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Operatie Periscoop heeft voor de periode 01 januari 2019 - 31 december 2019 een subsidie van
Stadsdeel West ontvangen voor:
Operatie Social Placemaking (2,6dg/week)
(Kolenkitbuurt, Landlust en Gibraltarbuurt)
Operatie Aanpak Armoede (1,2dg/Week)
(Bewonerskracht mobiliseren)
Operatie Best of the West (1dg/week)
(Talentenjacht 8-23 jaar in Podium Mozaïek)

INLEIDING
Operatie Periscoop heeft in Bos en Lommer ingezet op de thema’s:
Dialoog en verbinding
Armoede
Lokale (professionele) netwerken
Talent en cultuurontwikkeling
Dit hebben we lokaal uitgevoerd in met name de Gibraltarbuurt, Kolenkitbuurt en Landlust. De
aanpak Armoede heeft betrekking op heel Bos en Lommer en de talentenjacht Best of the West
betreft Heel West.
De inzet in de 3 buurten was ongeveer 1 dag per week per buurt, plus een buurtoverstijgend
deel waarin we reflecteren over de aanpak armoede en in dialoog met bewoners, professionals
en gemeente gaan over hoe de buurtaanpak kan worden verbeterd, lerend van de lessen uit de
praktijk.
De meeste tijd en aandacht is voornamelijk naar de Kolenkit en de Gibraltarbuurt gegaan. Hier
werken de netwerken goed en is er veel onderling contact tussen bewoners, gemeente en
professionals. Aan het eind van het jaar is de eerste netwerkbijeenkomst met het Landlust
netwerk georganiseerd en wel meteen met ruim 30 deelnemers. Dit wordt vervolgd in 2020.
Voor de aanpak armoede is er ingezet op het formuleren van een gezamenlijke aanpak,
genaamd: BEWONERSKRACHT MOBILISEREN.
Hierin wordt de gezamenlijke aanpak uitgewerkt voor de komende jaren waarin we inzetten als
netwerk op het direct betrekken van de informele netwerken in de verschillende buurten. Elke
buurt kent haar eigen sleutelpersonen die allerlei activiteiten organiseren voor hun buren. Juist
deze netwerken willen we in Bos en Lommer centraal stellen in de aanpak armoede. Er zijn in
totaal 3 bijeenkomsten geweest met het professionele netwerk om te komen tot deze
gezamenlijke aanpak.
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OPERATIE SOCIAL PLACEMAKING
OPERATIE PERISCOOP is een organisatie die plekken in de openbare ruimte die aandacht
nodig hebben in kaart brengt en via fysieke en sociale interventies katalyseren tot een fijne en
sociale verblijfsplek waarbij de belangrijkste partner de buurtbewoner is. Operatie Periscoop
werkt vanuit een oprechte verbinding met de bewoners en gebruikers van de buurt en zoekt in
co-creatie naar manieren van verbinding en inclusiviteit.
Een belangrijk aspect voor het versterken van plekken en netwerken is het perspectief van de
jeugd (en hun ouders) uit buurten waar we werken te verbreden door ze in aanraking te brengen
met diverse kunstvormen. Enerzijds doet Operatie Periscoop dat met architectuur,
kunst(installaties) en verrassende performances in de openbare ruimte en anderzijds met
cultuur- en kunsteducatie.
Operatie Periscoop heeft met Social Placemaking een innovatieve manier ontwikkeld op
participatie in de wijk te stimuleren voor bewoners EN professionals. Het verbinden van
verschillende beleidsterreinen aan elkaar en zo beter inspelen op hoe gebiedsgericht werken er
in de praktijk uit kan zien.
Operatie Periscoop werkt vooral samen met lokale partijen, kunstenaars, ontwerpers en
performers op de plek waar de interventies plaatsvinden.
Dit maatschappelijk initiatief richt zich op Bos en Lommer met nadruk in de buurten, Kolenkit
Gibraltar en Landlust. Binnen ons werk is het uitwisselen en verbinden van het professionele
netwerk erg belangrijk.
Het thema armoede is door het stadsdeel specifiek als extra thema opgenomen om te
vervlechten in de opdracht. In het rapport gaan we hier dieper op in.
Naast de papieren verantwoording nodigen we iedereen uit die dit leest ook te kijken naar de 1
minuut films die we maken van de verschillende acties die we in het jaar hebben uitgevoerd. Zie
bladzijde 16. Zo krijgt ons werk ook de kleur en de vele gezichten die ons werk doet werken in
de buurt met de bewoners, en zo hopen wij bij te dragen aan een mooie en verbonden stad.

