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1. Inleiding 
 
Stichting Vrouwenruimte De Kat is al meer dan 35 jaar een organisatie voor en door vrouwen in 
Amsterdam Oost. Wij zijn gevestigd in de Dapperbuurt, om de hoek bij de Dappermarkt.  
De Kat is in december 1983 gestart door een groep vrouwen uit de Dapperbuurt met als doel 
de emancipatie van vrouwen in Amsterdam Oost te bevorderen, hen uit hun isolement te 
halen, de zelfredzaamheid en hun participatie te bevorderen. Ruim 20 jaar geven vrijwilligers 
van stichting De Kat Nederlandse les aan vrouwen uit Amsterdam-Oost. Vrouwen uit zeer 
diverse landen, onder meer Marokko, Egypte, China, Hong Kong, Turkije, Rusland, Colombia, 
Ecuador, Bosnië, Slovenië, Azerbeidzjan, Bulgarije, Frankrijk, Spanje, Polen, Singapore, Chili, 
Nepal, Argentinië, Pakistan en de Filipijnen nemen deel aan de activiteiten van De Kat. 
 
Het Kathuis is een bruisend centrum in de buurt: in 2018 kwamen wekelijks 75 vrouwen voor 
onze taallessen, naar de koffieochtenden op zaterdag en zondag komen 10 tot 15 vrouwen, en 
20-30 vrouwen (20 vaste bezoeksters)  voor de kookclub. Tot aan de zomervakantie kwamen 
ongeveer 40 kinderen voor de schoolbegeleiding en 5 tot 6 tienermeiden naar de 
Meidenactiviteit. In totaal zijn er 23 vrouwen actief als vrijwilliger voor Vrouwenruimte De Kat: 
in het bestuur, als docent of als begeleidster van activiteiten.  
 

Bij De Kat heb ik een huiselijke werkplek en warme, stimulerende collega's gevonden. Goede voorwaarden 
voor leren in de breedste zin van het woord. Els 
 

De vrijwilligsters van De Kat geven onder meer Nederlandse les aan vrouwen. Naast taallessen 
bieden wij ook praktische informatie, voorlichting en bijeenkomsten over uiteenlopende 
onderwerpen. De sfeer is ontspannen, we zijn serieus aan het werk en er worden intensieve 
gesprekken gevoerd.  
 
De activiteiten sluiten goed op elkaar aan en versterken elkaar. Zo zijn er vrouwen die De Kat 
leren kennen door de koffieochtenden en zich inschrijven voor lessen in de Nederlandse taal. 
Maar ook andersom: vrouwen die de taallessen volgen vinden hun weg naar de 
koffieochtenden of de kookclub omdat zij daar andere vrouwen willen ontmoeten. In de 
taallessen en in voorlichtingsbijeenkomsten sluiten we zoveel mogelijk aan bij de actualiteit en 
vragen van de vrouwen.  
 
2. Activiteiten 
 
2.1 Nederlandse les 
Vrouwen die geen Nederlands spreken, lezen en schrijven staan buiten de samenleving. Voor 
hen zijn de reguliere NT2 lessen vaak te duur en/of gemengde groepen een bezwaar. De 
cursussen van stichting De Kat onderscheiden zich van ander informeel taalaanbod, omdat de 
groepen alleen uit vrouwen bestaan en omdat een leerlijn en continuïteit wordt geboden.  
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➢ In 2018 is het aantal cursisten stabiel gebleven: 75 cursisten stonden ingeschreven voor de 
taallessen.  

➢ Er is een kleine wachtlijst voor de beginnersgroep. Als de wachtlijst langer wordt dan 4-5 
vrouwen overwegen wij een nieuwe beginnersgroep te starten in het seizoen 2019-2020. 

 

 
Thema Cultuurverschillen, door Dinie van Berkel  

 
De docenten van Stichting De Kat werken veel met Taal voor het Leven van de Stichting Lezen 
en Schrijven. Taal voor het Leven ondersteunt taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn 
en heeft als doel dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.  
➢ Alle docenten volgen trainingen van Taal voor het Leven. Ook als ze al een lesbevoegdheid 

hebben.  
 
