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Voorwoord van de voorzitter

Beste lezer,

Voor u ligt het jaarverslag over 2018 van Stichting Ykeallo (hierna SY). SY werd opgezet in november
2016, met als doel het begeleiden van Eritrese statushouders in het vinden van hun weg in
Amsterdam. Inmiddels bestaat SY dus ruim twee jaar, waarbij haar taken zijn uitgebreid en haar
reikwijdte vergroot. Hierbij is altijd het belangrijkste aandachtspunt het vinden van lange termijn
oplossingen samen met de doelgroep, in plaats van het boeken van korte termijn resultaat

In 2018 heeft SY haar taken verder uitgebreid. Op de locatie Startblok is een duurzame, veilige
inloopplek gecreëerd voor de doelgroep. De statushouders kunnen hier terecht met al hun vragen en
problemen, en krijgen persoonlijke, cultuursensitieve begeleiding naar de juiste instanties. Naast
deze locatie, is SY sinds 2018 op twee andere locaties actief, namelijk bij Stek Oost en Spark Village,
beiden in Amsterdam Oost.  Ook op die locaties helpt SY statushouders en vormt de stichting een
brugfuncties naar de Gemeente Amsterdam en andere betrokken instanties. In 2018 heeft SY dus
een structureel inloopspreekuur op drie locaties kunnen realiseren. Verder is ook de duurzame
relatie met de Gemeente Amsterdam die in 2017 was begonnen, verder geïntensiveerd en
verstevigd.

Het werk van Stichting Ykeallo bleef niet onopgemerkt in 2018. Initiatiefnemer Mek was diverse
keren positief in het nieuws en werd uitgenodigd voor de Vrijheidsmaaltijd op 5 mei, als een een van
de 500 Lieve Amsterdammers die zich op een bijzondere manier inzetten voor de stad.

Het bestuur heeft het volste vertrouwen dat in 2019 de activiteiten van Stichting Ykeallo uitgebreid
kunnen worden, zodat Eritrese statushouders nog beter 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

Stichting Ykeallo (hierna SY) is opgericht in november 2016. In 2018 heeft SY haar taken verder
uitgebreid. Het aantal statushouders dat de stichting weet te vinden is verder toegenomen, evenals
het aantal instanties dat een beroep doet op ons. De groep Eritrese statushouders in Amsterdam is
gegroeid van 650 personen in 2017 naar 850 personen in 2018.

SY zet zich in voor honderden statushouders in Amsterdam Nieuw-West. SY streeft ernaar dat deze
jongeren een zelfstandig leven opbouwen in Nederland en hun talenten optimaal benutten. Met een
mix van ervaringswerkers en vrijwilligers helpt SY de doelgroep bij het opbouwen van een netwerk,
het vinden van passend (vrijwilligers-)werk of scholing, en bij alledaagse vragen m.b.t. bijvoorbeeld
zorg. Dit doen we door persoonlijke aandacht en begeleiding, wat begint met het tonen van interesse
en opbouwen van vertrouwen , en van daaruit te werken aan duurzame inclusie in de maatschappij.

1.1 Uiteenzetting locaties

Stichting Ykeallo (SY) was in 2018 actief bij verschillende Amsterdamse woonprojecten, waar
statushouders en Nederlandse starters samenwonen. SY was in 2018 actief op drie locaties:

1. Startblok Riekerhaven
Woensdag: 14:00 - 22:00 uur
Vrijdag: 14:00 - 22:00 uur
Zaterdag: 14:00 - 22:00 uur

Dit woonproject is gelegen in Amsterdam Nieuw West. Hier wonen 560 jongeren, de helft
statushouders en de helft Nederlandse starters. In Riekerhaven wonen ongeveer 125 Eritrese
statushouders. SY bood hen in 2018 begeleiding, coaching en bemiddeling bij andere instanties ter
bevordering van hun integratie. Op woensdag, vrijdag en zaterdag was er tenminste één
vertegenwoordiger van SY aanwezig om de Eritrese statushouders te helpen. Daarnaast organiseert
SY verschillende sport- en spelactiviteiten op deze locatie.

