Periode

Activiteit

Samenwerkingspartners

Aantal deelnemers

Januari tm juni 2015

Hoogopgeleide vrouwen
“Op weg naar werk”
Deze cursus is
gehouden om
hoogopgeleide vrouwen
met
migrantenachtergrond te
begeleiden naar het
vinden van werk.

Rabobank, PwC, Start
People, Philips, Deterink
Notarissen, Gemeente
Eindhoven, Jump
movement, TPN-E,
Stichting Neşe en TU/e.

17 vrouwen en 12
coaches uit het
bedrijfsleven

20 maart 2015

Bouwen aan ‘Community
Elf13’
Op deze speciale dag
hebben we met de
verschillende partners
gewerkt aan het bouwen
van ‘Community Elf13’
d.m.v. bijvoorbeeld het
maken van pilaar met
nieuws en vacatures.

NLdoet, Gemeente
Eindhoven,
Gebiedscoördinatoren en
vrijwilligers.

40 deelnemers

30 maart 2015

Op weg naar werk workshop LinkedIn.
Deze workshop is
gehouden als onderdeel
van de cursus “op weg
naar werk”. De vrouwen
kregen les in het maken
van een LinkedIn
account en hoe ze deze
moeten bijhouden.

Coby Doreleijers en TU/e.

12 deelnemers

9 april 2015

Informatiebijeenkomst
over Eigen Kracht.

Gemeente Eindhoven.
Moedergroep BS Tariek
Ibnoe Ziyad

15 vrouwen

April tm december 2015

Roosjes voor Urban
Hippies.
Urban Hippies is een
webshop die
verschillende, mooie,
handgemaakte dingen
verkoopt. De
creativiteitsgroep maakt
roosjes zodat deze
gebruikt kunnen worden
voor de verkoop.

Urban Hippies.

10 mensen

16 april 2015

Coaching en
deskundigheidsbevordering

Hans Krikke Samen
wonen-samen leven
Amsterdam SKAN fonds

3 initiators en 4
bestuursleden

28 april 2015

Lunchbijeenkomst 50+
Deze bijeenkomst werd
verschillende keren
gehouden. De
buurtbewoners werden
uitgenodigd om samen te
komen en elkaar te leren
kennen.

13 mensen

29 april 2015

Informatieavond
‘Gezonde Leefstijl’
Marieke Visser, van
Bewegen Blijft, heeft
samen met Samira Toub
een informatieavond
georganiseerd om de
vrouwen informatie te
geven en vragen te
kunnen beantwoorden.

Bewegen Blijft en diëtiste
Samira Toub.

12 mei 2015

Informatiebijeenkomst
SkanFonds
‘Vertrouwenspersonen'
Tijdens deze avond werd
er informatie versterkt
over wat het inhoudt om
een vertrouwenspersoon
te zijn. En zo ja, of je in
aanmerking komt om
deze cursus te volgen.

20 deelnemers

15 mei 2015

Borduurworkshop.
Vrouwen uit China en
Oekraïne kwamen langs
om borduurtechnieken
uit hun landen aan te
leren aan onze vrouwen.

15 deelnemers

18 mei 2015

Voorlichting Diabetes.
Huisartsenpraktijk de
Omdat de Ramadan er
Paepe
weer aan zat te komen
hebben we samen met
de huisartsenpraktijk een
voorlichtingsavond
gehouden. Hierin werden
de mensen geïnformeerd
hoe ze het beste de
Ramadan konden
doorkomen met
diabetes.

1 groep van 20 Turks
sprekende deelnemers
en 1 groep van 14
Marokkaanse
sprekende deelnemers

19 mei 2015

Vrijwilligers in het
zonnetje.
Tijdens deze avond werd
een diner georganiseerd
om de vrijwilligers in het
zonnetje te zetten.

20 – 25 mensen

29 mei 2015

Opvoedingsadviezen en
relatietips uit Turkije.
Vanuit de vraag van vele
deelnemers kwam een
psychotherapeute uit
Turkije om adviezen en
tips te geven.

2 juni 2015

Lunchbijeenkomst 50+
Deze bijeenkomst werd
verschillende keren
gehouden. De
buurtbewoners werden
uitgenodigd om samen te
komen en elkaar te leren
kennen.

