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Bijlage 1:
Begroting Madiba

Staat van baten & lasten

Baten

Opbrengsten donateurs

2020

2021

2022

€ 54.800 € 61.180 € 68.378

Lasten

Kosten huisvesting

€ 20.500 € 21.320 € 22.173

Kantoorkosten

€

2.600

€

2.704 €

2.812

Overige kosten

€

5.000

€

5.200 €

5.408

Totaal

€ 28.100 € 29.224 € 30.393

Totaal beschikbaar voor projecten

€ 26.700

€ 31.956

€ 37.985
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Projecthuis
Madiba
Liendertseweg 87
Amersfoort

Amersfoort, november 2018
Projecthuis Madiba
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Inleiding
"What counts in life is not the mere fact that we have lived. It is what difference we have made to
the lives of others that will determine the significance of the life we lead.” (Nelson Mandela, a.k.a.
Madiba)

Liendertseweg 87 is een voormalige huishoudschool genaamd De Vuurvogel. Het pand is
gelegen aan de ringweg en het Valleikanaal en vormt de entree naar de wijk Liendert. De
bovenste twee verdiepingen van het gebouw worden verbouwd tot appartementen voor
starters en studenten. De onderste verdieping wordt ingericht tot een maatschappelijk
projecthuis.
Het projecthuis wordt de thuisbasis van projecten die voldoen aan de volgende
eigenschappen: Vrijheid, Ondernemerschap en Onderwijs, waarbij verbinding centraal staat.
Het projecthuis wordt een ontspannings- en ontmoetingsruimte met faciliteiten voor
presentaties en lezingen, stimulering van ondernemerschap, werkveld (re-)integratie,
coaching, kennisoverdracht en educatie en het overbruggen van cultuurverschillen binnen
de (Nederlandse) maatschappij.
We noemen het een projecthuis, dit is onze benaming voor een wijkcentrum anno 2018.
Qua bestemming (en hoe het gebruik zal zijn) is dit Maatschappelijk sc en o (sociaal cultureel
en onderwijs).
In het plan dat voor je ligt zetten wij nader uiteen op welke wijze wij het projecthuis zullen
inrichten en vormgeven en welk gedachtegoed daaraan ten grondslag ligt.
Madiba is (in Afrika) de koosnaam voor Nelson Mandela en betekent vader van het volk. Je
zult in dit plan regelmatig quotes van Nelson Mandela lezen. Hij is voor ons een groot
voorbeeld hoe om te gaan met vrijheid, gelijkheid en verbinding.
Projecthuis Madiba
Hoe ziet een optimale samenleving er uit? Respect, vrede, iedereen draagt een
(gelijkwaardig) steentje bij aan de gemeenschap. Een volwaardige samen-leving.
In een optimale samenleving draait alles om verbinding. Verbinding binnen een
gezin/familie, verbinding met de mensen in de wijk waar je woont, verbinding met (religieus
en cultureel) gelijk gestemden maar ook juist een verbinding vanuit de basis: Mensen.
Ongeacht afkomst, religie, cultuur of huidskleur. Dit is in deze tijd nóg belangrijker om bij stil
te staan, nu discussies omtrent inwoners met een migratie achtergrond, vluchtelingen,
gelukzoekers en oorlogen zeer actueel zijn.
In de 21e eeuw is de tijd van individualisme en het industriële wereldse tijdperk voorbij.
Mensen verlangen terug naar de tijd dat de omgeving waarin je woont en werkt de prioriteit
heeft. Een kleinere bubbel waar je mensen begroet, kent en waar je je veilig voelt; ook wel
community genoemd.
Het onderwerp ‘verbinding in de maatschappij’ en ‘verbinding tussen mensen’ staat hoog op
de agenda bij diverse gemeenten in Nederland maar ook wereldwijd. Sommige gemeenten
gaan zelfs zo ver dat hier beleid voor wordt geschreven. Het is in ieder geval duidelijk: We
missen verbinding en we zijn op zoek naar maatschappijleer 3.0 waarbij de eerste
levensbehoefte staat als een huis.
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Termen als: ‘Wijkgericht’, ‘wijkzorg’, ‘wijkteams’ en kreten als ‘burgerparticipatie’ en
‘burgers moeten het zelf doen’ zijn aan de orde van de dag. In het plan Amersfoort
Vernieuwt projectgebied B Liendertseweg staat bijvoorbeeld omschreven dat het
Amersfoort Vernieuwt team aan de slag gaat om bewoners te stimuleren deel te nemen aan
activiteiten in de buurt en zo wil voorkomen dat er verloedering, overlast en vandalisme
plaatsvindt om zo tot een betere leefbaarheid in de buurt te komen.
Liendert is een van de oudste wijken in Amersfoort met een hoog percentage inwoners van
diverse culturele achtergronden. Ons team heeft een duidelijke verbinding met deze wijk.
“Sometimes it falls upon a generation to be great, you can be that generation” (Nelson Mandela
a.k.a. Madiba)

