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Voorwoord 

Stichting Ik Wil heeft zich in 2017 ontwikkeld tot een burgerinitiatief met meer dan 100 

ondersteuners en kartrekkers en een team van 11 coördinatoren. Met een breed scala aan partners 

in de wijk zet zij zich in voor de inwoners van Eindhoven. Deze inwoners hebben binnen onze 

community ruimte gekregen om zichzelf te ontplooien, zich weer gehoord en gezien te voelen en te 

werken aan perspectief voor zichzelf en hun buren. Bovenal mogen en kunnen zij weer bijdragen. 

Zo bouwen we aan een samenleving voor iedereen! 

 

In 2017 zijn we verhuisd naar de locatie aan de Barrierweg. Dit was een pittige opdracht, maar vele 

handen maken licht werk en vanuit de vrijwilligers en vanuit de wijk kwamen vele handen om te 

helpen. Iedereen deed wel iets, van een middag komen sjouwen, tot helpen de tuin in orde te maken 

of het schoonmaken van de lokalen. Zo is de verhuizing zelf een voorbeeld geworden van hoe een 

buurt kan samenkomen om een open plek te creëren waar iedereen welkom is en iets kan bijdragen.  

 

De betrokkenheid van de mensen en de nieuwe locatie heeft ervoor gezorgd dat we meer ruimte 

hadden om nieuwe initiatieven te ontplooien en bestaande projecten door te ontwikkelen. Het 

vertrouwen in onze missie en methode om die werkelijkheid te maken van de fondsen die ons 

hebben gesteund is daarbij van groot belang geweest. Daar zijn we erg dankbaar voor en bieden de 

basis voor het doorzetten van onze activiteiten in 2018.  
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1 De Missie in de Praktijk 

We bouwen aan een samenleving voor iedereen, maar wat betekent dat in de praktijk? Stichting Ik 

Wil werkt deze missie in vijf thema’s uit. Ontmoeten; Leren; Werken; Elkaar Helpen en Ontwikkelen. 

Binnen deze thema’s worden op basis van behoeften vanuit de buurt activiteiten, evenementen en 

projecten ontplooid. In de infographic hieronder kunt u zien wat dit in cijfers betekent voor de buurt. 

Bij Ik Wil mag iedereen groeien. Daarom staat ontwikkeling centraal in het schema. Het visualiseert 

de bindingsladder in relatie tot de vijf thema’s waarmee we werken.  

 

 

 

 

Wat het laat zien is dat Stichting Ik Wil een zichtbare plaats midden in de buurt is, waar mensen met 

heel uiteenlopende vragen en wensen samenkomen om hier met buren en lotgenoten aan te 

werken. Ze komen binnen met een Ontmoeting, krijgen ruimte om vaardigheden te Leren die hun 

perspectief vergroten en zelf activiteiten op te zetten. Buren kunnen simpelweg Elkaar Helpen met 

problemen en aanbod Ontwikkelen waar vraag naar is in de buurt. Zo gaat de wijk van onderaf leven 

en opbloeien, ontwikkeld meer sociale cohesie en wordt dure zorg een laatste redmiddel, die vaak 

niet nodig is.  
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De thema’s laten zien hoe een deelnemer zich in de breedte kan inzetten en meedoen. De 

bindingsladder geeft weer hoe betrokken een deelnemer is bij de stichting. Van de 3500 bezoekers 

die we over de vloer kregen, zijn 350 gaan deelnemen aan activiteiten bij de stichting. Van hen doen 

80 mensen meer dan alleen deelnemen, ze helpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten. 

Van hen zijn 40 personen sterk genoeg om kartrekker te zijn en de leiding te nemen bij een activiteit 

en vaak ook zelf deze activiteit op te zetten. Van hen zijn er 11 projectcoördinatoren, die een project 

leiden en meerdere activiteiten overzien. De 4 verbinders sturen de hele groep actieve mensen aan 

en onderhouden het contact met het bestuur en de buitenwereld.  