GiT-groep en Indigo
wereld.

Psychotherapeute Saliha
Erdim.

15 vrouwen

23 deelnemers

15 mensen

2 juni 2015

Start cursus
‘Vertrouwenspersonen’
Tijdens deze cursus
leerde onze eerste groep
vertrouwenspersonen
hoe je de hulpvraag van
de cliënt duidelijk krijgen
en welke gepaste acties
je kunt ondernemen.
Hierbij werd geprobeerd
om de hulpvrager in
zijn/haar eigen kracht te
zetten en zo te kunnen
activeren.

3 en 8 juni 2015

De vrouwengroep heeft
in de tuin gewerkt van
een van de vrijwilligers.
Een van de vrijwilligers
had heel erg veel hulp
nodig om haar tuin te
kunnen bijhouden, dus
hebben de vrouwen uit
de creativiteitsgroep
besloten om haar een
handje te helpen.

8 juni 2015

Bronzen keurmerk
Gemeente Eindhoven.
‘Duurzaam ondernemer’
gewonnen.
De stichting was een van
de genomineerden van
de prijs ‘duurzaam
ondernemer’. We zijn
uiteindelijke met het
bronzen keurmerk naar
huis gegaan.

11 juni 2015

Afsluiting Triple P Positief Opvoeden.
Ter afsluiting van de
cursus Triple P heeft
stichting Omnia een
feestelijke afsluiting
geregeld voor haar
cursisten.

16 juni 2015

Workshop Turkse pizza
maken voor 50+
Tijdens een van onze
lunchbijeenkomsten is er
een workshop Turkse
pizza maken
georganiseerd na veel
vraag vanuit de
deelnemers.

10 mensen

23 juni 2015

Workshop Ebru/Papier
marmeren voor 50+
Een van onze vrijwilligers
wilde graag haar talenten
met de deelnemers
delen, en heeft daarom
deze workshop tijdens

10 mensen

Skan fonds

15 mensen

10 vrouwen

Stichting Omnia

50 bezoekers

een van de
lunchbijeenkomsten
georganiseerd.
24 juni 2015

Coaching en
deskundigheidsbevordering

Hans Krikke

3 initiators en 3
bestuursleden

29 juni 2015

Afsluiting “Op weg naar
werk”
Met een feestelijke
lunch, in de tuin van
Elf13, is er samen met
de deelnemers
teruggekeken en
afgesloten.

Samen voor Eindhoven,
TPN-E en Stichting Neşe.

24 deelnemers

17 juni t/m 10 juli 2015

Ramadanprogramma
Dagelijks een spiritueel
moment voor vrouwen

30 vrouwen

30 juni 20115

Iftar maaltijd.
Deze eerste keer vasten
verbreken was een
enorm succes. Vele
moslims kwamen samen
met zelfgemaakt eten om
een magische avond bij
te wonen.

100 mensen

8 juli 2015

Iftar maaltijd.
Voor deze tweede keer
hebben we ook vele
mensen uit de wijk en
niet-moslims
uitgenodigd. De opkomst
was nog groter dan de
vorige keer en het was
een prachtige avond
waar iedereen welkom
was, waar je dan ook
vandaan kwam we
voelden ons samen één.

13 juli 2015

Creativiteitsgroep zet
Leyla in het zonnetje.
Wegens het
zwangerschapsverlof
van Leyla wilden de
vrouwen van de
creativiteitsgroep iets
maken voor de baby.
Daarom hebben ze een
prachtig wandkleed
gemaakt van vilt.

16 juli 2015

Activeringsmarkt, we
presenteren ons aan het
Wijkteam en de buurt

28 juli 2015

Spelletjes dag 50+
Door een regenachtige
dag kon het wandelen in
de bossen niet

Gift van Woonbedrijf

150 mensen

10 mensen

Wij Eindhoven

8 mensen

doorgaan, daarom
hebben de deelnemers
besloten om een
gezellige spelletjes
middag te organiseren.
13 september 2015

Start Textielatelier.
Thomas van Villanova
Hier komen mensen bij
elkaar die interesse
hebben in het werk met
textiel. Er is geen
voorkennis nodig om
mee te hoeven doen. Er
is altijd iemand aanwezig
die kennis heeft om zo
anderen te helpen.

