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t/m December 2021 

 INLEIDING 

 

In 2018 is “Mi na Mi” gestart. In de periode waarvoor deze subsidie geldt , vanaf juni 2021 

t/m december 2021, was “Mi na Mi” actief gebleven, ondanks dat wij in een bijzondere tijd 

zaten. Vanuit de regering werd benadrukt dat er meer aandacht besteed moet worden aan 

kwetsbare mensen. 

“Mi na Mi” voelde de verantwoordelijkheid om open te staan voor mensen die 

hulpbehoevend waren, of zijn. Een aantal activiteiten hebben hierdoor een andere vorm of 

frequentie gekregen. Door deze verandering zijn de resultaten van het project niet minder 

geweest. “Mi na Mi” heeft een plek gegeven aan volwassenen en jongeren die, mede door 

de crisis, een plek zochten. Hetzij voor een luisterend oor, hetzij voor een plek voor huiswerk 

en hetzij voor een plek voor elkaar! 

 

 

  



Activiteiten; 

1.Inloop Praatgroep  

Wij zijn vorig jaar gestart met een nieuwe vorm van de praatgroep Inloop Praatgroep, vanaf 

juni tot december 2021 was deze nog steeds in volle gang. 

Tijdens deze inloop praatgroep werd er nog steeds rekening gehouden met het aantal 

mensen die aanwezig kunnen zijn. tijdens de inloop praatgroep bereiken wij  +/-  6 mensen 

gedurende dag met de leeftijd tussen 23 en 90 jaar. Vorige periode was de leeftijd 40 tot 90. 

Dit is een ontwikkeling die wij zien in de leeftijdsgroepen. Veel jongeren van 23 tot 30 jaar 

vinden nu de weg om dit probleem aan te kaarten/aanpakken met ons. Ook wordt deze 

groep veel meer aan ons doorverwezen door verschillende instanties. Ook tieners maken af 

en toe en deel uit van deze praatgroep, denk aan de leeftijd vanaf 14 jaar. 

Deze mensen kwamen dus met het soortgelijke hulpvragen die voorbij komen tijdens de 

gewoonlijke praatgroep sessie. Doordat wij nu ruim 2 jaar leven met corona. Hebben veel 

mensen hun baan verloren ( geen contract verlenging), zijn mensen in problemen gekomen 

met hun inkomen, geen huisvesting. De vragen die wij tijdens de inloop nu krijgen hebben 

vaak te maken met hulpvragen omtrent, woningen, eenzaamheid, psychische klachten, 

opvoeding en financiële problemen.  

Vorig periode  waren de hulpvragen bijvoorbeeld :“Hoe kan ik nu omgaan met mijn 

thuissituatie in deze corona tijd”?,  

 

 



 

Nu zijn de vragen;  “waar kan ik terecht voor tijdelijke opvang”, “Heb ik recht op uitkering” 

een ontwikkeling die wij ook meemaken zijn mensen die tijdens de inloop praatgroep binnen 

lopen met eenzaamheid en geestelijke problemen. Net zo als een ieder word zij 

gelijkwaardig behandeld. Na een intake word er natuurlijk gekeken hoe zwaar het geestelijk 

probleem is. Wat vaak voor komt is dat de meeste mensen naast hun psycholoog het toch 

prettig vinden om langs ‘’Mi na Mi’’ te gaan omdat het voor hen wat laagdrempelig aan 

voelt. 

Het effect is hetzelfde gebleven als de gewoonlijke praatgroep. Want “Mi na Mi” is een plek 

waar men weet dat zij altijd kunnen binnen lopen, ook al zijn er verandering in de 

programma’s. De bewoners krijgen nog steeds altijd zelfde aandacht, tijd en liefde. De vaste 

deelnemers van de praatgroep zijn allemaal op de hoogte van deze nieuwe ontwikkeling. De 

gewoonlijke praatgroep heeft plaats gemaakt voor een “Inloop Praatgroep” en “Senioren 

Praatgroep” 

 

 

 



2. Senioren Praatgroep Dinner      

 

Vanaf 14 juli 2021 tot heden komen er senioren bij elkaar om gezellig te babbelen en gezond 

te eten .Elke woensdagmiddag komen er eenzame senioren bij elkaar in “Mi na Mi”. Dit idee 

komt vanuit een Sieglien Emanuel en een oudere mevrouw genaamd Tante Nette. Zij voelde 

zich eenzaam en wou daar graag verandering in brengen. 