 

Zo kan iemand die binnenkomt dus heel makkelijk zien hoe betrokken ze zouden willen zijn en op 

welke terreinen. Het is zo dus heel makkelijk om je in te zetten. In het volgende hoofdtsuk zien we 

wat alle betrokkenen samen hebben weten te initiëren afgelopen jaar.   
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2 Activiteiten Overzicht 

Hieronder is een overzicht van alle activiteiten die Ik Wil heeft ontwikkeld en uitgevoerd kort 

beschreven. Hiermee krijg je een idee wat er allemaal aan initiatieven gegroeid is afgelopen jaar en 

hoeveel mensen in de activiteiten een plek hebben gevonden. Het overzicht is opgedeeld onder de 

thema’s die ook in het vorige hoofdstuk genoemd zijn.  

 

Ontmoeten  

De eerste stap naar ontplooiing en zinvolle deelname in je buurt bestaat uit je isolement verlaten en 

in contact komen met andere mensen. Onderstaande activiteiten zijn ontstaan uit de behoefte van 

buurtbewoners om met elkaar in contact te komen. Dit kunnen ontmoetingen zijn met mensen die 

hetzelfde hebben meegemaakt, ontmoetingen tussen (be)leefwerelden die elkaar normaal zelden of 

niet raken of simpelweg het samenkomen van mensen die het zat zijn alleen thuis te zitten en iets 

willen gaan doen.  

 

Creatief vrouwen (8 deelnemers) 

Op de maandagochtend kwam een groep vrouwen bij elkaar om creatief bezig te zijn. Denk hierbij 

aan vilten, schilderen en handwerken. Deze vrouwen kwamen ook voor de gezelligheid en een 

praatje te maken. Zij staan altijd klaar voor elkaar.  

 

Koken ontmoeten (10 deelnemers) 

In de eerste helft van 2017 kwamen op de dinsdagochtenden tien deelnemers bij elkaar. Iedere 

ochtend werd gestart met een wandeling door de buurt en daarna werden er gezonde gerechten 

gemaakt (bijv. salades, maaltijden) en hierbij werden er onderling recepten uitgewisseld. 

 

Bewegen vrouwen 45+ (15 deelnemers) 

Op de woensdag ochtend werd er door een bewegingscoach les gegeven aan vrouwen die 

lichamelijke klachten hebben. Deze lessen werden zo georganiseerd dat ze aan hun dagelijkse 

beweging toekwamen. 

 

Wandelgroep (5 deelnemers) 

Met een groep mensen is de wandelgroep gestart. Er was steeds een wandelcoach aanwezig die 

mensen begeleide door middel van wandelen en praten. Er werd door de wijk heen gewandeld. 

 

Vrouwenactiviteit  (8 deelnemers)  

In het kader van ontmoeting kwamen vrouwen met een vluchtelingachtergrond samen.  
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Sahgra (12 deelnemers) 

In het kader van ontmoeting kwamen een aantal mensen met een vluchtelingachtergrond samen 

met niet vluchtelingen uit de wijk en ontmoeten elkaar om sociale verbindingen te maken.    

 

Ebru lessen (8 deelnemers) 

Ebru is een Turkse kunststijl, in het Nederlands kun je dit ook wel papier marmeren noemen. Je verft 

als het ware op het water. Deze cursus werd op de vrijdagavonden gehouden. 

 

Kinderactiviteiten (10 deelnemers) 

Er zijn verschillende soorten kinderactiviteiten georganiseer. Denk hierbij aan kooklessen vanuit 

verschillende culturen of knutselactiviteiten waarbij er met verschillende soorten materialen werd 

gewerkt.  

 

Zingeving en ontmoeting voor Turkse vrouwen (40 deelnemers) 

Op de dinsdagmiddag kwamen Turkse vrouwen bij elkaar om uit de Koran te lezen. Daarnaast werd 

er ook gesproken over verschillende onderwerpen die de vrouwen op dat moment bezighielden.  

