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INLEIDING
Niemand kon verwachten hoe dit jaar uiteindelijk zou uitpakken. Toen in maart de lockdown
kwam waren we de eerste weken murw geslagen en duurde het even voor we konden schakelen.
Als team hadden we tijdens de eerste lockdown zoom sessies waar we uitgebreid kletsen, orakel
kaarten trokken, tips uitwisselden, gekke spelletjes deden en af en toe een traantje. Het was in
ieder geval wel duidelijk dat we een hecht team zijn.
Al gauw begonnen de tandwielen in onze creatieve breinen weer te draaien en gingen we ons
focussen op wat WEL kon en welke nieuwe dingen we eventueel konden initiëren passend bij de
signalen uit de buurten.
Bijvoorbeeld de voedseluitgifte in de Kolenkit die toen 3 keer per week rond de 150 mensen
groente en fruit verzorgt en ook de trotse kinderen van het Milieu Opruim Team (MOT) die elke
vrijdag de Gibraltarstraat en het van Gentplein aanpakken en schoon houden.
Het jaar begon zo mooi met de actie in het Erasmuspark met Operatie Plank, waarbij ook onze
geliefde stadsdeelbestuurder Jeroen van Berkel heel enthousiast meedeed en ervoor zorgde dat
er een tweede sessie kwam. Helaas moesten we dit jaar afscheid van hem nemen.
De Corona-crisis heeft ons allemaal geraakt en tijdens de eerste lockdown zijn we in het begin
even helemaal verstilt, om na een aantal weken toch in gesprek te gaan met de
gebiedsmakelaars om toch het contact te blijven houden met bewoners. De crisis begon
langzaam om zich heen te grijpen in de zin dat we merkten dat veel mensen om ons heen hun
werk verloren of dat we hoorden van onze contacten in de buurt dat veel mensen het best pittig
hadden (eenzaam, armoede, ziek). Uiteindelijk zijn we in de Kolenkitbuurt samen met de
gebiedsmakelaar balkonserenades gaan uitvoeren en is er een voedseluitgifte begonnen op de
Bos en Lommerweg 361. In de Gibraltarbuurt is Operatie Periscoop het contact met bewoners
blijven houden door aan de vrouwencirkel brieven te sturen en bij hen langs te brengen. Zij zijn
vervolgens ook hun buren gaan schrijven om toch elkaar een hart onder de riem te steken. Het
was fijn om te zien dat in juni toen de eerste lockdown weer opgeheven werd dat de Boomkerk
aanbood dat de vrouwencirkel corona proof mocht ontmoeten in de grote zaal, zodat die
activiteiten toch door konden gaan.
Naast de woorden in dit jaarverslag nodigen we iedereen uit die dit leest ook te kijken naar de 1
minuut films die we gemaakt hebben van de verschillende acties die we in het jaar hebben
uitgevoerd. Deze staan her en der verspreidt door dit verslag.
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OPERATIE KOLENKIT
Team Kolenkit
23 januari 2020 hadden we nog een live netwerklunch met lokale professionals! Daarna was het
af en aan lockdown. Het netwerk hield online goed contact met elkaar. De vruchten van de
investering in de voorgaande werden nu goed geplukt! Men wist elkaar goed te vinden en er werd
veel online gedeelt. We hebben elkaar online gezien en vooral uitgewisseld over hoe iedereen
zich voelt. De actieve Team Kolenkit App had circa 70 deelnemers (professionals en een aantal
actieve bewoners). Operatie Periscoop beheert dit samen met de gebiedsmakelaar.
https://www.youtube.com/watch?v=UazeLVXjdb0
Overleg
Elke week zat Operatie Periscoop vergaderingen bij:
om de week met Madi, Buurtwerk en Stadsdeel over de aanpak in de Kolenkit met nadruk op
thema eenzaamheid en armoede en om de week een over de BACK, de programmering en
overige lopende buurtzaken. Tijdens de lockdowns voornamelijk online en via wandelingen live.
Serenades
In de Kolenkitbuurt (Amsterdam West) hebben Yehudi, Margreet en de gebiedsmakelaar tijdens
de eerste lockdown om een hart onder de riem te steken in deze tijden, een serie van 12
binnentuin serenades georganiseerd waar naast muziek, spoken word, dans en stelten
performance ook voorlichting is gegeven door lokale professionals (Combiwel, MaDi,
Wooncorporaties, Politie, Tessa het Boonhuttenmeisje, Samen Kracht, Jeroen van Berkel). Ook
hebben een aantal bewoners elkaar warm toegesproken via de megafonen. Hier is de
moestuin uit deMajoor Fransstraat geboren. Met grote regelmaat komen we mensen tegen die
het hebben over de serenades! Of ze zeggen tegen ons: “er waren tijdens de eerste
lockdown mensen in onze binnentuin die toffe dingen kwamen doen, ga eens met ze
samenwerken!”
https://www.youtube.com/watch?v=Jjp-wHCQHjo&t=2s
Voedseldistributie
Said Bensellam van Stichting Karam kwam Yehudi tegen op de parkeerplek van de Bo-Rent en
daar vertelde Said dat hij heel graag zijn stedelijke voedseldistributie door wil trekken naar de
Kolenkitbuurt. Van het een kwam het ander en samen met Margreet van Operatie Periscoop,
Gemeente, Combiwel-Madi en een uitmuntend team van vrijwilligers organiseren we nu op elke
maandag en woensdag vanuit de BACK (Bos en Lommerweg 361) een voedseluitgifte met gratis
groente en fruit. Waar we rond de 150 tasjes per keer uitdelen = 300 tasjes per week =12.000
tasjes in 2020! (ongeveer 40 weken gedaan).
Buurtbaan
Ook speelde Margreet van Operatie Periscoop een rol bij de buurtbaan Kolenkit. Een actieve
bewoner uit de Kolenkit heeft nu per 2021 voor maximaal 2 jaar een baan in de buurt. Waarin
deze persoon ook wekelijks coaching krijgt. In de Baarsjes bestaat dit initiatief al veel langer en
eigenlijk zijn alle ‘buurtbaners’ daar binnen een jaar doorgestroomd naar een vaste baan. We
gaan onze schouders eronder zetten!
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Kolenkit Genootschap
En natuurlijk mogen we het Kolenkit Genootschap niet vergeten! Na aanleiding van de film van
Felix Rottenberg ‘Terug naar de Akbarstraat’ heeft Margreet van Operatie Periscoop in februari
een dialoog gefaciliteerd tussen de mensen uit de documentaire. Mensen met een band met de
Kolenkitbuurt die samen een goede afspiegeling zijn van de buurt. Met Fouad Lakbir als mede
producent, verhalenverteller EN kok en met Raul Balai als spreekstalmeester/buurt
relatietherapeut. Dit netwerk heeft in 2020 grotendeels stil gelegen als gevolg van Corona, en
eind 2020 is het weer langzaam aangehaald om in 2021 volop verder te ontwikkelen.
TIJDSINZET KOLENKIT
1.0 dag per week
BELANGRIJKSTE SUCCES
De voedseldistributie vanuit de Bos en Lommerweg 361 die is opgezet in samenwerking met
zoveel fantastische lokale professionals en bewoners.
LEERPUNT
De gebleken veerkracht vanuit Team Kolenkit gedurende het eerste jaar van de pandemie.
Soms moeten we minder strak vasthouden en meer loslaten.
BEREIK
900
professionals, bewoners, serenades, voedseldistributie
INDIRECT BEREIK
5000
Passanten, bewoners, online, hoort zegt voort
12
Binnentuinen in de Kolenkitbuurt hebben we aangedaan.

