-

Jaarverslag 2021

Stichting Li Salaam
Norholm 32
2133 HL Hoofddorp
Telefoon: 06-22923571
E-mail: info@lisalaam.com
KvK nummer: 41225816

Inhoudsopgave
Voorwoord

2

1. Organisatie Stichting Li Salaam
1.1 Wie zijn wij?
1.2 Missie en Strategie
1.3 Beloningsbeleid

3
3
4
5

2. Verslag activiteiten 2021
2.1 Hulpvragen
2.2 Sport
2.3 Ouderen
2.4 Taal voor volwassenen

6
6
6
6
7

3. Financieel verslag
3.1 Balans
3.2 Verlies- en winstrekening

8
8
8

1

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
2021 hebben bereikt. Gezien de Corona maatregelen een groot deel van het jaar nog steeds van
kracht waren, hebben wij onze diensten en activiteiten hierop aangepast.
De volledige financiële verantwoording over 2021 vindt u achteraan in dit jaarverslag.
Bestuur en vrijwilligers Stichting Li Salaam
Voorzitter
Farida Sabri
Penningmeester
Insahan Abdulle
Waarnemend secretaris
Badia Sanhaji
Toezicht & advies
Hilde Eijgenhuijsen
PR, Communicatie en Redacteur, Webmaster
Yvonne Kuijn-Gerrits
Docenten
Alle begeleiding en lessen waren in 2021 online.
Onze online Docenten in 2021: Claidia Ballarin, Hilde Eijgenhijsen,, Liva Niewandt, Petra Visser, Corry
Philippi Sebai, Ilona Carton. Docente Corry Philippi was telefonisch bereikbaar.
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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, extra begeleiding bij een studie nodig heeft, de
Nederlandse taal beter onder de knie wil krijgen of hulp nodig heeft bij het integratieproces.
Wij richten ons vooral op uitkeringsgerechtigden en mensen met een laag inkomen.
Deze activiteiten worden vanuit een online Service desk georganiseerd. Cliënten worden direct
geholpen en als dat niet mogelijk is, doorverwezen naar de juiste instanties.
Li Salaam werkt daarom nauw samen met buurthuizen, maatschappelijk werk, lokale scholen, het
Taalhuis Haarlemmermeer, Stichting Veilig thuis, Stichting Meerwaarde en Sportservice.
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.
Onze dank gaat uit naar de J.C. Ruigrok Stichting, de Zonnige Jeugd en Gemeente Haarlemmermeer
voor hun financiële steun en naar Stichting Maatvast, die ons gratis huisvesting biedt.
De hele situatie rondom Corona heeft ons doen beseffen, dat er veel armoede is, huiselijke
problemen en veel eenzaamheid.
In 2022 willen we daarom - als het mogelijk is - gerichte ontmoetingen organiseren. Ook voor
mensen met een beperking. Dus samen doen en de ontstane tweedeling in de maatschappij
proberen te verminderen.
1.2 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 doelgroep is:
• Iedereen van 8 jaar en ouder met een kwetsbare achtergrond.
Dit kan een beperkt inkomen zijn, niet-Nederlandstalig zijn of om andere redenen hulp nodig
hebben om mee te draaien in de Nederlandse maatschappij.
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 2021
In dit hoofdstuk volgt een beschrijving van het verloop van onze activiteiten in 2021.
De steeds wisselende Corona maatregelen heeft het bestuur doen besluiten de activiteiten in een
veilige modus (online en op afstand) te laten doorgaan. Dit mede om het voor onze doelgroep rustig
en overzichtelijk te houden.
2.1 Hulpvragen
Via de telefoon of mail kan onze doelgroep zich melden met een hulpvraag.
Deze vragen kunnen betrekking hebben studiebegeleiding, huiswerkvragen, mentale steun etc.
Gemiddeld kregen wij in 2021 per week 15 telefoontjes en 5 tot 10 online hulpaanvragen binnen
voor advies aan leerlingen en hun ouders.
Afhankelijk van de hulpvraag:
-

-

schakelen wij een tolk in, helpen we bij het omgaan met de computer (bijvoorbeeld i.v.m.
thuisonderwijs), verwijzen we volwassenen naar de juiste beroepsopleiding of leerbedrijf of
helpen we ouders met het contact met de school van de kinderen of
verwijzen wij mensen door naar de juiste instanties voor schuldsanering, bewindsvoering,
relatieproblemen of zorg .
Li Salaam heeft hiervoor goede contacten met de Gemeente Haarlemmermeer, het UWV,
Leerbedrijven, Stichting Meerwaarde, diverse advocaten (één van de advocaten is
gespecialiseerd in Islamitisch recht), Stichting Veilig Thuis, een gepensioneerd kinderarts en
diverse scholen.

