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Voorwoord van de voorzitter

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag over 2017 van Stichting Ykeallo; het eerste van deze jonge

stichting. In 2015 startte naamgever Mekonnen Ykeallo met voetballen met Eritrese

statushouders in de buurt op het Cruyff-Court in Nieuw-West. Wie namelijk voet zet op

Nederlandse bodem vanuit Oost-Afrika, moet wennen. Initiatiefnemer Mek weet dit zelf maar

al te goed. Hij wilde iets betekenen voor de jongeren en groeide snel uit tot het zijn van

vertrouwens- en verwijspersoon voor Eritrese jongeren en voor instanties en Gemeente

Amsterdam. Meer structuur en mankracht was nodig en om die reden is in November 2016

Stichting Ykeallo opgericht, met als doel het begeleiden van Eritrese statushouders in het

vinden van hun weg in Amsterdam. Tegelijkertijd kwam er versterking door een eerste

stichtingsbestuur. Tot dan toe werd alles kostenneutraal gerealiseerd en stopte de

initiatiefnemer zijn eigen tijd en middelen in dit initiatief. In 2017 is de eerste financiële

relatie aangegaan met Gemeente Amsterdam. Diverse fondsenaanvragen zijn verstuurd, met

de wens meer te kunnen realiseren en er structureel te kunnen zijn voor de jonge Eritrese

statushouders in Amsterdam. Jongeren en instanties doen steeds vaker een beroep op de

Stichting. Dit, gecombineerd met de wens om fondsen te werven en te ontvangen,  vraagt

om meer structuur en professionalisering. Dit bracht ook een wissel van het bestuur mee; in

de loop van het jaar 2017 zijn alle bestuurders van het oprichtingsbestuur vervangen.

Het werk van Stichting Ykeallo bleef niet onopgemerkt in 2017. Initiatiefnemer Mek was

diverse keren positief in het nieuws: op AT5, als winnaar van de Pax vredesprijs en als

onderdeel van de Kleurrijke Top 100. Al met al genoeg om trots op te zijn. Maar Stichting

Ykeallo wil en kan meer.

In 2018 wenst de Stichting een ontmoetingsplek te realiseren voor de Eritrese statushouders

in Amsterdam, van waaruit begeleiding (incl. coaching en training) en activiteiten voor/door

de jongeren verzorgd kunnen worden. Een veilig startpunt voor de jongeren om te kunnen

oefenen met een nieuw leven in Amsterdam vereist uiteraard (structurele) fondsen. Eind

2017 werden gesprekken gevoerd met diverse mogelijke donoren. Het bestuur heeft het

volste vertrouwen dat in 2018 de activiteiten van Stichting Ykeallo uitgebreid kunnen

worden, zodat Eritrese statushouders goed op weg geholpen kunnen worden bij het

inrichten van hun leven in Amsterdam.

Namens het bestuur,

Carrie van der Kroon

Bestuursvoorzitter Stichting Ykeallo
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1. Verslag van het bestuur

November 2016 is Stichting Ykeallo opgericht en het eerste jaar, 2017, heeft Stichting

Ykeallo haar taken verder uitgebreid. Een van de hoogtepunten is dat de stichting de eerste

financiële relatie is aangegaan met Gemeente Amsterdam. Daarnaast heeft Mek, als directeur

van de Stichting Ykeallo, een Pax Vredesduif ontvangen. De activiteiten over 2017 staan

hierna in detail beschreven.

1.2 Activiteiten

Doorlopende activiteiten

1. Twee keer per week voetbal op het Cruyff-Court in Nieuw-West. Mek is begonnen met

alleen Eritrese statushouders, en sinds een paar maanden komen er ook regelmatig

een aantal Syrische statushouders meedoen. Het voetballen is een activiteit ter

ontspanning, maar ook een manier om de jongens te leren kennen en vragen en

problemen bespreekbaar te maken. Gemiddeld zijn er per keer zo’n 15-20

deelnemers. Zie ook: https://stichting-ykeallo.nl/coaching/.

2. Individuele coaching en begeleiding. Mek is voor veel jongeren telefonisch

bereikbaar, biedt een luisterend oor, geeft advies, verwijst door naar instanties. Jelle

geeft sinds kort individuele (taal-)begeleiding aan één van de jongeren.

3. Netwerkgesprekken met ketenpartners (Gemeente, Vluchtelingenwerk) en andere

geïnteresseerde partijen (GGD)

Activiteiten 2017 per kwartaal

Q2

- Voetbaltoernooien met Eritrese en Syrische statushouders (ca. 3 toernooien).

