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Voorwoord 
 
Stichting Li Salaam is in de jaren ’90 opgericht onder leiding van Mohammedi Sabri met als doel om 
Marokkaanse migranten in Nederland verder te helpen door middel van educatie. 
In datzelfde gedachtegoed heeft Li Salaam haar doelstellingen in 2018 uitgebreid en is iedereen uit 
de Haarlemmermeer e.o. welkom voor hulp bij huiswerk, het leren van de Nederlandse taal en 
andere integratie-activiteiten die wij organiseren. 
 
Alles wat Li Salaam organiseert, doen wij met het volgende doel: 
Het bevorderen van integratie en ontwikkeling door middel van educatie in de Gemeente 
Haarlemmermeer en omgeving. 
 
Naast educatie richten wij ons op diverse andere activiteiten die het integratie- en ontwikkelproces 
van migranten en niet-migranten bevorderen. 
 
In dit jaarverslag kunt u lezen over onze organisatie en activiteiten en wat we specifiek in het jaar 
2020 hebben bereikt. De volledige financiële verantwoording over 2020 vindt u achteraan in dit 
jaarverslag. 
 
Bestuur en vrijwilligers Stichting Li Salaam 
 
Voorzitter 
Farida Sabri 
 
Penningmeester 
Insahan Abdulle 
 
Waarnemend secretaris 
Hilde Eijgenhuijsen 
 
Toezicht & advies 
Hilde Eijgenhuijsen 
 
PR, Communicatie en Redacteur, Webmaster 
Yvonne Kuijn-Gerrits  
 
Docenten 
Hilde Eijgenhijsen, Adriaan Douwes, Jenny Flick, Mindy Angel, Inna Shytikova, Ineta Niewandt, Liva 
Niewandt, Louisa Boixnadel, Annemiek Boosma, Els Schenk, Arjen de Jong, Esin Ceyland, Zubeyck 
Ince, Sandhya Venkatesan, Petra Visser, Corry Philippi Sebai, Ilona Carton. 
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1. Organisatie Stichting Li Salaam 

 

1.1. Wie zijn wij? 

Stichting Li Salaam wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen om beter in onze maatschappij te 

kunnen participeren. 

Wij zetten ons in voor iedereen die hulp nodig heeft bij het maken van huiswerk, extra begeleiding 

bij een studie nodig heeft, de Nederlandse taal beter onder de knie wil krijgen of hulp nodig heeft bij 

het integratieproces. Wij doen dat met behulp van vrijwilligers en het inzetten van educatieve 

middelen, maar ook door andere activiteiten te organiseren. 

Om dit mogelijk te maken zijn wij niet alleen van vrijwilligers 

afhankelijk, maar ook van fondsen die ons in staat stellen om de 

middelen te bekostigen om ons werk te doen en wijkcentra die ons de 

nodige huisvesting bieden. Li Salaam werkt daarom nauw samen met 

buurthuizen, maatschappelijk werk, lokale scholen, het Taalhuis 

Haarlemmermeer en Sportservice. 

 

Onze activiteiten vormen een kringloop: via de naailessen willen wij 

vrouwen uit hun isolement halen. Daarbij is Nederlands de voertaal. De 

naaidocente en taaldocente moedigen de vrouwen hiernaast aan om 

taallessen te volgen. Ook onze huiswerkbegeleiding wordt onder de aandacht gebracht, zodat de 

kinderen van de vrouwen daar - indien nodig - terecht kunnen. 

Wij richten ons vooral op uitkeringsgerechtigden en mensen met een laag inkomen. 
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1.2 Organogram 

Schematisch ziet de organisatie van Stichting Li Salaam er als volgt uit: 

 
1.3 Missie en strategie 

Het is onze missie om eenieder een helpende hand te bieden die zich inspant om een betere plek in 

onze maatschappij te verwerven. Een betere samenleving is mogelijk als mensen meer kennis 

hebben, zodat ze zelfstandiger in onze samenleving kunnen functioneren en het gevoel hebben dat 

'ze erbij horen'. Dat is onze visie. 

We bereiken onze missie en visie door als doelstelling te hanteren: Het bevorderen van integratie en 

ontwikkeling door middel van educatie. 

Onze doelgroepen zijn: 

• Leerlingen tussen de 8 en 18 jaar, die hulp nodig hebben bij het maken van hun huiswerk; 

• Volwassenen met een uitkering of een laag inkomen en niet Nederlandstaligen. 

Wij bereiken onze doelen door onze activiteiten te continueren en nieuwe educatie- en 

integratieactiviteiten te ontwikkelen en te organiseren. 

Meer over onze activiteiten leest u in hoofdstuk 2. 
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1.3 Beloningsbeleid 

Vrijwilligers en bestuursleden van Li Salaam ontvangen een onkostenvergoeding (minimale bijdrage). 

Er is geen winstoogmerk en het overgrote deel van de gelden komt direct terecht bij de aanschaf van 

middelen en organisatie van onze activiteiten. 
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2. Verslag activiteiten 2020 

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het verloop van onze activiteiten in 2020. 

Onze activiteiten verliepen door de Corona omstandigheden voornamelijk online. Dit deed een 

beroep op ons aanpassingsvermogen, maar door meteen aan de gang te gaan met online 

leermethoden hebben we gelukkig toch nog veel kinderen en volwassenen van begeleiding kunnen 

voorzien. 

2.1 Huiswerkbegeleiding kinderen (8-18 jaar) 
In 2020 hebben 33 basisschool leerlingen en 11 middelbare schoolleerlingen een beroep op onze 
huiswerkbegeleiding gedaan. 
 
