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Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl 
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1. Voorwoord 

 
Hierbij ontvangt u het jaarverslag over 2016 van Stichting Animo. Het verslag geeft weer de 
evenementen en activiteiten van het afgelopen jaar.  

2. Inleiding 

2.1 Missie en visie 

Missie: Een positieve bijdrage leveren aan de Zaanse maatschappij. 

Visie:  Jongeren staan in contact met rolmodellen. Voor iedereen is er plaats in de maatschappij. 

2.2 Geschiedenis 

Stichting Animo is op 17 februari 2000 opgericht door een groep allochtone ondernemers, ouders en 

studenten die woonachtig zijn/waren in Zaanstad. De oprichters van de stichting ontvingen signalen 

uit de samenleving waaruit bleek dat er behoefte was aan een organisatie die activiteiten organiseert 

ten aanzien van het bevorderen van de actieve burgerschap in de Nederlandse samenleving en 

bevorderen van de schoolloopbaan van de kinderen die begeleiding nodig hebben. Ook was er 

behoefte aan activiteiten die de tolerantie en wederzijds begrip tussen de diverse bevolkingsgroepen 

in positieve zin zou stimuleren. 

2.3 Werkgebied 

Stichting Animo is actief in de Zaanstreek. Hiernaast adviseert stichting Animo diverse stichtingen in 

Noord Holland, over het organiseren van soortgelijke activiteiten. 
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3. Projecten stichting Animo 

 

Project IVOLAB  

 

Stichting Animo heeft met succes een Europees project gecoördineerd van medio 2013 tot  medio 
2016. Dit project is gerealiseerd met een bijdrage van de ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap en CINOP (Nationaal Agent EU Leonardo da Vinci Lifelong Learning Program). Er zijn 
diverse onderzoeken uitgevoerd en seminars georganiseerd over verschillende deelaspecten van het 
onderwerp: ‘Integratie van afgestudeerde beroeps onderwijs studenten in het arbeidsveld’. 

Engelse titel project: “INTEGRATION OF VOCATIONAL SCHOOL GRADUATES INTO LABOR MARKET ” 

Verkorte naam: IVOLAB  

Onderwerp: Integratie van beroepsonderwijs afgestudeerden op de arbeidsmarkt 

Raakvlakken: Onderwijs en ondernemers 

Doelgroep: Alumni, Studenten, Professionals en Ondernemers 

Deelnemende landen: Nederland, Hongarije en Turkije 

Bereik: 120 medewerkers, professionals en vrijwilligers  

Meer informatie over de project activiteiten en de resultaten kunt u vinden op de 
website: http://www.ivolab.nl 

  

http://www.ivolab.nl/
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Thema-avonden voor volwassenen 

Het is bekend dat veel ouders van de allochtone leerlingen die heden ten dage op school zitten veel 

problemen ondervinden ten aanzien van informatie over het Nederlandse onderwijssysteem. Zo zijn 

er ook problemen die veel allochtone volwassenen ervaren in het sociale leven. Deze problemen 

belemmeren velen in het op juiste manier integreren in de Nederlandse samenleving. Om hier een 

positieve bijdrage aan te kunnen leveren organiseert stichting Animo thema-avonden. 

 Het is bekend dat veel ouders van de allochtone leerlingen die heden ten dage op school zitten veel 

problemen ondervinden ten aanzien van informatie over het Nederlandse onderwijssysteem. Zo zijn 

er ook problemen die veel allochtone volwassenen ervaren in het sociale leven. Deze problemen 

belemmeren velen in het op juiste manier integreren in de Nederlandse samenleving. Om hier een 

positieve bijdrage aan te kunnen leveren organiseert stichting Animo thema-avonden. 

 Doelstelling: 

- Het verschaffen van informatie aan allochtone ouders en overige volwassenen. 

- Het bevorderen van actieve burgerschap in de Nederlandse samenleving. 

- Het bespreken van maatschappelijke activiteiten en middelen om eventuele problemen in de 

samenleving te beslechten. 

- Het bevorderen van het zelfbewustzijn, op het gebied van (brand)veiligheid, burgerlijke 

verantwoordelijkheid, gezondheid, sport enzovoorts. 

 Middel: 

- Eenmaal per week wordt er een thema-avond georganiseerd waarbij informatie wordt verschaft 

over een bepaald onderwerp, zoals het Nederlandse onderwijssysteem, verkiezingen, gezondheid, 

maatschappelijke thema’s en dergelijke. 

- De deelnemers krijgen voldoende gelegenheid om vragen te stellen. 

- Het uitnodigen van gastsprekers als politie, brandweer, artsen enzovoorts. 

- Het tonen van documentaire op video/dvd. 