Teamleden zijn hier opgegroeid (tweede en derde generatie jongeren uit diverse landen),
helpen mee aan de positieve ontwikkeling die de wijk doormaakt, verwelkomen
(ver)nieuwbouw, De Vuurvogel en Projecthuis Madiba worden een prachtige vernieuwde
poort naar de wijk.
Het team bestaat uit ondernemers, verzorgers, professoren en coaches die stuk voor stuk
een positieve bijdrage willen leveren aan het herstellen van ‘verbinding’ in hun eigen
omgeving. In eerste instantie in Liendert, maar ook in Amersfoort.
1. Vrijheid
“When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an
outlaw” (Nelson Mandela, a.k.a. Madiba)

Vrijheid zit in je hoofd. Je bent altijd vrij, alleen je blokkeert dit gevoel zelf met gedachten.
De gedachte dat je dingen ‘moet’ zorgt ervoor dat je je niet vrij voelt. Je hebt het gevoel dat
je geen keuze hebt, want je moet bijvoorbeeld ‘nu eenmaal de hypotheek betalen’.
Laatst hoorden we iemand zeggen dat liefde een ander woord is voor vrijheid. Dat is een
interessant idee. Wij denken dat dit waar is.
Wanneer je leeft vanuit liefde dan ben je ‘verbonden in vrijheid’. Je durft mensen, dingen,
gebeurtenissen, oordelen en gedachten los te laten in het vertrouwen dat alles goed komt.
Je leert om te leven in het moment, om de schoonheid te zien in alles om je heen.
“If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his
language, that goes to his heart.” (Nelson Mandela a.k.a. Madiba)

