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BUURTPLATFORMPLAN 
F/D-BUURT & VOGELTJESWEI 
 
 
 
 
 

 
 
 
Introductie 
In januari 2022, na de bekendmaking van de verdeling Buurtbudgetten voor Bijlmer-centrum meldde 
AnneMarie Tiebosch van stichting Shain Foundation zich als penvoerder Buurtbudget voor de F/D-
Buurt.  Shain Foundation is immers al vele jaren een actieve bewonersorganisatie, met goede 
contacten en een buurtnetwerk. Gebiedsmakelaar Vanessa Leider reageerde positief en liet weten 
dat Vogeltjeswei en de F/D-buurt samen zullen optrekken in de verdeling van dit buurtbudget.  
 
Visie en Missie Shain Foundation 
De Shain Foundation speelt al meer dan 15 jaar een belangrijke rol in het stimuleren van muzikale 
talentontwikkeling en het opzetten van een creatief buurtnetwerk in de F/D-buurt in Amsterdam 
Zuidoost. Het bestuur van de Shain Foundation vindt dat de leefomstandigheden van de bewoners 
van deze buurt veiliger, duurzamer en socialer moeten worden. De sociale cohesie moet versterkt 
worden. Door middel van buurtinitiatieven inspireren wij de bewoners om hun creatieve talenten te 
ontwikkelen. Wij bieden ze de middelen om hun eigen buurt leefbaarder te maken. Wij geloven in 
samenwerking als middel en als doel, daarom betrekken wij kinderen, jongeren, senioren, en 
creatieve professionals uit de buurt bij het opstellen en uitvoeren van onze ambities.  
De doelstelling van de Shain Foundation is om bewoners van de F/D-buurt in Bijlmer centrum dichter 
in contact te brengen met elkaar en hun omgeving en het leven veiliger, socialer, duurzamer en 
creatiever te maken. Om dit te bereiken worden bewoners gestimuleerd om creatieve talenten te 
ontwikkelen en door aan hen kansen te bieden welke niet vanzelfsprekend zijn in de buurt. 
 
Onze ambitie is om bewoners van de F/D-buurt in Amsterdam Zuidoost in contact te brengen met 
elkaar en de buurt om zo hun creatieve ontwikkeling te stimuleren en hun toekomstperspectieven te 
verbeteren. Door duurzame en creatieve projecten voor en samen met de bewoners te organiseren 
verbeteren wij de sociale cohesie. Dit bewerkstelligen wij door het organiseren van projecten vanuit 
onze vier fysieke locaties in de F/D-buurt: www.shainfoundation.nl  
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● Studio Kabba, Florijn 43, 
-ontwikkeling van muzikale en andere audio gerelateerde vaardigheden (podcast, radio, 
geluidskunst).  
● Stadsmoestuin Groene Vingers, aan de waterloop Meander, 
- vergroening en verduurzaming van de buurt en de bewoners 
● Creatief Buurtlokaal Aanwezig & Bezig, Patrice Lumumbastraat 5-7, 
- ontwikkeling van creatieve vaardigheden voor en door buurtbewoners.   
● Mama Florijn: Made in Zuidoost, Placemaking op de kop van de Florijn-noord 
- groenpunt, spelen en ontmoeten, flatkrant, kunst en buurtparticipatie 
 
Deze locaties worden aangevoerd door Shain Foundation, welke verantwoordelijk is voor de 
programmering, in lijn met onze visie. Daarom organiseren wij onze projecten op twee manieren: 
1. De eerste is een specifieke programmering per locatie zoals eerder beschreven.  
2. De tweede is een programmering voor de Shain Foundation wiens activiteiten meer dan één 
locatie betrekken, en welke ook buiten deze locaties kunnen plaatsvinden. Dit zijn bijvoorbeeld 
buurtevenementen, het maken en plaatsen van kunstobjecten, het creëren van groene oases in de 
buurt en in het kader van het penvoerderschap Buurtbudget is hier het mobiliseren en oprichten 
van Buurtplatform F/D-buurt & Vogeltjeswei aan toegevoegd. 
 
Huidige situatie 
F/D-Buurt & Vogeltjeswei 
De F/D-Buurt is een wijk in Bijlmer-centrum. De ‘F’ staat, net zoals in de andere buurten in het 
stadsdeel, voor de eerste letter van de straatnamen. In de F-buurt gaat dit om de namen van 
flatgebouwen: Florijn, Fleerde en Frissenstein.  In de D-Buurt zijn dit Daalwijk en Develstein. 
De waterloop Meander vormt de grens tussen de F- en D-Buurt. 
De wijk is gelegen tussen de dreven: Bijlmerdreef, Dolingadreef, Daalwijkdreef en de Gooiseweg. 
Vogeltjeswei ligt tegenover de F-Buurt aan de Gooiseweg aan de overkant van de verhoogde 
Bijlmerdreef. 

F/D-Buurt & Vogeltjeswei liggen gunstig in de nabijheid van de Johan Cruyff ArenA, treinstation 
Bijlmer-Arena en diverse stedelijke vrijetijdsvoorzieningen zoals Pathé ArenA en de Ziggo Dome. Ook 
het winkelcentrum Amsterdamse Poort, het Nelson Mandelapark, onderwijsinstellingen als HES en 
ROC en de nabijheid van veel werkgelegenheid in de omgeving maken de F/D-Buurt & Vogeltjeswei 
een aantrekkelijke woonwijk.  

Deze buurt was ooit een van de meest verloederde buurten van de Bijlmer. Bij de vernieuwing van de 
Bijlmer (2001-2015) werd de oorspronkelijke hoogbouwwijk verbouwd tot een veelzijdig stedelijk 
gebied met een netwerk van straten waar hoog- en laagbouw elkaar afwisselen. Door de vernieuwing 
is het aantal sociale huurwoningen in het gebied flink gedaald. 
 

Meeste kinderen: 
F-Buurt: 3790 inwoners, Er zijn in totaal 1.625 huishoudens, waarvan 45% huishoudens met één of 
meer kinderen. 
Veel jongeren: 
D-Buurt: 2025 inwoners, 61% is tussen 15 en 24 jaar, Spinoza studentencampus 
Ouderen: 
Vogeltjeswei: 750 inwoners, waarvan meer dan 10% ouderen boven 65-jaar 
 
F/D-Buurt & Vogeltjeswei telt 6600 inwoners, verdeeld over 3600 huishoudens. 
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Gewenste situatie 
Meer verbinding en samenwerking door bewoners(groepen) 
Shain Foundation heeft in en rondom de flat Florijn reeds een netwerk opgebouwd dat bewoners van 
de F/D-Buurt dichter in contact brengt met elkaar en hun omgeving en het leven veiliger, socialer, 
duurzamer en creatiever maakt. Het mobiliseren en oprichten van Buurtplatform F/D-buurt & 
Vogeltjeswei, zoals dat nu gebeurt in het ontwikkelen van een buurtplatformplan/buurtbudget 
Model C, biedt mogelijkheden om deze aanpak uit te breiden en te activeren tot een buurt breed 
netwerk van (actieve) bewoners.  
Waardering voor talenten van bewoners 
Door samen te werken aan verbinding, verbetering, identiteit en communicatie van de buurt willen 
we zoveel mogelijk bewoners bereiken, leren kennen en met aandacht luisteren naar ieders ideeën 
voor het verbeteren van onze buurt 
Streven naar gelijkwaardigheid van kennis van de buurt 
Als Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei willen we gerespecteerd worden voor onze kennis van de 
buurt. We willen als volwaardige partij meedenken en meedoen met sociale en fysieke plannen en 
ontwikkelingen in onze buurt. Waar het mogelijk is doen we het zelf, of besluiten zelf welke expertise 
nodig is om onze buurt te verbeteren met plannen en projecten. 
 
