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Het Kathuis in de Dapperbuurt 

De sociale accommodatie het Kathuis aan de Wagenaarstraat 184 in de Dapperbuurt is een 

levendig, druk bezocht huis, waar veel buurtbewoners zich welkom voelen.  Steeds meer 

vrouwen, maar ook tienermeiden en kinderen weten het Kathuis te vinden voor diverse 

activiteiten. 

• In 2018 kwamen wekelijks meer dan 100 vrouwen, 50 kinderen, 6 tienermeiden in Het 

Kathuis!  

De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers die op hun beurt weer bijdragen aan sociale 

cohesie en prettig samenleven in de buurt.  

• In 2018 waren 20 vaste vrijwilligers actief in het Kathuis, op incidentele basis ongeveer 5 

vrijwilligers. 

 

Gebruikers Kathuis 

In het Kathuis werken Stichting Vrouwenruimte De Kat,  Stichting HeartLinQ en Stichting 

Prachtvrouw samen. Stichting Vrouwenruimte De Kat verzorgt in samenspraak met HaertlinQ 

en Stichting Prachtvrouw de programmering en het beheer van het Kathuis.  

• In 2018 was er op 18 juni en 17 oktober een Gebruikersoverleg. 

• Op 1 maart 2018 is een Gebruikerscontract getekend met Prachtvrouw Coaching 

• Op 26 september 2018 heeft HeartlinQ zich als stichting ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel en op dezelfde dag heeft Stichting Vrouwenruimte De Kat een hernieuwd 

Gebruikerscontract contract met Stichting HeartlinQ afgesloten. 

 

Aanbod Kathuis 

Het aanbod van de drie  organisaties sluit op elkaar aan: lessen Nederlandse taal, oriëntatie op 

de Nederlandse samenleving, een cursus voor vrouwen die maatschappelijk actief willen 

worden, spelactiviteiten, huiswerkbegeleiding en ondersteuning taalonderwijs voor kinderen in 

de lagere schoolleeftijd, creativiteit voor ouders met hun kinderen, een kookgroep en 

samenkomsten van tienermeiden en volwassen vrouwen, voorlichtingsbijeenkomsten.  

 

• De activiteiten in het Kathuis bevorderen de integratie van kwetsbare groepen in de 

samenleving.  
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Exploitatie Kathuis en samenwerking gebruikers 

Tot aan de zomer van 2018 liet de agenda van het Kathuis 19 dagdelen met activiteiten zien. Na 

de zomervakantie- het derde en vierde kwartaal 2018 -  zijn zowel Stichting HeartlinQ als 

Stichting Prachtvrouw er niet in geslaagd activiteiten te ontplooien en werd het Kathuis 10 

dagdelen per week gebruikt. Tot en met juli 2018 maakte ook Academie van de Stad gebruik 

van de ruimte. Helaas is de samenwerking met deze stichting beëindigd, omdat hun activiteiten 

niet meer worden gesubsidieerd. Wij betreuren dat ten zeerste en beschouwen dit als een 

groot verlies voor de kinderen in de Dapperbuurt. Andere bewonersgroepen en vrijwilligers 

gebruiken de ruimte incidenteel. 

• Stichting HeartlinQ en Stichting Prachtvrouw hebben bevestigd dat zij in februari/maart 

2019 weer activiteiten in het Kathuis zullen starten.  

• Het bestuur van De Kat werft via de online-media en via diverse organisaties in het 

stadsdeel gebruikers voor het Kathuis. Er hebben zich helaas nog geen nieuwe 

gegadigden als mede-gebruiker gemeld.  

In 2018 zijn problemen ontstaan in de samenwerking met HeartlinQ. Vrijwilligers van HeartLinQ 

organiseerden onder de verantwoordelijkheid van HeartlinQ twee keer per week een spreekuur 

waar individuele buurtbewoners terecht konden met hun vragen over financiële zaken en 

sociale hulpverlening onder de naam ‘Heart for community’.  In april 2018 bleek echter dat de 

twee vrijwilligers zich hadden losgemaakt van HeartlinQ en zelfstandig de activiteiten 

voortzetten. Het Bestuur van De Kat werd hierover niet tijdig geïnformeerd. Tevens bleek dat 

de bescherming van persoonsgegevens van cliënten van Heart for community onvoldoende was 

gewaarborgd.  

• In april 2018 heeft het bestuur van Stichting Vrouwenruimte De Kat de activiteiten van 

Heart for community per direct stopgezet.  

Samenwerking met de buurtorganisaties 

Stichting Vrouwenruimte De Kat werkt nauw samen met professionele organisaties (zoals 

Dynamo, Ouder-Kind Team, Jungle Amsterdam), en streeft ernaar om met bewoners en 

bewonersgroepen activiteiten te ontplooien in het Kathuis voor verschillende 

gebruikers(groepen). Het bestuur werkt actief aan uitbreiding van het netwerk en bouwt aan 

een goede samenwerking met professionals en andere vrijwilligersorganisaties in Oost  met het 
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doel krachten te bundelen, effectiviteit te verhogen en bredere bekendheid te geven aan het 

Kathuis als sociale voorziening voor alle bewoners van de Dapperbuurt.  

 

Nationale Burendag 22 september 2018 was  een mooi moment om de buren en de buurt beter 

te betrekken bij activiteiten voor de buurt. Het Kathuis en Jungle Amsterdam organiseerden op 

deze dag samen een evenement voor de buurt en met de buurt: Dapperburendag. Iedereen 

was  van harte welkom om deel te nemen aan de openbare buurtbrunch in de Jungle. Daarna 

waren allerlei locaties open, waar activiteiten werden georganiseerd. Het Stadsdeel, 

vrijwilligersorganisaties, professionals, winkeliers van de Van Swindenstraat, marktlieden en 

enkele bewonersgroepen hebben zich actief ingezet.  