foto door Socrates Pacio
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OPERATIE GIBRALTAR
Vrouwencirkel
In de Gibraltarbuurt (Amsterdam West) bleven de vrouwen van de vrouwencirkel elkaar
ontmoeten, ondersteund door Frouwkje van Operatie Periscoop. De Boomkerk gaf extra
onderdak voor bij slecht weer en zodat er voldoende binnenruimte was om elkaar binnen de
RIVM regels wekelijks te treffen. Tijdens de eerste lockdown is er een roulerende brieven project
ontstaan waarin gedichten, recepten, beautytips en meer moois gedeeld werd.
Elke vrijdag ondersteund Operatie Periscoop vrouwencirkel Gibraltar vanuit de Vlinderkamer in
de vorm van creativiteit en voorlichting. Er worden veel initiatieven door de vrouwen bedacht en
samen met buurtwerk onderzoeken ze de haalbaarheid van deze initiatieven.
Dit jaar is de band tussen de kerk en de groep vrouwen sterker geworden. Er wordt dankbaar
gebruik gemaakt van de ruimte die de kerk kan bieden. Het is duidelijk dat de groep sterk is. Zij
vormen een mooi netwerk die de ogen en oren in de buurt zijn en wanneer er dingen moeten
worden opgepakt dan zijn zij klaar om te helpen.
MOT-Milieu Opruim Team
Het M.O.T. (Milieu Opruim Team, een groep kinderen die klimaatactie voert voor hun buurt en
eigenlijk de rest van de wereld) ontmoet wekelijks voor prikacties en doen onder begeleiding van
Frouwkje duurzame maak en ontwerp sessies.
Met het prijsgeld van “De schoonste straat van Bos en Lommer” hebben zij hesjes regenjassen
laten maken en dit heeft het tot een officiële club gemaakt. Het logo is samen met de kinderen
ontwikkeld door een ontwerper en gedrukt bij de lokale drukkerij. Voorlopig kan er nog gratis
gebruik gemaakt worden van de vlinderkamer die wordt gehuurd door KDV Parvaneh.
Kerstpakkettenactie
Aan het einde van het jaar ondersteunde Rajeb van Operatie Periscoop samen met de
Boomkerk, Gemeente, Combiwel, Stichting Witboek, de vrouwencirkel, bewoners uit Bos en
Lommer een kerstpakkettenactie voor bewoners met een krappe beurs.
De kerstpakketten is van oudsher een initiatief van enkele bewoners in samenwerking met de
Boomkerk. Samen met gebiedsmakelaar Abdellah Tallal, de Boomkerk, de vrouwencirkel en
Operatie Periscoop is er wederom een grotere kerstpakkettenactie opgezet. Bewoners hebben
massaal gedoneerd. Ook stichting Witboek heeft vanuit hun netwerk bijgedragen.
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TIJDSINZET GIBRALTAR
1.0 dag per week
BELANGRIJKSTE SUCCES
Dat het M.O.T ondanks corona wekelijks bleef ontmoeten om samen met Frouwkje en Socrates
de buurt schoon te houden en mooie kunst te maken met de straatvondsten.
LEERPUNT
Er is veel meer eenzaamheid en armoede in de Gibraltarbuurt dan we ons beseffen!
BEREIK
500
professionals, bewoners, straatinterventies
INDIRECT BEREIK
2000
Passanten, bewoners, online, hoort zegt voort
70
Bomvolle pakketten zijn er via inzamelacties opgehaald door bewoners voor bewoners