Doelstellingen 
● Iedereen die aansluiting zoekt bij Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei prijzen om wat ze kunnen, 
waarderen 
● Mensen moeten niet verjaagd worden uit hun (huur)woning 
● Invloed op (ontwikkel)plannen voor F/D-buurt en Vogeltjeswei 
● Participatie paragraaf bij ruimtelijke ontwikkeling van de buurt 
● Onze kennis van de buurt is gelijkwaardig; we willen optreden als gelijkwaardige stakeholder in de 
ontwikkeling van onze buurt en dezelfde papieren en documenten kunnen inzien andere 
organisaties. 
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Kennismakingsgesprekken 
 
In de buurt hebben we elkaar veel te bieden. Voor het mobiliseren en oprichten van een 
Buurtplatform zullen we elkaar moeten kennen om meer samen te doen. 
Sinds het begin van dit project hebben de volgende kennismakingsgesprekken plaatsgehad. 
 
Societeit Vogeltjeswei 
Seniorencomplex aan de Bijlmerdreef beschikt over een collectieve ruimte waar buurtactiviteiten 
plaatsvinden. Rob Sendar faciliteert een wekelijks een koffie-inloop voor ouderen, waar informatie 
wordt gedeeld en informele gesprekken worden gevoerd. 
Oud leerkracht en buurtbewoner Gleone Linger-Rozendaal heeft een eigen stichting en maakt voor 
haar kinderactiviteiten gebruik van de collectieve ruimte. Aan de overkant van de Bijlmerdreef, op nr 
644 bevindt zich Zorgcentrum Cleofa, ook van deze ruimte maakt Mw Linger graag gebruik voor haar 
activiteiten. 
 
Wensen en ideeën: 
De heer Sendar vertelt dat veel ouderen hun buurtje nauwelijks verlaten en daarom vaak onbekend 
zijn met wat er zich verderop in Zuidoost afspeelt. Hij wil graag een verzorgde busreis organiseren en 
met ouderen door Zuidoost toeren om bezienswaardigheden en faciliteiten voor ouderen te zien en 
bezoeken. 
Mw Linger richt zich met haar kinderactiviteiten op aanpak van leesachterstand en culturele vorming 
van kinderen in de buurt. Ze wil kinderen graag een workshops aanbieden waarin ze zichzelf leren 
uiten door het schrijven of vertellen van een verhaal in diverse vormen. 
 
VVE Heart & Soul 
De bewoners van de complexen Baker en Davis en aan de Sean Mc Bridestraat en Milivan Djilasplein 
zijn verenigd in VVE Heart & Soul. De VVE is levendig is en wil verschillende projecten realiseren, 
zoals: zonnepanelen, laadpalen, sedumdak en ook het uiterlijk van de gebouwen. 
 
 
Wensen en ideeën: 
Wij kwamen in contact 
met Eric Bottse en Els 
Broekels, die vanuit VVE 
Heart & Soul met het idee 
kwamen om foto’s en 
achtergrondinformatie 
van de personen waar 
hun straten naar 
zijnvernoemd aan de 
gevels van hun flats te 
hangen. 
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Bewonerscommissie Daalwijk 
Daalwijk heeft een bewonerscommissie die regelmatig bij elkaar komt. De commissie bewaakt het 
sociale netwerk van flatbewoners en kan kleine hand en spandiensten verrichten. Het meest actuele 
probleem dat wordt besproken is parkeerproblematiek. Gratis parkeerbeleid maakt dat bewoners 
zelf geen parkeerplaats kunnen vinden.  De invoering van een blauwe zone per 1 oktober 2022 zal de 
parkeerdruk verminderen. 
 
Wensen en ideeën: 
Daalwijk beschikt niet over een collectieve ruimte, vergaderingen van de bewonerscommissie vinden 
daarom plaats in het kleine kantoortje van de complexbeheerder. Gebruik maken van de collectieve 
ruimten in buurflat Florijn zou een oplossing kunnen zijn. 
Bewoners klagen over het weinige groen rondom het gebouw, dat slechts aan 1 zijde bestaat uit 
grasveld, heg en enkele bomen. De moestuinbakken zoals op het veld van Mama Florijn zouden ook 
bij Daalwijk passen. Op verzoek van bewoonster Edi Garcia zijn er inmiddels 4 moestuinbakken 
geplaatst. 
 
VVE Meander 
De bewoners van de Chico Mendes 
en oneven zijde van de Nadezjda 
Mandelstamstraat zijn verenigd in 
VVE Meander. Vertegenwoordigers 
vergaderen maandelijks en gebruiken 
dan de collectieve ruimte van Florijn, 
nr. 38. De bewoners communiceren 
veelal via de buurtapp. Het verkeerd 
aanbieden van grofvuil bijvoorbeeld, 
wordt direct in de buurtapp 
becommentarieert.  
 
Wensen en ideeën: 
Belangrijkste speerpunt van VVE 
Meander is dat het groengebied van 
de F/D-buurt, aan de andere kant van 
het water tegenover de Chico 
Mendesstraat blijft zoals het is. Het is 
het recreatie-/sport-/wandel-
/rustgebied voor de bewoners. Het is 
de dagelijkse uitlaatplek voor honden 
van vele omwonenden en biedt een 
prachtig uitzicht zowel voor de 
buurtbewoners van 
eengezinswoningen als van de 
flatgebouwen er omheen.  
Ook willen ze graag omheinde 
moestuintjes aanleggen voor de 
bewoners en een hondenspeelplaats met speeltoestellen, zandbak en zwembad voor de vele honden 
in de buurt, zodat ze daar lekker kunnen ravotten en waarbij buurtbewoners tegelijkertijd met elkaar 
kunnen socializen. 
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Samani Menso is als bewoner lid van VVE Meander. Ze is woordvoerder voor vakbond FNV in de 
bouwsector en reist de wereld rond om kinderarbeid tegen te gaan voor FNV Mondiaal. 
Er zijn een aantal zaken waarin zij samen met de buurt wil optrekken: geluidsoverlast, rattenplaag, 
vernielingen in de openbare ruimte, onveilige speelplekken, wild parkeren, enz. 
Ze wil een aantal buurttafelsessies voorbereiden en modereren om bewonersquotes te verzamelen 
die worden gebundeld tot een poster- en bewustwordingscampagne voor onze buurt. 
   
VVE Futura 
Muriel Dalgliesh is voorzitter van VVE Futura, 43 koopwoningen aan grenzend aan Humberto 
Delgadoplein en aan de Nadezjda Mandelstramstraat.  De VVE  bezit een erf aan de voorzijde van de 
woningen dat weliswaar openbaar toegankelijk is maar wordt afgeschermd door een rij houten 
paaltjes en borden met ‘verboden voor onbevoegden’.   
 
Wensen en ideeën: 
VVE Futura wil graag bijdragen aan het vergroenen en verduurzamen van onze buurt door het 
plaatsen van een tuinkas voor het kweken en oogsten van exotische groenten en fruit en inzaaien 
van wilde inheemse bloemen, op hun semiopenbare terrein.  
Mw Dalgliesh is oud bestuurscommissie lid en stadsdeelvoorzitter in Zuidoost en beschikt over 
bestuurlijke en procesmatige kennis waarmee zij een gewenste adviesrol vervult in de oprichting van 
Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei.  
 
