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Dank
Het werk van Stichting Oecumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam Oost wordt mogelijk 
gemaakt door het onbetaalde werk van veel mensen in Amsterdam Oost. De Muiderkerk 
gemeente steunde de openstelling en activiteiten van Czaar51 net als de voorgaande jaren 
met een financiële bijdrage. Bovendien wilden ze met ons meedenken en stonden open voor 
onze ervaringen in de buurt. 

Stadsdeel Amsterdam Centrum heeft in 2016 de vaste lasten (huur, gas en licht, tele-
foon) van het Inloophuis gesubsidieerd. Natuurlijk is deze subsidie van levensbelang 
voor het Inloophuis.Wij zien het als een blijvende erkenning voor onze bijdrage aan 
aan het realiseren van beleidsdoelstellingen van het stadsdeel: bewoners nemen zelf 
verantwoordelijkheid voor welzijnsvoorzieningen

Stichting Porticus steunt al tien jaar het werk van Stichting Oekumenisch Kerk- en Bu-
urtwerk Amsterdam Oost, niet alleen met financiële ondersteuning maar ook door mee te 
denken over het werk. De laatste jaren is dankzij hen veel geïnvesteerd in het proces naar 
zelfbeheer voor het Inloophuis.   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Inleiding

Het bestuur. 
Stichting OKB kent een bestuur dat bestaat uit vier leden die niet te ver van het In-
loophuis wonen en een verbinding hebben met kerken in Amsterdam Centrum en 
Oost. In 2016 bestond het bestuur uit de volgende leden: Dr. D. Kuiper voorzitter, 
Drs. A. Spit penningmeester, Dra. J. Looman, secretaris en Mr. L. Haarsma .
Bestuurslid Mr. L. Haarsma beëindigde haar functie begin 2015 en de voorzitter Dr. 
D. Kuiper, legde in 2016 zijn bestuursfunctie neer in verband met zijn gezondheid. 
Dat betekent dat er twee van de vier bestuursfuncties in 2016 vacant werden. Er 
werd gezocht binnen het eigen netwerk en door het plaatsen van advertenties in bu-
urtmedia en bij stichting VIIA / Post Oost. Eind 2016 hadden de gesprekken met be-
langstellenden ertoe geleid dat er drie mensen gevonden waren die bereid zijn het 
bestuur van Stichting OKB over te nemen. Begin 2017 zal de overdracht plaatsvin-
den.
Het is de bedoeling dat vanaf januari 2017 het Inloophuis echt volledig in zelfbeheer 
verder gaat. Dat betekent dat de verhouding tussen het bestuur van Stichting OKB 
en de vrijwilligers van Czaar51 gaat veranderen.  
Het jaarlijkse gesprek met onze sponsor Stichting Porticus is hier over gegaan. 
In dit jaarverslag komt aan de orde welke stappen er in 2016 gezet zijn richting zelf-
beheer. Daarnaast vertellen we over de activiteiten die er vanuit stichting OKB zijn 
geweest. 
Dit jaarverslag is geïllustreerd met foto’s die gemaakt zijn tijdens de NL doet-dag in 
2016 toen in Czaar51 met behulp van enkele vrijwilligers een opknapbeurt binnen en 
buiten het huis is uitgevoerd.
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Het tweede en laatste jaar van project 
Presentie in zelfbeheer