foto door Frouwkje Smit
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OPERATIE KOLENKIT
Thema’s:
Dialoog en Verbinding en Armoede

Elke 3 maanden organiseert en begeleid Operatie Periscoop ism de gebiedsmakelaar een
Netwerklunch. Sinds het begin in 2018 blijft deze drukbezocht. De lunch is in 3 delen
opgesplitst:
Teambuilding
Verdieping in een Thema
Samen eten.
Er is een actieve whatsapp-groep (circa 60 deelnemers) waarin wordt uitgewisseld, aangeboden
en verzocht. Operatie Periscoop beheert dit samen met de gebiedsmakelaar en vult aan met mini
interviews van netwerkpartners en bewoners.
30 januari 2019
We hebben gezamenlijk met de aanwezige partijen opgehaald welke acties rondom de thema’s
ARMOEDE en JONGEREN het komende half jaar gaan plaatsvinden in de Kolenkitbuurt . Zo
hebben we meer inzicht in elkaars werk en waar we kunnen uitwisselen en samenwerken.
24 april 2019
Is een brug geslagen met de professionals naar de al bestaande rommelmarkten die
georganiseerd wordt door buurtmoeders.
As 29 juni is het thema jeugd en jongeren en sluiten de organisaties die dit thema in hun
curriculum hebben aan. Langzaamaan verplaatst de nadruk van rommelmarkt naar een buurt
markt met veel informatie over voorzieningen. Zo ook op 21 september thema buren en 23
november thema armoede/Krappe Beurs. Hiermee zijn bewoners direct gekoppeld aan het
professionele netwerk en hebben beide groepen meer interactie onderling.
17 juli 2019
Deze bijeenkomst was gedurende de zomervakantie. Er was toch een groep van circa 20
mensen. Er zijn signalen uitgewisseld tijdens de lunch. We hadden besloten er geen thema aan
de koppelen omdat er minder mensen waren dan anders. Het was prettig om in de
zomermaanden bijeen te komen en uit te wisselen.
06 november 2019
Thema was ouder worden, dementie en eenzaamheid in Kolenkit. Deze bijeenkomst is samen
met Amstelring opgezet. Men kreeg een lezing van Amstelring over de statistieken in de buurt en
met de netwerkpartners is uitgewisseld.
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Tijdens de bijeenkomst Analyse Kolenkit Noord op 11 april met lokale professionals dat geleid
werd door Operatie Periscoop is met het gehele team bepaald dat voordat we acties gaan doen
in de buurt het van belang is om de verhalen uit de buurt op te halen. Tijdens de bijeenkomst zijn
de perspectieven met behulp van infografieken vanuit de statistieken en die van de lokale
professionals gepresenteerd.
De perspectieven van de buurt zelf ontbraken dus...
...sinds 11 april waren er wekelijks wandelingen door de Kolenkit Noord door een steeds
wisselende groep professionals en werden de verhalen opgeslagen in een logboek. De meest
genoemde signalen:
zijn straatvuil
slechte staat van huurwoningen
onderling onbegrip ‘wij en zij’
en ook een scheef oog naar de vernieuwde woningen met vaak nieuwe bewoners
Naast het in contact komen met de doelgroep, merken we dat de professionals onderling ook
veel uitwisselen. Dit is het hele jaar doorgegaan en heeft enorm veel contact opgeleverd tussen
de verschillende professionele partijen in de buurt en heeft ook een mogelijkheid voor iedereen
geboden om direct in gesprek te gaan met bewoners en bezoekers in de buurt.