BC Florijn 
Jaap Jonker is sinds jaar en dag voorzitter van Bewonerscommissie Florijn, ook was de heer Jonker 
jarenlang lid van de overkoepelende Bewonersraad. Als een van de weinig resterende collectieve 
ruimten, zoals die in de oorspronkelijke Bijlmer-hoogbouw bestonden, beheert BC Florijn een 
collectieve ruimte Florijn 38.  
Naast de heer Jonker is ook Heero Viel al jarenlang lid van Bewonerscommissie Florijn. Viel woont 
reeds 52 jaar in de F-buurt en beschikt over een omvangrijk archief dat de geschiedenis van de buurt 
omvat. Heero Viel was tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 actief als 
bestuurscommissie in Zuidoost lid namens Groen Links.  
 
Wensen en ideeën: 
De collectieve ruimte Florijn 38 is sterk verouderd en mist voorzieningen.  De commissie wil zowel 
Florijn 38, als de bewonerscommissie zelf vernieuwen door zich te richten op de energietransitie en 
de collectieve ruimte renoveren tot gasloze modelkeuken en huiskamer, om bewoners te 
ondersteunen en motiveren mee te werken aan energiebesparende maatregelen in en rondom de 
gebouwen, en voor individuele huishoudens.   
 
De bewonerscommissie Florijn heeft in samenwerking met Hans Mooren van Stichting United Voices 
een wandelroute voor ouderen in de F/D-buurt & Vogeltjeswei uitgezet in 2019. Ouderen zouden 
dagelijks deze route kunnen wandelen voor de nodige beweging en sociale ontmoetingen. Door de 
Corona-pandemie is deze route nooit bewegwijzerd of voorzien van bankjes. Heero Viel wil dit 
project graag een doorstart geven. 
Ook zou de heer Viel graag experimenteren met de aanleg van een verticale tuin in of rondom de flat 
Florijn. 
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VVE Claus van Amsberg 
Gust de Wit is bewoner van de Claus van Amsbergstraat en oprichter van de inmiddels wat in 
geslapen kopers vereniging Claus van Amsberg. De heer de Wit klaagt vooral op eigen titel over het 
ontbreken van grofvuil beleid door management van Change=, een modern hoogbouwflat met 
studio’s voor jong werkenden op de kop van de Claus van Amsbergstraat.  
 
Wensen en ideeën: 
De Heer de Wit correspondeert geruime tijd over het vele grofvuil (matrassen, kasten, huisraad) dat 
dagelijks vuiloverlast bezorgt in de wijk. Het dagelijks achterlaten van grofvuil heeft ook een 
precedentwerking, en trekt negatief gedrag aan/ Vuil trekt vuil aan. Het bewijs van overtreden van 
regels is ruim en handhaven blijkt niet mogelijk. Een vacuumpers, waar bijvoorbeeld Our Domain in 
Diemen en Holendrecht (vergelijkbare bewonerspopulatie) over beschikt, zou een oplossing voor 
deze vuiloverlast kunnen bieden.  
De heer de Wit wil optrekken met het Bewonersplaform F/D & Vogeltjeswei en het gebiedsteam om 
met Change= in constructief gesprek te raken over oplossen van de grofvuilproblematiek in de wijk, 
veroorzaakt door Change=. 
 
Woongemeenschap Wijk 7 
Sinds 2011 is er in de F/D-buurt een broedplaats met woon- en werkunits, met kunstenaars, 
docenten én tuiniers. WIJK 7 heeft ook een moestuin en een bijenkast. De broedplaats kenmerkt zich 
door zijn sociale, educatieve en culturele karakter. Het is een plek voor exposities, stads tuinieren, 
concerten, jamsessies, filmavonden, workshops, meditatie avonden en feestjes. 
Onze contactpersoon voor Wijk 7 is Riska Wijchergangs.  Zij woont met haar gezin in Wijk 7 en is 
actief voor Stichting De Werkelijkheid en haar eigen stichting Blik Bijzonder. 
 
Wensen en ideeën: 
Riska en Nosrat zijn bewoners van Wijk 7 en als kunstenaars actief binnen stichting De Werkelijkheid. 
Met het project Mailart willen ze mensen die dreigen te vereenzamen op een creatieve èn veilige 
manier in samenwerking met professionele kunstenaars een zinvolle bezigheid geven. Ze willen hen 
een hart onder de riem steken en hen zichtbaar maken in de samenleving.  
Het lijkt ons wenselijk om Mailart binnen het netwerk van het Buurtplatform ook in F/D-Buurt & 
Vogeltjeswei te laten landen. 
 
 
Shain Foundation 
Stichting Shain Foundation werd in 2005 opgericht door AnneMarie Tiebosch, bewoner van de 
Kunstplint Florijn-noord. De stichting werd aanvankelijk opgericht om de muzikale nalatenschap van 
haar overleden man, Sierra Leoons reggae artiest Amara Kabba, voort te zetten.  In de loop der jaren 
werd deze ambitie uitgebreid met projecten die bewoners van de F/D-buurt in Amsterdam Zuidoost 
in contact te brengen met elkaar en de buurt om zo hun creatieve ontwikkeling te stimuleren en hun 
toekomstperspectieven te verbeteren. Door duurzame en creatieve projecten voor en samen met de 
bewoners te organiseren werkt Shain Foundation aan het verbeteren van de sociale cohesie. 
 
Stadsmoestuin Groene Vingers 
Opgericht door een bewonersinitiatief in 2013 op basis van permacultuur, met zes taartpunten waar 
aanvankelijk wisselteelt op werd bedreven. De tuin wordt collectief beheerd door een wisselende en 
groeiende groep buurtbewoners onder leiding van AnneMarie Tiebosch, de oprichtster. Er is een 
pipowagen, fruitbomen en een klein evenemententerreintje. 
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Wensen en ideeën: 
Groene Vingers is sinds de oprichting gegroeid tot een volwassen tuin met een grote rijkdom aan 
eetbare soorten bloemen, planten. Deze rijkdom in biodiversiteit biedt niet slechts buurtbewoners 
de mogelijkheid tot het telen van biologisch voedsel, de tuin voedt ook een groot aantal vogel- en 
insectensoorten. 
Binnen het stedelijke gebied is moestuin Groene Vingers een oase van rust en natuurlijke 
schoonheid. Helaas is de tuin voor minder validen slecht bereikbaar. De aanleg van een verhard pad 
naar de tuin zou gebruikers van rollator of scootmobiel de mogelijkheid bieden de tuin te bezoeken 
en te genieten van de natuurlijke rust en soortenrijkdom. 
 
Creatief lokaal Aanwezig & Bezig 
Aanwezig & Bezig is een buurtlokaal bij de flat Florijn-zuid, aan de Patrice Lumumbastraat. Je kunt er 
iets nieuws leren, buurtgenoten ontmoeten, informatie vragen en delen, bijkletsen, plannen maken. 
Het buurtlokaal is er ter bevordering van de sociale cohesie en verbetering van de buurt Florijn e.o. 
Het lokaal wordt ons ter beschikking gesteld door Woningstichting Rochdale en wordt beheerd door 
Shain Foundation. 
 