2. Spark Village
Maandag: 10:00 - 12:30 uur
Donderdag: 10:00 - 12:30 uur

Dit woonproject is gelegen in Amsterdam Oost. In Spark Village wonen 240 jongeren. Onder hen zijn
48 Eritrese statushouders. SY bood hen begeleiding, coaching en bemiddeling bij andere instanties
ter bevordering van hun integratie. Op maandag- en donderdagochtend was er tenminste één
vertegenwoordiger van SY aanwezig om de Eritrese statushouders te helpen.

3. Stek Oost
Maandag: 13:30 - 18:00 uur
Donderdag: 13:30 - 18:00 uur

Dit woonproject is gelegen in Amsterdam Oost. In Stek Oost wonen 240 jongeren. Onder hen zijn 38
Eritrese statushouders. SY bood hen begeleiding, coaching en bemiddeling bij andere instanties ter
bevordering van hun integratie. Op maandag- en donderdagmiddag was er tenminste één
vertegenwoordiger van SY aanwezig om de Eritrese statushouders te helpen.

4. Omgeving Amsterdam Nieuw-West en Osdorp
Naast de vaste locaties, wisten ook statushouders rondom de locaties in Amsterdam Nieuw-West en
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Osdorp SY te vinden. Op zaterdag van 09:30-12:00 uur en zondagochtend 10:00-12:30 uur was SY
aanwezig op de Johan Cruyff Court in Osdorp. Hier kwam wekelijks een groep van ongeveer 40-50
jongeren bij elkaar om te voetballen en op een laagdrempelige hulp te krijgen van SY. Ook deze groep
statushouders wordt begeleiding, coaching en bemiddeling geboden door SY.

1.2 Doorlopende activiteiten

Hieronder volgt een overzicht van de doorlopende activiteiten van Stichting Ykeallo (SY) die in 2018
zijn gerealiseerd.

1. Drie keer per week (dinsdag, vrijdag, zaterdag) inloopspreekuur van 15:00-22:00 bij Startblok
Riekerhaven. Het afgelopen jaar is er een structurele samenwerking tussen Startblok
Riekerhaven en SY gecreëerd. In de kantine van de handbalvereniging biedt de stichting een
plek om samen te komen, cultuursensitieve begeleiding, voorlichting en training en sport- en
spelactiviteiten. De bewoners komen voor een persoonlijk gesprek, omdat ze een tolk nodig
hebben of iemand die een brug kan zijn tussen hen en instanties. Hier helpt SY hen met
begeleiding, coaching of het bemiddelen met andere belanghebbende partijen. Gemiddeld is
er wekelijks een vaste groep van 20 statushouders bij het spreekuur aanwezig.

2. Twee keer per week (maandag en donderdag) inloopspreekuur van 10:00-13:00 bij Spark
Village en van 13:00-18:00 bij Stek Oost. Hier helpt SY de statushouders met begeleiding,
coaching of het bemiddelen met andere belanghebbende partijen. Gemiddeld is er wekelijks
een vaste groep van 30 statushouders bij het spreekuur aanwezig.

3. Twee keer per week voetbal op het Cruyff-Court in Nieuw-West (zaterdag- en
zondagochtend). Mek is begonnen met alleen Eritrese statushouders, maar inmiddels doen
er ook regelmatig Syrische statushouders mee. Het voetballen is een activiteit ter
ontspanning en ook een manier om de jongens te leren kennen. Vragen en problemen
worden bespreekbaar gemaakt. Gemiddeld zijn er per keer zo’n 15-20 deelnemers.

4. Individuele coaching en begeleiding. Mek en Saba zijn telefonisch bereikbaar voor de
jongeren, bieden een luisterend oor, geven advies of verwijzen door naar instanties.

5. Netwerkgesprekken met ketenpartners en andere geïnteresseerde partijen, waaronder
Gemeente Amsterdam, Vluchtelingenwerk Nederland, Gemeentelijke Gezondheidsdienst
(GGD), De Key, Rochdale, Stadgenoot, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Vereniging voor
Nederlandse Gemeenten (VNG) en Open Embassy.

1.2 Resultaten activiteiten

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste behaalde resultaten van Stichting Ykeallo (hierna
SY) in 2018.

Doel Bereikt in 2018

Ten minste 200 statushouders bereiken* en op
een laagdrempelige manier hulp en begeleiding
bieden

*Bereiken betekent in dit geval: deze persoon
weet de stichting te vinden voor vragen en
ondersteuning en wij kennen in grote lijnen de
persoonlijke situatie van deze persoon.