Voor de Senioren Dinner was er al snel animo en kwamen er nieuwe aanmeldingen binnen 

van andere ouderen die zich ook eenzaam voelen. Chris en Sieglien zijn op straat in gesprek 

gegaan met senioren van wie zij het gevoel hadden dat zij ook eenzaam waren. Door deze 

actie hebben een aantal senioren zich aangemeld.  

Deze gezellige middag, is de ouderen zo goed bevallen dat het meteen een vaste activiteit is 

geworden voor de woensdag middag. Het doel van de activiteit is, ouderen die zich eenzaam 

voelen bij elkaar brengen voor een gezellige dagbesteding. Dit gebeurt onder het genot van 

een babbeltje en een drie gangen menu/warme maaltijd dat bereid wordt door Sieglien 

Emanuel en Chris Douwes.   

Wekelijks komen er 10/12  senioren van de leeftijd van 60 tot 90 jaar gezamenlijk eten en 

praten over verschillend onderwerpen. Dit is inmiddels een vaste groep geworden. Ook is er 

een wachtlijst ontstaan van +/- 6 senioren. Deze worden gebeld wanneer een senior om een  

of andere reden er niet bij kan zijn.  

Tijdens de bijeenkomst ontstaan de gesprekken spontaan, soms worden er emotionele 

gesprekken gevoerd of dringende onderwerpen. Deze signalen worden opgenomen door 

Sieglien en Chris en als er een verwijzing nodig is wordt deze uitgevoerd.  

De thema’s die vooral voorbij komen tijdens de Senioren Dinner zijn eenzaamheid, 

lichamelijke pijnen, hulp bij levensvragen, lang zelfstandig thuis wonen en de dood.  Ook 

worden leuke gesprekken gevoerd zoals oude herinneringen die zij met elkaar delen en 

verlangen naar hun vader land. De senioren vinden het ook leuk om met elkaar te zingen op 

oude leuke liederen die zij zich herinneren. 

De ontwikkeling van de seniorenbijeenkomst gaat goed in de toekomst willen wij graag een 

tweede dag inplannen in verband met de wachtlijst en de behoefte vanuit de senioren zelf. 

De senioren hebben nu veel meer inspraak hoe zij de wekelijkse bijeenkomsten willen vorm 

geven, “Mi na Mi” heeft ze daarbij de ruimte gegeven. Zo ontstaat er eigenaarschap bij de 

senioren en wordt het ook echt gedragen door de senioren zelf met hulp van ons. 

Een bijzondere ontwikkeling is ook geweest dat senioren met tieners af en toe samen eten, 

dit doen wij omdat wij de twee verschillende leefwerelden bij elkaar willen brengen 

 

 

 



Senioren en Tieners 

 

 

 



3. Wandelgroep   

De wandelgroep is gewoon door gegaan. De deelnemers gaven wel aan dat zij graag een 

andere omgeving willen ervaren. Vandaar dat wij wekelijks bewust wandelen in 

natuurgebieden binnen en buiten Amsterdam.  

De wandelgroep wordt zoals dagelijks gegeven. 1 op 1 is gegroeid dat er bijna dagelijks een 

wandeling wordt gemaakt. Vergeleken met vorige periode.  Tijdens deze 1 op 1 sessie wordt 

er nog rekening gehouden met de verschillende gezondheidsklachten van de deelnemers. 

Bewust wandelen wordt nog altijd als prettig ervaren en zal dan ook niet uit het programma 

gehaald worden.   