 

Jongensgroep (15 deelnemers) 

Op de vrijdagavond kwam er een groep jongens bij elkaar onder begeleiding van een van onze 

vrijwilligers. Ze kregen hier islamitische les en gaan daarna iets leuks doen, zoals voetballen of film 

kijken. 

 

Mozaïeken (20 deelnemers) 

Er waren twee verschillende groepen, een op de dinsdagmiddag en een op de woensdagavond, die 

kwamen mozaïeken. De deelnemers maken hier de mooiste kunstwerken.  

 

Ney les (15 deelnemers) 

Ney is een fluitinstrument wat oorspronkelijk uit Turkije komt. Deze lessen werden op de 

maandagavond gegeven en bezocht door kinderen en volwassenen.  

Koningsdag markt (200 bezoekers) 

Wegens het regenachtige weer hebben de buurtbewoners aan ons gevraagd of zij de Koningsdag 

markt mochten organiseren in de Elf13. Hier hebben we natuurlijk geen “nee” tegen gezegd. Samen 

met de buren hebben we heerlijk genoten van een feestelijke Koningsdag. 

 

Ramadanprogramma (40 deelnemers) 

In de maand ramadan zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Zo werd er iedere dag uit de 

Koran gelezen, deze momenten werden bezocht door veertig vrouwen.  
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WIJKiftars en de WIJKsuikerfeestlunch (30 deelnemers en 500 bezoekers) 

Er zijn drie verschillende iftarmaaltijden georganiseerd, dit zijn momenten waar het vasten 

gezamenlijk werd verbroken. De eerste iftar werd door 175 mensen bezocht, de twee door 220 

mensen en de derde was voor de eigen vrijwilligers. De WIJKsuikerfeestlunch is door 100 mensen 

bezocht.  

 

Rommelmarkt (100 bezoekers) 

Deze markt stond in het teken van de duurzame circulatie economie en werden er tweedehands 

spullen weggegeven van mensen uit de wijk aan andere mensen uit de wijk.  

 

Tai Chi (8 deelnemers) 

Deze lessen werden georganiseerd door vier Chinese meesters. Zij wilden graag de schoonheid van 

Tai Chi met de mensen delen. Tijdens Tai Chi doe je bepaalde lichaamsbewegingen om de 

bloedsomloop in je lichaam beter door te laten stromen.  

 

Open avond (50 bezoekers) 

Een open avond georganiseerd door de nieuwkomersgroep om zo andere nieuwkomers te bereiken. 

De verschillende werkgroepen waren aanwezig om te vertellen over wat er bij de stichting allemaal 

gedaan kan worden. Ook werden verschillende nieuwe projecten uitgelegd zoals bijvoorbeeld 

taalmaatjes. 

 

Schildersgroep (12 deelnemers) 

In het kader van thema ontmoeten gaf een vrijwilliger uit de wijk kunstzinnige schilderles aan 

liefhebbers.  

 

Kennismakingsavond met de buren (15 deelnemers) 

De buren aan de Barrierweg 180 hebben we uitgenodigd in het voormalige schoolgebouw om nader 

kennis te maken met lekker eten.  

 

Ontmoeting in het techniekatelier (10 deelnemers) 

De deelnemers kwamen hier om elkaar te ontmoeten en samen hun creativiteit los te laten gaan in 

het kader van techniek. Denk hierbij aan houtbewerking, het repareren van meubels. 

 

Vriendinnennetwerk in de huiskamer (8 deelnemers) 

Een mix van Nederlandse vrouwen en nieuwkomers vrouwen die samen met elkaar de taal leerden 

en ook gezellig kletsen. Ze haakten en breiden en ondernamen samen andere creatieve activiteiten.  
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Leren 

Bezoekers en deelnemers die er aan toe zijn om vaardigheden te leren die hun perspectief 

vergroten, konden aansluiten bij een van de lessen. Het staat mensen altijd vrij iets nieuws op te 

zetten als daar behoefte aan is. Taallessen zijn erg gewild, evenals lessen die praktische 

vaardigheden stimuleren en aanscherpen.  

