de groepen te tillen naar een hoger niveau.

-

Optredens en wedstrijden doen we het gehele jaar aan mee, binnen en buiten Amsterdam.
(Deelnemers van 10 tm 250 kids en teens)

Wij maken jaarlijks een jaaragenda en een lesrooster, die wij via de verschillende kanalen
(Nieuwsbrief, mail en website) verspreiden. De jaaragenda wordt maandelijks aangepast, aangezien
we per week, maand en kwartaal benaderd worden door verschillende externe partijen. Optredens,
wedstrijden, evenementen en projecten komen steeds bij gedurende het jaar.
Hierbij voegen wij de jaaragenda 2019 toe ivm terugkerende activiteiten die jaarlijks organiseren
met onze doelgroepen, en team:

Jaaragenda semester 1:

Jaaragenda semester 2:

-

-

Enkele activiteiten die wij in 2019 hebben georganiseerd en hebben bijgewoond:
Deelname Dans Inn (Mirror center), op uitnodiging van de gemeente Adam.
55 kids en 2 docenten

-

Bootcamp 2019 in (Belgie)
Met ongeveer 65 kids en teens zijn we vertrokken richting België ivm teambuilding,
samenwerking bevorderen, samenwerken en het delen van elkaar talent.

-

Optreden” wereld festival” te Diemen. Een evenement mede georganiseerd door een ex
student/ jongere en danser vanuit www.dekids.net
8 kids, 2 docenten, 2 stagiaires en 200 bezoekers

Publiciteit:
Wij hebben het dit jaar op verschillende manieren gedaan.
De samenwerkingen die we zijn aangegaan met het Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds, Gemeente
Amsterdam, Gezond gewicht, het Mbo Pact, Jump In, St Sina (Samen is niet alleen), de Stadspas
(onderdeel van de Gemeente adam & armoede beleid). Verschillende basisscholen, en middelbare
scholen waar we mee samenwerken die de lessen en projecten promoten, maar vooral ook onze
studenten en vrijwilligers (tevens ambassadeurs).
De sponsoring van particulieren, bedrijven zoals de Albert Hein, de Praxis en Gamma, maar ook de
Surinaamse Luchtvaartmaatschappij die ons jaarlijks een ticket schenkt, het behalen van de
nominatie van” het Amsterdammertje van het jaar”, in het bezit zijn van een ANBI status, in gesprek
met de postcode loterij en nagaan wat er nog meer mogelijk is, door zoveel mogelijk naar buiten toe
te treden.
De samenwerking die we zijn aangegaan met Gezond gewicht, het ouder en kind team, maar ook de
verschillende docenten en jongeren die mee hebben gedaan aan internationale wedstrijden,
optredens in Belgie, Limburg, Duitsland en Heerlen.

De campagnes die we zijn gestart in samenwerking met Dutch Digital Media, At 5 en Noord-Holland
tv, zijn van start gegaan in Juli 2016- 2020
Op de verschillende metrostations stonden bewegende beelden en banners van de stichting de Kvao.
Metrostations zoals Centraal, Nieuwmarkt, Waterlo-plein, Weesper-plein, Wibautstraat,
Amstelstation, Rai, wtc, Lelylaan en Bijlmerstation.
Stadspas is een samenwerking met ons aangegaan, alle informatie boekjes zijn in adam Oost, zuid,
noord en zuid-oost gedistribueerd.
De mond op mond verspreiding werkt voor ons nog steeds heel erg goed. De sociale mediakanalen,
zoals de website, facebook, Youtube- kanaal, Instagram, Linkln en Twitter zorgt voor de zichtbaarheid
van de projecten, lessen en workshops/ evenementen. Onze website www.dekids.net en de daarbij
behorende nieuwsbrief levert tevens steeds nieuwe volgers, ouders en geïnteresseerden.
De samenwerkingen met Duitsland, Belgie en Spanje op het gebied van dans en teambuilding, zorgen
voor de zichtbaarheid van de stichting buiten Nederland, en voorbij de grenzen. Hiervoor is de
bootcamp een belangrijk onderdeel van deze samenwerking.