Met tot ongeveer 5 afwisselende deelnemers wordt er gewandeld  op maat in dezelfde week.  

Dit zijn deelnemers die zijn doorgestuurd vanuit verschillende organisaties zoals; Roads, 

Stichting MEE , Buurtteam en Cordaan.  

De deelnemers verschillen van man tot vrouw met de leeftijd tussen de 23 en 70 jaar, deze 

was voorheen vanaf 50 jaar. 

De mensen die nu meelopen met de wandelgroep is nu nog bewuster geworden waardoor er 

nog meer aandacht gegeven kan worden aan de individuen.  

                  

         Bewust Wandelen 

                 

 

 

 



 

4. Inloop/Inloop Praatgroep 

Sieglien Emanuel is nog steeds het  voorportaal voor andere organisaties. Zij inventariseert bij 

bewoners het probleem. Als er situaties zijn waarbij haar hulp nodig is vanuit haar expertise, 

gaat zij samen met de bewoner er mee aan de slag. Ook stuurt Sieglien de hulpvraag van de 

bewoner door naar de desbetreffende instantie die met het probleem aan de slag kan.  

Er komen nog wekelijks +/- 75 mensen binnen. Zij zorgt ook voor het 1e contact met deze 

organisatie door een afspraak in te plannen. Zowel voor instanties buiten “Mi na Mi” als voor 

organisaties die spreekuur hebben binnen “Mi na Mi”.  

Zonderafspraak kun je nog tijdens de inloop binnenlopen en antwoord krijgen op je 

hulpvraag . Dit geeft nog een goed gevoel bij de bewoners omdat zij niet eerst via een 

receptie hun hulpvragen moeten uitleggen en vervolgens een afspraak moeten maken.  

 

 

 

                             

 

 



5. Themabijeenkomst  

“Mi na Mi” blijft verschillende thema’s behandelen “ In Gesprek Over Levensvragen” was één 

van de thema’s die langs kwam bij de Senioren Praatgroep. Ellen Kok, begeleider bij Centrum 

voor LEVENSVRAGEN,  kwam langs om deze voorlichting voor te dragen. Het doel van deze 

thema was om de senioren te informeren over deze organisatie en wat zij te bieden hebben 

op het gebied rondom zingeving, kwaliteit van leven en sterven.      

                   

 

“Zonova” is een organisatie vanuit Zuidoost die zich inzet voor basisscholen in Zuidoost. Zij 

hadden een thema dag georganiseerd, dat zij vinden dat leerkrachten zich meer moeten 

verdiepen in de plekken waar zij werken.  

De jongeren van “Mi na Mi” zijn benaderd met de vraag of zij een presentatie wilden geven 

over de plek waar zij wonen en leven. Dit hebben zij uitgevoerd aan de leerkrachten op 

verschillende plekken die voor hun een belangrijke betekenis heeft in zuidoost.  

 

                  



6. Praatgroep Tieners  

Elke zaterdag vind de praatgroep van de tieners plaats. De groep varieert elke week van 15 a 

25 tieners dat wisselt elke week door verschillende tieners.  In totaal hebben wij een bereik 

van wel 40 tieners. Dit is een mix van jongens en meisjes in de leeftijd  van 13 tot 21 jaar. De 

onderwerpen die besproken worden zijn onderwerpen die de tieners zelf in de “Bak” hebben 

geplaats dit wordt anoniem gedaan. Zij plaatsen het anoniem omdat zij het vaak nog moeilijk 

vinden om er zelf over te beginnen of in de groep te gooien. 

De meeste jongeren die komen geven ook aan dat zij zich vervelen, ze zien hun eigen 

klasgenoten niet omdat het online lessen zijn, dus kijken zij er na uit om de praatgroep te 

komen. Opvallend is dat er meer jongens zijn dan meiden 

Qua onderwerpen dat besproken wordt verschilt het niet veel met vorige periode. Soms 

roepen bepaalde onderwerpen veel op bij jongeren waardoor er psycho sociale 

ondersteuning nodig is en er 1 op 1 gesprekken worden gevoerd. Dit wordt door de 

jeugdbegeleider en Sieglien Emanuel opgenomen en behandeld. In ernstige situaties worden 

ouders/verzorgers op de hoogte gehouden en eventueel wordt de desbetreffende instantie 

bij betrokken.  