Inmiddels bereikt de stichting 350 Eritrese
statushouders in Amsterdam. 125 van hen
wonen in het project Startblok Riekerhaven en
worden via project Hoedmona bereikt. De
andere 225 wonen op verschillende plekken in
Amsterdam.
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Faciliteren van bijeenkomsten t.b.v.
kennismaking van statushouders en
buurtbewoners en bedrijven uit de buurt

Er zijn 4 formele bijeenkomsten gefaciliteerd.
Naast deze formele bijeenkomsten is er
informeel contact geweest via de wekelijkse
bijeenkomsten bij de handbalvereniging.
Bovendien zijn er een aantal (sport)activiteiten
georganiseerd naar aanleiding van de behoefte
van de statushouders.

100 personen voorbereid te hebben t.b.v.
sollicitatie

In totaal zijn er 157 personen voorbereid voor
een sollicitatie. 125 van hen zijn begeleid naar
stage en 32 zijn begeleid naar volledig of
parttime betaald werk.

75 personen te begeleiden naar stage,
vrijwilligerswerk of structurele dagbesteding
dat past bij hun interesse en vaardigheden

125 personen zijn begeleid naar stage,
vrijwilligerswerk of structurele dagbesteding
dat past bij hun interesse en vaardigheden. Dit
betreft tenminste 60 personen uit het project
Startblok Riekerhaven, 10 personen  uit het
project Karmijn en 55 personen uit de buurt.
*Onder deze tabel zijn een aantal voorbeelden
van succesverhalen te vinden.

25 personen begeleiden naar betaald werk. 32 personen zijn begeleid naar volledig of
parttime betaald werk.

Doorverwijzen van statushouders naar
specialistische zorg (GGZ, GGD). Dit aantal
hangt af van de behoefte, welke op het
moment van schrijven nog te weinig in kaart is
gebracht.

15 personen zijn doorverwezen naar
specialistische zorg (GGZ, GGD). Veel
voorkomende problemen zijn trauma’s,
schulden en het ervaren van een cultuurshock.
In Eritrea zijn psychische problemen niet zo
bekend als in Nederland - en is men niet
gewend om naar een psycholoog te gaan. Het
toeleiden naar Nederlandse gezondheidszorg is
een bekend probleem voor deze doelgroep. Om
deze reden is het bijzonder te noemen dat het
in 15 gevallen is gelukt in het afgelopen jaar.  SY
is de enige stichting in Amsterdam die dit voor
elkaar gekregen heeft omdat zij via taal en
cultuur het vertrouwen van de groep heeft
kunnen winnen.

Bovendien is het afgelopen jaar gebleken dat de
stichting als schakel, cultuurtolk en vertaler
tussen de Gemeente (of andere organisaties) en
de statushouders heeft gefunctioneerd omdat
er veel meer problemen waren dan van te
voren werd aangenomen.

- Samen met de Gemeente Amsterdam heeft SY
12 personen opgeleid tot Topscore Jeugd Sport
Begeleider. Deze groep heeft de
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grondbeginselen van sportles geven geleerd.
Deze opleiding werd afgesloten met een
officieel diploma.

- SY heeft drie personen opgeleid tot
ambassadeur. Zij beheren nu de
handbalvereniging en zijn aanwezig tijdens de
spreekuren om hulp te verlenen. Dankzij deze
verantwoordelijkheid en erkenning kunnen zij
hun ontwikkeling doorzetten.

Daarnaast zijn er ook resultaten behaald die minder goed te kwantificeren zijn, zoals:

● Zeer regelmatig adviseren van verschillende belanghebbende partijen (veelal op de locatie
Riekerhaven) met betrekking tot het omgaan met (Eritrese) statushouders, waaronder
gemeentelijke beleidsmakers, woningbouwverenigingen (Rochdale, Stadgenoot, De Key),
Vluchtelingenwerk Nederland, Taalscholen en de verschillende bedrijven waarbij de
statushouders werkzaam zijn (zoals Albert Heijn en de Filmhallen). Hierbij heeft SY een
belangrijke rol gespeeld in het overdragen van kennis naar deze belanghebbende instanties.
*Verder in de tekst hebben deze partners het belang van SY benadrukt.