foto door Vanessa van Gasselt
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OPERATIE LANDLUST
Netwerkbijeenkomsten
Op 13 januari (de week dat iedereen weer aan het werk is) stuurde Rajeb de vooruitzichten voor
2020 aan Team Landlust. Deze waren opgehaald tijdens de netwerkbijeenkomst op 10 december
2019.
De volgende Team Landlust bijeenkomst was op 3 maart live in de Mansveltschool. Hier is
besloten een speciaal Netwerk Krappe Beurs Landlust op te zetten. Het enthousiasme hiervoor
ontstond vlak voor de Corona. Er werden diverse plannen en verbindingen gemaakt tussen de
lokale professionals.
Op 30 juni organiseerde Operatie Periscoop samen met de gebiedsmakelaar een online
bijeenkomst netwerk Landlust. Hier uitten de aanwezigen hun ervaringen en gevoelens rondom
corona.
Met de gebiedsmakelaar is eind december de eerste bijeenkomst voor januari 2021 opgezet. Ook
is er gebrainstormd over een voedseldistributie in de Landlust.
Buiten het organiseren, uitvoeren en samenvatten van de bovengenoemde bijeenkomsten heeft
Operatie Periscoop onder invloed van corona minder in de Landlust kunnen doen dan gehoopt.
De uren die we niet hebben kunnen inzetten zijn ingezet in de Gulden Winckelbuurt. Daar is een
onderzoek gedaan naar de sociale cohesie rondom het Hertspieghelplein.
Onderzoek Gulden Winckel
Vanuit de Gulden Winckelbuurt kregen we steeds meer signalen dat het pedagogisch
speelklimaat niet zo prettig is tussen oude en nieuwe bewoners rondom het Hertspieghelplein. Na
de sloop van de piggelmeewoningen zijn er nieuwe woningen gebouwd en nu horen we vanuit de
buurt verhalen over de gevolgen van de vernieuwing (niet alleen fysiek, juist ook sociaal doordat
er nieuwe, rijkere mensen zijn komen wonen). Operatie Periscoop heeft van 2014 tot 2018 een
opdracht gehad in deze buurt en zal vanaf 2021 weer een rol spelen. In aanloop daarnaar heeft
Socrates een mapping onderzoek gedaan naar de sfeer rondom het plein. Het rapport is gedeelt
met het stadsdeel en de lokale professionals uit de buurt.
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OPERATIE ARMOEDE AANPAK
De aanpak armoede is natuurlijk helemaal anders gelopen als de meesten hadden gedacht.
Tegelijk heeft Corona juist de pijnpunten heel zichtbaar gemaakt. De nood was en is hoog en
was veel meer te zien. De vele voedselinitiatieven in de wijk zijn hiervan een goed voorbeeld. We
hoorden van uithuiszettingen, kennen mensen die hun baan verloren, mensen die ziek werden en
zelfs iemand verloren hebben.
Na een korte periode van onze eigen verwarring hebben we de draad gezamenlijk opgepakt en
zijn we in alle buurten juist heel erg pro-actief aan het werk gegaan. De netwerken waarmee we
werken zijn nog nooit zo belangrijk geweest. Daardoor konden veel van onze activiteiten gewoon
doorgaan. We zijn ook de hele zomer doorgegaan om zo de tijd dat we echt allemaal stil stonden
te compenseren.
Het plan 2020 is daarom ook niet op papier gezet, omdat het ontstond terwijl we bezig gingen.
Op buurtniveau zijn de netwerken online bijeengekomen om vervolgens de meest fantastische
dingen samen op te zetten en uit te voeren.
We hadden in het voorgaande jaar een begin gemaakt aan het bekijken en inventariseren van
de informele netwerken en hoe deze gekoppeld kunnen worden aan de formele hulp wegen. Dit
is nu eens te meer duidelijk geworden dat deze werkwijze echt werkt. De formele welzijn en zorg
organisaties kunnen veel, maar met het informele vrijwillige netwerk in de buurten kan er nog
zoveel meer. Zij behoren dan ook de erkenning en waardering te krijgen.
En er mogen wat ons betreft nog meer mogelijkheden worden geschapen om juist die informele
netwerken op allerlei manieren te ondersteunen. Bij Stichting Samen Kracht kan een periodieke
subsidie heel veel betekenen en soms zijn juist de buurtbaners een perfecte oplossing.
Vrijwilligerswerk, juist daar waar ervaringsdeskundigen worden ingezet levert de maatschappij
heel veel op en deze moet dan ook extra ondersteund worden. Vrijwilligerswerk is niet gratis!
Wat ons betreft komen er nog veel meer buurtbaners bij en ook de vrijwilligersvergoeding mag