Elke week zit Operatie Periscoop vergaderingen bij, de ene week met Madi, Buurtwerk en het
Stadsdeel over de aanpak in de Kolenkit met nadruk op thema armoede en de andere week een
over de BACK, de programmering en overige lopende zaken.

Kolenkit Leeft Festival 15 september
Een actieve bewoner heeft samen met de gebiedsmakelaar en een groep vrijwilligers het Kolenkit
Leeft festival georganiseerd. Deels bedoeld als opening van het nieuwe wooncomplex
“Rhapsody”, tegen de snelweg aan en tegelijk om een soort brug te vormen tussen de nieuwe en
oude bewoners.
Wij zien hier nog steeds een grote uitdaging. De vernieuwing van de Kolenkitbuurt is gigantisch
en hoewel de buurt er fysiek heel mooi uitziet, is het erg verbrokkeld op sociaal niveau. Gelukkig
zijn er mooie organisaties en initiatieven die elke dag hard werken om deze verbindingen in stand
te houden en daar is het Kolenkit leeft feest een mooi voorbeeld van. Operatie Periscoop speelde
hier een hele kleine rol met een Muziek Jam door lokale, professionele muzikanten en bewoners.
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De behoefte die wij als Operatie voelen is om meer naar buiten te gaan met het opgebouwde
netwerk om nog meer contact te maken met bewoners. Dit blijft een heikel punt waarin het
moeilijk is om dit in werkelijke gezamenlijkheid te doen. Ook zouden we graag zien dat bewoners
een nog prominentere rol krijgen en dan met name de vele vrijwilligers die al jaren laten zien dat
zij veel capaciteit hebben en hierin ook door zouden kunnen groeien (buurtbaan?) Dit netwerk
staat eigenlijk altijd klaar om in te stappen wanneer het nodig is. Wij hopen volgend jaar hier nog
meer op in te kunnen zetten zodat zij ook door kunnen groeien als zij dit zelf willen.

TIJDSINZET KOLENKIT
1.5 dag per week

BELANGRIJKSTE SUCCES

De wekelijkse wandelingen met sleutelfiguren en lokale partners

LEERPUNT

Continuïteit is belangrijk. Hoe dan ook blijft er altijd een trekker nodig. Het is een illusie te denken
dat dingen vanzelf overgenomen worden. Soms lukt het wel hoor! En dan krijgt het zijn eigen
vorm en dat is ook goed.

BEREIK
600

professionals, bewoners, straatinterventies, wandelingen, BACK-gebruikers

INDIRECT BEREIK
3000

Passanten, bewoners, online, hoort zegt voort

43

Wandelingen door Kolenkit Noord met lokale partners

Onderzoek Albert Cuyp- Week van Zuid
16 juli 2019 -2019
Jaarverslag
Operatie
Operatie
Periscoop
Periscoop
- yehudi@operatieperiscoop.nl
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OPERATIE GIBRALTAR
Thema’s:
Armoede, Verbinding, Zwerfafval
In de Gibraltarbuurt werkt collega Frouwkje elke vrijdag. In de ochtend met de vrouwencirkel, een
groep vrouwen uit de buurt die veel voor elkaar en de buurt en de school ondernemen; en in de
middag met het Milieu Opruim Team (M.O.T.). Dit is een groep actieve kinderen uit de buurt. Zij
zitten op de Boomgaard School en zij maken wekelijks de straat en het van Gentplein schoon.
Ook hebben we een taal en leesclub helpen opzetten. Met de organisatie Samen Kracht die aan
de Haarlemmerweg zitten is een culturele avond georganiseerd in Podium Mozaïek. Verder heeft
de Vrouwencirkel samen met de Boomkerk de kerstpakkettenactie doorlaten gaan en hebben zij
ook een heel mooie kerstlunch georganiseerd.