● Bij elkaar brengen van statushouders en buurtbewoners door middel van sport. Elke
zaterdag- en zondagochtend wordt er gevoetbald op het Johan Cruyffcourt in Osdorp, met
een opkomst van gemiddeld 30 personen.

● Een betere beheersing van de Nederlandse taal door zo veel mogelijk Nederlands te spreken
tijdens de begeleiding en ook altijd de statushouders te motiveren om dit te doen.

● Eritrese statushouders die door SY een groter sociaal netwerk hebben opgebouwd. Een vaste
groep van gemiddeld 20 statushouders komt minstens 1x per week langs bij de
handbalvereniging bij Riekerhaven.

● Meer kennis over Nederlandse cultuur en omgangsvormen bij statushouders die in aanraking
komen met SY.

● SY bestaat inmiddels echt voor én door statushouders: op meerdere locaties zetten
statushouders zich als vrijwilliger of beheerder in voor de SY. Een voorbeeld hiervan is  het
bijwonen van het inloopspreekuur om kennis te delen, of aanwezig zijn bij het voetballen om
nieuwe statushouders te verwelkomen en op weg te helpen.

● In december 2018 is er een speciaal project gestart bij Spark Village. Hier wonen 26 jongens

en meisjes die door de Libische politie uit de handen van smokkelaars zijn bevrijd uit Niger.

Zij hebben een zeer moeilijke tijd gehad en wonen sinds september in Amsterdam. SY heeft

hen intensief bijgestaan bij hun integratie in Nederland.

1.2 Succesverhalen vanuit de doelgroep

Lielti Abraham (25) woont sinds 3,5 jaar in Nederland en sinds 2016
in Osdorp (Amsterdam)

“Toen ik Mek ontmoette bij het voetbal in Osdorp, was ik nieuw in
Nederland. Ik kende hier eigenlijk niets of niemand. Mek heeft me
met veel dingen geholpen. Dankzij hem heb ik andere mensen
ontmoet, Nederlands geleerd en vrijwilligerswerk gevonden bij een
bloemenbedrijf en bij de Hema. Mek helpt mij ook met het vertalen
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van moeilijke brieven, bijvoorbeeld van de IND. Ik maak dan een foto van de brief en stuur die naar
Mek via Whatsapp.”

“Het gaat nu beter met mij. Inmiddels heb ik een diploma gehaald aan het ROC in de richting Horeca.
Ik hou van koken, dus nu zoek ik werk als kok. Mek is heel belangrijk voor mij en voor veel andere
mensen.”

Anwar Osman (26) woont nu 3,5 jaar in Nederland en sinds 2016 in
Startblok Riekerhaven.

“Ik heb Stichting Ykeallo leren kennen in Riekerhaven, tijdens het
inloopspreekuur bij de handbalvereniging. Stichting Ykeallo helpt ons om
een doel te vormen en dit te bereiken. Mek heeft veel geduld voor ons. Ik
ben filmmaker en dankzij Mek heb ik een montage workshop gevolgd en
werk ik nu bij theater De Meervaart om daar een netwerk op te
bouwen.”

“Dankzij de Stichting heb ik veel nieuwe mensen ontmoet die ik help. Ik
ben bijvoorbeeld elke maandag op het spreekuur en mensen kunnen mij
bellen al ze problemen hebben. Vroeger was ik verlegen, maar nu heb ik
meer zelfvertrouwen en ben ik socialer geworden.”

Sahmel Merektab (27) woont bijna 3 jaar in Nederland en sinds 2016 in
Startblok Riekerhaven.

“Ik heb Mek ontmoet via vrienden. Ik zie hem echt als een vader, een
goede vader. Mek is een voorbeeld voor ons allemaal. Hij helpt ons en
geeft ons liefde en aandacht. Op zaterdag en zondag voetballen we in
Osdorp en daarna praten we over van alles.

“In Nederland zijn we met open armen ontvangen, alles wordt voor ons
betaald, zoals een huis en school. Mek heeft me uitgelegd dat mensen
daarvoor wel iets terug verwachten. Door de steun van Mek heb ik een
opleiding gedaan. Ik heb mijn diploma gehaald en werk als
elektromonteur. Mijn Nederlands is nog niet heel goed, maar ik ga mijn
best doen om het te verbeteren zodat ik ook iets voor anderen kan
betekenen.”