verruimd worden.
Het was erg schrijnend om te zien dat terwijl corona door het land raasde ook de toeslagen
affaire zich ontvouwde en heel duidelijk maakte hoe wantrouwend de overheid naar de burgers
is. De meeste mensen deugen en hebben zoveel over voor hun buren en buurt. Dit is wat wij in
ons dagelijks werk zien. Soms is dat moeilijk op papier te zetten, we zullen het blijven roepen.
KOLENKIT eenzaamheid en armoede
Balkon Serenades: Een serie van kleine en korte concerten/optredens afgewisseld met
informatie voor sociale/financiele hulpverlening.
In Kolenkit hebben we 12 verschillende balkonserenades georganiseerd. Dit was een mooi
moment voor ons als team om de binnentuinen te leren kennen van de verschillende plekken in
de kolenkitbuurt. We hebben ervaren dat juist die binnentuinen die gesloten zijn, resulteren in
de minste sociale cohesie. De meer open tuinen, semi-publieke ruimte, die waren juist uitermate
geschikt voor de balkon serenades en de sfeer was daar erg gezellig.
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De verschillende partners zoals Combiwel buurtwerk en maatschappelijke dienstverlening waren
er ook om allerlei informatie en kadootjes uit te delen. Dit werkte goed en heeft geleid tot vele
contacten en gesprekken. De gebiedsmakelaar heeft in de microfoon ook elke keer haar
telefoonnummer gedeeld zodat mensen haar konden bellen als er iets was. Het was allemaal
heel “hands on” en ook effectief.
Resultaat: Er zijn veel directe doorverwijzingen gedaan
Besef: dat semi-publieke binnentuinen beter werken voor de onderlinge verbondenheid
Voedseldistributie
Vlak na de Corona-lockdown is dit gestart en ondertussen worden wekelijks minimaal 300 tasjes
per week uitgedeeld aan mensen uit de kolenkit. Gibraltar doet ook mee, want de vrouwen van
de vrouwencirkel komen met de bakfiets tasjes halen en brengen deze bij ouderen in de buurt.
Er is een energiek netwerk van vrouwen in de buurt ontstaan van minimaal 15 vrouwen die elkaar
afwisselen. MaDi en gebiedsmakelaar doen ook mee. Operatie Periscoop heeft in het begin
gecoördineerd, algauw was dat niet meer nodig, want de vrijwilligers en de buurtbaner zijn het
zelf gaan doen.
Soms is er over en dan mogen mensen extra meenemen of we brengen de restanten naar de
Mevlana Moskee.
De grote aanloop van mensen heeft ons wel aan het denken gezet. Er is veel armoede. Mensen
staan soms 1 uur in de rij voor groente die nog net kan. Uiteraard sorteren wij voor, en toch zegt
het veel. Soms staat de rij tot aan het begin van de Woutertje Pietersestraat.
Resultaat:
Ongeveer 12000 groente en fruit tassen uitgedeeld.
Een netwerk van 15 vrouwen die heel actief en positief samenwerken.
GIBRALTAR eenzaamheid en armoede
Vrouwencirkel Gibraltar
Wekelijks komt de groep bij elkaar en zelfs in Corona tijd wisten velen elkaar te vinden. Via
briefjes aan elkaar te sturen en op straat in kleine groepjes af te spreken. De buurt kent veel
kwetsbare mensen en dat is ook op straat te zien. Een mix van jonge en oudere mensen en ook
mensen met een verslaving of iets anders. Juist daarom is de mooie mix van de vrouwencirkel zo
belangrijk voor de buurt. Ze staan echt in het centrum van de buurt en helpen waar ze kunnen In
de zomer zijn de dames verschillende wandelingen gaan maken (onder andere met de
onkruideniers.nl om hun kennis over kruiden uit te breiden)
De vrouwencirkel komt ook naar de voedseldistributie in de Kolenkit en neemt met de bakfiets
wekelijks voor meerdere huishoudens (vooral ouderen) mee in de buurt.
Ook de kerstpakketten actie heeft aan 70 mensen overvolle dozen (plus extra tas) met houdbare
producten geleverd.
Resultaat: een hecht netwerk van ervaringsdeskundigen in de buurt en directe doorverwijzingen
naar hulpverlening
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Kerstpakkettenactie
De vrouwencirkel heeft weer fantastisch geholpen met de actie voor de buurt samen met het
netwerk Gibraltar. De adressen worden door Madi en combiwel verzameld en de rest helpt mee