Het afgelopen jaar was het tweede en laatste jaar van het project “Presentie in zelf-
beheer”.
Daarmee werd een punt gezet achter een traject van in totaal zes jaar. In drie projec-
ten is met de vele vrijwilligers van Czaar51 gewerkt aan steeds meer vaardigheid en 
ervaring in het gezamenlijk beheren van het huis.  In de eerste twee jaar waren er 
nog betaalde vaste medewerkers verbonden aan het Inloophuis maar daarna was er 
alleen nog een ondersteuner voor de vrijwilligers.In de praktijk is een systeem ge-
groeid waarmee het huis beheerd kan worden.
Basis is het uitgangspunt dat wie over spullen en huis kan beschikken door sleutels 
en alarmsysteem ook mee verantwoordelijk is voor het huis en de spullen. Dus au-
tomatisch lid is van de groep die samen het beheer regelt en daarover afspraken 
maakt. De beheergroep van Czaar51.
De Beheergroep krijgt een training aangeboden in vergadervaardigheden en in het 
overzien van alles wat te maken heeft met het beheren van het huis. Door maande-
lijkse vergaderingen en het instellen van een what’s app-groep wordt het onderlinge 
contact onderhouden.
Om een intensief gebruikt huis zoals Czaar51 schoon en netjes houden zonder vaste 
beheerder kan eigenlijk alleen maar als je van die echte super vrijwilligers hebt. 
Mensen die elke week komen schoonmaken, zonder te missen en zonder klagen. En 
die hèbben we in Czaar51! Waroenie Thamyura en Kidane Tzegay  komen al jaren 
beiden elke week een paar uren schoonmaken: de vloer stofzuigen en dweilen; de 
w.c. schoonmaken en het aanrecht.  
Maar dat is toch nog niet voldoende. Het gaat heel gemakkelijk om na je gezellige en 
intensieve samenzijn de jas weer aan te trekken en de deur achter je dicht te trekken 
zonder te denken aan opruimen, schoonmaken en terugzetten. En wat als je regel-
matig vuile afwas, een vuile vloer of een volle pedaalemmer aantreft als je in het huis 
met je activiteit wil gaan beginnen?  Door de beheergroep is de bovenverdieping van 
Czaar51 volledig van nieuwe vloerbedekking (zeil) voorzien. Veel gemakkelijker 
schoon te houden. Ook zijn de grote afvalbakken die in keuken en toiletruimte ston-
den vervangen door kleine pedaalemmers en geldt nu de afspraak: iedere groep 
neemt eigen afval meteen mee zodat er steeds een schoon huis wordt achtergelaten 
na iedere activiteit. Er wordt bewuster omgegaan met de voorraden in huis van da-
gelijkse benodigdheden zoals zeep, thee, handdoeken en suiker doordat er één vas-
te inkoper (Ad) is en er in de beheergroep gepraat wordt over wat er nodig is. 
Toch ben je nooit klaar met het huishouden en zal het ook in de toekomst een steeds 
terugkerend onderwerp blijven voor de overleggen van de Beheergroep. 
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Het beheer van de huishoudkas is gelegd in handen van twee vrijwilligsters: Riet 
Buijsman en Bea Boedhan.  Samen beheren zij via internetbankieren de huishoud-
rekening en betalen de dagelijkse uitgaven. Maar ze zien zich wel geconfronteerd 
met een probleem dat al jaren speelt: Hoe verdeel je eerlijk de onkosten van de 
huishouding? Het bestuur van OKB doet na een half jaar discussies zonder over-
eenstemming een duidelijke uitspraak: alle vaste groepen betalen per maand € 30,- 
voor de huishoudkas. Alleen groepen die minder dan één keer per week komen be-
talen € 15,-. Buurtbewoners die voor een dagdeel gebruik maken van een ruimte 
van Czaar51 betalen € 15,- en instellingen betalen € 30,- per dagdeel. De inning 
van deze bijdragen blijft een twistpunt tot het eind van 2015 doordat het niet mogelijk 
lijkt om de bijdrages echt gelijk te verdelen over alle bezoekers en gebruikers. Uit-
eindelijkneemt de Beheergroep het initiatief voor een nieuwe regeling die de bijdra-
ges meer overzichtelijk maken kan. 
Voor elke bijeenkomst wordt € 3,- in de huishoudpot gedaan. Daarnaast wordt als 
tarief voor betaalde activiteiten € 15,- per dagdeel per maand afgesproken. 
De nieuwe afspraken betekenen meer duidelijkheid en ook een eerlijker verdeling 
van de lasten want nu is er de bijdrage per bijeenkomst. Aan het eind van elke 
maand worden de bijdrages afgedragen aan Bea en Riet, de beheersters van de 
kas.  Als na een paar maanden zou blijken dat  er zo niet genoeg is voor de vaste 
uitgaven aan boodschappen dan kan dit bedrag verhoogd worden. In 2016 loopt het 
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nieuwe systeem goed. Met de huishoudkas worden alle noodzakelijke dagelijkse uit-
gaven gedekt.