Aan het begin van het schooljaar hebben we helaas de huiswerkbegeleidingsbijeenkomsten in de 
Boskern moeten stoppen vanwege de Corona maatregelen. Onze vrijwilligers hebben gemiddeld een 
relatief hoge leeftijd en een veilige werkomgeving is voor hen extra belangrijk. 
 
Bij aanvang van het schooljaar hebben we direct links naar websites op de website van Li Salaam 
geplaatst, waarop geoefend kan worden met diverse schoolvakken.  
Ook hebben we gratis accounts verkregen bij o.a. Slimleren, zodat we de kinderen deze leeromgeving 
aan konden bieden. 
 
Ook kunnen leerlingen ons bereiken met vragen via de mail, What’s app of Skype. 
We merkten dat niet iedereen dit even gemakkelijk vond en we hebben dan ook het zicht verloren 
op een aantal leerlingen. 
Voor de leerlingen die zich wel bij ons melden, hebben we mooie resultaten bereikt met onze hulp 
en we zijn blij dat we dit hebben kunnen blijven doen. 
 
We hopen dat als de Corona maatregelen soepeler worden, we weer live les kunnen gaan geven aan 
iedereen die dat wilt. 
 
2.2 Voetbaltraining 
In de Corona tijd is ook een leuke nieuwe activiteit ontstaan; elke woensdag- en zondagmiddag 
trainen kinderen vanaf 6 jaar onder begeleiding van twee vrijwilligers op hun voetbalskills. Naast 
techniek oefeningen, wordt er elke middag afgesloten met een partijtje. 
De kinderen zijn op deze manier lekker actief en buiten bezig. En daarbij worden hun sociale 
contacten op peil gehouden. 
 

 
Na een voetbaltraining hebben de kinderen een keer samen pizza gegeten. 
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2.3 Activiteiten voor volwassenen 
Voor volwassenen boden wij in 2020 twee taal- en studieactiviteiten aan; ‘Mooi Nederlands’ (groep) 

en ‘Studie-ondersteuning’ (individueel). 

 

De cursus: ‘Nederlands leren op school bij mijn kind’ is door Corona verplaatst tot na Corona in 

overleg met de basisschol de Bosrank. 

Tijdens de Corona maatregelen moesten de activiteiten noodgedwongen stoppen tijdens de 

lockdown, omdat we gebruik maakten van ruimtes die niet meer toegankelijk waren.  

Tijdens deze weken hadden we, op het moment waarop de lessen zouden plaatsvinden, telefonisch 

contact. En indien mogelijk met beeld.  

Een bijkomstig doel werd dat ouders gestimuleerd werden met het oefenen van de Nederlandse taal 

door met diverse computerprogramma’s om te gaan. Ouders werden hierbij geholpen door hun 

kinderen. 

 

We hebben in 2020 ook nog een workshop Nederlandse Taal kunnen doen in de bibliotheek in 

samenwerking met het Taalhuis tijdens de week van de alfabetisering. 

 

In onze lessen verzorgen wij kennisoverdracht en hulp, die niet door reguliere onderwijsinstellingen 

worden aangeboden.  

We zien dat de cursisten door onze begeleiding allemaal vooruitgaan in het beheersen van de 

Nederlandse taal en bijvoorbeeld hun opleiding behalen. 

 

2.4 Naailessen 

Iedere maandagochtend komt de naaiclub in het Kattegat bij elkaar, ongeveer 10-12 vrouwen en 3 

vrijwilligers. Er zijn beginners en gevorderden. Iedereen helpt elkaar en wat belangrijk is: Nederlands 

is de voertaal.  

 

Naast de lessen worden er per jaar 2 workshops georganiseerd : 1) stoffenkennis 2) maken van 

accessoires (haarbanden, tasjes en zakjes).  

 

Daarnaast een bezoek aan een lappenmarkt. Helaas moest vanwege Corona de naaiactiviteiten 

stoppen. De workshops en het bezoek aan de lappenmarkt hopen we in de loop van 2021 te 

organiseren, mits de naailessen weer mogen doorgaan. 
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3. Financieel verslag 

In dit hoofdstuk vindt u onze inkomsten en uitgaven over 2020. 

3.1 Balans 2020 

 

 

3.2 Winst- en verliesrekening 2020 

Hieronder vindt u onze verlies- en winstrekening met daarachteraan een toelichting op de cijfers. 

 

Toelichting financieel jaarverslag 2020 

Saldo per 1 januari 2020: €2.246,33  

Januari 2020 begon goed, mede door donaties in december 2019 van 2 fondsen:  

Een donatie van het J.C. Ruigrokfonds à €2.000,00 en een donatie van Stichting Meerlanden €300. 

In september/oktober 2020 is hierover verantwoording afgelegd aan de fondsen. Het geld is volledig 
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besteed aan onze activiteiten en middelen die hiervoor nodig zijn. 

 

De gemeente stortte een subsidie in 2020 van €2.635,92.  

Helaas hebben wij vanwege Corona begin maart 2020 alle activiteiten stop moeten zetten. De 

geplande activiteiten gingen in de ijskast. Wij zijn digitaal doorgegaan. Mede daardoor zijn de 

organisatiekosten hoger uitgevallen. Ook hebben wij materialen moeten aanschaffen.  

De buitensport activiteiten konden wel ‘live’ op afstand doorgaan.  

 

Saldo per 31-12-2020: €1578,63, waarvan €1.450 begroot was voor geplande activiteiten, 

organisatiekosten etc.  

Specificatie per onderdeel: 

• Activiteiten €800 

• Huisvesting €300 

• Organisatiekosten €200 

• Deskundigheidsbevordering €50  

• Onvoorzien €100 

 

Als alles weer ‘kan’ wordt 2021 een druk jaar. Naast de inhaalactiviteiten hopen wij de geplande 

activiteiten voor 2021 ‘gewoon’ te kunnen uitvoeren. 