 Doelgroep: 

Voor iedere volwassene die behoefte heeft aan informatie over diverse onderwerpen. 
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Maaltijden tijdens feestdagen 

Feestdagen zijn goede gelegenheden om met elkaar in contact te komen en elkaar beter te leren 

kennen. Tijdens feestdagen is het ook een goede gewoonte dat er gezamenlijk gegeten word. 

stichting Animo organiseert tijdens verschillende religieuze en culturele feestdagen maaltijden om de 

verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar te brengen. Het gezamenlijk eten is volgens stichting 

Animo een zeer geschikte gelegenheid om het samenzijn te vieren. 

 Doelstelling: 

- Een grotere samenhang stimuleren in de sociale relaties tussen de Nederlandse en niet-

Nederlandse bevolkingsgroepen. 

- Het bevorderen van respect en begrip voor elkaar door elkaar beter te leren kennen. 

- Het beter leren kennen van andere feesten en gebruiken. 

 Middel: 

Onder het nuttigen van een maaltijd zullen de mensen met elkaar in gesprek gaan en er elkaar beter 

leren kennen. 

 Doelgroep: 

Mannen en vrouwen met Nederlandse en niet-Nederlandse achtergrond. 

 Methodiek: 

Tijdens de verschillende religieuze en culturele gelegenheden worden maaltijden georganiseerd. 

Voor het aanvang van de maaltijden wordt informatie gegeven over het doel van de avond en het 

betreffende feestdag. Daarna zullen mensen onder het nuttigen van een maaltijd met elkaar in 

gesprek gaan. 

  



 
   
 

 
   
Inhoudelijk jaarverslag 2016   Pagina 7 van 9 

 

Project: 'Jongeren van de Straat (JES)' 

Veel jongeren hangen buiten rond om de tijd door te brengen. Op straat komen de jongeren, met 

name ’s nachts, in aanraking met vele soorten en vormen van criminaliteit, drugs en alcohol. Het is 

een gegeven dat jongeren die veelvuldig alcohol innemen of drugs gebruiken regelmatig in aanraking 

komen met criminaliteit en voor veel overlast zorgen in de maatschappij. Verveling is dikwijls het 

eerste aanzet tot het gebruik van genoemde middelen. Jongeren die zich vervelen zoeken naar 

manieren om zich bezig te houden. 

Daarnaast geven de jongeren die deelnemen aan de verschillende activiteiten van stichting Animo 

aan dat zij graag wat langer in het pand van Animo willen blijven, samen met hun vrienden. Om zo 

samen films te kunnen bekijken, spelletjes avonden te organiseren enzovoorts.  

 Doelstelling: 

- Het voorkomen van verveling van jongeren doormiddel van verscheidene activiteiten te 

organiseren; 

- Jongeren van de straat houden om zo eventuele overlast voor de maatschappij te voorkomen; 

- De kans dat jongeren in aanraking kunnen komen met criminaliteit te verkleinen dan wel te 

voorkomen; 

- Jongeren motiveren voor een actieve en een positieve deelname in de maatschappij. 

 Doelgroep: 

Jongeren in de leeftijdscategorie 16 tot en met 20 jaar. 

 Methodiek: 

Onder toezicht van twee begeleiders zijn  groepen samengesteld van jongeren. De groepen worden 

ingedeeld naar leeftijd. 

 Er zijn diverse activiteiten georganiseerd, zoals films kijken, studie-uur, lezen, sporten, excursies en 

spelletjesavonden. Tijdens de studie-uren helpen de jongeren elkaar. 
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4. Activiteiten / evenementen 

 

4.1 Samen Saens 2016 

 

 Op de Burcht in Zaandam is op 14, 15 en 16 mei het tweede “Samen Saens” Cultuurfestival 

georganiseerd. 

Het Samen Saens Cultuurfestival is een intercultureel gebeuren met volksdansen, een koorwedstrijd 

en Turkse schilderkunst. Er waren culinaire stands met eten en drinken en veel activiteiten speciaal 

voor kinderen zoals een springkussen en schminken. 

Het is georganiseerd door Stichting Animo, Stichting Regenboog Zaanstad ,Stichting de Brug 

Amsterdam en tientallen andere diverse partners uit regio Zaanstreek.  

4.2 Bezoek je buren 2016 

Het project Bezoek je Buren heeft tot doel om de onzichtbare barrières tussen burgers weg te 

nemen. Bezoek je Buren bestaat al jaren en is gestoeld op laagdrempeligheid, eenvoud en kosteloos. 

Bij dit project is het de bedoeling dat mensen bij elkaar thuis eten of koffie drinken.  

Stichting Animo heeft het project in 2016 voortgezet.  Er zijn diverse ontmoetingen geweest met 

buurtbewoners in Zaandam. 

 

 

  

http://www.samensaens.nl/
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5. Partners 

Om haar doelstellingen te verwezenlijken, werkte Stichting Animo samen met o.a.: 

-        Basis- en middelbare scholen 

-        Gemeente Zaandam 

-        GGD 

-        Migranten zelforganisaties 

-        Welzijnsorganisaties 

-        Deskundigen 

  

 CINOP (Nationaal Agent EU Leonardo da Vinci Lifelong Learning Program) 

-        Project IVOLAB   

 

 