Q3

- 26 augustus – Eritrese koffieceremonie (koffie drinken is een belangrijk onderdeel

van de Eritrese cultuur. Boven een vuur worden de rauwe koffiebonen geroosterd,

waarna ze in een vijzel worden fijngemalen. In een speciale koffiepot wordt de sterke

koffie gemaakt). Einde zomer. Een moment van kennismaking voor drie leden van de

stichting, de bestuursleden en zo´n 20 statushouders (en één gemeenteambtenaar).

- Voetbalpartijen met Eritrese en Syrische statushouders

Q3+Q4

- Pilot Riekerhaven i.s.m. Gemeente Amsterdam.  Riekerhaven is een woongroep met

jongeren en statushouders. Naar schatting wonen op deze locatie zo’n 85 Eritreers.

Op dinsdag en vrijdag is Mek van 10:00 tot 14:00 uur aanwezig als vertrouwens- en

contactpersoon voor de Eritrese bewoners van Riekerhaven. Hij vormt voor hen de

brug naar allerlei instanties (werk & inkomen, zorg, onderwijs) en ondersteunt in het

contact met klantmanagers van de gemeente. Bij aanvang van de pilot bestond al wat

contact met jongeren die ook komen voetballen op het Cruyff-Court in Amsterdam

Nieuw-West. Van de ca. 85 bewoners bij Riekerhaven kent inmiddels zo´n 80% SY (en

Mek in het bijzonder). Hieronder staat een overzicht van enkele succesverhalen en

mijlpalen van de pilot:

- Inactieve jongere die te maken heeft met drankproblematiek bemiddeld naar

inburgeringscursus en uiteindelijk 2 dagen vrijwilligerswerk bij Pantar.

- Een jongere waarvan jongerenpunt niet goed wist wat ze ermee aan moesten.

Hij kon geen (vrijwilligers)werk doen, en kwam afspraken niet na. SY is

intensief bezig geweest om met hem en zijn begeleider van jongerenpunt in

gesprek te gaan. Het is gelukt om hen dichter bij elkaar te brengen, en er zijn

twee ontwikkelingen naar voren gekomen. Ten eerste wordt hij getest op zijn

niveau, om te kijken wat zijn niveau is en of er sprake is van psychische
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beperkingen. Ten tweede is hij in contact gebracht met Vrijwilligerswerk

Amsterdam om een geschikte vrijwilligersfunctie voor hem te vinden.

Algemeen:

- Coaching: SY heeft elke dag 5 à 10 statushouders persoonlijk geholpen met

tolken, bellen met instanties, begeleiding en coaching, socialiseren en met

gesprekken voeren met ketenpartners.Per maand wordt SY telefonisch 20 a 30

keer benaderd voor hulp.

- Bemiddelingen:

- 4 jongeren gekoppeld aan taalcoach

- 5 jongens en meisjes geactiveerd om met de inburgeringscursus te

beginnen en hen in contact gebracht met klantmanagers.

- 1 jongere naar medische zorg doorverwezen

- 4 jongeren met psychische problemen doorverwezen naar de GGZ.

- 10 jongeren hebben we gekoppeld aan een vrijwilliger (voor o.a.

taalcoaching en culturele uitwisseling).

- 4 statushouders aan vrijwilligerswerk geholpen

- 1 jongere aan betaald werk geholpen

- 5 meisjes en vrouwen uit sociaal isolement gehaald, door ze te

koppelen met het buurthuis Riekerhaven en aan andere studenten op

Riekerhaven om gezamenlijk problemen te bespreken en activiteiten te

ondernemen.

-

- Sport en ontspanning lijken een goed uitgangspunt om meer groepsbegeleiding en

activiteiten te kunnen ontwikkelen. Mek en Jelle zijn op zoek naar een eigen locatie

voor de stichting met als doel om de Eritrese bewoners meer ontspanning en

daarmee vertrouwen te kunnen bieden.

- Fonsdenwerving: Jelle heeft een subsidie-aanvraag voor het project Hoedmona van 1

jaar ingediend bij het Oranjefonds, het VSB fonds en Fonds Vluchtelingen projecten.

De doelstelling van het project ‘Hoedmona’ is om 200 jongeren te begeleiden

richting zorg, (vrijwilligers)werk, scholing, vrijetijdsbesteding, en een eigen netwerk

op te laten bouwen.

Communicatieresultaten

De Stichting is een aantal keren in lokale en nationale media verschenen in 2017:

- Sociale media: Facebook  4.463 likes and 4.465 volgers.

- Reikwijdte laatste publicatie: 350 personen.