Elke vrijdag ondersteund Operatie Periscoop vrouwencirkel Gibraltar vanuit de Vlinderkamer
(oude Hart van Gibraltar) in de vorm van creativiteit en voorlichting. Inmiddels is de groep
uitgegroeid tot een stabiele liefdevolle groep dat zelfstandig vrouwen in kwetsbare situaties
aantrekt en ondersteund. Er worden veel initiatieven door de vrouwen bedacht en samen met
buurtwerk onderzoeken ze de haalbaarheid. De groep draagt bij aan de Pak je Kans markt op 26
juni 2019.
Sinds februari is buurvrouw knuffel (anoniem) aangehaakt en is de groep in de ban van het
haken van knuffeltjes die ze tijdens de markt verkopen. Ook hebben ze hun eerste opdracht
binnen. Voor Parvaneh zijn ze een slinger (om de BSO kinderen op te halen) aan het haken.
De ochtend is zo opgezet dat er tijd is voor sociale en gezellige dingen en dat er om de week ook
een thema wordt behandeld. Zo haakt af en toe MaDi aan, er worden meditatie sessies georganiseerd en uitgewisseld over medicinale huis en tuin kruiden

Elke dinsdag organiseert een lid van de vrouwencirkel de leesochtend: “Lezen met Latifa”. Dit
inititiatief is tijdens de opzet ondersteund door Operatie Perisoop. Hier leren vrouwen die moeite
hebben met Nederlands beter lezen en praten met elkaar in een vertrouwde omgeving. Ze lezen
samen, bespreken de boeken, oefenen met hun kinderen, gaan naar de bibliotheek en zijn ook in
de zomer 2019 met Operatie Periscoop naar het Rijksmuseum gegaan als teamuitje.
Deze groep is een andere groep dan de vrijdagochtend. Zij zouden graag meer aansluiting willen
met de vrijdag groep, maar voelen zich nog onzeker in hun taal om die stap te nemen. Hier gaan
we in 2020 mee verder.
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MOT-Milieu Opruim Team
Deze groep kinderen hebben het schoonhouden van de straat naar een ander niveau gebracht.
Met een grote optocht en het plastic zeemonster gecombineerd met prikacties met ouders en
kinderen hebben ze de 2e prijs binnen weten te slepen van de Schoonste Straten Bos en
Lommer. Het plan is om met het geld in 2020 een Recycle Festival te organiseren. Wekelijks
komt dit team samen om de straat op te ruimen en leuke acties te bedenken en uit te voeren.
Het is een combinatie van een creatieve middag en waarbij de kinderen ook steeds
milieubewuster worden.

Operatie Periscoop is medeorganisator van de Pak je Kans markt op 26 juni 2019 op het van
Gentplein. Dit was een erg mooie dag gezamenlijk georganiseerd door en met het netwerk
Gibraltar. Een terugkerende kleine markt met voorzieningen voor Amsterdammers met een
krappe beurs.

In oktober is een kaart van informele netwerken gepresenteerd tegelijk met de aanpak armoede
Bos en Lommer. MaDi en Operatie Periscoop hebben deze netwerken in kaart gebracht waar en
wie de minder bekende netwerken (rondom armoede) zijn. Als dit een succesvolle aanpak is,
willen we deze vorm van in kaart brengen doorvoeren naar de andere buurten van Bos en
Lommer.

