
 

 

 

 

 

 

 

Herstart participatie in de wijk 

Terugkoppeling AKAD ZUIDOOST 

9 juli 2020 

 

 

 

Stichting Mi Na Mi 

 

 

 
Stichting is in 2018 opgericht. Zij zijn gestart met het organiseren van Praatgroepen. Praatgroepen zijn 

voor zowel tieners als volwassenen. Bewoners kunnen er terecht voor een praatje, aasluiten bij een 

wandelgroep of het bijzonnen van een lezing. Er worden lezingen gehouden over verschillende 

onderwerpen, zoals: huiselijk geweld.  

Tieners kunnen deelnemen aan praatgroepen maar ook muziek maken in een studio. In het pand zit 

een studio waar jongere gebruik van kunnen maken.  

De stichting is laagdrempelig. Buurtbewoners kunnen binnenlopen voor een kop koffie maar ook met 

een hulpvraag. Bewoners worden doorverwezen naar de juiste instantie wanneer extra 

ondersteuning nodig is.  

Stichting Mi na Mi is gevestigd in winkelcentrum de Amsterdamse Poort  

Voor meer informatie:  http://minami.amsterdam/ 

 

 



 

Buurtwerkkamers 

Buurtwerkkamer is gericht op participatie. De buurtwerkkamers worden gestuurd door Bewoners. 

Buurtbewoners kunnen er terecht met hulpvragen, zoals bijvoorbeeld: administratie. Daarnaast 

worden er activiteiten aangeboden. Bewoners kunnen zelf het indicatief nemen en een activiteit 

opzetten.  

Er is ruimte voor formele en informele zorg.  

In zuidoost zijn er vier buurtwerkkamers: 

- Jepie Makandra, Holendrecht.  

- MulitiBron, Vensepolder 

- De Handreiking, H-buurt 

- Samen Sterk, Gravenstein.  

Voor meer informatie:  http://buurtwerkkamer.nl/ 

 

Stichting Prisma  

Stichting Prisma richt zich op verstandelijk beperkte jongeren en 

volwassenen.  

Er zijn een aantal projecten:  

 Maatjesproject. 

 Stamtafel 

      Bewoners eten op verschillende locaties in de wijk. Buurtbewoners krijgen zo een             goed 

beeld van het aanbod aan activiteiten in de wijk.  

 Burengroep 

      Buurtbewoners worden aan elkaar gekoppeld.  Er worden leuke activiteiten                        

Ondernomen. Daarnaast kan de groep fungeren als support. Een begeleider stuur de        groep. 

Het doel is dat de groep uiteindelijk zelfsturend wordt.  

 Sociale vaardigheidstraining 

      In samenwerking met Stichting Mee wordt een sociale vaardigheidstraining                        

aangeboden. Er wordt eerst samen gegeten en daarna volgt de training.  

 

Voor meer informatie:  https://www.prismanet.nl/ 

 

 

 

 



Tijdens de AKAD bijeenkomst kwam er een vraag/opmerking vanuit de Regenbooggroep: 

Er worden weinig cliënten aangemeld voor een paper mate en zij willen graag weten wat de reden is. 

Er is vanuit de aanwezigen aangegeven dat cliënten eerder worden aangemeld bij een 

bewindvoerder. Een paper mate kan echter een goede tussenstap zijn. Samen met een paper mate 

kan bekeken worden of bewind voering überhaupt noodzakelijk is.  

Het project PaperMate bestaat niet meer binnen de Regenbooggroep. Cliënten kunnen echter wel 

ondersteuning krijgen bij hun administratie. Zij kunnen worden aangemeld voor informele zorg 

binnen de regenbooggroep.  

 

Voor meer informatie:  https://www.deregenboog.org/ 

 

Graag nodigen wij een ieder voor de volgende  

AKAD bijeenkomst ZUIDOOST op  

20 augustus 10:00 uur.  

 

Tot dan! 

 

Eva van der Horst & Tuba Karakose 

https://www.deregenboog.org/



