
Jaarverslag 2019 
 

 

 
 
 
 
 

Samen aan de slag! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting IKBENWIJ  



Inleiding 
 
2019 was het jaar waarin de stichting IKBENWIJ  opstartte. Opgericht in september 2018, 
moest er in 2019 nog veel geregeld worden. Er waren veel administratieve zaken die 
afgehandeld moesten worden.  
 
Belangrijk voor ons was het verkrijgen van de ANBI-status. We waren blij, dat we de status 
kregen toegekend. De status is voor onze stichting belangrijk om met bepaalde partijen 
samen te kunnen werken.  
 
Helaas was er een wijziging in het bestuur. Secretaris Cas Smulders moest zijn functie 
neerleggen in verband met persoonlijke omstandigheden.  
 
We legden contacten met allerlei partijen en dat resulteerde in enkele activiteiten. En 
natuurlijk gingen we door met onze activiteiten, die we al uitvoerden vòòr de stichting werd 
opgericht en IKBENWIJ nog een project was.  
 
Kortom: stichting IKBENWIJ kwam op gang en kijkt vol vertrouwen uit naar de toekomst. 
 
 



Teambuilding 
Eén van onze programma's is teambuilding. Ook in 2019 hebben we 
teambuildingworkshops mogen verzorgen voor diverse partijen. Hogeschool inHolland en 
voor verschillende afdelingen van gemeente Rotterdam waaronder de Bedrijfsacademie, 
team PTMO, Veilige Zorg maakten gebruik van ons teambuildingprogramma, wat weer 
resulteerde in mooie ervaringen.  
In totaal hebben we 40 workshops verzorgd in 2019. 

Albeda Next 
Albeda Next programmeert extracurriculaire activiteiten voor studenten met een sterke link 
met loopbaan en burgerschap. Gyzlene Kramer-Zeroual (programmamanager Strategie en 
Externe Betrekkingen) is de drijvende kracht achter de beweging: “Het is onze ambitie dat 
Albeda Next uitgroeit tot een plek van ontmoeting, verwondering en het bekwaam worden 
in 21e eeuwse vaardigheden. Het is een inclusief concept voor studenten van alle niveaus 
en opleidingen. De openingsacts worden door  Ik ben WIJ (Lorenzo Elstak Albedadocent) 
en Aloali Kananpour uitgevoerd, die geloven in een WIJ-samenleving waarin ruimte is voor 
alle dromen. In enkele minuten overtuigden zij de studenten ervan dat Ik ben WIJ geen 
zweverig concept is. Inspiratietalks brachten vervolgens de zaal aan het denken en de 
workshops in de middag gaven onze studenten de next step in hun ontwikkeling op het 
gebied van 21e eeuwse vaardigheden.  
 

  
 
 

Event Zuidplein 
Op 21 maart jl. organiseerden we weer ons 
jaarlijkse event in theater Zuidplein. De kleine 
zaal, die theater Zuidplein gratis ter beschikking 
stelde, zat vol met oude bekenden, onze 
ambassadeurs en mensen die ons nog niet 
kenden. We brachten een afwisselend 
programma met onderdelen, die we gebruiken 
in onze workshops.  
Het was goed te zien, hoe mensen geraakt 
werden en meededen met ons programma, 
maar vooral hoe mensen zich openstelden. We 
kregen veel positieve reacties. Na afloop werd 
het nog heel gezellig in het theatercafé, waar we een klein feestje bouwden met een DJ en 
heerlijk eten!  



 
 

Like (Gemeente Rotterdam - Europees project) 
De gemeente Rotterdam vroeg ons om mee te werken aan het internationale, innovatieve 
project voor gemeenten ‘Like’. Naast een teambuilding voor het Rotterdamse projectteam, 
maakten we filmpjes voor het project en tijdens de bijeenkomst op 13 februari in het 
theater Zuidplein verzorgden we de samenvatting in een Spoken word. De afsluitende 
bijeenkomst was op 13 februari 2020 in theater Zuidplein. De activiteiten daaraan 
voorafgaand vonden deels in 2019 plaats. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



Zuid voor Zuid 
De decemberactie, waarbij we mensen die het goed kunnen gebruiken, een tas met 
boodschappen geven, was in 2018 goed verlopen. We deelden toen meer dan 300 tassen 
uit overwegend in Charlois maar ook in Feijenoord en IJsselmonde.  
In 2019 besloten we de actie, samen met stichting Dock beter op te zetten en te vergroten. 
In mei formeerden we een projectteam, geleid door een projectleider van stichting Dock. 
We besloten de actie 'Zuid voor Zuid' te noemen.  
 

De actie werd verder 
uitgebreid in IJsselmonde en Feijenoord, waar we de welzijnsorganisaties, resp. stichting 
PIT010 en Humanitas, benaderden om samen te werken. Deze organisaties reageerden 
enthousiast. Mede hierdoor konden we de actie ook qua aantallen uitbreiden. Naast 
bijdragen van de gebiedscommissies en wijkraden die we kregen in deze gebieden, 
kwamen er meer donaties binnen dan in 2018. De aandacht die onze actie kreeg van 
Radio Rijnmond heeft hier aan bijgedragen. Radio Rijnmond zond verscheidene items 
over onze actie uit. We kregen ook belangstelling van het stadsbestuur. Wethouder Moti 
kwam een middagje helpen evenals wethouder Kasmi.  
Veel bedrijven die in 2018 doneerden deden ook nu weer mee. Er waren vele leuke 
spontane acties, zoals het personeel van Woonstad, dat een mooi bedrag ophaalde, het 
personeel van de griffie van de gemeente Rotterdam, die een dag tassen kwamen vullen 
en natuurlijk de vele bewoners die even een tasje kwamen brengen met spullen. Ook de 
ambtenaren van de gemeente Rotterdam doneerden weer ruimhartig.  
Bij de start van de Actieweek van 16 -23 december werd een veiling georganiseerd. De 
veiling bracht ruim 1.500 euro op. Burgemeester Aboutaleb bezocht ook de veiling en 
deelde na afloop de eerste 10 tassen uit aan bewoners in de Tarwewijk. 
In totaal hebben we bijna 9.000 euro opgehaald en meer dan 1.300 tassen uitgedeeld aan 
mensen die het goed konden gebruiken.  

Financieel verslag 
Alle workshops en andere werkzaamheden zijn via een andere stichting gefactureerd 
omdat stichting IKBENWIJ administratief nog niet op orde was. Daarom zijn er geen 
inkomsten binnengekomen en was de begroting 0,--.  
De kosten die binnenkwamen o.a. voor aanvragen ANBI-status zijn door de medewerkers 
van stichting IKBENWIJ zelf betaald. 