15 mensen

14 september t/m
december 2015

Zin in Balanz.
Dit was een cursus
waarin je leert om meer
evenwicht en
ontspanning in je leven
te creëren.

Saske Hilman

8 mensen

14 september 2015

Inspiratiesessie
‘duurzaam ondernemen’

Gemeente Eindhoven.

netwerkbijeenkomst

16 september 2015

Gezond koken.
Samen met de ouderen
van de
lunchbijeenkomsten
hebben we zelf jam
gemaakt en
courgettesoep.

2 oktober 2015

Meet2Match
Communicatie event
Fun in fundraising

Samen voor Eindhoven

2 personen
netwerk en kennis
bijeenkomst

3 oktober 2015

Vrijwilligersdag naar Den
Haag en Scheveningen.
Samen met alle
vrijwilligers zijn we met
de bus naar de Haagse
markt gegaan. En
daarna hebben we het
strand in Scheveningen
bezocht en kibbeling
gegeten. Het was een
enorm geslaagde dag.

St.Haella fonds
En
vrijwilligersvergoeding
Gemeente Eindhoven

50 mensen

7 oktober 2015

Werk conferentie
werkeloosheid onder
migrantenjongeren

Gemeente Eindhoven

3 personen naar
netwerkbijeenkomst

9 en 10 oktober 2015

Deskundigheidsbev.discr
iminatie en radicalisering

Seyda Buurman-Kutsal

Leyla

Oktober/november 2015

‘Koken met Kids’
Zes weken lang hebben
we iedere
donderdagmiddag
samen met de kinderen
lekker en gezond

10 mensen

6 mensen

gekookt. Aan het einde
van de cursus kregen de
kinderen receptenboekje
om mee naar huis te
nemen.
15 oktober 2015

Omdenkevent

Movisie

2 personen

18 oktober 2015

Dutch Design Week.
Het textielatelier heeft
voor de DDW
verschillende dingen
gemaakt zoals
bijvoorbeeld: een
Afrikaanse mantel of een
vloerkleed. Deze
projecten zijn
gepresenteerd tijdens de
DDW.

Bri·co·lage, Brabant
Ambachtshuis en GiTgroep/Indigo Wereld.
Designer Jo Meesters

15 mensen

20 oktober 2015

Communitycoaches
traject
Start coachingstraject v.
1 jaar. Profit-Non profit

Co-creatie met Samen
voor Eindhoven
DLL en Gemeente
Eindhoven

Netwerk

21 oktober 2015

Ontmoeting met Maori.
Maori Spirit.
De Maori kwamen
speciaal hier naartoe om
de mensen hier iets bij te
brengen over hun
cultuur. Het was een erg
inspirerende avond, vol
mooie ontmoetingen.

28 mensen

29 oktober 2015

Coaching en
deskundigheidsbevordering

3 initiators

3 november 2015

Workshop Antilliaanse
pompoen pannenkoeken
maken.
Na veel vragen vanuit de
deelnemers van de
lunchbijeenkomsten is er
een workshop
georganiseerd om hen te
leren hoe Antilliaanse
pompoenpannenkoeken
te maken.

15 mensen

November 2015

Verbindende
Peggy Quaaden
Communicatie.
Deskundigheidsbev.voor
Deze cursus werd
Vrijwilligers en initiators
gegeven voor de
vrijwilligers. Tijdens deze
cursus werden de
fundamenten van
verbindende
communicatie uitgelegd.

14 mensen

Afscheid van starter
Esma.
Na zes maanden als
starter bij ons te hebben

20 mensen

4-11-18

10 november 2015

Hans Krikke
Samen wonen Samen
leven Amsterdam

gewerkt hebben we
afscheid genomen van
Esma. Ze heeft in deze
periode veel geleerd en
is er achter gekomen wat
ze wilt gaan doen. Dus is
ze gestart aan haar
nieuwe opleiding waar ze
heel erg gelukkig is.
10 november 2015

Dag van Dialoog.
Brabant in Dialoog.
Samen met verschillende
mensen in dialoog over
het thema
‘Samenwaardig’.