 

Nederlandse lessen (60 deelnemers) 

Verschillende momenten in de week werden er Nederlandse lessen georganiseerd. Er zijn 

verschillende soorten groepen; lesgroepen en praatgroepen. Tijdens de lesgroepen werd er 

lesgegeven op een “schoolse” manier en in de praatgroepen ging het op informele manier, waarin 

de mensen rollenspellen voerden. 

 

Arabische lessen (60 deelnemers) 

Omdat er vanuit de Syrische gemeenschap veel vraag was om de kinderen Arabische les te geven 

ontstond het idee om Arabische lessen te geven. Iedere zondag waren er verschillende groepen 

verspreid over de dag die les kregen. Deze lessen werden gegeven omdat de kinderen vaak heel 

snel Nederlands leren, maar niet goed kunnen communiceren met hun ouders omdat die alleen ehet 

Arabisch beheersen. 

 

Arabische les aan volwassenen (vrouwengroep 8 mannengroep 8) 

Er waren twee groepen volwassenen die wekelijks Arabisch les kregen.  

 

De modeshow (10 deelnemers, 150 bezoekers) 

De dames van het textielatelier hebben dit jaar zelf een modeshow georganiseerd. In samenwerking 

met hun vakdocent van het project Ik Wil Meedoen. Zo hebben ze kleren gemaakt en deze zijn 

gepresenteerd door middel van een modeshow.  

 

Textielatelier (40 deelnemers) 

8 deelnemers in het project Ik Wil Meedoen die 4 dagdelen kwamen werken aan hun perspectief en 

naaivaardigheden. Zij hielpen op hun beurt ongeveer 20 dames in de ontmoeting bij textiel 

hobbymatig.  

 

 

Werken 

Een belangrijke stap naar onafhankelijkheid is je vaardigheden in te zetten in een baan of 

ondernemerschap. De activiteiten zijn er op gericht om werknemersvaardigheden te verbeteren en 

connecties met werkgevers tot stand te brengen.  
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Kick-off bijeenkomst ‘Jongeren en ouders samen sterk voor werk’ (150 deelnemers) 

Vanuit een opdracht van de gemeente Eindhoven is er onderzoek gedaan naar jeugdwerkeloosheid. 

Hierbij zijn over de honderd jongeren geïnterviewd. Deze resultaten werden gedeeld op de kick-

bijeenkomst.  

 

Fasaa (5 deelnemers) 

Nieuwkomers organiseerden klusondersteuning voor andere nieuwkomers en hielpen bij de 

inrichting en klussen in het huis.  

 

SWL (study work living) (40 deelnemers) 

Hier werden verschillende bijeenkomsten georganiseerd in het kader van studie, werk of het sociale 

leven.  

 

DAF bezoek Eindhoven (10 deelnemers) 

In het kader van de stap naar werk zijn we naar DAF op bezoek gegaan met voornamelijk 

nieuwkomers om een kijkje in de keuken te nemen.  

 

Elkaar Helpen 

Deze activiteiten zijn bedoeld om het ideaal van buren die elkaar weer gaan helpen vorm te geven. 

Kennis delen en samen problemen bespreken en aanpakken waar niet alleen individuen, maar hele 

gemeenschappen mee kampen.  

 

Cursus ‘vertrouwenspersonen’ (Groep 1. 10 deelnemers en Groep 2. 13 deelnemers) 

In 2017 zijn er twee groepen geweest die zich hebben aangemeld om deze cursus te volgen. Deze 

cursus was bedoeld voor mensen die anderen willen helpen of zich al inzetten voor anderen. Taken 

die hierbij komen kijken zijn: een luisterend oor, administratieve hulp, afspraken maken enz.  

 

Taboes bespreken (15 deelnemers) 

Tijdens deze bijeenkomsten werden er verschillende onderwerpen besproken. Denk hierbij aan 

huiselijk geweld, eer gerelateerd geweld, achterlating, huwelijksdwang, huwelijksgevangenschap. 