Onze docenten maken ook eigen materiaal, passend bij de groep, de actualiteit en de vragen 
die door de vrouwen zelf worden gesteld.  
➢ In 2018 werd in de lessen aangesloten bij actualiteiten zoals: de 

Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018, Internationale Vrouwendag 8 maart 2018 
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Memoriespel, in ontwikkeling, door Dinie van Berkel 

 
Enkele vrouwen vragen naar individuele bijlessen in De Kat. Deze vrouwen hebben extra les 
nodig, maar kunnen vanwege culturele bezwaren niet naar individuele bijles die in openbare 
gelegenheden worden gegeven.   
➢ Wij moedigen vrouwen aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van de groepslessen en 

om actief mee te doen aan activiteiten in de buurt.  
 

Voor mij betekent De Kat: liefde, respect, enthousiasme, ambitie, samenwerking & vooral veel blijheid.  
Dinie 

 
2.2. Kennis van de Nederlandse samenleving 
In de cursus ‘Kennis van de Nederlandse samenleving’  krijgen de vrouwen informatie over 
allerlei zaken die belangrijk zijn om goed mee te kunnen doen in de samenleving en de ‘taal’ die 
daarbij nodig is. Dat kan variëren van boodschappen doen in de supermarkt tot een gesprek 
met politieagenten over veiligheid en het doen van aangifte, of een voorlichting over 
weerbaarheid op het werk. De docente haakt in op de actualiteit en nodigt regelmatig 
professionals en vrijwilligers van andere organisaties in de buurt uit.   
➢ In 2018 werden verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd:  

• Het gezondheidszorgsysteem in Nederland: door ‘DOCS’ (Diversiteit-Openheid-Cultuur-
Studenten), een groep studenten geneeskunde van de VU Amsterdam.  

• Arbeidsdwang – door Fair Work (organisatie van Oxfam Novib/Humanitas met als doel 
preventie moderne slavernij en mensenhandel). 

• De Stadspas – door Astrid Oud, voorlichter team Gemeente Amsterdam. 
 
2.3.  Begeleiding schoolkinderen uit de buurt 
In 2018 zijn wij gestart met begeleiding voor kinderen uit de buurt die op school zitten. Dit 
werd verzorgd door zes 4e-jaars studenten pedagogiek/onderwijskunde. 

Eerste groep: 5 a 8 kinderen uit groep 7 en 8 (dinsdag 18.00-19.30 uur) 
Tweede groep: 20 kinderen klas 1 en 2 voortgezet onderwijs (dinsdag 19.30 -21.00 uur) 
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Met name de begeleiding voor de kinderen in het voortgezet onderwijs voorziet in een grote 
behoefte. De overgang van basisschool naar middelbare school is voor veel kinderen moeilijk. 
Ze moeten zich een nieuw studieritme eigen maken,  de discipline opbrengen om veel huiswerk 
te maken en natuurlijk zijn er nieuwe lesvakken. De  studenten helpen graag met hun vragen 
over nieuw vakken zoals wis- en natuurkunde en de grammatica van de talen.  
 

Uit verslag 12 maart 2018:  
De algemene indruk van de begeleiders is positief over inzet en motivatie van de VO leerlingen.  Het 
merendeel van de leerlingen zit op HAVO/VWO niveau en het aantal varieert van 7 tot 14 jongeren per 
keer. Zij komen met specifieke huiswerkvragen over bijvoorbeeld vreemde talen (grammatica) en 
wiskunde.  

 
De kinderen van de basisschool vereisen veel individuele aandacht van onze studenten.  
Voor deze groep is het van groot belang dat de ouders, veelal de moeder, goed betrokken is. 
Onze studenten hadden regelmatig contact met de moeders. Op 11 april 2018 is een 
ouderavond georganiseerd waarbij vier moeders aanwezig waren (de meesten met twee 
kinderen op de huiswerkbegeleiding).  De coördinator van onze studenten had goed contact 
met de scholen en met het Ouder-Kind-Team in Oost.  
 