Tekleweini Tesfahiwet (24) woont bijna vier jaar in Nederland
en sinds 2016 in Osdorp (Amsterdam)

“Mek is alles voor mij: een vader, een moeder en een broer. Hij
geeft me advies over van allerlei dingen. Vroeger kreeg ik bijna
elke dag moeilijke brieven, bijvoorbeeld van de gemeente of de
IND. Iemand van Vluchtelingenwerk hielp me daar wel bij,
maar die zag ik slechts één of twee keer per week. Ik kon hem
niet bellen omdat ik geen Nederlands sprak. Mek begreep mij
wel en heeft me geholpen met veel belangrijke dingen
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“Nu werk ik bij de Filmhallen, met veel plezier. Ik heb leuke collega’s. Nog steeds voetbal ik bij Mek op
zaterdag- en zondagochtend. Ik heb via voetbal inmiddels ook veel andere vrienden ontmoet en als er
nieuwe mensen zijn, kan ik hen ook helpen.”

1.3 Verhalen van de partners

Laura Köhler, Projectmanager Stedelijk Coördinatieteam Asielzoekers en Vluchtelingen van
Gemeente Amsterdam

“Stichting Ykeallo zorgt dat Eritrese statushouders zich thuis voelen in de wijk en in het
huisvestingsproject waar zij wonen. We zien dat dat voor veel Eritrese statushouders in Amsterdam
niet vanzelfsprekend is. Mek en zijn collega’s zijn hele laagdrempelige contactpersonen voor de
doelgroep. Zij genieten het vertrouwen van de statushouders en van professionals, zijn benaderbaar
en kunnen goed de verbinding leggen met het bestaande netwerk en aanbod. Ze verbinden in taal én
in cultuur. Voor de gemeente Amsterdam is Mek een hele waardevolle partner. Veel Eritrese
statushouders die hier zijn komen wonen zijn dankzij hem “zacht” geland in hun nieuwe woonplaats.”

Annemieke van Kooten, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Maatschappelijke en Geestelijke
Gezondheidszorg Vangnet, team statushouders

“De afgelopen 1,5 jaar heb ik in sommige casussen nauw contact gehad met Mek van Stichting
Ykeallo. Het gaat vooral om casussen van jonge Eritrese statushouders met problemen (sociaal,
maatschappelijk, psychisch) die moeilijk in zorg zijn te krijgen.”

“We zien problemen als schulden, verslaving, niet nakomen van afspraken met klantmanager/andere
NL instanties, enz. enz. dreigende uithuispplaatsing door te hoge schulden kan ook sprake van zijn.

Omdat er een grote culturele kloof bestaat, hebben we Mek gevraagd als een soort sleutelfiguur te
fungeren om het contact te leggen met de Eritrese statushouder. Ook heeft Stichting Ykeallo
meerdere malen als contactpersoon gefungeerd voor de jongeren met andere sociale instanties als
(WPI Jan van Galenstraat i.v.m. dakloosheid en aanvragen van een uitkering). Daarnaast hebben we
ook een aantal Eritrese statushouders naar Stichting Ykeallo verwezen om juist hun steunsysteem te
vergroten, wanneer zij hier in Amsterdam weinig sociale contacten hebben of steunfiguren.”

Pieter de Roest, programmaleider Huisvesting Statushouders bij Rochdale

“Rochdale heeft in het laatste kwartaal van 2018 het project Spark Village opgeleverd. Hier wonen
240 jongeren, waarvan de helft statushouder is. Circa 50 mensen zijn van Eritrese afkomst. Stichting
Ykeallo is voor ons een belangrijke partner in dit woonproject. Dat komt door twee dingen:

1.  Mek heeft veel ervaring met de doelgroep en eerdere woonprojecten. Hij is echt een cultuurtolk.
Hij vertaalt niet alleen, maar zorgt ervoor dat mensen elkaar leren begrijpen. Hierdoor ontstaat er
respect tussen Eritrese bewoners en de mensen met wie zij in contact komen (andere bewoners en
professionals).
2.  Stichting Ykeallo is altijd beschikbaar en bereikbaar. Bij incidenten (groot of klein) kunnen we snel

schakelen en ervoor zorgen dat deze niet verder uit de hand lopen.