Armoedebeleid:
De stichting is ontstaan vanuit de Wijkaanpak in 2007. Het is een project ontstaan in een van de
armere overlast gebieden van Amsterdam Oost.
De meeste kinderen en jongeren waar we mee werkten hadden geen veilige thuis situatie, daarnaast
werkte N.Oldenstam voor Jeugdzorg. Vanuit dit werkveld kregen kinderen en jongeren de
gelegenheid hun vrije tijdbesteding in te delen binnen de stichting.
Kortom armoede, probleemjongeren, jeugdzorg en overlast waren de redenen voor het oprichten
van de stichting.
Anno 2018 zijn we uiteraard een stichting die werkt met alle kinderen en jongeren afkomstig uit
Amsterdam Oost.
Door de verschillende doelgroepen met elkaar kennis te laten maken en deel te laten nemen aan alle
projecten gezamenlijk, merkten N. Oldenstam en S. Vrieze dat de kleinere groep van kinderen en
jongeren de groep die het hard nodig heeft (aandacht, liefde en structuur) de andere groep optilt en
ze een betere kijk geven in de maatschappij.
Door de lesgelden laag te houden, maar te werken met professionals zorgen we ervoor dat alle
ladders van de bevolking binnen kunnen stappen.
Ouders maar ook stichting Sina die kinderen en jongeren adopteren die net niet in aanmerking
komen voor een cultuurfonds, sportfonds of stadspas. Anno 2018 werkt het Cultuurfonds ook mee
aan het ondersteunen van kinderen en jongeren met een speciale behoefte en of situatie. Stichting
Leergeld heeft zich hierbij aangesloten. Linda foundation hebben wij ontmoet tijdens de nominatie
van de ömarm prijs dit jaar, en ook deze organisatie heeft verschillende gezinnen en jongeren
gesteund dankzij onze inzet, streetsmart en spirit. In 2019 hebben wij de verschillende
samenwerkingen en foundations in kaart gebracht om in 2020 na te gaan hoe zij voor de komende
periode ons structureel kunnen ondersteunen ( gericht op de doelgroep die het nodig heeft).
We zijn een samenwerking aangegaan met de stadspas (gemeente Adam), waardoor kinderen en
gezinnen met een minimum inkomen voor een periode van 6 maanden 2x 3 maanden) deel kunnen
nemen aan de activiteiten binnen de stichting. Hun eigen bijdrage is hierdoor ontzettend laag.
Het cultuurfonds vergoed ook lessen en extra activiteiten voor kinderen en jongeren. Wij proberen
ook doormidden van de verschillende samenwerkingen, activiteiten, evenementen en ons netwerk,
de jeugdwerkloosheid op te lossen, Door jongeren op verschillende manieren betrekken bij de
projecten en daarna door te laten stromen naar betaald werk.
Wij zorgen er ook voor dat we alle vrijwilligers en docenten altijd een vergoeding bieden voor hun
bijdrage en vele uren binnen de stichting en daarbuiten.
Het gratis bieden van trainingen, workshops en scholen door externe partijen zoals de
vrijwilligerscentrale, de gemeente Adam en andere partners en onderwijs instanties.
We hebben verschillende methodieken waarop we inspelen op armoede binnen de stichting. We
leren de groepen sparen, we laten ze Adam Oost verkennen en daarbuiten.

Ook proberen we met elke groep potjes te creëren voor verjaardagen, excursies, schoolboeken,
trainingen en het leren sparen en omgaan met geld zodat jongeren hun schulden af kunnen lossen.
Wij hebben enkele projecten die we hebben opgezet de afgelopen periode, te weten Garden of
Roses, Buddies en een traject genaamd IAM. Binnen deze 3 trajecten is armoedebestrijding een van
de tools waarmee we te werk gaan.