Uit verslag 12 maart 2018:  
Met de basisschool kinderen verloopt het iets problematischer, omdat ze niet luisteren, onderling veel met 
elkaar praten en zij hebben geen specifieke huiswerkvraag.  De begeleiding is gericht op de Cito-toets.  Er 
wordt gewerkt met gekopieerde rekenbladen.  Volgens de begeleiders hebben de kinderen geen idee 
waarom zij naar de huiswerkbegeleiding komen. 

 
In juni 2018 zijn door kinderen in het kantoor enkele  vernielingen gepleegd en was er een 
incident waarbij onze studenten en een bestuurslid verbaal agressief werden bejegend door 
twee kinderen1. Wij zagen ons genoodzaakt de wijkagent te informeren, die ons in contact 
bracht met het team Jeugd & Veiligheid van de Gemeente Amsterdam. Door dit team zijn de 
betrokken kinderen onder de aandacht gebracht van de Buurtcoaches. 
 
Na de zomervakantie (september 2019) hebben wij de huiswerkbegeleiding niet hervat. De 
belangrijkste redenen waren:  

- De problemen met de kinderen zoals onrust in de les en niet luisteren naar de 
begeleiders, werden te groot voor onze studenten. Voor twee studenten was dit zelfs 
reden om te stoppen als begeleider.  

- Deze activiteit steunde in grote mate op de coördinator die over een goed netwerk 
studenten pedagogiek/onderwijskunde beschikte.  Zij was inmiddels afgestudeerd, 
verhuisd naar een ander stadsdeel en kon deze activiteit niet combineren met een vaste 
betrekking. 

 

                                                           
1 Deze twee kinderen maakten geen deel uit van de vaste groep. Zij waren niet aangemeld voor de begeleiding, 
maar onaangekondigd binnen gekomen en veroorzaakten veel onrust. 
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Wij hebben ervaren dat laagdrempelige en betaalbare huiswerkbegeleiding voor veel  kinderen 
in de Dapperbuurt van het grootste belang is, maar dat dit verzorgd moet worden door een 
deskundige organisatie met een goed netwerk onder scholen de buurt, Ouder-Kind-Team en 
overige relevante organisaties. Stichting Vrouwenruimte De Kat beschikt niet over de juiste 
deskundigheid en/of het juiste netwerk om huiswerkbegeleiding aan kinderen op een 
verantwoorde manier te kunnen uitvoeren.  
➢ Stichting Vrouwenruimte De Kat gaat graag in gesprek met organisaties in Oost die op een 

deskundige en verantwoorde wijze huiswerkbegeleiding voor kinderen in de Dapperbuurt 
willen organiseren in het Kathuis. Wanneer een goede organisatie zich aandient, zullen wij 
graag in gesprek gaan over de mogelijkheid om als  ‘gebruiker’ van het Kathuis deze 
activiteit te organiseren.  

 
2.4. Meidengroep 
In juni 2018 zijn we gestart met een meidengroep.  Het  Kathuis is voor hen een veilige plek om 
elkaar te ontmoeten. De meiden hebben activiteiten zoals tekenen, sierraden maken, knutselen 
met papier en klei, koken, henna-verven, zij praten met elkaar over allerlei zaken die jonge 
meiden bezighouden. Meiden worden gestimuleerd om gebruik te maken van het aanbod voor 
jeugd in de Dapperbuurt. Meiden die advies en/of hulpverlening nodig hebben worden 
verwezen naar de meidenopbouwwerkster van Dynamo. De Kat heeft goede afspraken 
gemaakt de het meidenopbouwwerk van Dynamo.  
➢ We hebben een start gemaakt met 3-5 meiden, tegen de zomervakantie kwamen 5-6 

meiden.  
➢ Na de zomervakantie is de activiteit hervat. Helaas lukte het niet om weer een groep 

meiden te bereiken. De belangrijkste oorzaak daarvan was dat het ’s avonds al weer vroeg 
donker werd en meiden geen toestemming kregen om op straat te komen.  