Zo is er op veel verschillende gebieden vooruitgang geboekt in het zelfbeheer. Vri-
jwilligers verwierven nieuwe vaardigheden en namen meer verantwoordelijkheid op 
zich. Dat blijkt in het beheer van de huishoudkas, het schoonhouden van het huis, de 
verhuur aan derden.  Aan het eind van 2016 wordt vastgesteld dat vanaf 2017 de 
Beheergroep het alleen verder kan. Maar wel met een (nieuw) bestuur als 
gesprekspartner.
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Czaar51 broedplaats voor vrijwilligerswerk
De rk parochie in Amsterdam Oost en de protestantse kerkgemeente Amsterdam 
Oost blijven bij het werk van Stichting Oekumenisch Kerk- en Buurtwerk Amsterdam 
Oost betrokken. maar hun mogelijkheden en middelen om het werk te steunen ver-
anderen. Zo heeft de ABG parochie aangegeven dat 2013 het laatste jaar is dat ze 
een financiële bijdrage heeft geleverd aan ons werk. De Muiderkerkgemeente (PKN) 
blijft Stichting OKB wel met een (langzaam kleiner wordende) financiële bijdrage 
steunen en vanuit beide gemeenschappen blijft de betrokkenheid bestaan. 
Er wordt samengewerkt in het Breed Interreligieus Overleg Amsterdam Oost. Dit 
overleg heeft tot doel de interreligieuze ontmoeting en dialoog op gang te brengen 
en te onderhouden. 
In september 2015 beginnen de eerste grote groepen vluchtelingen Nederland te be-
reiken. Natuurlijk leeft dit ook sterk in Czaar51. 
De moslimvrouwen van Al Foras zijn vanaf het begin erg actief. Ze organiseren in-
zamelingen van kleren en andere spullen voor de vluchtelingen in de noodopvang in 
de sporthal wethouder Verheijhal in Amsterdam Oost en koken voor de vluchtelin-
gen.  Ze brengen niet alleen kleren en eten en speelgoed naar de noodopvangloka-
ties in Amsterdam maar  zelfs naar het tentenkamp bij Nijmegen en zelfs naar Calais. 
Op 24 september is het islamitisch Offerfeest. In overleg met Stadsdeel Oost werken 
de vrouwen van Czaar51, de vrouwen van de AlKabirmoskee, van de Muiderkerk en 
van de Eltheto kerk samen om voor alle 300 vluchtelingen een feestmaaltijd te berei-
den. Deze wordt aangericht in het Montessori College Oost. De vrouwen van AlForas 
koken in de keuken van de Muiderkerk en weten steeds beter de weg daarheen te 
vinden. Ook komen er op verschillende avonden gezinnen en alleenstaande vluchte-
lingen in Czaar51 koken en eten en worden er elke week spullen voor de vluchtelin-
gen ingezameld via Czaar51.
Het bestuur van stichting OKB nam het initiatief voor het inrichten van een website 
voor de Stichting en voor Czaar51. Tot die gereed is wordt voor Czaar51 en voor het 
BIO gebruik gemaakt van een Facebookpagina. Bovendien presenteert Czaar51 zich 
met vaste activiteiten op de website van de gemeente Amsterdam: www.jekunt-
meer.nl  en als onderdeel van het virtuele netwerk van www.wijdewijk.nl . Czaar51 
vrijwilligers waren pioniers in de ontwikkeling van deze nieuwe website: m.n. de 
trouwe vrijwilliger Ad Janmaat heeft hier een grote rol in gespeeld.
Vanaf 2015 is er samenwerking met de stichting Amsterdam Cares, onderdeel van 
het landelijke netwerk Nederland Cares. Afgesproken is dat zij vrijwilligsters bemid-
delen naar de Tienermeidenclub die op de zaterdagochtend in Czaar51 bij elkaar 
komt. Dit groepje meiden, waarvan de leeftijd uiteenloopt van 14 tot 24 jaar, is blij 
met de aandacht die zij op deze manier krijgen van jonge vrouwen die een heel an-
der leven leiden dan zij zelf.
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Czaar51 wordt enkele avonden gehuurd door groepen uit de buurt. Het hele beheer 
van die avonden is in handen van de vrijwilligers: Bea en Ad en Fatiha. 
Czaar51 heeft in 2016 weer volop mogelijkheden geboden aan buurtbewoners om 
zich te ontplooien en zorgen met anderen te delen. 