2.2 Sport
In 2021 hebben we onze sportactiviteiten voor de kinderen voortgezet. Gemiddeld vijftien kinderen
krijgen training van twee trainers.
Wekelijks vinden er trainingen plaats. De focus ligt hierbij op voetbal, maar er worden ook
conditietrainingen gegeven. De resultaten worden bijgehouden om zo de kinderen te stimuleren om
zichzelf te verbeteren.
Twee keer per jaar sluiten we de training af met wat lekkers.
Sport- en speldag
Jaarlijks organiseren we voor een grotere groep kinderen een
sport- en speldag waarbij we ook de focus leggen op kinderen
met een handicap.
In de zomer van 2021 hebben 80 kinderen deelgenomen.
Lees hier meer over in dit blog:
https://lisalaam.com/2021/07/02/een-mooie-dag/
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Extra activiteiten
Tijdens de schoolvakanties organiseren we nog een extra activiteit
voor de kinderen.
Wegens de strenge Corona maatregelen in het najaar hebben we
de kinderen een Sinterklaas cadeau gegeven waarmee ze zich
thuis kunnen vermaken met de familie.

2.3 Ouderen
Een groep ouderen heeft nooit de kans gehad om volledig te integreren in Nederland. Onze stichting
trekt dit zich aan en is het afgelopen jaar daarom een kleine praatgroep gestart.
Door de Corona maatregelen organiseerden we iets met kleine groepjes thuis of op een aangepaste
locatie.
In 2021 hebben deze bijeenkomsten vijf keer plaatsgevonden.
Binnen deze groep is een dame een initiatief gestart om voor eenzame ouderen te koken. Iedere
week worden er nu vijf tot tien keer maaltijden bezorgd door vrijwilligers.
Wanneer dat mogelijk is i.v.m. de geldende maatregelen, is het de bedoeling dat de ouderengroep
vaker bij elkaar komt en één keer per week een leesgroep wordt geregeld in de Boskern.
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Lees het mooie verhaal over Erzan en deze 90-jarige dame hier.

2.4 Taal voor volwassenen
De Nederlandse taallessen voor volwassenen vinden één keer per week plaats in de Boskern.
Het aantal deelnemers lag in 2021 op tien tot vijftien deelnemers per les.
Door de Corona maatregelen zijn de taalvrijwilligers creatief geweest met het aanbieden van de
lessen. Er werd gebruik gemaakt van video bellen en tasjes met huiswerk werden bij de deelnemers
gebracht en weer opgehaald.
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3. Financieel verslag
In dit hoofdstuk vindt u onze inkomsten en uitgaven over 2021.
3.1 Balans 2021

3.2 Winst- en verliesrekening 2021
Hieronder vindt u onze verlies- en winstrekening met daaronder een toelichting op de cijfers.

Toelichting financieel jaarverslag 2021
We hadden dit jaar te maken met een saldo van € 1578,63 dat voortkwam uit het niet door kunnen
laten gaan van bepaalde activiteiten in 2020.
De gemeente had voor deze activiteiten een budget van € 1.450 voor ons gereserveerd. Na overleg
mochten we dit bedrag doorschuiven voor activiteiten in 2021.
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Uitgaven
In overleg met o.a. het RIVM en andere organisaties hebben we gekeken naar wat er onder de
geldende maatregelen wel mogelijk was aan activiteiten.
We hebben hierdoor o.a. gekozen voor buitensport activiteiten en o.a. één grote sportdag voor onze
deelnemers en deelnemers met een beperking.
We hebben voor deze activiteiten kosten gemaakt voor de organisatie, de huur van materiaal en bijv.
EHBO training voor onze vrijwilligers.
Tevens hebben we in het jaar 2021 kosten gemaakt om de ICT zodanig in te richten dat we online
hulp kunnen bieden in plaats van live.
Inkomsten
Er zijn naast subsidie vanuit de Gemeente Haarlemmermeer donaties ontvangen van het
Ruigrokfonds en de Zonnige jeugd.
We hebben specifieke kostenplaatsen aangemaakt voor het Ruigrokfonds, de Zonnige Jeugd,
Gemeente 2020 en Gemeente 2021, zodat we aan het eind van het jaar de juiste bronnen kunnen
van inkomsten kunnen weergeven.
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