- Januari 2017: Artikel op De Correspondent.

o https://stichting-ykeallo.nl/2017/01/

- Augustus 2017: Nieuwsitem op AT5.

o https://stichting-ykeallo.nl/at5-komt-tijdens-voetballen/

- September 2017: Pax Vredesduif (filmpje, krant, etc.).

o https://stichting-ykeallo.nl/vincent-bijlo-vereert-mek-duif/

o https://www.youtube.com/watch?v=ZUxqrgdETOw

o https://stichting-ykeallo.nl/vredesprijs-bruggenbouwer-mek/

o https://www.youtube.com/watch?v=ZUxqrgdETOw

- Oktober 2017: artikel Parool

o https://www.parool.nl/amsterdam/startblok-riekerhaven-niet-alle-gangen-zijn-ee

n-succes~a4521734/

https://stichting-ykeallo.nl/vredesprijs-bruggenbouwer-mek/
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2. Toekomst

In 2018 zal de focus van Stichting Ykeallo zich richten op het creëren van een veilige

inloopplek voor de statushouders. Hiervoor wordt momenteel een locatie gezocht. Het

inlooppunt heeft in grote lijnen 3 functies:

1. Het biedt een plek waar statushouders zich welkom voelen, een luisterend oor

vinden, en een leuke tijd kunnen hebben.

2. De doelgroep kan hier terecht met al hun vragen en problemen, en krijgen

persoonlijke, cultuursensitieve begeleiding richting de juiste instanties.

3. Het is een plek waar activiteiten plaatsvinden en georganiseerd worden voor buiten

de deur, zowel als leuke invulling van de dag als ten behoeve van de integratie in de

eigen buurt en maatschappij.

Naast een laagdrempelige inloop is er veel behoefte aan vervoer naar voorlichting en

afspraken buiten de deur. Veel jongeren (met name de meisjes) komen afspraken met

instanties niet na doordat zij een drempel ervaren omtrent vervoer. Dit is voor 2018 een van

de aandachtspunten.

2.2 Activiteiten

2.2.1. Welkom en luisterend oor

De inloop moet een plek worden voor en door statushouders, in nauwe samenwerking met

Nederlanders. Stichting Ykeallo zal zich voor richten op Eritreeërs omdat deze groep het

minst makkelijk aansluiting vindt in de Nederlandse samenleving en hoge drempels ervaart

in het contact met instanties en ‘oude’ Nederlanders. Maar de inloop is in principe een plek

waar iedereen welkom is. Nieuwkomers vinden er veiligheid, huiselijkheid en een luisterend

oor. Dit vinden ze bij elkaar en bij de overige aanwezige vrijwilligers. Ze zijn niet te gast op

deze plek, maar geven hem zelf actief vorm. Op een leuke manier kunnen zij hier samen tijd

doorbrengen (denk aan spelletjes, muziek, etc.).

De betrokken vrijwilligers zijn grotendeels zelf in het verleden vanuit Eritrea of Ethiopië naar

Nederland gekomen. Zij spreken dezelfde taal en weten wat er bij komt kijken om hier een

nieuw leven op te moeten bouwen. Zij spelen een cruciale rol binnen dit project: praktisch

als tolk en bemiddelaar, maar belangrijker nog: om het vertrouwen bij de doelgroep te

winnen, en hen vanuit dat vertrouwen wegwijs te maken en te ondersteunen in het

integratieproces.

2.2.2. Begeleiding

Vanuit de inloop wordt dagelijkse hulp en begeleiding geboden. Zo´n 4 vrijwilligers helpen

bij alledaagse vragen en het vinden en contacteren van de juiste informele en formele

instanties (gemeente, zorg, onderwijs, werk & inkomen maar ook lokale initiatieven). Hierbij

kan gedacht worden aan:

● Hulp bij brieven en telefoongesprekken (inclusief tolken);

● Doorverwijzen naar de juiste specialistische zorg (GGZ/GGD);

● Tussenpersoon richting clientmanagers van gemeente;

● Op zoek naar passende scholing, stages en werk. (Hiervoor onderhouden wij contact

met een breed netwerk aan onderwijsinstanties, werkgevers, uitzendbureaus en

organisaties met leer-/werkervaringsplekken);

● Verbindingen leggen naar stichtingen en lokale initiatieven binnen de wijk en

samenleving, zoals Hart van Osdorp, OpenEmbassy, Stichting Present, en betrokken

buurtbewoners.
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2.2.3. Activiteiten

Zowel op de locatie zelf, als in de buurt worden activiteiten georganiseerd. Soms met

buurtbewoners samen, soms alleen met de doelgroep. Daarbij is samenwerking met

bestaande initiatieven belangrijk. We willen complementair zijn in het veld, en krachten

bundelen.