Naast de praatgroep merk je dat de jongeren meer willen bijdragen in de wijk. Als er een 

opdracht komt vanuit de gemeente of een andere organisatie willen de jongeren graag 

meedoen.  

 

  De Praatgroep Tiener met een professional aan tafel        

 

 



 7.Positief Rappen 

Voor het project “Positief Rappen” is er nu een vaste groep van 9 kinderen gevormd die elke 

week een sessie komen volgen” met de leeftijd van 9 tot 12 jaar. 

In de afgelopen tijd is er een ontwikkeling geweest in hun houding en rappen zelf, de band is 

hechter geworden tussen de kinderen en begeleiders. Ook is er onderling een hechtere band 

tussen de tieners ontstaan. 

12 december was er een eindvoorstelling van dit project dit hebben zij voor publiek 

uitgevoerd.  

Los van het project komen de kinderen doordeweeks langs om hun begeleider op te zoeken 

en vragen naar advies. Het feit dat wij in een pandemie leven merken wij niet aan de 

kinderen dat zij zich daar mee bezig houden. Dat is een positief signaal voor ons.  

 

 

  

 

Met welke (nieuwe) partners hebben wij afgelopen tijd samengewerkt; 

Met de volgende nieuwe partners zijn wij een samenwerking aangegaan; EKC (Eigen 

kracht Centrale) GGZ (Roads), OKT, Buurtteam Amsterdam Zuidoost, Welzijn op Recept, 

Cordaan, Ymere, CBRE, Albert Heijn, Vomar, Buurtgezinnen en Politie, Amstelring, 

Centrum voor LEVENSVRAGEN, Venzo, Zonova en GGD. 

Verschillende aannemers die in de Amsterdamse Poort werkzaam zijn, Plegt- Vos, Akor, 

Wonam.  

 



Beschrijving van knelpunten en/of zorgsignalen; 

De volgende knelpunten die wij zijn tegengekomen; 

• Dat bewoners tegen de wachttijden aan lopen bij verschillende organisaties,  dit 

geeft aan de bewoners nog steeds tegen de systeemwereld aanlopen.  

 

• Tijdens de inloop gaven de bewoners aan dat zij nog moeite hebben met het feit dat 

er weinig persoonlijke aandacht is vanuit organisaties.  

 

 

• Dit aangezien zij bureaucratie ervaren bij de formele organisaties. Daarom was “Mi 

na Mi” er voor hen om deze hulpvraag op te vangen. 

Ook hebben wij gemerkt dat er veel bewoners binnen lopen met verschillende 

psychische klachten. Wij konden de activiteiten als bewust wandelen en wandelen op 

maat inzetten op deze klachten te verminderen. Ook konden wij snel een schakeling 

maken met GGZ Roads omdat zij zich nu in “Mi na Mi” bevinden. 

De volgende zorgsignalen hebben wij gemeld bij de volgende ketenpartners; 

“Mi na Mi” merkte dat er veel vragen  over drugs(Lachgas, wiet) kwam vanuit de 

jongeren. Dit vonden wij een zorg signaal. Zo hebben wij Jellinek ingeschakeld zodat zij 

een voorlichting konden geven.  

Zowel jong en oud kwamen met de hulpvraag over huiselijk geweld. Door de meldcode 

cursus te hebben gevolgd heeft “Mi na Mi” richtlijnen gevolgd. Zo konden wij het op een 

veilige manier overdragen aan de juiste samenwerkingspartners.  

 

 

De rapportages over de evaluaties van de deelnemers van de activiteiten zijn opgenomen 

in de hele verantwoording 