Wensen en ideeën: 

Het is onze missie om de jeugd, senioren en 
creatievelingen uit de F/D-buurt in contact te brengen 
met elkaar, de buurt en verschillende activiteiten in en 
rondom ons buurtlokaal. Samen werken we aan 
talentontwikkeling, sociale activering en verbeteren 
de lokale cohesie. 
Het concept Buurtmakers dat in Aanwezig & Bezig 
wordt toegepast heeft reeds een heel scala aan 
buurtmakers en nieuwe activiteiten opgeleverd.  
Wij bieden creatieve professionals uit de omgeving de 
mogelijkheid hun vaardigheden te delen met de buurt. 
Dit concept werkt en we hopen de lijst van 
buurtmakers uit te breiden door mee te doen aan de 
oprichting van een Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei. 
Wij faciliteren en heten nieuwe buurtmakers van 

harte welkom. Ook kunnen we een vindplaats zijn voor buurtmakers.  Zo heeft styliste Mériam Limon 
een succesvolle pop-up shop van gebruikte kleding ingericht en onlangs een prachtige lapjesdeken 
gemaakt met ouderen. Via ons gaat zij een kleurenworkshop geven in jeugd- en jongerencentrum 
Anansi. Of onze fietsenmaker van Hands on Amsterdam, die meegaat op route tijdens de 
Tuinenfietstocht van GroenplatVorm Zuidoost.  
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Mama Florijn 
Mama Florijn: Made in Zuidoost is het 
meest recente buurtproject van Shain 
Foundation, gestart in juni 2021. ‘Mama 
Florijn een onderzoek naar onszelf. De twee 
Florijn flats, staan in een vergeten hoekje in 
het hart van de Bijlmer. Het zijn authentieke 
Bijlmerflats, met een niet al te beste 
reputatie. Maar als je ons de kans geeft, 
laten we je zien hoe goed het met ons 
gaat.’   
Deze zomer was het tweede jaar van het 
Zomerprogramma op het Mama Florijn 
Terrein. Met tuinieren en 
natuurwandelingen, kunstworkshops, 
spelletjes, voetbal luchtattracties, muziek 
en BBQ was er voor jong en oud een zomer 
lang van alles te doen voor en door 
buurtbewoners. 
Ook was het Mama Florijn Terrein en de 
Mama Florijn Keet de locatie van de Buurttafelsessies, waar we wekelijks oude en nieuwe 
buurtmakers uitnodigden om kennis te maken met elkaar en te werken aan gezamenlijke ideeën 
voor het verbeteren van onze buurt. 
 
Wensen en ideeën: 
Naam en beeldmerk van Mama Florijn doen het goed, het levert ons veel waardering op van 
bewoners, organisaties en lokale media. Sinds de start van het project heeft een team van Florijn 
professionals vier Mama Florijn Flatkranten gemaakt met prachtige verhalen van de flatbewoners. De 
kranten worden huis-aan-huis verspreid in Florijn en de laagbouw eromheen en zijn ook op onze 
website www.mamaflorijn.nl te vinden. De Flatkrant is inmiddels een beproefd concept en leent zich 
uitstekend om door te groeien tot Buurtplatformkrant voor F/D-buurt & Vogeltjeswei. 
 
Op het Mama Florijn Terrein is vorig jaar een strook gras schoongemaakt om wilde bloemen in te 
zaaien. Het is een mooi strook met voedsel voor bijen en vlinders en vormt bovendien een 
natuurlijke barrière voor de spelende kinderen met het fietspad. Deze strook wordt in september 
verbreed en opnieuw ingezaaid, maar deze bloemenstrook zou ook verlengd kunnen worden, de F/D-
buurt in. 
 
Purrel Frankel is een gepensioneerd profvoetballer en woont met zijn gezin aan de Chico 
Mendesstraat.  Net als vorig jaar was hij ook deze zomer actief met het verzorgen van voetbalclinics 
op het Mama Florijn Terrein. De kinderen kunnen het heel goed vinden met ‘Meester Purrel’ en wij 
zijn blij dat sportief spel van Purrel net zoveel aandacht krijgt als een stevige pot voetbal. We willen 
Meester Purrel en de kinderen bij elkaar houden door iedere vakantie voetbalclinics te organiseren. 
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Creatieve Buurttafelsessies 
 
‘Om ervoor te zorgen dat je als buurtbewoner invloed kunt uitoefenen op wat er in jouw buurt 
gebeurt is het belangrijk dat je je als buurt organiseert. 
Daarom hebben wij tijdens het zomerprogramma van Mama Florijn iedere donderdag 
buurttafelsessies gepland waarin we focussen op- en plannen gaan uitwerken die onze buurt 
verbeteren. 
 
Er gebeuren veel goede dingen in onze F/D-Buurt & Vogeltjeswei, maar er zijn ook veel zaken die 
beter kunnen op het gebied van bijvoorbeeld parkeren, beter wonen, spelen, afval, ongedierte, 
energie besparen, enz. 
Het doel van de creatieve buurttafelsessies is om ideeën om te zetten in plannen die bewoners zelf 
gaan uitvoeren met ondersteuning van Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei (in oprichting). 
 
We nodigen u van harte uit om mee te doen aan de buurttafelsessies, zodat ook uw stem gehoord 
wordt en aan de slag kunt met het verbeteren van onze buurt. Wilt u meedoen met de sessies of zich 
aanmelden voor het Buurtplatform, kom dan langs in de keet van Mama Florijn'. 
 
U kunt ons ook via email bereiken: hallo@mamaflorijn.nl 
Of bellen naar AnneMarie: 06 40769826 
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Met de kennismakingsgesprekken hebben we getracht een representatief beeld te schetsen van 
bewonersorganisaties in de F/D-Buurt & Vogeltjeswei. De wensen en ideeën die hier genoemd 
werden hebben we vertaald naar thema’s: 
● Groen en duurzaam 
● Buurtidentiteit 
● Ontmoeten en bewegen (kinderen/ouderen) 
● Communicatie/infrastructuur 
● Organisatie en ontwikkeling Buurtplatform  
Met de creatieve buurttafelsessies hebben we ideeën van de verschillende bewonersorganisaties 
zoveel mogelijk gebundeld om per thema kennis te maken met elkaar en deze thema’s om te zetten 
in plannen die bewoners zelf gaan uitvoeren met ondersteuning van Buurtplatform F/D & 
Vogeltjeswei. 
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GROEN EN DUURZAAM 

 
Waardering voor ecologische waarden F/D-Groengebied 
Van tijdelijk groen naar structureel groen in de buurt 
Wanneer je de plattegrond bekijkt van de F/D-Buurt & Vogeltjeswei dan valt de strook aan de 
waterloop Meander, op de grens tussen de F- en D-Buurt, op als enige groengebied in de wijk. Dit 
groengebied met waardevolle kenmerken als ecologische zone, biodiversiteit, luchtkwaliteit, 
hittestress opvang, wateropvang, rust en ontspanning in een kalme en natuurlijke omgeving heeft 
echter de status ‘Tijdelijk’. Stadsmoestuin Groene Vingers bijvoorbeeld, de permacultuurtuin waar 
door bewoners van Florijn en Daalwijk, sinds 2013 ‘tijdelijk’ wordt getuinierd, heeft baat bij het 
waarderen van de ecologische waarden die deze tuin toevoegt aan de omgeving. De tuin en groene 
omgeving dragen bij aan onderwijs en respect voor de natuur omdat de kinderen van de 
International Community School Southeast en BSO Blokkenhut er ook gebruik van maken. 
 