Over deze onderwerpen gingen de mensen met elkaar in dialoog.  

 

Social  Help  

Dit was een open inloop voor nieuwkomers die samen werd gehouden met de reguliere inloop op 

dinsdagochtend van 10 tot 12u.  
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Informatiebijeenkomst ‘Pubers en het voortgezet onderwijs’ (40 bezoekers) 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd vanuit onze vertrouwenspersonen. Er was vanuit moeders in 

de wijk veel vraag naar kennis over hun kinderen op het voortgezet onderwijs.  

 

Triple P (20 deelnemers) 

Opvoedondersteuning in het kader van eigen kracht vergroting aan ouders in gespreksgroepen in 

de eigen taal (Turks). 

 

Inloopspreekuren (5 deelnemers 500 bezoekers) 

Op de dinsdagochtend tussen 10:00 uur en 12:00 uur vond het inloopspreekuur plaats, hier kon 

iedereen terecht. Onze vertrouwenspersonen zaten hier klaar om de mensen te woord te staan. Het 

inloopspreekuur is gestart om mensen op een laagdrempelige manier te ondersteunen. Het 

inloopspreekuur is eigenlijk de ingang van de stichting. 

 

Alleenstaande vrouwen (8 deelnemers) 

Onze vertrouwenspersonen zijn deze groep gestart voor vrouwen die alleenstaand zijn of zich alleen 

voelen in hun relatie. Ze bieden een luisterend oor aan elkaar. Vaak wordt er gedacht dat je de enige 

bent in deze situatie, maar door middel van deze groep krijgen mensen het inzicht dat dit niet zo is. 

 

ASML-dagen (150 deelnemers) 

Er zijn twee ASML-dagen georganiseerd waar vrijwilligers vanuit ASML bij ons kwamen om een 

dagje bij ons vrijwilligerswerk te doen. Tijdens de eerste ASML-dag  van dit jaar was dit het 

schilderen van het nieuwe gebouw. Op ASML-dag twee van dit jaar zijn het schoolplein en de 

voortuin opgeknapt.  

 

Couponneboekje 

Met verschillende samenwerkingspartners hebben we op een couponneboekje voor nieuwkomers 

ontwikkeld waar wel 20 verschillende ‘gratis’ diensten of producten in worden aangeboden voor 

nieuwkomers om de sociale kaart van de stad te leren kennen en de samenwerking onderling te 

verbeteren.   

 

“Wij-samenleving” tafelgasten bij Tegelicht040 

Esra en Leyla Kalender waren tafelgasten bij Tegelicht040 om te vertellen over de stichting en hoe 

wij een samenleving creëren waarin iedereen erbij hoort. Het onderwerp was “Wij-samenleving”.  
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Ontwikkelen  

Activiteiten binnen dit thema zijn bedoeld om mensen los van specifieke vaardigheden te versterken 

in het stellen en bereiken van persoonlijke doelen. De bedoeling is dat dit leidt tot iets (mee) te 

organiseren voor andere mensen in de wijk.  

 

Cursus ‘De leiding nemen’ (12 deelnemers) 

Tijdens deze achtdaagse cursus leerden de deelnemers de leiding te nemen over hun dagelijkse 

leven. De training hielp bij het versterken en vergroten van het zelfvertrouwen. De cursus werd 

afgesloten met een feestelijke certificaat uitreiking. 

 

Cursus Verbindende Communicatie (Groep 1. 12 deelnemers en Groep 2. 12 deelnemers) 

Geweldloze communicatie (GC), verbindende communicatie (VC) of Nonviolent Communication 

(NVC) is een wijze van communiceren waarvoor Marshall Rosenberg een model heeft ontwikkeld. 

Rosenberg werd geïnspireerd door Carl Rogers en door vredesdenkers als Mahatma Gandhi en 

Martin Luther King. We zetten deze communicatietraining in om mensen vaardigheden aan te leren 

en het oordeel en de menig uit te stellen. Dit is onze basismethodiek. 