Deze twee factoren (inhoudelijk sterk + snel schakelen) zorgen voor een partner die voor ons
onmisbaar is op dit woonproject.”
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Marjolein Martens, regiocoordinator Gezondheid Statushouders bij Vereniging van Nederlandse
Gemeenten

“Mek heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan ons impulstraject kwetsbare Eritrese Nieuwkomers
in 2018. Mek heeft deelgenomen aan een paneldiscussie tijdens een symposium over het onderwerp
activering, werk en onderwijs. Hij is een belangrijke schakel tussen de Eritrese gemeenschap en
beleidsmakers van de gemeente. Mek denkt mee buiten de kaders en vervult ook een belangrijke
voorbeeldfunctie voor jonge Eritreeërs.”

Hanna Smit, projectmaker bij van Startblok Riekerhaven

“Wij zijn Mek voornamelijk dankbaar voor het bemiddelen tussen de Eritrese bewoners en de rest van
Startblok Riekerhaven (bewoners, beheer, etc). Startblok Riekerhaven is een project waarbij integratie
een groot onderdeel uitmaakt van het bereiken van het doel om de jongeren voor te bereiden op 'de
volgende stap'. De integratie van de Eritrese bewoners (mannen en vrouwen) gaat een stuk
moeizamer dan de integratie van de andere statushouders. Dit is ook in diverse onderzoeken
vastgesteld. Deze moeizame integratie heeft voornamelijk te maken met de taalbarrière en het grote
cultuurverschil.”

“Ook binnen Startblok Riekerhaven is deze moeizame integratie merkbaar. Onze bewoners dienen, na
het jongerencontract van vijf jaar, zichzelf te kunnen redden in Nederland. We krijgen daarom
ondersteuning van Mek als we gelet op taal, cultuur dan wel andere barrières met de Eritrese
bewoners niet op één lijn zitten. We kunnen Met vragen om met een Eritrese bewoner in gesprek te
gaan, samen gesprekken te voeren en belangrijke mededelingen over te brengen aan de Eritrese
bewoners. Mek ziet elke casus als een uitdaging en helpt ons altijd een stukje op weg, we zijn heel blij
met Mek. Door deze samenwerking hebben we o.a. geen problemen meer met het bespreken van
incidenten met Eritrese bewoners. We merkten voorheen dat gelet op de taalbarrière het lastig was
uit te leggen wat de regels zijn en dat gaat nu een stuk beter. We hopen dat de samenwerking met
Mek nog een lange tijd kan worden voortgezet.”

1.4 Communicatieresultaten

Stichting Ykeallo (SY) is een aantal keren verschenen in lokale en nationale media in 2018:

● De Bevrijdingsmaaltijd
Initiatiefnemer Mek werd uitgenodigd voor de Vrijheidsmaaltijd onder de bogen van het
Rijksmuseum. Daar werd op 5 mei gekookt voor 500 Lieve Amsterdammers die zich op een
bijzondere manier inzetten voor de stad, indachtig het credo waar burgemeester Van der
Laan afscheid meenam: ‘Zorg goed voor elkaar, en voor de stad’. Als ‘lieve Amsterdammer’
werd Mek uitgenodigd bij RTL Late Night om te vertellen over het werk van SY en werd hij
ook geïnterviewd door Het Parool.

● World Habitat
Startblok Riekerhaven, waar een groot deel van de doelgroep van SY samenleeft met andere
statushouders en Nederlandse jongeren, heeft een eervolle vermelding gekregen van World
Habitat. De organisatie, die werkt aan het bieden van onderdak voor mensen die dat het
meest nodig hebben, noemt het woonproject in Amsterdam een voorbeeld voor andere
landen. Directeur David Ireland: “Het vestigen van vluchtelingen in onze samenleving is een
van de grootste uitdagingen waarmee West-Europa wordt geconfronteerd, evenals het
gebrek aan betaalbare woningen in hun hoofdsteden. Dit zelfbeheerproject beantwoordt
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deze uitdagingen op een manier die andere landen ook zouden moeten verkennen.” SY werkt
samen met verschillende partners in dit project, zoals De Key, Gemeente Amsterdam,
stadsdeel Nieuw-West en Vluchtelingenwerk Nederland.