Weekprogramma in 2016

Dit zijn de vaste activiteiten die bijna het hele jaar doorlopen. In de schoolvakanties 
stoppen een aantal van de activiteiten.

Zondag 10.00 - 11.30 uur meisjesgroep Kheira
13.00 – 17.30 uur Vrouwengroep Al Foras met Aziza en Khadija

Maandag 9.00 – 12.30 uur Vrouwengroep Al Foras met Rhimou en Fatiha
13.30 – 16.00 uur Spreekuur met aandacht Harm

Dinsdag 18.30 – 24.00 uur  Klaverjasvereniging met Coby en Ad
Woensdag 9.00 – 13.30 uur Open Inloop Pietro en Ad

13.30 – 16.30 uur vrouwengroep Al Foras
16.30 – 19.30 Al Foras kookgroep met Aïcha

Donderdag 9.30 – 12.30 uur Vrouwengroep Kheira en Saïda
18.00 – 20.00 uur Eetgroep Ad

Vrijdag 9.30 -12.00 uur Vrouwengroep Kheira en Saïda
15.00 – 24.00 uur Surinaamse inloop Bea

Zaterdag 11.00 – 15.30 Meidengroep AlForas  Fatiha

Het programma is te lezen op het verlichte bord voor het raam en de buurtbewoners 
die deze activiteiten organiseren nemen deel aan de beheergroep. Dit betekent dat 
er elke dag van de week iets in Czaar51 gebeurt. Er blijft dus maar weinig ruimte 
over voor incidentele activiteiten omdat het huis te klein is om echt verschillende ac-
tiviteiten tegelijk onderdak te bieden. Toch gebeurt dat soms wel. 
Zo is er een klein groepje mensen  dat zich bezinningsgroep noemt, dat eens in de 
zes weken bij elkaar komt op de vrijdagavond en dan de bovenruimte gebruikt terwijl 
beneden de Inloop van Bea is. 
Enkele keren per jaar komt de huurdersvereniging (bewonerscommissie) om in het 
Inloop-huis te vergaderen en ook de ondernemersvereniging van de Czaar Peter-
straat vergadert een avond in Czaar51.
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Diversiteit is niet vanzelfsprekend
Czaar51 kreeg begin 2016 een aanmoedigingsprijs van het Oranjefonds voor de 
ontwikkeling van het zelfbeheer.
Czaar51 is in 2016 uitgegroeid tot een volledig in zelfbeheer draaiende buurtvoorzie-
ning. De groep vrouwen met wortels in NoordAfrika is de grootste groep in huis maar 
er komen ook gemengde groepen en een groep oudere autochtone buurtbewoners, 
mannen en vrouwen en een grote groep bezoekers met Surinaamse achtergrond. 
In de Amsterdamse samenleving is het samen gebruiken en delen van dezelfde 
voorzieningen door mensen met verschillende achtergronden en culturen niet van-
zelfsprekend. Maar een huis samen beheren en met elkaar delen door een zo diver-
se groep buurtbewoners is misschien wel uniek. Stichting OKB blijft zich er voor in-
zetten dat het nog vele jaren op deze manier een bijdrage kan lveren aan een vreed-
zame buurt en stad.
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