met ophalen, inpakken en uitdelen. Het is een hele organisatie. Er zijn ongeveer 7 momenten
geweest om eten op te halen bij de verschillende supermarkten in de buurt. Op een lijstje wordt
meegegeven met producten die nodig zijn en bewoners hebben erg gul gegeven. Hierdoor gonst
deze actie veel verder in de buurt dan wanneer we alles zelf regelen. Juist door de grote inzet
van vrijwilligers en de gulle giften van bewoners wordt het een buurt brede actie. De vrouwen
hebben bij alles geholpen. Ophalen inpakken en langsbrengen.
Resultaten:
70 pakketten uitgedeeld in Gibraltar en Gulden Winckelbuurt
Samenwerking met kerk, Stg witboek, gebiedsteam, combiwel, vrouwencirkel Gibraltar en ook
andere vrijwilligers uit de buurt via bolo buren (via facebook, een bewoner heeft €400 opgehaald
om meer spullen voor in de pakketten te kopen)
LANDLUST eenzaamheid en armoede
Armoede Netwerk Bijeenkomst
Vlak voordat de corona uitbrak heeft Operatie Periscoop samen met de gebiedsmakelaar een
netwerkbijeenkomst georganiseerd over het thema armoede. Hier is een mooie basis gelegd voor
onder andere de voedseldistributie die nu in de Landlustbuurt floreert en weten lokale
professionals elkaar sneller te vinden en zijn er kortere lijntjes.
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EXTRA eenzaamheid en armoede
Tutorials om thuis te knutselen
3 van onze stagiaires van de HKU (Hogeschool van de Kunsten Utrecht) hebben speciaal voor
de kinderen die thuis moesten blijven, knutsel tutorials gemaakt. Met spullen uit de prullenbak en
gratis apps.
https://www.youtube.com/watch?v=UWFxv8-___I&t=155s
https://www.youtube.com/watch?v=HpIA-fLRoRQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=yIxLTg-v9ic&t=15s
Homeschooling begeleiding
Voor veel ouders was het lastig om de homeschooling te organiseren en te begeleiden.
Operatie Periscoop onderzocht of er animo voor was om in ons leegstaande kantoorruimte dit
aan te bieden. Dit was er! En via ons netwerk vonden we 2 gecertificeerde begeleiders die op
vrijwillige basis wilden helpen met homeschooling.
Net toen alles rond was, de kinderen, de ouders, de docenten gingen de scholen weer open. Een
van de docenten hebben we gekoppeld aan Stichting Samen Kracht en tot nu toe geeft ze daar
wekelijks huiswerkbegeleiding. En zijn er kinderen die nu door juf Keira met plezier naar de les
gaan!
TIJDSINZET ARMOEDE AANPAK
1+ dag per week verspreid over de diverse operaties in Bos en Lommer
BELANGRIJKSTE SUCCES
De serenades waar wij een combinatie van onze artistieke interventies en samenwerking met
sociale partners konden doen. In tijden van nood is het fijn te weten bij wie je aan kunt kloppen
en ook geeft het hoop en zuurstof om diverse kunstvormen tot je te nemen.
LEERPUNT
We hadden niet verwacht dat we zo snel konder omdenken
WARME OVERDRACHTEN
70
professionals, bewoners, straatinterventies
INZET VRIJWILLIGERS, SLEUTELFIGUREN UIT BOS EN LOMMER
50
Rechtstreeks in projecten van Operatie Periscoop (vertelcabines, Best of the West
voedseldistributie, Placemaking)
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OPERATIE BEST OF THE WEST 2020
Het was heel spannend of Talentenjacht Best of the West die wij als Operatie Periscoop dit jaar
voor de 6de keer zouden organiseren door zou gaan. En of het is doorgegaan!
We hebben oud deelnemer Yasmina Elghazi een ontwerp laten maken en deze sprak zoveel
mensen aan (naast de uitmuntende marketing van Socrates en Rajeb) dat we meer acts hadden
dan de voorgaande jaren. Ruimschoots binnen de veiligheidsregels van de RIVM heeft het
festival plaatsgevonden onder bezielende leiding van Socrates, Rajeb en Margreet. Mogelijk was
dit een van de tofste jaren ooit.
Best of the West is uitgegroeid tot een creatief, inclusief en laagdrempelig jongerenplatform. Na
6 heerlijke jaren is het nu tijd voor een nieuwe, frisse en innovatieve blik en zal vanaf 2021 het
festival door een andere organisatie (Podium Mozaiek) georganiseerd worden.
Operatie Periscoop gaat zich vanaf nu weer voornamelijk richten op mapping, actie onderzoek,
participatie en placemaking.
https://www.youtube.com/watch?v=diloMA6Dqdg