Social media-bereik:

● Facebook: eind 2017 had de pagina van SY  4.463 likes, eind 2018 stond de teller op 6.785
likes. Dit betekent een verhoging van 52%.

● Reikwijdte laatste drie publicaties: 390 personen, 264 personen en 168 personen

Overzicht artikelen:

● Januari 2018: Artikel op de website van Startblok Riekerhaven
https://startblokriekerhaven.nl/startblok-6-0/

● Mei 2018: Artikel in Het Parool
https://www.parool.nl/amsterdam/smakelijke-bevrijdingsmaaltijd-lieve-amsterdammers~a4
597248/
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2. Toekomst

2019 staat in het teken van het opschalen en verdiepen van onze huidige werkzaamheden. Het
afgelopen jaar is er een laagdrempelig inlooppunt in de wijk gerealiseerd. De locatie hiervoor is de
kantine van de handbalvereniging Westsite bij Startblok Riekerhaven. 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.

In 2019 willen we deze positief ingezette weg voortzetten en verder uitbouwen.

2.1 Uitdagingen voor 2019

Door een brugfunctie tussen statushouders, gemeente, welzijnsorganisaties en bedrijven te vervullen
en hierbij onze kennis van - en rapport met de doelgroep in te zetten, helpen we statushouders om
op een meer duurzame wijze te integreren. Belangrijk aandachtspunt is hierbij het vinden van lange
termijn oplossingen in plaats van het boeken van korte termijn resultaat. Voor 2019 zijn er een aantal
specifieke aandachtspunten, waaronder het begeleiden van vrouwelijke statushouders en aandacht
voor schuldenproblematiek. SY zal dit doen, zoals altijd, in samenspraak met Gemeente Amsterdam
en ketenpartners op locaties.

2.2 Te bereiken resultaten in 2019

Wij gaan de volgende resultaten bereiken;
- 400 statushouders bereiken met coaching, begeleiding en bemiddeling;
- 50 statushouders begeleiden naar werk;
- 4 activiteiten organiseren waarbij gemiddeld 240 personen zijn bereikt;
- 10 nieuwe rolmodellen/peer supporters mobiliseren;
- 10 statushouders doorverwijzen naar specialistische zorg;
- 75 Eritrese vrouwen begeleiden met coaching, begeleiding en bemiddeling.

3. Organisatie

Naam organisatie: Stichting Ykeallo
Adres: Baden Powellweg 102

1069 LK te Amsterdam

Kvk nummer: 67311326
E-mail: info@stichting-ykeallo.nl
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3.1 Bestuur

De bestuursleden zijn onbezoldigd. . Zij ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

Voorzitter: mevr. Carinne (Carrie) van der Kroon
Penningmeester: mevr. Caroline Hoefsloot

3.2 Medewerkers 2018

Mek Ykeallo is de motor achter en het gezicht van SY. 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.

Saba Ghebzeselasie ondersteunt Mek bij de coördinatie van de uitvoer van het project. Ze vervult
zelf ook de begeleiding bij een deel van de activiteiten. Daarnaast is ze een belangrijk aanspreekpunt
voor beheerders en ambassadeurs. Saba richt zich specifiek op de vrouwelijke statushouders vanuit
haar eigen kennis en kunde.

Annelies Bontjes ondersteunt Mek en Saba bij de coördinatie van de uitvoer van het project. Ze is
verantwoordelijk voor verschillende administratieve taken ten aanzien van het project, waaronder
het schrijven van fondsaanvragen, rapportages en evaluaties. Daarbij ondersteunt ze bij de
organisatie van verschillende activiteiten, zoals een voetbaldwedstrijd, feest of eetavond. Ze
onderhoudt contact met het beheerteam van Startblok Riekerhaven.

John X ondersteunde in 2018 Mek voor enkele maanden als medewerker. Daarvoor was hij toegewijd
vrijwilliger en beheerde hij de kantine in Riekerhaven. In december 2018 nam John afscheid van de
stichting in verband met een ander baanaanbod.

Margriet Wesselink verzorgt de communicatie voor de stichting. Zij houdt onder andere de website
en sociale media bij.

4. Jaarrekening : Zie los Jaarrekening document.
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