➢ De meidenactiviteit is in maart 2019 weer gestart.  
  
2.5. Ontmoeting 
De Kat heet voluit: “Stichting De Kat, Vrouwenontmoetingsruimte Oost”. Ontmoeting blijft een 
belangrijk instrument om elkaar te kunnen vinden en gezamenlijk activiteiten te ontplooien die 
kunnen bijdragen aan meer zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 
 
Turkse moeders 
Tot de zomer maakte een groep van 12 Turkse moeder van de Dapperschool drie ochtenden in 
de week gebruik van het Kathuis om elkaar te ontmoeten,  koffie te drinken en de dagelijkse 
zorgen met elkaar te bespreken.  
➢ De groep van 12 Turkse moeders komt sinds zomer 2018 niet meer bijeen.  
 
Koffieochtenden 
Al enkele jaren zijn wekelijks in het weekend koffieochtenden op zaterdag en zondag voor 50+ 
vrouwen: de vrouwen ontbijten samen, drinken koffie, ze doen een activiteit zoals handwerken 
of breien en regelmatig wordt gediscussieerd over een thema. De meesten zijn alleenstaande 
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migrantenvrouwen, waarvan de kinderen het huis uit zijn. Vaak spreken zij onvoldoende 
Nederlands en zij hebben een laag inkomen. De combinatie van factoren maakt hen kwetsbaar 
voor isolement en misbruik. De gezelligheid, het delen van ervaringen en de onderlinge hulp 
zijn belangrijk.  
➢ De koffieochtenden worden goed bezocht: er komen per ochtend ongeveer 10-15 vrouwen.  
➢ Studenten van DOCS hebben in deze groep voorlichting gegeven over het 

gezondheidszorgsysteem in Nederland. (DOCS = Diversiteit-Openheid-Cultuur-Studenten, 
een groep studenten geneeskunde van de VU Amsterdam).  

 
2.6. Kookclub 
De kookclub is verhuisd naar vrijdagavond. Iedereen is welkom, boodschappen en koken regelt 
de kookclub gezamenlijk. In de kookclub wordt aandacht besteed aan gezond leven en gezonde 
voeding, maar vooral aan de onderlinge contacten en het verstevigen van het sociale netwerk. 
De kookclub werkt nauw samen met Gezond Gewicht Oost. De vrijwilligster die de kookclub 
leidt is ambassadeur Gezond Gewicht Oost. De vrouwen worden gestimuleerd om actief deel te 
nemen aan activiteiten in de buurt.  
➢ De kookclub wordt vooral bezocht door alleenstaande migrantenvrouwen: er komen 

wekelijks 25, soms wel 30 vrouwen. 
 

3. Overige activiteiten  
 
Samenwerking met andere organisaties in Oost. 
Stichting Vrouwenruimte De Kat zoekt samenwerking met andere professionele en 
vrijwilligersorganisaties in de buurt, die qua bereik, activiteiten en expertise een goede 
aanvulling zijn. Er zijn goede contacten opgebouwd met Jungle Amsterdam, Dynamo/Post Oost, 
de projectleider radicalisering en polarisatie, de gemeentelijk preventiemedewerkster 
kindermishandeling en huiselijk geweld, Stichting Kezban.  
 

 
Nagesprek Kafir in het Stadsdeelkantoor – 26 maart 2018 
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In samenwerking met de projectleider radicalisering en polarisatie en de 
preventiemedewerkster huiselijk geweld (Gemeente - Stadsdeel Oost) werden vrouwen 
uitgenodigd voor een theatervoorstelling met aansluitend een gesprek:  

- 26 maart 2018 Stadsdeel: Kafir - 40 vrouwen van De Kat waren aanwezig   
- 6 oktober 2018 Schouwburg: Melk en Dadels – 20 vrouwen van De Kat waren aanwezig.  