• Stichting HaertlinQ en Stichting Prachtvrouw hebben op diverse locaties activiteiten 

georganiseerd. 

• Op deze dag hield het Kathuis Open Dag. Professionals en bewoners uit de buurt 

hebben het Kathuis bezocht en gingen in gesprek met de vrijwilligers.  

• In het Kathuis werd door Stichting Vrouwenruimte De Kat in samenwerking met Nelom 

Projects, Dynamo en De Gooyer (Cordaan) een dialoogtafel georganiseerd met als 

thema Oudere Migrantenvrouwen in de Dapperbuurt.  

Veiligheid in het Kathuis 

Stichting Vrouwenruimte De Kat spant zich in om het Kathuis een veilige plek te laten zijn voor 

alle doelgroepen die in het Kathuis komen. Het bestuur ziet er op toe dat alle vrijwilligers die 

met kinderen (tot 18 jaar) werken beschikken over een VOG (Verklaring omtrent het gedrag).  

In januari 2018 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid aan het Kathuis toestemming 

verleend voor gebruikmaking van de Gratis-VOG regeling. In 2017 is de Meldcode Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling in het Kathuis ingevoerd. Er is in 2017 een vertrouwenspersoon 

aangesteld, die het vaste aanspreekpunt is voor vrijwilligers die zich zorgen maken over 

cursisten of kinderen.  

Schoonmaak en onderhoud Kathuis  

Het Kathuis wordt intensief gebruikt. Vooral kinderactiviteiten laat sporen achter in de ruimte. 

Af en toe zijn er kosten voor het herstellen van beschadigingen en het doen van klein 

onderhoud in de ruimte.  



5 

 

• In 2018 is de schoonmaakster vaker geweest: eenmaal per week een middag en 

eenmaal per veertien dagen een extra schoonmaakbeurt van de vloer.  

• Gedurende 2018 zijn veel reparaties uitgevoerd en zijn de muren weer gewit. 

• Op 22 juni 2018 hebben 10 vrijwilligers  een grote schoonmaak gehouden in het 

Kathuis.  

Eenmalige investeringen 

Dank zij financiële ondersteuning van de Gemeente Amsterdam konden in 2018 belangrijke 

investeringen worden gedaan. Daarmee zijn de mogelijkheden om onze activiteiten in het 

Kathuis te ontplooien sterk verbeterd. Het bestuur is van mening dat deze investeringen niet 

alleen belangrijk zijn voor onze bezoekers, maar ook voor de vrijwilligers. Hun plezier in het 

werk wordt hierdoor vergroot en hun mogelijkheden verbreden zich.  

In 2018 werd geïnvesteerd in: :  

• Een nieuwe groepenkast met 35V schakelaar voor de elektrisch fornuis met inductie.  

• Een nieuw fornuis, inductie, voor veilig en hygiënisch koken, bakken en braden. 

• Nieuwe pannen voor inductie.  

• Een TV met wifi-aansluiting, waarmee de taaldocenten voorbeeldfilmpjes kunnen 

laten zien, instructiefilmpjes en voorlichtingen getoond kunnen worden; 

• Renovatie van de buitenruimte: het terras is opgehoogd en opnieuw bestraat, de 

tuin is opgehoogd met verse aarde, de boom werd gesnoeid.  
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Samenwerking Stadsdeel Oost 

Het bestuur van Vrouwenruimte De Kat is zeer tevreden over de samenwerking met het 

Stadsdeel. Het Kathuis wordt goed geïnformeerd en betrokken bij activiteiten van het Stadsdeel 

in de buurt. In 2018 heeft het bestuur op diverse momenten deskundig advies nodig gehad en 

ook gekregen.  

Het bestuur is de betrokken ambtenaren van Stadsdeel Oost zeer erkentelijk voor hun 

voortdurende steun en de goede samenwerking.Op  24 augustus 2018 bracht de nieuwe 

burgemeester, Femke Halsema, een bezoek aan het Stadsdeel Oost. De voorzitter en 

vicevoorzitter van het Kathuis waren hiervoor uitgenodigd en konden met de burgemeester in 

gesprek over het Kathuis, onze ervaringen en de uitdagingen die wij zien voor de buurt. Wij 

hebben met name de positie van oudere migrantenvrouwen, tienermeiden en de 

schoolbegeleiding voor kinderen in de Dapperbuurt onder de aandacht kunnen brengen.  

Op 13 december 2018 bracht Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter Oost een werkbezoek aan 

het Kathuis, in gezelschap van Renata Oehlers, beleidsrealisator, en Stephany van Veen, 

gebiedsmakelaar Dapperbuurt/Oud Oost. Het was een plezierige en ontspannen ontmoeting, 

waarin na een bezoekje aan de taalklas, ruimte was om over en weer van gedachten te wisselen 

over de onderwerpen die extra aandacht vragen in de Dapperbuurt en waar de Kat bij 

betrokken is, zoals eenzaamheid voorkomen bij oudere vrouwen, begeleiding van 

schoolkinderen bij huiswerk en een veilige ruimte bieden voor meisjes om zich verder te 

ontwikkelen tot zelfredzame persoonlijkheden. Er werden leuke ideeën geopperd voor 

samenwerkingen in de buurt rond de genoemde onderwerpen die zeker volgend jaar verder 

uitgewerkt zullen worden. 

• De Kat bedankt Maarten Poorter voor de tijd die hij wilde nemen om kennis te maken 

met De Kat en haar uitdagingen. 

 

 

 

 

 