Oké mooi verhaal, maar hoe zit dat nu voor het projecthuis? Vrijheid en liefde zijn de basis
waaruit we werken. We willen niet afhankelijk zijn van subsidies, donaties of giften. We
willen niet gekleurd te werk gaan door bijvoorbeeld te moeten werken voor een sponsor.
Wanneer een teamlid een nieuw project initieert moet het allereerst bijdragen aan
verbinden, het creëren van vrijheid (dit is voor iedereen anders) en liefde. En vervolgens in
de uitvoering bijdragen aan ondernemerschap en/of onderwijs.
Enkele voorbeelden van projecten:
Profielen: Niet alleen waar het slecht gaat wordt hulp gegeven, juist waar het goed gaat wordt
stimulans geboden. Er wordt een profiel opgemaakt van alle jongeren die zich bij het projecthuis
aanmelden. Vrijwillige coaches (lokale ondernemers of andere belanghebbenden) houden een aantal
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keer per jaar gesprekken met de jongeren die aan hen worden toegekend (als een coach of buddy).
De gehele ontwikkeling van deze jongeren wordt geregistreerd in het profiel. Zo is het niet alleen
mogelijk tijdig in te grijpen wanneer het fout dreigt te gaan. Maar zo weten waar de behoeftes van
de jongeren liggen en waar extra begeleiding nodig is.
Madiba en de Gemeente: Madiba wil graag een klankbord zijn voor de overheid. Bepaalde
doelgroepen in de wijk zijn lastig(er) te benaderen. Soms heersen er misverstanden door
verschillende denkwijzen. Madiba wil hier graag een verbindende en adviserende rol in spelen.
Samenwerking staat voorop.
Betrekken van scholen: Het betrekken van Amersfoortse scholen en leerlingen bij Madiba.
Niet alleen kan Madiba met de gedetailleerde profielen van de jongeren een aanspreekpunt zijn
wanneer de ouders dit om (nader te bedenken redenen) niet kunnen zijn. Ook is het interessant om
jongeren te laten begeleiden door jongeren (buddysysteem).
Ook zal Madiba een goede leerplek vormen en ondersteunen om jongeren passende
stage(leer)plekken te laten vinden binnen hun eigen omgeving.
Er zal huiswerkbegeleiding plaatsvinden tegen hele schappelijke tarieven. En jongeren kunnen hier
terecht om ondersteuning te krijgen op allerlei gebieden: Als aanspreekpunt naar de middelbare
school of Hogere school (wanneer ouders deze taak niet kunnen volbrengen), hulp bij lezen van
correspondentie, aanvragen studentenleningen, zoeken naar studentenhuisvesting etc.
Sport: Een universele kracht tot gelijkheid en het tot stand brengen van verbinding.
“Sport has the power to change the world…it has the power to inspire. It has the power to unite
people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can
create hope where once there was only despair. It is more powerful than government in breaking
down racial barriers” (Nelson Mandela, a.k.a. Madiba).
Amersfoort heeft een veelzijdig en laagdrempelig aanbod van sport en spel. Helaas ontbreekt er
soms kennis van het aanbod (of financiën) bij de jongeren of ouders om daadwerkelijk deel te
nemen. Madiba wil hierbij een verbindende en adviserende rol spelen.
Pers en media: Vrijheid van mening en eerlijke communicatie zijn zeer belangrijk. Je kunt
tegenwoordig via een tal van kanalen informatie verzamelen en verspreiden. Madiba wil jongeren
een platform bieden om zichzelf te uiten en om hun mening op een realistische manier te reflecteren
aan actuele onderwerpen. Denk aan het (begeleid) maken en verspreiden van filmpjes, berichten en
foto’s via social media.

2. Ondernemerschap
Steeds meer mensen kiezen voor vrijheid door een eigen onderneming te starten. Veel
mensen zouden dit willen maar durven het risico alleen, in de zin van zelfstandig, niet te
nemen.
“Nederland telt aan het begin van het nieuwe jaar een recordaantal bedrijven. Begin 2016 zijn er
in totaal bijna 1,8 miljoen bedrijven gevestigd in Nederland, dat zijn er 285.000 meer dan in 2010.
Steeds meer vrouwen en 65-plussers zijn een eigen onderneming gestart“ (Elsevier, 2 januari
2016).
“Hoewel het overgrote deel van de Nederlandse beroepsbevolking in loondienst werkt, geldt
ondernemerschap voor veel mensen als ideaal. Ondernemerschap staat voor vrijheid,
zelfredzaamheid en zelfontplooiing”, zo schrijft onderzoeksbureau Panteia (NU.nl).

Het projecthuis wordt met eigen middelen gefinancierd en alle projecten die ons team
initiëren worden kostenneutraal of in een verdienmodel gezet. Geld dat verdiend wordt aan

13

projecten gaat weer terug naar de organisatie om nieuwe projecten te starten. Kortom: NonProfit.
“There is no passion to be found playing small - in settling for a life that is less than the one you
are capable of living.” (Nelson Mandela a.k.a. Madiba)