IJveren voor een structurele status van dit F/D Groengebied en het vinden van meer samenhang van 
het groen en groenactiviteiten in onze buurt raakte de gemoederen het meest tijdens de 
buurttafelsessies. Om het F/D-Groengebied en alle overige stadsgroen in F/D-Buurt & Vogeltjeswei 
zorgvuldig te beheren en beschermen, handhaven en verstevigen van ecologische verbindingen in 
onze buurt willen we als Werkgroep Groen in het komende jaar de volgende plannen realiseren: 
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Ecologisch onderzoek naar Flora en Fauna  
Mirjam Aalbers, bewoner van Wijk 7, is natuur en dierendocent en heeft een eigen bedrijf De 
Gouden Vijver. Wij willen graag dat zij onderzoek doet naar de Flora en Fauna en paddenstoelen in 
de F/D-Buurt, met name in het F/D-Groengebied. Naast een uitgebreide soortenbeschrijving maken 
ook gesprekken met een stadsecoloog, vissers uit de buurt, hondenbezitters en sleutelfiguren 
onderdeel uit van dit onderzoek.  
Dit onderzoek, waar we ook schoolkinderen van de Int Community School en Klaverblad zullen 
uitnodigen om deel te nemen, zal ons een waardevol stuk opleveren waarin elk item van een 
subgroep als volgt beschreven worden:  
-Nederlandse naam:  
-Latijnse naam:  
-Veel voorkomend/ minder voorkomend  
-Beschermd/ niet beschermd  
-Educatieve waarde  
-Foto’s  
-Bronvermelding indien van toepassing 
 
Camgane ontwikkeling ‘De waarden van F/D-Groengebied’ 
Florijnbewoners Jeffrey Croese en Sara Mattens vormen samen creatieve studio Vinger.nl. Zij maken 
de communicatiemiddelen voor Mama Florijn, zoals het logo en opmaak van de Flatkranten. Jeff en 
Sara voelen zich als makers en bewoners zeer betrokken bij ontwikkelingen in de buurt en willen het 
veldonderzoek en resultaten van het Ecologisch onderzoek naar Flora en Fauna vertalen in een 
informatie en bewustwordingscampagne ‘De waarden van F/D-Groengebied’. 
Vinger.nl heeft veel ervaring in strategisch denken en voorbereiden van mediacampagnes. Zij kunnen 
met de Werkgroep Groen o.a. een presentatie, visuals, banners en content voor de social media 
ontwikkelen.  
 
Moestuintjes voor Daalwijk en Chico Mendesstraat 
Zoals eerder genoemd wordt door de bewoners van de F/D-
Buurt reeds geruime tijd getuinierd in Stadsmoestuin Groene 
Vingers. Ook Wijk 7 heeft een openbare moestuin die door 
Carla Piar van Stichting ‘Geef Kinderen een voorsprong’ wordt 
beheerd. Sinds vorig jaar staan op het terrein van Mama 
Florijn 12 moestuinbakken en heeft Edi Garcia dit voorbeeld 
gevolgd om ook bij haar flat Daalwijk 4 moestuinbakken te 
laten plaatsen.  
Deze bewonersinitiatieven bieden onze buurt een natuurlijk, 
gezond en groen aanzicht en motiveert andere bewoners om 
ook te starten met moestuinieren en meer moestuintjes aan 
te leggen. Zo zijn Anna-Karina Wielzen en Cordelia Henry 
namens VVE Meander ook gestart met het realiseren van 
moestuintjes voor de bewoners van de Chico Mendes- en 
Nadezjda Mandelstamstraat. Wij moedigen dit aan, omdat je 
als stadstuinier veel plezier beleeft wanneer je met je handen 
in de aarde wroet, je oogst trots kan delen met je buren en 
zaadjes ziet uitgroeien prachtige bloemen.   
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Al deze groene buurtinitiatieven bij elkaar vormen een basis van groene kennis en ervaring om 
nieuwe initiatieven te ondersteunen en begeleiden. Het verzamelen en verbinden van deze kennis en 
kunde van groen in de buurt zien wij als een taak van Buurtplatorm F/D & Vogeltjeswei.  
 
Tropische plantenkas op Humberto Delgadoplein 
Muriel Dalgliesh van VVE Futura heeft ons het plan gepitcht om een tropische plantenkas te plaatsen 
op het eigen terrein van de VVE op het Humberto Delgadoplein. Een ‘tuintje onder glas’ maakt het 
mogelijk om bijvoorbeeld Surinaamse groenten als sopropo, tajerblad, pepertjes, kousenband, 
antroewa, en bitawiri zonder bestrijdingsmiddelen te telen. Maar ook bekendere gewassen zoals 
paprika, komkommers en tomaten doen het goed in een kas.  
Ook dit initiatief juichen we toe en hebben contact gelegd met Florijn bewoner en ervaren tuinder 
Petra Ponte, die in de Venserpoldertuin reeds een productieve tropische plantenkas beheert. We 
kunnen van elkaar leren in de buurt en naast het bevredigende werk van tuinieren levert het 
verbouwen van populaire tropische groenten een belangrijk statement voor duurzaamheid: 
biologisch en lokaal! 
 
Hangende tuin bij Florijn 
Buurtbewoner en historisch geheugen van de buurt, de heer Heero Viel, wil graag een bijdrage leveren met een 
experiment om bij de flat Florijn een hangende tuin te realiseren. Tijdens de creatieve buurttafelsessies is hij 
voorgesteld aan Florijn bewoner en kunstenaar Bea MacMahon. Zij is bereid om samen met Heero te 
onderzoeken met welke recyclede materialen een verticale tuin gebouwd kan worden die tevens hemelwater 
opvangt, als moestuin gebruikt kan worden, fijnstof filtert uit de lucht en het leefgebied van bijen, vlinders en 
hommels uitbreidt. Wij geven hen graag de gelegenheid de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken en uit te 
voeren. Tijdens de buurttafelsessies zullen we dit proces volgen.  
 
 

 
 
 

PLAN Budget
Ecologisch onderzoek naar Flora en Fauna € 5.000,00
Ontwikkelen mediacampagne ‘Groengebied F/D-Buurt moet blijven’ € 5.000,00
Moestuin Chico Mendesstraat € 5.000,00
Moestuinbakken Daalwijk € 1.000,00
Tropische plantenkas op Humberto Delgadoplein € 5.000,00
Hangende tuin bij Florijn € 1.000,00

Totaal € 22.000,00
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BUURTIDENTITEIT 
Geef straten een smoel 
Van een Buurtidentiteit voor de 
F/D-Buurt & Vogeltjeswei is nog 
nauwelijks sprake.  F/D-Buurt is 
de meesten van ons bekend, 
maar spreekt niet tot de 
verbeelding omdat er geen 
verbindende activiteiten 
plaatsvinden.  Bovendien ligt de 
wijk Vogeltjeswei door de 
verhoogde Bijlmerdreef fysiek 
gescheiden van de rest van de 
buurt. We moeten er allemaal 
aan wennen dat we samen één 
buurt vormen. 
Het mobiliseren en oprichten 
van een Buurtplatforrm F/D & 
Vogeltjeswei, zoals we nu doen 
bij het invullen van het 
buurtbudget, biedt kansen.  
Voor de buurttafelsessie over 
Buurtidentiteit hebben we de 
mensen van Heart and Soul en 
Woongemeenschap Wijk 7 
uitgenodigd. Op de kaart vind je 
beide locaties in uiterste hoeken 
van de onze buurt en zouden ze 
elkaar misschien niet snel 
vinden. Qua ideeën en expertise 
ligt die verbinding weliswaar 
meer voor de hand.  