Kerstpakkettenactie
De kerstpakketten is van oudsher een initiatief van enkele bewoners in samenwerking met de
Boomkerk. Dit jaar gaven de organisatoren aan dat ze het niet langer kunnen organiseren. Het
zou bijna stoppen. Gelukkig gaven de vrouwen van de vrouwencirkel aan dat zij graag helpen.
Met een team van 10 vrouwen waren de ruim 60 pakketten in een paar uur klaar en konden ze
worden verspreid. Ook bij het ophalen van de inhoud bij de Albert Heijn en Vomar is het heel
gemakkelijk verlopen.
Naast de kerstpakketten actie is er ook altijd een diner of lunch voor diegenen die hun pakket zelf
komen halen. Dit was een groot succes. De vrouwen gewapend met hun kook-skills hebben een
prachtige feestmaaltijd neergezet.
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TIJDSINZET GIBRALTAR
1.5 dag per week

BELANGRIJKSTE SUCCES

De jaarlijkse kerstpakkettenactie van de Boomkerk was op sterven na dood en heeft dank zij
de daadkracht van de vrouwencirkel en Operatie Periscoop een revival gehad. Er zijn ruim 60
kerstpakketten uitgedeeld aan alleenstaanden en gezinnen die wel een extra steuntje kunnen
gebruiken.

LEERPUNT

Er is veel meer armoede in de Gibraltarbuurt dan we ons beseffen!

BEREIK
500

professionals, bewoners, straatinterventies

INDIRECT BEREIK
2000

Passanten, bewoners, online, hoort zegt voort
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Kopjes koffie en thee hebben Yehudi en Margreet gedronken met de mannengroep van Samen
Kracht

Onderzoek Albert Cuyp- Week van Zuid
16 juli 2019 -2019
Jaarverslag
Operatie
Operatie
Periscoop
Periscoop
- yehudi@operatieperiscoop.nl
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OPERATIE LANDLUST
Thema’s:
Lokale professionele netwerken
Met gebiedsmakelaar Mohamed Ajouaou hebben we verschillende gesprekken gevoerd en zijn
uiteindelijk uitgekomen om ons te richten op het netwerk tussen bewoners en professionals. Er
blijken heel actieve bewoners te zijn die erg veel voor de buurt organiseren. Tegelijkertijd is het
moeilijk voor andere bewoners om ook actief te worden in de buurt. De gebiedsmakelaar heeft
ons gevraagd een netwerkbijeenkomst te organiseren en hierbij ook te kijken welke andere
netwerken actief zijn in de buurt.
De school speelt volgens Operatie Periscoop een belangrijke rol hierin. Er zijn honderden ouders
op school en vanuit de tijd dat Operatie Periscoop aanjager vreedzame wijk was, is gebleken dat
er veel ouders op school graag actief zijn in hun buurt. De beide directeuren van de Roos en
Narcis Querido waren aanwezig en dit kan mogelijk in de toekomst nog verder worden uitgebreid.
Margreet van Operatie Periscoop heeft op uitnodiging van de directie met de school gesprekken
gevoerd over een inclusief onderwijs.
In de Landlustbuurt is Operatie Periscoop Minder actief geweest dan was gepland. Deels door de
drukte in Kolenkit en Gibraltar en deels omdat het netwerk organisch moet groeien en niet
geforceerd. De eerste netwerkmeeting in december was een mooie aanzet die in 2020 zeker
gevolg gaat krijgen. Een actieve netwerkappgroep is opgezet door Rajeb van Operatie Periscoop.

foto door Socrates Pacio
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OPERATIE ARMOEDE AANPAK
Thema’s:
Dialoog en Verbinding en Armoede

7 maart heeft Operatie Periscoop een evaluatie georganiseerd voor de armoede aanpak 2018
ism Stadsdeel West, WPI, Buurtwerk, MaDi en andere belangrijke partners. Voorafgaand is er
een onderzoek gedaan onder de partners welke op de dag zelf gepresenteerd is.
Op 3 oktober is de vervolg bijeenkomst geweest waarbij we de tekst met het professionele
netwerk van Bos en Lommer hebben besproken. Deze is daarna definitief gemaakt en verspreid
onder partners. Dit document is de komende jaren de leidraad in de aanpak Armoede in Bos en
Lommer.
Op 13 December is de laatste bijeenkomst geweest om alvast een blik op 2020 te werpen. We
hadden toen nog geen idee welk een ander jaar 2020 zou worden..