Enkele voorbeelden van projecten:
Coaches en Club van 100: Vrijwilligers met diverse belangrijke specialismen worden uit eigen
gemeenschap geworven ter ondersteuning van het plan.
Er wordt een Club van 100 van geïnteresseerde ondernemers opgericht met als doel: Ondersteuning
en stimulering van de jongeren. De ondernemers kunnen de profielcoaches zijn, stagebegeleiders,
jongeren die extra aandacht behoeven op de werkvloer een kans te bieden, vrijwilliger in het
buurtcentrum of op een andere mogelijke manier een bijdrage leveren.
Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat er onder begeleiding goede HBO en WO stageplekken komen
voor de jongeren. De Club van 100 zal een innig lokaal netwerk vormen waarbij ook voor de
ondernemers zelf interessante activiteiten worden georganiseerd en de ruimtes van het projecthuis
in overleg te gebruiken zijn. We werken in het netwerk niet alleen met vrijwilligers en de Club van
100, maar ook nauw samen met belanghebbende instanties uit regio Amersfoort, instellingen en
zzp’ers die de doelgroepen kunnen dienen.
Ambassadeurs: Prominente bekendheden of ondernemers willen we vragen ambassadeur van
Madiba te worden. Denk aan Ali Bouali (rapper), Hind Laroussi (zangeres), Ajouad El Miloudi
(journalist), Khadija Arib (politica) of Anwar El Ghazi (Ajax voetballer). Zij kunnen als voorbeeld
dienen en Madiba ondersteunen de juiste doelgroep te bereiken.
Kooklessen: Vrouwen uit de wijk staan bekend om hun heerlijke kookkunsten. Sterker nog, ze
scheppen hier over op. Familierecepten van gerechten uit de hele wereld kunnen samen komen in de
keuken van het projecthuis. Madiba heeft een keuken waar fanatieke vrouwen uit de wijk hun beste
recepten kunnen komen bereiden. Ook is het mogelijk om de jongere generaties multiculturele
kooklessen te geven.
3. Onderwijs
“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” (Nelson
Mandela a.k.a. Madiba)

Goede bachelor- en masterstudies zijn tegenwoordig online te volgen. Ook zijn er tal van
initiatieven waarbij hoogleraren via livestreaming colleges kosteloos op internet zetten.
Kennis is er om te delen en in de 21e eeuw wordt dit een belangrijk uitgangspunt.
In Madiba zullen we open source werken. Dit betekent dat we met open bronnen werken
waarbij we alle informatie vrij beschikbaar stellen. In plaats van kennis naarstig bij ons te
houden willen we door te delen verbindingen tot stand laten komen.
Enkele voorbeelden van projecten:
Verrijking kennis: Eerste, tweede en derde generatie multiculturele wijkbewoners heeft interesse in
verrijking van kennis. Niet alleen jongens en mannen, maar ook zeker meisjes en vrouwen hebben
behoefte aan bepaalde (discussie) onderwerpen ter verrijking van hun eigen visie en die van de
Nederlandse maatschappij.
Lezingen en presentaties: Taboes doorbreken, kennis m.b.t wereldreligies, voedingskwesties (zoals
wel/niet biologisch, Fair Trade, halal), solliciteren en andere interessante onderwerpen komen aan
bod.
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Advies en coaching: Het projecthuis is open voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan
gebruiken.
Kennis delen: Ouders van minder goed ingeburgerde gezinnen zijn vaak niet in staat eigen bankzaken
en administratie in het Nederlands te doen. Deze taak is voor de oudste zoon of dochter. Deze
jongeren
hebben hier hulp bij nodig. Ook kunnen deze ouders de jongeren helaas zelf niet goed begeleiden
van school tot de arbeidsmarkt. Advies en hulp bij het schrijven van een goed CV of handelen in een
werkomgeving zijn essentieel.

Conclusie
Projecthuis Madiba zal een belangrijke verbindende rol gaan vervullen in de Amersfoortse
wijk Liendert en Amersfoort en omgeving.
De entree van de wijk krijgt een fris nieuw aanzicht.
Iedereen die interesse heeft creëert een plek waar ze terecht kunnen en waarbij ze deel
kunnen nemen aan projecten op het gebied van vrijheid (liefde), ondernemen en onderwijs.
Het projecthuis vormt de thuisbasis voor lezingen, educatie, projecten op het gebied van
welzijn en andere mooie initiatieven waar bij de betrokken partijen worden verbonden.
Alle projecten hebben de eigenschappen: Vrijheid, gelijkheid en verbinding.
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