Die verbinding ligt bij de namen van de straten in de F-Buurt, die verwijzen allemaal naar 
vrijheidsstrijders. VVE Heart & Soul werkt aan een plan om borden te plaatsen met informatie over 
Sean Mac Bride en Milan Djilas, de straatnamen waar de gebouwen van Heart & Soul aan liggen.  
De mensen van Wijk 7, werkzaam voor Stichting De Werkelijkheid, hebben elders in Zuidoost al eens 
gevelstenen geplaatst. Gevelstenen waren in het oude Amsterdam als uithangborden. Je kon zien 
wat voor ambacht of bedrijf op die plek gevestigd was. Met het plaatsen van nieuwe gevelstenen 
toonden de kunstenaars van Wijk 7 de bijdrage van migrantenondernemers aan de samenleving in 
Zuidoost. 
Deze buurttafelsessie doet zijn werk, er wordt door meerdere buurtpartijen nagedacht over een 
nieuw buurtproject met de straatnamen van Vrijheidsstrijders als inspiratiebron. Om meer 
onderzoek te kunnen doen en ideeën te laten rijpen wordt besloten om gezamenlijk een 
Vrijheidsmaaltijd te organiseren in de F/D-Buurt & Vogeltjeswei, op 5 mei 2022, om een gevoel van 
samenhang en buurtidentiteit te versterken. 
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Vrijheidsmaaltijd bij het Monument van de Liefde 
De Nadezjda Mandelstamstraat is één van de vele straten in de F-Buurt die vernoemd zijn naar 
vrijheidsstrijders en helden die hun leven inzetten voor de rechten van de mens of politieke 
transformaties in hun land. 
Nadjezjda Jakovlevna Mandelstam (1899-1980) was een Russische auteur en echtgenote van Osip 
Mandelstam. Mandelstam groeide op in een Joodse familie in Kiev, waar ze kunstgeschiedenis 
studeerde. In 1921 huwde ze met Osip Mandelstam. Osip werd in 1934 gearresteerd en samen met 
Nadjezjda verbannen vanwege zijn epigram met een voor Stalin beledigende inhoud. Na Osips tweede 
arrestatie en overlijden in een doorvoerkamp in 1938 leidde Mandelstam een zwervend bestaan om 
arrestatie te voorkomen, waarbij ze regelmatig van adres en baan wisselde. Ze zag het als haar 
levenstaak de poëzie van Osip te bewaren voor het nageslacht. 
Ze leerde daarvoor het oeuvre van haar man uit haar hoofd. De Amsterdamse Kunstenares Hanneke 
de Munk maakte een bronzen standbeeld ter ere van Osip en Nadezjda dat bij de Universiteit van 
Sint-Petersburg staat. Sinds 2016 staat er een replica van het beeld, ‘Het Monument van de Liefde’, in 
de Nadezjda Mandelstamstraat. 
 

Wij willen graag dat wij, buurtbewoners meer gaan 
houden van een prachtig monument als dit ‘Monument 
van de Liefde’ in onze wijk. Bovendien zijn alle straten, 
hofjes en plantsoenen in de F-Buurt vernoemd naar 
vrijheidsstrijders en mogen we trots zijn dat we in een 
‘vrijheidsbuurt’ wonen. 
Daarom is het nu tijd dat wij als bewoners elkaar beter 
leren kennen en tradities toevoegen aan ons leven in 
onze buurt. Een vrijheidsmaaltijd op 5 dinsdag 5 mei 
2020 bij het Monument van de Liefde zou een mooie 
traditie kunnen worden als schoolkinderen en 
bewoners samen aan tafel zitten, eten, drinken en 
gedichten voordragen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gedrag kritisch en bewustmakende postercampagne 
Samani Menso woont met haar gezin in de Nadezjda 
Mandelstamstraat, is werkende moeder van jonge kinderen en 
welbespraakt als FNV-vakbondsvrouw. Zij wil haar deskundigheid 
inzetten voor onze buurt met de introductie van een doordachte 
postercampagne. In een aantal buurttafelsessies gaan we na wat 
ons ergert aan onze buurt en hoe we onze ergernissen kunnen 
omzetten in positieve actie. Hoe kunnen we anderen bereiken of 
aanspreken op hun gedrag en wat kunnen we zelf doen om bij te 
dragen aan een schoon, heel, veilige, respectvolle buurt?  
Onze ervaringen, bevindingen en nieuwe inzichten zullen we 
vertalen in quotes en pakkende slogans en deze verwerken tot 
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een postercampagne, typisch voor F/D-Buurt & Vogeltjeswei. Overal in de buurt zullen deze posters 
zichtbaar zijn, achter onze ramen maar ook in abri’s en vrije plakzuilen. Deze gedrag kritisch en 
bewustmakende postercampagne zal ons gevoel van samenhang en buurtidentiteit versterken. 
 
Ludieke aanpak vuilproblematiek  
Gust de Wit is bewoner van de Claus van Amsbergstraat en wil de directie van Change= 
verantwoordelijk houden voor het vele grofvuil dat dagelijks wordt gedumpt op het Elisabeth Cady 
Stantonplein. Deze problemen zijn vergelijkbaar met het vele grofvuil rondom studentencampus 
Spinoza, in de D-Buurt. Studenten en jong werkenden verhuizen vaak waardoor er steeds huisraad 
gedumpt wordt. Ook de bewoners van Heart & Soul hebben laten weten overlast te ervaren van het 
vele grofvuil dat op ieder moment op straat wordt gezet. 
Wij willen als Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei samen optrekken tegen diverse vormen van 
vuiloverlast.  Naast handhaving en repressieve maatregelen willen we een aantal ludieke 
bewonersacties en vooral out-of-the-box leren denken middels een begeleidende workshop van 
Cascoland (Art as a tool to make change happen). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN Budget
Geef straten een smoel € 1.000,00
Vrijheidsmaaltijd € 5.000,00
(Poster)campagne respectvolle buurt € 5.000,00
Ludieke aanpak vuil problematiek € 3.000,00

Totaal € 14.000,00
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ONTMOETEN EN BEWEGEN  
 
KINDEREN 
 
Express yourself! Verhalen Fabriek 
De Express Yourself! Verhalen Fabriek is een initiatief om kinderen en jongeren kennis te laten 
maken met verhaaltechnieken om hun zelfexpressie te stimuleren. 
Wat 
Met dit initiatief willen we jongeren de mogelijkheid bieden om hun eigen verhaal naar buiten te 
kunnen brengen. Het maakt niet uit of dit fictie of non-fictie is; door het brainstormen, schrijven, en 
lezen krijgen de jongeren de kans om nieuwe dingen te leren. Zowel over zichzelf als over anderen. 
Deze aanpak is gebaseerd op de 'thinking through making' methode. Dit is een techniek die het 
opdoen van kennis stimuleert door zich te richten op maken, bouwen, en/of creëren. Thinking 
through making heeft zijn wortels in de designwereld en wint steeds meer populariteit in 
wetenschappelijke kringen omdat het bredere mogelijkheden biedt om kennis te verwerven. 
Hoe 
De Verhalen Fabriek vindt één keer per week plaats met een vaste groep kinderen. Met deze 
lessenreeks willen we de kinderen van buurtlokaal Aanwezig & Bezig samenbrengen met de kinderen 
die deelnemen aan de activiteiten van Gleone Linger in Vogeltjeswei.   
We vinden dit een mooi project om groepen buurtkinderen mee samen te brengen omdat het 
verbeteren van taalvaardigheden en het stimuleren van zelfexpressie voor onze kinderen buurt 
breed aandacht verdient.  
 