Pak Je Kans markt
Op 26 Juni was de pak je kans markt in de Gibraltarbuurt en op 30 november op het Bos en
Lommerplein op zaterdag. Beide dagen waren goed bezocht en met name Bos en Lommerplein
was een erg strategische plek waar veel mensen bereikt zijn. Door de gulle donaties van
Parvaneh (onderdeel van Integraal Kind Centrum de Boomgaard) hebben we heel erg veel
speelgoed voor minimale prijzen kunnen verkopen en dit gaf meteen aanleiding om met de
ouders in gesprek te gaan.
De Pak je Kans Markt is bedacht om Amsterdammers met een krappe beurs te informeren over
alle verschillende regelingen die er zijn in Gemeente Amsterdam en tevens om kennis te maken
met de personen die hulp kunnen bieden om deze regelingen specifiek te bekijken op de eigen
persoonlijke situatie.
De Markt is een onderdeel van de strategie om de laagdrempeligheid tussen bewoners en
gemeente te stimuleren en dat mensen ondersteuning voelen in plaats van stress jegens officiële
instanties. Gebleken is dat juist mensen die in financiële problemen komen vaak gehaaste
beslissingen maken en pas laat hulp zoeken als de problemen al verder zijn geëscaleerd zijn.
Om dit te voorkomen is de strategie opgezet om meer persoonlijk contact te stimuleren tussen
bewoners en instanties die de hulp bieden. Een ander voorbeeld is om direct samen te werken
met de informele netwerken in de buurt waardoor ook deze netwerken beter bekend zijn met wat
je kunt doen en welke hulp beschikbaar is. Op deze manier denken wij dat er meer mensen
vroeger bereikt kunnen worden waardoor armoede verminderd of zelfs voorkomen kan worden.
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Buurt Baan
Naast het belang van sleutelfiguren om de informele netwerken te betrekken hebben de
sleutelfiguren ook een rolmodel-functie naar andere mensen in de buurt. Het is daarom van
belang om mogelijkheden zichtbaar te maken voor mensen die meer actief willen worden in hun
buurt en mogelijk door kunnen stromen naar regulier werk. Hiervoor is het concept van de buurt
baan ontstaan en een pilot is succesvol uitgevoerd in de Baarsjes. Het doel is deze buurt baan
ook naar Bos en Lommer te halen om een van de sleutelfiguren de mogelijkheid te bieden door
te groeien vanuit de buurt baan. Het is nog niet begonnen, maar we hopen in 2020 de werving op
te gaan zetten zodat vanaf 2021 deze positie een onderdeel kan worden van de ‘Aanpak
Armoede’ in Bos en Lommer.
Het effectief “maken” van deze zachte kant van armoede preventie is een behoorlijke kunst. Het
heeft alles te maken met persoonlijke relaties tussen professionals en communiceren naar
bewoners toe. Het belang van samenwerking is goed geborgd onder professionals en daar heeft
het gezamenlijk opstellen van de aanpak erg goed bij geholpen. Het is het voortdurend in
gesprek blijven over de aanpak en elkaar dichtbij houden. Wij merken dat als de professionals
goed samenwerken dat ook bewoners beter en makkelijk bereikt worden. Het is in deze
samenwerkingen waarin wij graag investeren door met andere ogen naar de netwerken te kijken
en deze netwerken hierin ook mee te nemen zodat de samenwerking op het buurtniveau zo goed
mogelijk werkt.

foto door Frouwkje Smit
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TIJDSINZET ARMOEDE AANPAK

1+ dag per week verspreid over de diverse operaties in Bos en Lommer

BELANGRIJKSTE SUCCES

De wandelingen in Kolenkit Noord. Er zijn ontelbare warme overdrachten gedaan omdat de
lokale partners zichtbaar op straat waren en direct konden acteren.