Sponsoren en giften
-

Stichting Sina
Surinaamse Luchtvaartmaatschappij
Architectenbureau Enzo
Vrijwillige bijdrage ouders
Verschillende particulieren instanties in de vorm van goederen/producten en kortingen.
Digitalie (website)
Vrije Universiteit (bieden van trainingen en workshops)
Apple (bieden van verschillende trainingen en workshops)
Vrijwilligerscentrale
Gamma
Albert Hein
Decathlon
Ing Bank (nominatie ‘help Nederland vooruit”
Omarm prijs nominatie
Burendag (Oranje fonds)
Crowdfunding “coockies for kids’

Raad van Toezicht:
Leden:
-

Loreleii Rijsdijk (Arbeidsspecialist/beoordelaar Uwv)
Martin Verbeet (Ex stadsdeelvoorzitter Adam Oost)
Fay Abdul (Financieel medewerker van Gogh Museum)
Ingrid Grunwald (Coordinator KABK graphic Design)

Adviseur: Rob van Veelen (per 1 Januari 2017)

Aantal inschrijvingen 2019:
370 Kinderen basisonderwijs, afkomstig uit Amsterdam oost en omgeving.

Voorstellingen:
X 1 buiten voorstelling, en musical voorstelling in het Pleintheater.

Optredens:
40

Wedstrijden:
X6

Buiten voorstelling in de Transvaalbuurt/ tuin Zeeburgerdijk / Tolhuistuin/ Diemen/ Indische buurt
festival/ Jeugd gevangenis/ Utrecht/ Heerlen/ Utrecht/ Hilton Hotel / Panama Amsterdam/
Kinderboekenfestival/ Gezonde evenemente/ Proeverij x 2/ Burendag/Kinderrechten festival in
Adam zuid-oost.
Motivatie weergave van de kinderen en jongeren:
Op de website van de stichting, introduceren we de nieuwe studenten aan eenieder. Hierbij geven ze
aan waarom ze stagelopen bij de kids van Adam Oost, wat ze er leren en delen hun ervaringen met
eenieder.
Vanuit de ouderraad delen ouders hun mening met derden, even ze advies. Ouders hebben een app
groepje opgericht ivm de optredens, de wedstrijden en verschillende activiteiten die plaats vinden
binnen de stichting.
Niet alleen kinderen ontmoeten elkaar, maar ook verschillende ouders.

Docenten die vol trots praten over de stichting op Social media (Zie hieronder)

2019 Wat hebben we geleerd, en hoe verder?
2019 was wederom een jaar waarbij we gezamenlijk hebben kunnen werken aan onze toekomst,
hebben kunnen brainstormen met het team en waarbij wij weer gerichter te werk kunnen gaan in
2020 aan de onderneming die wij willen worden. Wij zijn in een korte periode gegroeid van ongeveer
100 kinderen naar 350 kinderen en jongeren die interesse hebben getoond in de organisatie.
Jongeren die aangeven door te willen gaan met de stichting, en waar we gehoor aan moeten geven.
Manieren vinden en zoeken om te vermenigvuldigen, over te dragen en nog meer samenwerkingen
opzoeken. Wij hebben bewezen dat wij vanuit de Wijkaanpak op een pleintje in Amsterdam Oost,
met dezelfde doelgroepen, buurtkinderen wel degelijk kwaliteit kunnen leveren en in een theater
van een goed niveau in Nederland konden schitteren. Onze organisatie zit vol leven, vol kinderen en
jongeren met een droom en een toekomst, waarbij wij als stichting een belangrijke rol in spelen. Ook
hebben wij geleerd dat wij als organisatie moeten werken aan onze branding, onze communicatie en
zichtbaarheid. Onze agenda bijhouden en werken aan bestaande projecten is voor ons prioriteit, nee
leren zeggen is voor deze groei ontzettend hard nodig. Tijd is voor ons als personen, maar ook voor
onze organisatie van groot belang, en dit willen we steken in onze groei, onze ontwikkeling maar
vooral in onze professionalisering en onderneming.
We zijn uitdagingen aangegaan, partner geworden van de gemeente Adam, en we breiden onze
lessen uit, door op verschillende basis en middelbare scholen in Amsterdam lessen te bieden aan
kinderen en jongeren. Ook willen wij ons in 2020 vestigen in overige stadsdelen en Yburg.