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

De online prijsuitreiking was erg lastig. Daar waar iedereen in de zaal zit en de prijs aan andere
kan gunnen in een live setting, was het nu voor een aantal jongeren (en hun ouders) lastiger te
verwerken als ze geen prijs hadden gewonnen.

BEREIK
70
acts

180

deelnemers

450

deelnemers, familie, bezoekers, jury, personeel
(in timeslots ivm corona)

INDIRECT BEREIK
5000

Passanten, familie, online, instanties, hoort zegt voort
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OPERATIE VERTEL CABINES
Oost - Noord - Nieuw West - Zuid
De verteldcabines zijn in 2016 ontstaan als een eenmalige laagdrempelige actie in Amsterdam
West voor in de week tegen kindermishandeling. Dit is het eerste jaar dat de vertelcabines vanuit
een subsidie worden uitgevoerd. In de voorgaande jaren was het een opdracht aan de VOF.
De vertelcabines zijn 3 knalgele cabines bekleed met zachte knuffels die neerstrijken op pleinen
en andere plekken in de openbare ruimte waar kinderen graag komen.
In deze cabines kunnen kinderen zittend luisteren naar een verhaal dat persoonlijk door vertellers
aan ze wordt voorgelezen. Een verhaal over een jongen dat zich zorgen maakt over een vriendin
die geen fijne thuissituatie heeft.
De kinderen kunnen via een brief advies geven aan de hoofdpersoon van het verhaal en deze in
een speciale brievenbus in de cabine stoppen.
Inmiddels hebben de cabines rond de 50 pleinen bezocht en zijn er ruim 1000 brieven
geschreven. Aan de hand van de brieven kan het stadsdeel bepalen of er in de buurt van het
plein extra voorlichting nodig is. Door de inzet van de cabines krijgen de kinderen (indirect)
voorlichting en door op een heel laagdrempelige manier over dit thema te praten, komt het een
beetje uit de taboesfeer.
Een samenwerking met: Rashid Novaire, Margreet van der Vlies, Stadsdeel Amsterdam,
Stichting Spin, De Tinteltuin, DOCK, Stichting Kezban, diverse basisscholen, Khetam El Hankouri, Malika Mansouri, Halima Ahamad, Karima Ouahmed, Socrates Pacio, Jomar Sanchez en
Houtwest
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WAAR WE IN 2020 NOG MEER MEE BEZIG ZIJN GEWEEST
IN BOS EN LOMMER Operatie Periscoop heeft naast deze subsidie meer
interventies in Bos en Lommer gedaan vanuit onze VOF. Omdat veel van onze operaties
vervlochten zijn met elkaar is het toch wel relevant deze in het kort op te sommen. De operaties
in andere stadsdelen noemen we hier nu niet.