LEERPUNT

Het is makkelijk het onderling contact te verliezen als er niet actief wordt ingezet op het verbinden
en onderhouden van netwerken.

WARME OVERDRACHTEN
70

professionals, bewoners, straatinterventies

INZET VRIJWILLIGERS, SLEUTELFIGUREN UIT BOS EN LOMMER
36

Rechtstreeks in projecten van Operatie Periscoop (vertelcabines, Best of the West, Alf Laila
Walaila, Placemaking)

x

Ontelbare attenties, van huisgemaakt ontbijt tot bijzondere kruiden ontvingen Frouwkje en
Margreet van de vrouwencirkel gibraltar

Onderzoek Albert Cuyp- Week van Zuid
16 juli 2019 -2019
Jaarverslag
Operatie
Operatie
Periscoop
Periscoop
- yehudi@operatieperiscoop.nl
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OPERATIE TALENTENJACHT BEST OF THE WEST
Thema’s:
Talent en Cultuurontwikkeling
De 15de editie van Best of the West heeft op 6 oktober 2019 plaatsgevonden. Van 11-19 uur was
heel Podium Mozaïek omgetoverd tot een talentenpodium voor de jeugd uit West. De 15e Editie
was een groot succes en het was ook de eerste keer dat jongeren uit Nieuw West mee konden
doen. De afspraak was om geen actieve promotie te doen en als deelnemers zich toch
aanmelden mochten ze wel meedoen.
Het was ook erg fijn om Fenna Ulichki, (voorzitter dagelijks bestuur West) het eindwoord te
kunnen geven, waarin ze Operatie Periscoop ook credits heeft gegeven voor de ontwikkeling die
we het festival hebben laten maken. Bijgevoegd is het aparte verslag van Best of the West.

BELANGRIJKSTE SUCCES BEST OF THE WEST 2019

Best of the West is na 5 jaar in handen van Operatie Periscoop nog verder ontwikkeld tot een
belangrijk en inclusief podium in west. De deelnemers zijn inmiddels een echte
representatie van de bewoners van Amsterdam West.

LEERPUNT

Niet iedereen heeft dezelfde belangen. Belangen van de deelnemers prioriteit houden.

BEREIK
56
acts

153

deelnemers

500

deelnemers, familie, bezoekers, jury, personeel

INDIRECT BEREIK
5000

Passanten, familie, online, instanties, hoort zegt voort

Jaarverslag 2019 Operatie Periscoop

13

OPERATIE ALF LAILA WALAILA TALKSHOWS

Op 26 april 2019 was een ALW pilot met als thema ‘DEZE WOORDEN ZOUDEN BEGRAVEN
MOETEN WORDEN’ wat een samenwerking was met Podium Mozaïek, Ruben La Cruz, Karolien
Helweg, Jerry Afriyie, Stichting Nederland Wordt Beter Warda El Kaddouri, Samir El Hadoui,
Naomi Nagtegaal en Fouad Lakbir.
Stadsdeel West heeft op 21 juni 2019 de aanvraag voor een serie van 5 dialogen beschikt. Direct
na de zomer gingen we van start met een serie talkshows over blinde vlekken. Ongehoorde
verhalen met kunst, muziek en storytelling als katalysator. Dit deden we in samenwerking met
Fouad Lakbir. De laatste 2 talkshows zijn begin 2020 uitgevoerd.
20 september 2019 BEN JE ALS VROUW VRIJ in nauwe samenwerking met Next Level, vrouwencollectief Bos en Lommer
15 november 2019 WAT IS JOUW SUPERKRACHT met Shokkin Group
20 december 2019 DE VERGETEN MANNEN met Stichting Samen Kracht
24 januari 2020 WAAR KON JE VANDAAN? NEE DAT BEDOEL IK NIET! Met Stichting Zieraad
21 februari 2020 VAN WIE IS DUURZAAMHEID EIGENLIJK? Met Vrouwencirkel Gibraltar