● Minimaal twee keer per week sport- en spelactiviteiten; en

● Minimaal één keer per maand een andere activiteit in de buurt (denk bijvoorbeeld aan

klusprojecten, kook- en eet activiteiten en culturele uitstapjes).

● Minimaal een keer per week activiteit voor vrouwen.

De activiteiten hebben verschillende functies.

De sport- en spelactiviteiten zijn een zeer vruchtbare manier gebleken om ‘binnen te komen’

bij de doelgroep, vertrouwen op te bouwen en vragen en problemen bespreekbaar te maken.

Zo begonnen we in 2015 met 10 jongens te voetballen, inmiddels is dat uitgebreid tot zeker

50 jongeren die naast sport actief onze begeleiding en ondersteuning opzoeken.

Andere activiteiten zijn erop gericht om buurtbewoners te leren kennen, netwerken op te

bouwen en verschillende culturen te leren kennen. Daarnaast zijn alle activiteiten ook een

manier om een leuke tijd met elkaar te hebben en verveling tegen te gaan. Dat is minder

vrijblijvend dat het klinkt. Specifiek de Eritrese doelgroep kampt met eenzaamheid omdat ze

niet makkelijk aansluiting vinden. Bovendien is deze groep ook bovengemiddeld

getraumatiseerd. Tijd voor ontspanning, leuke dingen en gewoon een vriendelijke omgeving

is extreem belangrijk in het gewenningsproces in de nieuwe omgeving.
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3. Organisatie

Naam organisatie: Stichting Ykeallo

Kvk nummer: 67311326

Adres: Baden Powellweg 102, 1069 LK te Amsterdam

e-mail: info@stichting-ykeallo.nl

3.1 Bestuur

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis. In 2017 is een aantal wisselingen geweest die

vooral gericht zijn op het meer onafhankelijk maken van het bestuur.

Voorzitter tot december 2017: mevr. Renée Frissen

Voorzitter vanaf december 2017: mevr. Carinne (Carrie) van der Kroon

Penningmeester tot 20 augustus 2017 : mevr. Annemarie de Waard

Penningmeester vanaf 20 augustus 2017 : mevr. Marjolein Vandenbosch

Secretaris: aan te stellen begin 2018

Bestuurslid tot december 2017: mevr. Belula Yosef

Bestuurslid vanaf december 2017: mevr. Caroline Hoefsloot

Renee, Annemarie en Belula worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor het bestuur.

Renee, Belula en Annemarie zullen nog betrokken blijven bij de stichting als adviseur c.q.

trainer.

3.2 Werknemers

Stichting Ykeallo heeft in 2017 gebruik gemaakt van vrijwilligers, namelijk:

Mek Ykeallo is de motor achter en het gezicht van de Stichting. Door Mek’s enthousiasme

en persoonlijkheid worden deuren geopend en wordt de Stichting benaderd. Mek’s netwerk

is groot en heeft veel goodwill. Mek heeft de behoefte om niet alleen het gezicht te zijn,

maar onderdeel van een team en organisatie te zijn. Tegelijkertijd staat of valt het succes

met Mek. Mek functioneert het best in het veld, met de jongeren en met de instanties.

Jelle Guyt is ingestroomd vanuit een beleidsfunctie bij Movisie, met de wens om dichter bij

mensen te staan en meer ervaring op te doen in het veld. Zijn kennis en kunde ligt bij

zelfregie van mensen. Jelle heeft voor de stichting fondsenwervingsvoorstellen geschreven

dit jaar en begeleidt diverse jongeren. Tegelijkertijd zit Jelle in een transitiefase waarbij hij

uiteindelijk naar nieuw betaald werk moet stromen.

Carrie van der Kroon is in 2017 bij de stichting gekomen met de vraag of zij een rol kon

spelen als trainer van de gemeenteambtenaren, naast Mek. Wat begon als bekijken hoe een

programma er uit moest zien, mondde uit in een meer strategische, organisatorische rol

binnen de Stichting en het vervullen van een klankbordrol voor Mek. Carrie heeft per

december 2017 de overstap naar het bestuur van Ykeallo gemaakt. Zij zal de stichting

voortaan als bestuursvoorzitter ondersteunen.

Margriet Wesselink heeft alle communicatie voor de stichting verzorgd. Zij houdt o.a. de

website en sociale media bij.
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4. Jaarrekening

5. Begroting