 

Bijdragen aan de Sociale Top 

Onze vrijwilligster Beppie was aanwezig bij de Sociale Top 2017, zij was hier een van gastsprekers. 

 

Nieuwkomersgroep (40 deelnemers) 

Vanuit de nieuwkomers (vooral vluchtelingen uit Syrië) kwam er de vraag om een eigen groep te 

starten. In deze groep konden zij elkaars kennis en ervaringen uitwisselen. Deze groep heeft in 2017 

een flinke groeispurt gemaakt en is enorm actief in de verschillende activiteiten die er worden 

georganiseerd.  

 

Inspiratiesessie in de GGzE (100 deelnemers) 

Samen met alle mensen van de stichting zijn we bij elkaar gekomen om te verbinden en inzicht te 

krijgen wat iedereen doet. Er is gewerkt aan de werkgroep en deze vorm te geven. Iedereen vertelde 

over waar hij/zij mee bezig was. 

 

Evoluon Eindhoven (10 deelnemers) 

Met voornamelijk nieuwkomers zijn we naar het Evoluon gegaan in het kader van het leren kennen 

van je stad, cultuur snuiven dus.  
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Verhuizing Barrierweg 180 (100 deelnemers) 

Tijdens de verhuizing hebben vrijwilligers 20 dagen lang een lunch voor gemiddeld 25 mensen 

georganiseerd. Door het grote aantal helpende handen werd een onmogelijke klus een zware, maar 

haalbare klus.    

 

3 Samenwerking met andere organisaties  

Bij deze willen we onze financiers bedanken voor hun vertrouwen, kennis en natuurlijk de financiële 

bijdrage die onze activiteiten en projecten mogelijk maakten. Hiermee was het mogelijk te bouwen 

aan de community. Hieronder staat per thema beschreven welk project is uitgevoerd en welke 

organisaties dit financieel hebben ondersteund.  

 

Ontmoeten 

Het thema ontmoeten komt voor een groot deel tot uiting in de ‘Sociale Basis Activiteiten’, die door 

de Gemeente Eindhoven worden ondersteund.  

 

Leren 

In het thema Leren zijn twee projecten ontwikkeld, ‘Ik Wil Meedoen’ dat door het Oranje Fonds en 

het VSB fonds zijn ondersteund en het project ‘Leeftaal’ door het Oranje Fonds.  

 

Werken 

Het project ‘Jongeren en ouders samen sterk voor werk’ is gesteund door Gemeente Eindhoven. 

Daarnaast hebben met behulp van Stichting Doen en VSB Fonds de Coöperatie Ik Wil opgezet, 

waar vakmensen als zelfstandig ondernemer aan de slag konden gaan.  

 

Elkaar Helpen 

Om in de wijk meer sterke vrijwilligers te hebben die hulpvragen van inwoners konden oppakken, is 

met behulp van het Kansfonds het project Steunvrouwen/Steunmannen uitgevoerd.  

 

Ontwikkeling 

Het Community Lab is specifiek in het leven geroepen om nieuwe ideeën en initiatieven die in de 

stichting ontstaan kunnen ontwikkelen. Het is gesponsord door Gemeente Eindhoven en Stichting 

Doen.  
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Huisvesting, inrichting en ondersteuning 

De stichting zou niet kunnen functioneren zonder de randvoorwaarden van een geschikte 

huisvesting en bijpassende inrichting. Ook wordt de dagelijkse communicatie en ondersteuning 

zorgvuldig opgepakt. Hiervoor hebben Gemeente Eindhoven en stichting Thomas van Villanova een 

bijdrage geleverd.  

 

 

Alle fondsen die ons gesteund en geholpen hebben, namens de hele community bedankt! Zonder 

jullie hadden we dit niet voor elkaar kunnen krijgen!  

 

 

  

   

 

 

 

   

 

 

 

 