OPERATIE RARITEITENKABINET

Dit programma is mogelijk gemaakt met een financiering van Fundatie van den Santheuvel
Sobbe
Op 18, 20 en 22 juni was het Rariteitenkabinet met afval uit de Gulden Winckel gepresenteerd
aan de buurt tijdens de week van WE MAKE THE CITY.
Socrates van Operatie Periscoop heeft in zijn 10 weken actie en observatie onderzoek
interessante bevindingen gedaan en deze zijn in de vorm van levensgrote infographics
gepresenteerd aan de buurt. De UNITS uit de Gulden Winckelbuurt zijn voor deze 3 dagen door
Margreet van de Vlies getransformeerd tot een Rariteitenkabinet op wielen.

foto door Armando Martini
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CONCLUSIE
2019 is een jaar waar wij met veel plezier op terugkijken. Er zijn grote stappen vooruit gezet en
met name in de armoede aanpak heeft Operatie Periscoop de samenwerking positief kunnen
versterken. Er is natuurlijk nog veel te winnen, maar er zijn duidelijk stappen gezet in een
hechtere samenwerking.
Dezelfde beweging zien we ook in de buurten waar wij actief zijn. Het activeren en levend
houden van deze netwerken op buurtniveau zien wij als een belangrijke fundering voor het
sociaal maatschappelijke en culturele werk dat nodig is in de buurten van Bos en Lommer.
Operatie Periscoop stimuleert en inspireert binnen deze netwerken om waar nodig, anders te
kijken naar de uitdagingen die we als netwerk hebben. Wij genieten ook van deze rol als
verbinders, creatief meedenken en vervolgens ook de handen gezamenlijk uit de mouwen steken
om resultaten te boeken. Wij gaan dan ook graag verder in de komende jaren met deze prachtige
opdracht in ons dierbare Bos en Lommer.

Klik en geniet van de korte films:
Film vrouwencircel Gibraltar met Frouwkje
Film Gulden Winckelbuurt met Khetam
Film Operatie Periscoop aanpak met Yehudi
Film Pak Je Kans deel 1
Film Pak Je Kans deel 2
Film Kolenkit wandeling met San San
Film Best of the West 2019
Film Best of the West met Yasmina
Film Alf Laila Walaila deel 1
Film Alf Laila Walaila deel 2
Film Operatie Rariteitenkabinet deel 1
Film Operatie Rariteitenkabinet deel 2
Film Operatie Rariteitenkabinet deel 3
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OPERATIE PERISCOOP

Een organisatie dat zich bezighoudt met het verbinden van werelden en perspectieven in het sociale en
fysieke domein.
Hiervoor zetten we actie-onderzoeken en interventies in het publieke domein in. Dit doen we samen met
een multidisciplinair team dat bestaat uit architecten, kunstenaars, geografen, professionals met cultureel
maatschappelijke achtergrond en ervaringsdeskundigen.
De OPERATIE staat voor acties en interventies. De PERISCOOP staat voor het verbinden van
verschillende perspectieven
Margreet van der Vlies
Architect
Yehudi van de Pol
Sociaal Geograaf
Socrates Pacio
Cultureel Maatschappelijk Professional
Frouwkje Smit
Kunstenaar
Rajeb Sabe
Cultureel Maatschappelijk Professional
Khetam El Hankouri
Buurtnetwerk Professional
Floris van den Bremen
Cultureel Maatschappelijk Professional
Daarnaast werken we samen met een bijzondere groep vrijwilligers, artiesten, stagiaires,
kunstenaars, zzp-er en buurt professionals.
BESTUUR STICHTING OPERATIE PERISCOOP
Voorzitter		
foto door Frouwkje Smit
Secretaris		
Penningmeester

Natalie Beckers
Naomi Nagtegaal
Gert Eigenbrood
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