Operatie Erasmus plank 1 en 2
In januari heeft Operatie Periscoop een 20 meter lange tafel en een hondenspeelplek gebouwd
in het Erasmuspark te Amsterdam. Dit is gebouwd van de stammen en takken van de bomen
van de 3 bomen die door gevaarlijke takbreuk gekapt moesten worden. Doordat er veel hout was
hebben we het restant hout uitgedeelt aan bewoners rondom het park. Met een mobiele zaagmachine is het hout in prachtige stukken gezaagd en hebben we ontzettend veel mensen gelukkig
gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=s8JrlGvQ-qg&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=PHycimnDyYg
MidZomerMokum
Tijdens het MidZomerMokum programma in Amsterdam heeft Operatie Periscoop 3 vakantie
momenten in Bos en Lommer speciaal voor ouders ontwikkeld en uitgevoerd. Met een mobiele
reisbureau zijn we op pad gegaan door de buurten van Bos en Lommer en hebben we ontdekt
wat voor type vakantiegangers er wonen. Cultuursnuivers, Wellness liefhebbers en Avonturiers.
Omdat in zomer 2020 weinig mensen op vakantie konden hebben we de vakantie naar Bos en
Lommer gehaald. Kayaktours door het Erasmuspark, een Wellnesscentrum op het wachterliedplantsoen en een Hop On Hop Off sensatie op de Bos en Lommerweg.
https://www.youtube.com/watch?v=GPOc5dOm4Qo&t=11s
Operatie Kolenkit Genootschap
Naar aanleiding van de film “terug naar de Akbarstraat” van Felix Rottenberg is operatie Periscoop gevraagd een avond te organiseren in de kolenkitbuurt. Samen met Fouad Lakbir als verhalenverteller en Raul Balai als spreekstalmeester is er een dialoog opgezet in de glazen kas bij de
Rhapsody tussen alle mensen die in de film te zien waren. Margreet stelde vast dat er in de stad
veel over de documentaire gesproken is door deskundigen die niet uit de Kolenkit kwamen, maar
niet met de “spelers” uit de documentaire. Daarom heeft zij in een kleine intieme sessie geregeld
dat alleen de “spelers” uit de docu aanwezig mochten zijn. Samen met de stadsdeelvoorzitter
Fenna Ulichki. Het vuur spatte er af en toe vanaf. Maar dat was ook goed, want de dingen die
spelen kwamen hierdoor wel aan het licht.
Operatie Corona Getuigenissen
Margreet van Operatie Periscoop is door stadsdeel West gevraagd als curator voor een serie
corona verhalen uit West voor in het Amsterdam Museum. Doordat we als Operatie Periscoop
veel mensen in Amsterdam West kennen, hebben we een 5 tal mensen uit West gevraagd hun
verhaal met schrijver Warda El Kaddouri te delen. De verhalen zijn vervolgens weer voorgelezen
door 5 andere mensen uit West op film door Vanessa van Gasselt. Het zijn indringende en relevante verhalen. Bijvoorbeeld van een vrouw die tijdens de eerste lockdown een tweeling heeft
gekregen of een jongeman die een van de verloren leerlingen was tijdens de online lessen of een
dame die haar partner is verloren door het virus.
https://www.coronaindestad.nl/zaal/tentoonstelling/coronagetuigenissen-amsterdam-west/
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CONCLUSIE

Er zijn ondanks corona grote stappen vooruit gezet in 2020 en met name in de thema’s
eenzaamheid en armoede heeft Operatie Periscoop de samenwerking positief kunnen
versterken. Er is altijd nog meer te winnen en toch zijn er duidelijk stappen gezet naar een
hechtere samenwerking.
Dezelfde beweging zien we ook in de andere buurten buiten Amsterdam West 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.

selfie door Margreet van der Vlies
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OPERATIE PERISCOOP

Een organisatie dat zich bezighoudt met het verbinden van werelden en perspectieven in het
sociale en fysieke domein. Met behulp van actie-onderzoeken en interventies in het publieke
domein. Dit doen we 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
Directeur en Architect
Yehudi van de Pol
Zakelijk Leider en 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
Rafaela Batista Morais
Sociaal Geograaf
Daarnaast werken we samen met een bijzondere groep vrijwilligers, artiesten, stagiaires,
ruimtelijke professionals, kunstenaars en buurt professionals.
BESTUUR STICHTING OPERATIE PERISCOOP
Voorzitter		
Secretaris		
Penningmeester

Natalie Beckers
Naomi Nagtegaal
Gert Eigenbrood
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