Bij beide voorstellingen waren tientallen vrouwen uit Oost aanwezig, zij werden benaderd via 
diverse organisaties die meedoen in het overleg Vrouwennetwerk Oost olv de 
beleidsmedewerker preventie radicalisering en polarisatie. Voor veel vrouwen was dit ook een 
eerste kennismaking met theater. Het belangrijkste doel was om  op een laagdrempelige 
manier de vrouwen in gesprek te laten gaan over thema’s zoals radicalisering, opvoeding, 
discriminatie, je thuis voelen in Nederland, veiligheid, saamhorigheid. 
 

 
Melk en Dadels – op de foto met de actrices! – 6 oktober 2018 

 
Op 22 september 2018 heeft Stichting Vrouwenruimte De Kat zich samen met Jungle 
Amsterdam actief ingezet voor Dapperburendag. Stadsdeel Oost, winkeliers en  15 organisaties 
in de buurt waren hierbij betrokken.  

In het Kathuis werd de dialoogtafel Migrantenouderen in de Dapperbuurt georganiseerd 
Oudere (migranten) vrouwen (55+) die alleen staan, hebben doorgaans een laag 
inkomen, en vaak onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. Dat belemmert hen 
om volledig deel te nemen aan het sociale leven in de buurt, maakt hen afhankelijk en 
kwetsbaar voor isolement en eenzaamheid. Doel van deze dialoog was om samen met 
buurtbewoners, professionals en de vrouwen zelf te onderzoeken hoe zij (weer) kunnen 
meedoen en gelukkig zijn de in de Dapperbuurt. Bij deze dialoog waren ook 
vertegenwoordigers van zorgcentrum De Gooyer  (Cordaan) en Dynamo aanwezig.  
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Burendag 22 september 2018: Dialoogtafel 55+ vrouwen 

 
10 oudere migrantenvrouwen namen deel aan de dialoog. De belangrijkste uitkomsten: 

• De informatievoorziening via schriftelijke bronnen, internet enz. sluit niet goed aan bij 
oudere migrantenvrouwen. Informele kanalen zijn belangrijk.  

• In de buurt en ook in het Kathuis is er een kleine groep actieve vrouwen die behoren tot 
de migrantengroepen, die goed toegang hebben tot de doelgroep ‘oudere 
migrantenvrouwen’ en  zich actief voor hen inzetten als vrijwilligers en/of mantelzorger.  

 
➢ Stichting Vrouwenruimte De Kat is in gesprek met De Gooyer (Cordaan) om de 

mogelijkheden van samenwerking ten behoeven van deze doelgroep te onderzoeken. 
 
Op 13 december bracht Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter, een bezoek aan het Kathuis in 
gezelschap van Renata Oehlers, beleidsrealisator, en Stephanie van Veen, gebiedsmakelaar 
voor Oud-Oost.  
 

PR en Communicatie 
 
In november 2018 is  onze website www.vrouwenruimtedekat.nl weer de lucht in gegaan!  
Maar onze doelgroepen worden vooral bereikt via mond-tot-mondreclame, daarnaast via social 
media, flyers, aankondigingen in buurtkranten, Post Oost, vermelding op de website van 
www.jekuntmeer.nl  (de digitale sociale kaart van Amsterdam), de buurtbalies en aanwezigheid 
op vrijwilligersmarkten in Oost en via de websites van samenwerkende organisaties.  
 
Samenstelling bestuur (op 31 december 2018) 

Voorzitter: Gerda van’t Hoff 
Vice-voorzitter: Guillaumine Nelom 
Secretaris: Tineke Koopman 
Penningmeester: Baya Sharkaeva 
Algemeen bestuurslid: Michaela Coenraads 

 
Coordinatoren: Esther Andrade; Ikrame Boukrina; Zohra Moussadek 

http://www.vrouwenruimtedekat.nl/
http://www.jekuntmeer.nl/