Voetbalclinics 
Goed bezocht en best gewaardeerde activiteit van het 
Mama Florijn zomerprogramma zijn de wekelijkse 
voetbalclinics van Purrel Frankel. Hij voetbalde 20 jaar 
lang bij De Graafschap, Telstar en Vitesse en deelde 
daarna zijn talent en ervaring bij voetbalclub Duno om 
van vierde klasse tot hoofdklasser op te klimmen.  
Ook in onze buurt geeft Purrel voetballes, maar legt 
daarbij de nadruk om sportief spel. Hij leert de 
kinderen hoe je positief en met respect handelt in 
competitie en verliezen is net zo knap als winnen, 
wanneer je eerlijk speelt.  
Purrel en wij vinden deze voetballessen heel belangrijk 
en vinden het fijn dat we dit kunnen aanbieden, maar 
alleen de zomervakantie is niet voldoende. We willen 
gedurende het jaar tijdens iedere vakantie een 
voetbalclinic aanbieden. Dit gebeurt buiten op het 
Mama Florijn Terrein, maar kan ook indoor worden 
georganiseerd in de vorm van een Playstation 
voetbaltoernooi. 
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OUDEREN 
 
Mailart Beeldende kunstproject 
Eenzaamheid onder ouderen in Amsterdam neemt schrikbarende proporties aan. Het is een hoge 
prijs die mensen betalen voor het ouder worden. Volgens de Amsterdamse gezondheidsmonitor van 
de GGD komt in Amsterdam Zuidoost en Amsterdam Noord de meeste eenzaamheid voor. 
Vanuit Wijk 7 willen we het beeldende kunstproject Mailart uitrollen over de F/D-Buurt en 
Vogeltjeswei. Vindplaatsen zijn buurtlokaal Aanwezig & Bezig, Florijn 38 en ouderen sociëteit 
Vogeltjeswei. Het project biedt ouderen een unieke ervaring door hen te koppelen aan een 
kunstenaar die hen een onaf werk aanbiedt dat gezamenlijk tot een kunstwerk wordt gemaakt. 
Deelnemers aan het project geven aan sinds lange tijd niet meer zo geconcentreerd met iets bezig te 
zijn geweest wat veel voldoening geeft en dat de samenwerking met de kunstenaars de dagen 
aangenamer te maken. 
 
Gasloze keuken en huiskamer voor de buurt 
Renovatie van de collectieve ruimte Florijn tot gasloze modelkeuken en huiskamer hoort zeker bij het 
Thema Groen en Duurzaam. Omdat ‘ontmoeten’ ook een grote component is van de 
veranderplannen van de Bewonerscommissie Florijn bespreken we het hier. 
 
Een bewonersruimte met een gasloze keuken zal worden gebruikt om bewoners kennis te laten 
maken met koken op inductie. De gebouwen Florijn en Daalwijk zijn al decennialang aangesloten op 
het warmtenet, maar ieder appartement beschikt ook over een gasaansluiting, alleen voor het koken 
op een gasfornuis. BC Florijn hoopt met de inrichting van een gasloze keuken voor de buurt en 
eenvoudige ingrepen als glas- en radiatorfolie, isolerende tocht strips, slimme meters, 
waterbesparende kranen de bewoners van de hoogbouwflats Florijn en Daalwijk te ondersteunen 
om minder energie te gebruiken. Hierbij wordt ook samengewerkt met !Woon, Co-Force en 
Rochdale. 
Naast de keuken wordt ook een huiskamer met name voor de buurt ingericht, daarvoor is een 
sfeervolle zitruimte nodig, wifi-aansluiting en sfeervolle led-verlichting. De bewonersruimte wordt 
beter geschikt gemaakt als ontmoetingsruimte voor oudere flatbewoners, die er terecht kunnen voor 
koffie en een praatje, spelletjes, koken, samen eten en het delen van informatie. 
 
Tour de Bijlmer  
Rob Sendar houdt wekelijks een koffie-ochtend voor ouderen in Sociëteit Vogeltjeswei. Het is 
jammer dat veel ouderen de buurt nauwelijks uitkomen, maar slechts om naar de markt te gaan of 
naar de dokter. Om de wereld van ouderen te openen wil Rob een busreis organiseren, ‘Tour de 
Bijlmer’. Met een touringcar vol ouderen wil de heer Sendar de Johan Cruyff-Arena, ‘De boom die 
alles zag’ bij het monument van de Bijlmerramp, Driemond en Weesp en Amstel III bezoeken. Deze 
tour biedt ouderen een dagje uit in eigen stad waarmee ze Zuidoost beter leren kennen. 
 
Wandelroute/bankjes ouderen 
Ouderen willen graag wandelen maar durven dat niet wanneer en geen of te weinig bankjes of 
zitplaatsen te vinden zijn op de route naar bijvoorbeeld het winkelcentrum. Toch is het heel 
belangrijk dat ouderen zelf hun boodschappen doen, voor een dagelijkse wandeling en een praatje 
bij de groenteboer. De heer Viel heeft al eens samen met stichting United Voices veilige 
wandelroutes van de F/D-buurt naar de Amsterdamse Poort uitgestippeld. Deze routes zouden 
herkenbaar moeten worden met bewegwijzering en voldoende bankjes op de route. 
We willen hier als Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei graag mee aan de slag. 
 



 

 
TALENT EN BUURTONTWIKKELING 

Telefoon: 06-40769826 | E-mail: info@shainfoundation.nl | Website: www.shainfoundation.nl IBAN: 
NL58INGB0001303820 | BIC: INGBNL2A | KvK: 34237407 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN Budget

Express Yourself! Verhalen Fabriek € 5.000,00
Voetbalclinics € 5.000,00
Mailart € 5.000,00
Gasloze buurtkeuken Florijn € 5.000,00
Inrichting woonkamer Florijn € 2.000,00
Tour de Bijlmer € 1.800,00
Wandelroute/bankjes ouderen € 4.000,00

Totaal € 27.800,00
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COMMUNICATIE/INFRASTRUCTUUR 
 
Van een Buurtidentiteit voor de F/D-Buurt & Vogeltjeswei is nog nauwelijks sprake. Ook is het 
Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei nog niet geland in de buurt. Met alle verzamelde plannen voor het 
Buurtbudget en volgende stap, de uitvoering daarvan, komt er veel informatie om met de buurt te 
delen. We willen alle actieve buurtbewoners voorstellen, zoveel mogelijk informatie delen over 
projecten en activiteiten in de buurt en buurtbewoners overtuigen zich aan te sluiten bij het 
Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei. 
Het project Mama Florijn: Made in Zuidoost dat sinds vorig jaar is gestart, door en voor de bewoners 
van Florijn, biedt daar de middelen voor. Met het uitgeven van inmiddels vier edities van Mama 
Florijn Flatkrant hebben we een 
geolied team van krantmakers 
samengesteld. Interviews, verzamelen 
van informatie, foto’s, opmaak. Alles 
gebeurt door professionals onder de 
flatbewoners. De krant is een succes, 
omdat we verhalen publiceren over 
ons zelf, verhalen die anders niet snel 
verteld of gepubliceerd worden. Ons 
doel in het komende jaar tenminste 
drie Buurtkranten te maken, huis-aan-
huis, in de F/D-Buurt & Vogeltjeswei 
met al het nieuws en informatie van 
het Buurtplatform en buurtbudget F/D 
& Vogeltjeswei. Dit zien we als een 
mooie stap voorwaarts voor de makers 
van de Mama Florijn Flatkrant en het 
versterken van bestaande kracht in de 
buurt. 
Hetzelfde geldt voor de reeds 
bestaande en goed gebouwde website 
www.mamaflorijn.nl en social media. 
Ook hier kan alle informatie, 
documenten en nieuws over 
Buurtplatform en buurtbudget F/D & 
Vogeltjeswei worden gedeeld en 
toegevoegd.  
 
