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Voorwoord van de voorzitter 
 
 
Als Stichting Veni Cultura zetten wij ons in tastbare resultaten te realiseren met elke 
project welk wij ten uitvoer brengen. In 2018 liepen onze projecten met de nodige 
uitdagingen, maar steeds met goede en positieve  resultaten.  
 
Door onze intensieve inzet en streven naar positieve impact, hebben de 
opdrachtgevers, met name de Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost, 
herhaaldelijk verlenging aangeboden om de projecten beter in hun kracht te zetten. 
Dit vooral, omdat wij ons inzetten voor zeer moeilijk te bereiken doelgroepen 
bedienen. 
 
Stichting Veni Cultura zal zich in 2019 zich wederom inzetten voor het realiseren van 
projecten met en voor mantelzorgers en (hoogopgeleide) Spaanstalige alsook het 
organiseren van dialoogmomenten voor Politie en andere partners voor de 
Antilliaanse gemeenschap in Amsterdam Zuidoost. 
 
Met een solide blik op de toekomst, zullen wij onze meerwaarde in Amsterdam tonen.   
 
 
 
Hema Somwaru 
Voorzitter 
 
 
	  



 
 
1. Verslag van het bestuur 
 

Voor	u	ziet	u	het	jaarverslag	van	Stichting	Veni	Cultura	over	het	jaar	2018.	Na	oprichting	in	april	2016,	
waren	we	verrast	en	verheugd	met	enthousiasme	waarmee	onze	projecten	ontvangen	werden	door	
zowel	de	participanten	als	de	opdrachtgevers.	Daarmee	lag	de	lat	in	2018	hoger	dan	in	2017	voor	ons	
als	stichting	om	het	woord	bij	de	daad	te	voegen.		

	

We	hebben	drie	mooie	projecten	kunnen	uitvoeren	in	2018,	namelijk	1.	Samen	voor	Mantelzorg	2018,	
2.	 Taalproject	 Hoogopgeleide	 Spaanstaligen,	Werkende	Minima,	 3.	 Dialoogavond	 Spaanstalige.	 De	
laatste	was	in	samenwerking	met	Stichting	Profor	in	Amsterdam	Zuidoost.	

	

Vanuit	een	fijne	samenwerking	en	nauw	overleg	hebben	we	gekeken	wat	echt	noodzakelijk	was.	De	
participanten	hebben	de	toegevoegde	waarde	van	ons	aanbod	weten	te	erkennen	en	vooral	bij	de	
steeds	 groeiende	 groep	 mantelzorgers	 zien	 wij	 een	 toename	 van	 vrijwilligers	 die	 zich	 vrijwilliger	
inzetten	om	andere	mantelzorgers	bij	 te	 staan.	Dit	 zijn	meestal	mensen	die	door	een	of	meerdere	
redenen	mantelzorg	af	zijn.			

	

Het	project	voor	de	Hoogopgeleiden	Spaanstaligen	begon	in	oktober	2018.	Ook	bij	dit	project	was	het	
opmerkelijk	hoeveel	er	gedaan	moet	worden	om	de	Spaanstalige	gemeenschap	bewust	te	maken	over	
de	beschikbare	voorzieningen.	Maar	zelfs	met	een	zware	opdracht	als	deze,	kunnen	wij	garant	staan	
voor	succes.		

In	de	maand	november	gaat	stichting	Veni	Cultura	de	samenwerking	aan	met	stichting	ProFor	om	een	
dialoogavond	te	organiseren.	In	opdracht	van	Politie	Amstelland	–	Amsterdam	Zuidoost	en	Gemeente	
Amsterdam	hebben	wij	een	mooie	dialoogavond	gerealiseerd.	De	thema	van	dit	dialoog	was	Cyber	
Pesten.	Dit	was	een	groot	succes.	

Stichting	Veni	 Cultura	 streeft	 ernaar,	 om	 in	 2019,	 deze	 project	 in	 een	bredere	 scala	 uit	 te	 kunnen	
voeren.	

1.1 Activiteiten 
De volgende opdrachten zijn in 2018 uitgevoerd 
• Mantelzorg 2018, Spaanstalige en Nederlands gemengde groep 
• Dialoogavond, Spaanstalige doelgroep 
• Taalproject Hoogopgeleide Spaanstaligen  

Alle eerder genoemde projecten/opdrachten door stichting Veni Cultura uitgevoerd in 
2018. Veni Cultura is in vergevorderde gesprekken met Gemeente Amsterdam –Stadsdeel 
voor de organisatie van de dag van de mantelzorg 2019. Dit is een activiteit waar 
mantelzorgers in Zuidoost voor een dag in watten gelegd worden. Het organiseren van een 
dergelijke evenement zal een verrijking van onze curriculum zijn.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Toekomst 
 

De toekomst beloofd mooie ontwikkelingen voor stichting Veni Cultura. In 2019 willen wij 
met minimaal 20 vaste vrijwilligers gaan werken.  

 

Het is de bedoeling om in 2019 de organisatie van De dag van de Mantelzorg naar Stichting 
Veni Cultura te trekken. Ook gaat stichting Veni Cultura zich breder inzetten voor de 
Spaanstalige gemeenschap in Zuidoost. 

Daarnaast willen wij pook starten met een ondersteuningstraject om Spaanstalige te 
ondersteunen in spraakvaardigheden van de Nederlandse taal.  

 

2.1 Activiteiten 2019 

 

De volgende projecten staat gepland voor het jaar 2019 
• Mantelzorg 2019, Spaanstalige en Arabische doelgroepen 
• Dialoogavond, Antilliaanse en Spaanstalige oelgroepen 
• Taalproject Hoogopgeleide Spaanstaligen  
• De dag van de Mantelzorg 

 

 

 

 

 
 

	
	