5 mensen

17 november 2015

Workshop ‘Maak je
dromen waar’
Een interactieve
workshop waar je werd
geprikkeld jouw dromen
op te schrijven en een
plan te maken om ze
waar te maken.

Daniëlle van Bakel.

15 mensen

17 november tm
december 2015

Tasjes maken voor
kinderen in
vluchtelingenopvang.
Samen met de vrouwen
van de GiT-groep
hebben we kidsbags
gemaakt om uit te delen
in de AZC ‘s.

GiT-groep van Indigo
wereld.

20 vrouwen

18 november 2015

Start Techniekatelier.
Na vraag vanuit de
mannen startte op de
donderdagen het
techniekatelier. Hier kan
men terecht om aan
houtbewerking mee te
doen, meubels te
repareren en verven.
Andere helpen die zelf
geen tijd hebben om de
meubels te repareren. Er
is voor ieder wat wils.

Humanitas

6 mensen

25 november 2015

Informatiebijeenkomst
‘Vertrouwenspersonen'
Omdat er een tweede
groep
vertrouwenspersonen
zou worden gestart was
er weer een
informatiebijeenkomst
nodig om nieuwe
mensen te werven.

Skanfonds

18 mensen

26 November en 9
december 2015

Deskundigheidsbevorder Vi Vedo.
ing - Motiverende
Gespreksvoering

Niet van toepassing.

27 november 2015

Workshop kaarten
maken.
De vrouwen van de GiTgroep hebben samen
met onze mensen
kaarten gemaakt voor
kerst en nieuwjaar. Het
waren prachtige kaarten
en iedereen heeft er
enorm van genoten.

GiT-groep/Indigo wereld
en Ginger Clover Crafts.

2 december 2015

Certificaatuitreiking
eerste groep
‘vertrouwenspersonen’
De eerste groep
vertrouwenspersonen
hebben met succes hun
certificaten behaald. En
dit werd groots gevierd
met zelfgemaakt hapjes.

15 mensen

2 december 2015

Studiedag.
Tijdens deze dag zijn er
verschillende
werkgroepen gevormd
die er binnen de stichting
zijn. Zo heeft iedere
werkgroep “gejumpd” en
samen gekeken naar wat
zij willen bereiken het
komende jaar.

20 mensen

3 december 2015

Informatiebijeenkomst
‘Vertrouwenspersonen'
Ook hier werden weer
mensen geworden en
geprikkeld om mee te
doen aan de tweede
groep voor
vertrouwenspersonen.

8 mensen

10 december 2015

Verhuizing textielatelier.
Het textielatelier moest
verhuizen wegens
huuromstandigheden,
maar niet getreurd we
hadden al snel een
nieuwe ruimte gevonden;
het koor! Dus vandaag
hebben vele van de
vrijwilligers geholpen met
het verplaatsen van de
spullen.

10 mensen

10 december 2015

Certificaatuitreiking
Triple P.
Ter afsluiting van de
cursus Triple P is er in
de openbare ruimte van
Elf13 een feestelijke
afsluiting geweest met
certificaatuitreiking.

Stichting Omnia.

15 mensen

50 mensen

14 december 2015

Bezoek aan COA
vrouwen groep om de
kidsbags te
overhandigen en kennis
te maken met de
vrouwen die in het COA
wonen. Samenwerking
verkennen

GiT group van
Indigowereld en COA
Eindhoven

15 december 2015

Kerstlunch in Elf13.
Combinatie Jeugdzorg.
Deze lunch werd
WijEindhoven, Impegno
georganiseerd door onze Woonbedrijf
vrijwilligers voor en met
de medewerkers van
Combinatie Jeugdzorg.
Het was een erg gezellig
en zeer geslaagde dag.
Zoveel verschillende
mensen samen die een
mooie middag hebben
gehad.

100 mensen

16 december 2015

Ontbijtgroep Turkse
Turkse moskee Best.
moskee in Best
Op uitnodiging voorzitter
van de vrouwengroep. Zij
zijn geinspireerd door
ons werk en willen er
graag meer over weten

20 vrouwen

19 december 2015

Solaika in de krant.
In de rubriek “Kanjers”
van Groot Eindhoven
mocht onze vrijwilliger
Solaika in het zonnetje
worden gezet.

Niet van toepassing.

16 vrouwen