 

 
 
 

PLAN Budget
Buurtkranten € 11.400,00
Website € 1.600,00

Totaal € 13.000,00
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ORGANISATIE ONTWIKKELING BUURTPLATFORM 

Gedurende het proces van mobiliseren en ontwikkelen van Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei 
hebben we de bewonersgroepen zoveel mogelijk in kaart gebracht door het voeren van 
kennismakingsgesprekken. We zijn naar ze toe gegaan om kennis te maken en wensen en ideeën op 
te halen en hebben deze gebundeld tot de thema’s: Groen en Duurzaam, Buurtidentiteit, Ontmoeten 
en Bewegen, Communicatie/Infrastructuur, Organisatie/Ontwikkeling Buurtplatform F/D & 
Vogeltjeswei.  
 
Hierop volgden de Buurttafelsessies op het Mama Florijn Terrein, waar de verschillende 
bewonersgroepen per thema met elkaar kennis maakten en aan buurtverbeterplannen werkten. 
Hierbij kwam veel kennis, enthousiasme en energie vrij en het heeft ons een complete matrix aan 
plannen voor het Buurtbudget opgeleverd waar we het komende jaar samen uitvoering aan willen 
geven. Dit gaan we doen door de Buurttafelsessies voort te zetten. Sommige plannen zijn reeds in 
meer details uitgewerkt dan anderen, sommige plannen kunnen direct worden uitgevoerd terwijl 
andere plannen meer overleg en onderzoek behoeven. De Buurttafelsessies blijken voor ons een 
geschikt middel om onze Buurtbudgetplannen te ondersteunen, begeleiden en coördineren. 
Met het publiceren en huis-aan-huis verspreiden van een aantal Buurtkranten laten we de buurt 
kennismaken, voortgang volgen en roepen we op om zich aan te sluiten bij het Buurtplatform F/D & 
Vogeltjeswei. Dit bij elkaar zal onze buurt op diverse aspecten verbeteren: 
● Verbeteren van de buurt door de bewoners zelf geïnitieerd en uitgevoerd  
● Meer verbinding en samenwerking door bewoners(groepen) 
● Een buurtnetwerk en buurtcommunicatiestructuur 
● Verbeterde zichtbaarheid en identiteit F/D-Buurt en Vogeltjeswei 
● Meer waardering van bewoners voor onze buurt 
 
Vanuit netwerk dat AnneMarie Tiebosch met de projecten en activiteiten van Shain Foundation in de 
loop der jaren in de F/D-Buurt heeft opgebouwd in de buurt is dit Buurtplatformplan F/D-Buurt & 
Vogeltjeswei ontstaan. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met het wandelende geheugen van de 
buurt, de heer Heero Viel. Wij geloven dat dit voldoende kennis en vertrouwen biedt voor de verdere 
ontwikkeling van het Buurtplatform en uitvoering van de plannen voor het buurtbudget F/D & 
Vogeltjeswei. Hierbij zal AnneMarie de rol als projectleider en coördinator op zich nemen. 
 
Ook het bestuur van Stichting Shain Foundation neemt haar rol als penvoerder in dit project uiterst 
serieus. Voorzitter Michiel Topper omschrijft het project Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei als een 
mooie stap in het profileren van de Shain Foundation voor talent- en buurtontwikkeling.  
Naast het voorzitterschap van Shain Foundatioon is de heer Topper werkzaam als financieel 
accountmanager bij VanMoof. 
 
Tegelijkertijd met het mobiliseren en oprichten van Buurtplatform F/D & Vogeltjeswei heeft Shain 
Foundation zich aangesloten bij de coalitie van Buurtorganisaties Zuidoost en is Shain Foundation 
één van de buurtplatformen in de stedelijke Proeftuin Buurtplatformrecht. Aansluiting bij deze 
allianties levert actuele kennis van buurtrechten en sparringmogelijkheden met andere 
buurtplatformen. Bovendien is ons streven om met het oprichten van Buurtplatform F/D & 
Vogeltjeswei een bekwame en gelijkwaardige partner in de samenwerking met overheid en andere 
instituties te zijn.  
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AnneMarie Tiebosch en Heero Viel, 
10 september 2022. 
 

PLAN Budget
Penvoerderschap € 7.750,00
Buurttafelsessies € 1.600,00
Projectleiding en coördinatie € 10.850,00

Totaal € 20.200,00

BUURTPLATFORM/BUDGETPLAN F/D-BUURT & VOGELTJESWEI

Bewonerscollectief Activiteit Thema Begroting Offerte
Societeit Vogeltjeswei Voorlezen, leesachterstand wegwerken Kinderen 5.000,00€              ja

Inclusieve speelplek voor kinderen Spelen/inclusief
Tour de Bijlmer Ouderen 1.800,00€              ja

BC Daalwijk Parkeerproblemathiek Parkeren
Moestuinieren Groen/Duurzaam 1.000,00€              

VVE Meander Hondenspeelplaats
Moestuinieren Groen 5.000,00€              
Posters pakkende teksten Bewustwording/identiteit 5.000,00€              

VVE Futura Tropische plantenkas Groen 5.000,00€              

Hangende tuin Groen 1.000,00€              
Bankjes ouderen/wandelroute Ouderen/bewegen 4.000,00€              

VVE Heart and Soul Geef straten een smoel Buurt identiteit 1.000,00€              ja
Vrijheidsmaaltijd Buurt identiteit 5.000,00€              

BC Florijn Gasloze Buurtkeuken Energietransitie 5.000,00€              ja
Dagbeleving ouderen Ouderen/eenzaamheid 2.000,00€              

VVE Claus van Amsberg Vuilproblematiek Bewustwording/Identiteit 3.000,00€              

Woongemeenschap Wijk 7 Beeldende kunstproject Ouderen/eenzaamheid 5.000,00€              ja
Ecologisch onderzoek Groengebied F/D-Buurt Groen 5.000,00€              ja

Spinoza Campus Tijdelijk groen naar structureel groen Groen 

Vinger.nl Mediacampagne Groen 5.000,00€              

Stichting Shain Foundation
Mama Florijn Buurtkrant/Communicatie Communicatie/infrastructuur 11.400,00€            ja

Voetbaltoernooi Ontmoeten en bewegen 5.000,00€              
Aanwezig en Bezig Buurttafelsessies Ontwikkelen buurtplatform 1.600,00€              ja
Moestuin Groene Vingers Verhard voetpad Ontmoeten en bewegen

Penvoerderschap Contract en Administtratie Ontwikkelen buurtplatform 7.750,00€              
Buurttafelsessies Voortgang en uitvoering Ontwikkelen buurtplatform 1.600,00€              ja
Projectleider Netwerk en Coordinatie Voortgang en coordinatie 10.850,00€            ja

TOTAAL 97.000,00€            