Op deze manier creëren we werkgelegenheid voor de jongeren, breiden we ons netwerk uit en zijn
we onderdeel van de vele mooie samenwerkingen en projecten die hebben plaats gevonden in 2018
en in 2019.
2019 was een jaar waarbij wij erachter zijn gekomen waar onze krachten liggen, waarbij wij in 2020
gebruik van zullen maken en deze volledig zullen uitwerken met het juiste team en professionals om
ons heen. Dit maakt ons sterker en kunnen wij gerichter werken aan onze toekomst. Wij hebben
inhoudelijk en op de werkvloer onze doelen behaald, organisatorisch zijn we stappen verder en nu
moeten we de organisatie gaan verduurzamen. Denken aan sponsoring door ons product duurzaam
te maken, methodieken vast te leggen en uit te werken op verschillende gebieden, maar ook meer
werkgelegenheid creëren in het voordeel en op de langer termijn van www.dekids.net

Door de samenwerking met de stadspas, en het Jongerencultuurfonds bieden we meer
mogelijkheden en kansen aan kinderen uit Amsterdam. Het cultuurfonds die we als partner hebben
en altijd kunnen benaderen als we het idee hebben dat een kind of gezin hiervoor in aanmerking
komt.
De spil/ogen en oren zijn van de informatie, en het doorverwijzen naar de instanties en organisaties
die de gezinnen weer verder kunnen helpen. Vooral de samenwerking met onze collega’s van Spirit,
Streetsmart en het Samen doen team, maar ook HVO- Querido en verschillende adviseurs zorgt
ervoor dat wij als team kunnen doorverwijzen en beter kunnen adviseren. Het creëren van gelijke
kansen, de stappen die wij als organisatie nemen dankzij Dynamo die ons verschillende trainingen
biedt op het gebied van veiligheid. Jump in en de gemeente Amsterdam die onze jongeren en
docenten mogelijkheden biedt en werkgelegenheid. Maar ook het kunnen volgen van verschillende
trainingen en scholing mogelijkheden.
Het ouder en kind centrum die ons verschillende info gaf op het gebied van opvoeden, en in de vorm
van een training en workshop het team binnen de Kvao dichterbij elkaar heeft gebracht. Maar ook
Stichting Praat die een training gaf over het signaleren van Kindermishandeling. Het gebruik maken
van de Meldcode in 5 stappen, en het behalen van onze Kinder ehbo diploma’s, en Bhv diploma’s.
We zijn partner en onderdeel van het traject en project “Gezond gewicht ”in Amsterdam Oost...

Doordat er jaarlijks 400 à 500 kinderen en gezinnen bij ons langs komen, delen wij lokale en nuttige
informatie mbt verschillende instanties met al deze gezinnen. Dankzij de mooie samenwerkingen en
de krachten die wij gezamenlijk bundelen en benutten.
De bootcamp waar 65 kinderen en jongeren aan mee hebben gedaan, Die ons team heef versterkt,
waarbij de studenten en de docenten als een eenheid hun werk hebben voorbereid voor het jaar
2019.
De goede doelen projecten waarbij we weer eens hebben gedacht aan de maatschappij, en waarbij
we kinderen bewust maken om ook rekening te houden met een ander.
Onze goede doelen projecten die weer eens een belangrijk doel hebben behaald in 2019. De
voedselbank 75 dozen hebben geschonken voor verschillende gezinnen die leven in armoede, maar
ook in Suriname 150 kinderen een dag hebben kunnen bieden waar “geluk en blijdschap”centraal
stond.
2019 was een jaar van bezinkingen, inzien waar ons zelf tekort doen, en nagaan waar onze krachten
liggen om deze in 2020 uit te werken en mee aan de slag te gaan.
De Kids van Amsterdam Oost een plek waar je thuis bent, jezelf kan zijn en vooral leert jezelf te
ontwikkelen op je eigen manier en tempo.
Want niet alles mag, maar alles kan en is mogelijk, zolang je maar doorgaat en niet opgeeft.
Wij gaan voor nog eens 10 jaar KVA- O…

Op naar een theatervoorstelling in Carre en onafhankelijkheid in groei van onze onderneming.

WWW.DEKIDS.NET

www.dekids.net

