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Verslag 2019 t.b.v. verantwoording subsidie Buurtkamers 
Dit verslag bevat een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen van 
Buurtkamer Corantijn in 2019, t.b.v. de verantwoording van de subsidie.  
Voor de financiële verantwoording verwijzen we naar de (voorlopige) jaarrekening 
over 2019. 

 
Ruimtebieding 
Met behulp van de subsidie hebben we in 2019 weer gratis ruimte kunnen bieden aan 
de volgende structurele activiteiten: 
• Kennismaken met Mindfulness; 
• Stoelyoga voor 55+; 
• Buurtborrel; 
• Buurtspreekuur; 

• Powervrouwen (grotendeels via het Buurtoverleg gefinancierd); 
• NA-Anonieme Verslaafden (betalen een kleine eigen bijdrage). 
 
Daarnaast hebben we gratis ruimte geboden aan incidentele activiteiten: 
• Workshops creatief recyclen met Kids, voorafgaand aan het Repair Café; 
• Starters for Communities; 
• Overleg Buurtkamers Amsterdam West; 
• Voorbereiding Week tegen de Eenzaamheid; 
• Burendag spelletjesmiddag; 
• Motivator Training voor cliënten WPI (Yvonne Liew-On). 
 
Publiciteit, werven van activiteiten, netwerk (sociale) ondernemingen 
Onze investeringen in promotie werpen hun vruchten af. We worden vaker gevonden 
op internet, de Buurtboekenkast aan de zijkant van het pand blijft voorbijgangers naar 

de Buurtkamer toetrekken. De bezettingsgraad van de Buurtkamer is gestegen en de 
inkomsten zijn toegenomen, zowel vanuit gesubsidieerde als niet gesubsidieerde 
partijen. Kleine en/of startende (wijk-)ondernemers weten de Buurtkamer te vinden 
voor het organiseren van b.v. trainingen en workshops.  
In samenwerking met de Buurt-VVV is een start gemaakt met een kleinschalig 
bewonersportaal voor de Postjesbuurt: op de site van de Buurtkamer zijn pagina’s 
gemaakt waarop activiteiten uit de rest van de Postjesbuurt worden aangekondigd. 
Ook staat hierop informatie afkomstig van jekuntmeer.nl. Op laatstgenoemde site is 

de informatie over de activiteiten in de Buurtkamer ook sterk verbeterd en uitgebreid. 
 
Netwerk formele & informele zorg 
Via het BuurtSpreekuur is de Maatschappelijke Dienstverlening vanuit ABC/Combiwel 
vertegenwoordigd in de Buurtkamer. Hierdoor hebben we een directe link naar het 
Wijkzorgnetwerk. 
Stumass (ambulante begeleiding aan studenten met autisme) is ook in 2019 een 
regelmatige huurder geweest, zowel voor interne overleggen als voor contact met hun 
cliënten uit de buurt.  
 
  

http://jekuntmeer.nl/
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Duurzame en groene initiatieven 
Buurtkamer Corantijn onderhoudt nauwe relaties met het project West-Indische Buurt 
in Transitie (WIBIT, zie www.westindischebuurtintransitie.nl). De Buurtkamer heeft 
samen met het Stadsdorp Postjesbuurt een stand bemand op hun Groenmarkt op het 
Paramariboplein. Verder is in 2019 is vooral aandacht besteed aan het project voor de 

Duurzame Corantijnstraat. 
In 2019 is de eerste compost geoogst uit de banken voor onze ramen waarin wormen 
afval van buurtbewoners composteren. 
 
Vrijwilligers 
Versterking van het netwerk van vrijwilligers rondom de Buurtkamer blijft een punt 
van aandacht. Met name het gebrek aan een vrijwilliger voor onze boekings-
administratie leidt tot een zware druk op de actieve bestuursleden. 

Op de website van de VrijwilligersCentrale Amsterdam (VCA) hebben we een eigen 
pagina ingericht (https://buurtkamercorantijn.vca.nu/jobs). Hierdoor kunnen we onze 
vacatures nu op één plek bijhouden. 
Via de VCA melden zich incidenteel wel vrijwilligers maar tot een langdurige inzet is 
het nog niet gekomen. 
 
Samenwerking Buurtkamers West 
De samenwerking met de andere Buurtkamers is met ondersteuning van Tamara 
Janmaat vanuit Stadsdeel West in 2019 gecontinueerd. Zo hebben we in 2019 weer 
regelmatig met de andere Buurtkamers uit Amsterdam West overlegd, samen een 
lunchbijeenkomst voor professionals en vrijwilligers georganiseerd en een 
gezamenlijke stand op de Talentenbeurs gehad. Ook de Dag van de Buurtkamers was 
zo’n gezamenlijk initiatief. 
In het najaar hebben we meegewerkt aan het onderzoek van Jaap Storteboom en Eric 

Lugtmeijer van Elume naar de doorontwikkeling van de buurtkamers in Amsterdam 
West. Het eindrapport van dit onderzoek is door hen gepresenteerd, we zijn in 
afwachting van de reactie van het Stadsdeel hierop. 

http://www.westindischebuurtintransitie.nl/
https://buurtkamercorantijn.vca.nu/jobs

