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30-jarig bestaan Stichting Li Salaam 

We starten het jaar 2022 met het vieren van het 30-jarig bestaan, i.v.m. met de Corona maatregelen 
konden we pas in februari bij elkaar komen en hier hebben ik als voorzitter het eerste Exemplaar van 
het boekje “Stichting Li Salaam van toen tot nu” overhandigd aan mijn oudste broer.  

 

 

 

 

Activiteiten Jeugd: 8-18 jaar 

Voor de jongeren hebben gedurende het hele jaar activiteiten verzorgd. Veel activiteiten vonden 
plaats tijdens de vakanties. Voor veel gezinnen is het niet haalbaar om hun kinderen mee te nemen 
voor een activiteit en daarom zijn deze projecten zo belangrijk. Kinderen kunnen nu ook in de kring 
vertellen dat ze ergens zijn geweest en dingen hebben gedaan in de vakanties.  

De volgende activiteiten hebben plaats gevonden in 2022: 

• Schaatsen 
• Jumpen 
• Zwemmen 
• Naar de bioscoop 
• Paardrijden 
• Fietsen  
• Bezoek Museum (Paleis op de Dam) 
• Rondvaart Amsterdam 
• Reizen met Bus en trein 
• Kookworkshop 
• Knutselen 
• Pretpark bezoeken 
• Bowlen 



 

 

 

Het mooiste project van dit jaar was dat we een midweek naar Drenthe zijn geweest met een aantal 
kinderen die nog nooit op vakantie zijn geweest. Dit was een hele beleving voor die kinderen en ze 
hebben volop genoten in de “Bonte Wever”. Ze hebben gebruik gemaakt van alle faciliteiten die het 
hotel te bieden had, het waren maar een paar dagen maar dat maakte hun vakantie compleet! 

 

Sportactiviteiten jeugd 8 – 12 jaar 

Gedurende het hele jaar geven twee vrijwilligers voetbaltraining aan kinderen die graag beter willen 
worden qua conditie en techniek. De trainingen vinden elke zondag plaats en de kinderen komen 
met veel plezier naar de trainingen. De trainers vinden het mooi om de vooruitgang te zien bij een 
aantal kinderen en gedurende de jaren zijn de kinderen hoger gaan spelen bij hun club.  

 

 

 

 

 

 



Sport & Spel dag 

Ons jaarlijkse sport en spel dag is keer op keer een groot succes. Met een groep van ongeveer 20 
vrijwilligers organiseren we in de ochtend activiteiten voor kinderen met een beperking. Hiermee 
ontlasten wij de ouders voor een paar uur en dat is zeer waardevol. Ouders met kinderen die een 
beperking hebben komen weinig tot niet toe aan tijd voor hun zelf. Wij nemen de kinderen een hele 
ochtend van ze over en zo kunnen ze een paar uur gezellig kletsen met lotgenoten en even genieten 
van een moment dat ze niet op hun kinderen hoeven te letten. 

 

In de middag verzorgen we spelletjes voor kinderen zonder beperking en dat dat is altijd een 
geslaagde middag waarbij de kinderen worden beziggehouden met leuke spelletjes en er valt altijd 
wat te winnen. Bij de Organisatie van deze dag is een ex-profvoetballer nauw betrokken, hij is nu 
coach bij Ajax Academy en heeft veel ervaring met het bedenken van leuke spelletjes waarbij de 
kinderen worden uitgedaagd om zichzelf te verbeteren en samen te werken. We sluiten de dag altijd 
af met een hapje en drankje. De kinderen gaan altijd moe maar voldaan naar huis en alle vrijwilligers 
ervaren dit als een waardevolle dag! 

 

 

Ouderengroep 

De ouderengroep is eerder begonnen ivm de behoeften, fondswerving was nog niet rond maar er 
was na Corona behoefte aan contacten en hulp. 

Doel: 1/week bijeenkomsten voor laaggeletterden, die weinig Nederlands spreken. Activiteiten: in 
kleine groepjes, verhalen, vertellen, boekjes lezen, Nederlandse taal oefenen. Nieuwe contacten 
opbouwen. Erachter komen wat de deelnemers graag willen ondernemen. Dit bleek te hoog 
gegrepen. Het was moeilijk eenzame kwetsbare ouderen uit hun huis te krijgen. We hebben het stap 
voor stap aangepakt. Er zijn groepjes gemaakt. Een vrijwilliger heeft de mensen thuis bezocht en 
gekeken waar we ze mee konden helpen. Er zijn mensen die slecht Nederlands spreken, doof of 
dementerend zijn. Ook een fysieke beperking kwam voor. Er zijn kleine groepjes gevormd die met 1 
vrijwilliger aan de slag gingen en er is vooruitgang geboekt.  

Een groep is iedere week in een buurthuis bij elkaar gekomen. Zij deden een spelletje bespraken het 
familienieuws en het wereldnieuws. 3 x zijn we met een grotere groep op stap geweest, Keukenhof 
en dierentuin en het bezoeken van een weekmarkt in Amsterdam. De bedoeling is, dat we het 
oorspronkelijke doel in 2023 voortzetten door de groepjes te mengen, zodat de contacten uitgebreid 
worden. Er werd regelmatig gebruik gemaakt van het servicepunt, computervragen, digitale hulp en 
doorverwijzing. 



 

Adopteer een Oma/Opa 

De mensen in het verpleegtehuis worden vaak vergeten en daarom zijn we dit project 
gestart. Een aantal vrijwilligers bezoeken de oudere een paar keer per week in het 
verpleegtehuis. Als het weer het toelaat wandelen we met ze en ook gaan nemen we ze wel 
eens mee naar het centrum voor een kop koffie. Dit vinden ze geweldig om even weg te zijn 
uit het tehuis waar ze vaak heel ongelukkig zijn. Wij willen ze ook graag weer de huiselijke 
sfeer laten proeven en daarom nemen we ze wel eens mee naar huis waar we een heerlijke 
verse maaltijd voor ze verzorgen en die mensen zijn dan zo dankbaar om maar een paar uur 
uit het tehuis te zijn. 

 

 

Huiswerkbegeleiding 

Wekelijks worden basisschoolleerlingen geholpen met hun huiswerk in de Boskern. De vrijwilligers 
hebben contact met de scholen zodat we precies weten waar de leerlingen extra hulp bij nodig 
hebben. De achterstand die de leerlingen hebben opgelopen tijdens Corona is enorm en deze 
activiteit helpt veel leerlingen om de achterstand in te halen.  

Kinderen op de middelbare school worden vooral online geholpen met vakken waarmee ze nog veel 
moeite hebben. Een vast tijdstip is voor deze groep leerlingen niet haalbaar i.v.m. verschillende 
schooltijden. 

 

Coaching middelbare scholieren 

Veel leerlingen weten op een bepaald moment van hun leven niet precies wat ze willen, ze zijn vaak 
onzeker en dreigen af te haken van school. Deze kinderen vangen wij op en door middel van 
gesprekken en ze te betrekken bij de activiteiten van de stichting komen ze er achter wat ze graag 
willen doen en wij proberen ze de eerste zet te geven om iets te doen wat ze leuk vinden naast 
school wat ze vaak als verplichting zien. Samen met deskundige vrijwilligers zoeken we de juiste 
wegen om ze te helpen. Een aantal van deze leerlingen zijn bij ons een jongeren commissie gestart 
met de opdracht de activiteiten te bedenken die de jongeren interesseren en waarmee ze zelf aan de 
slag gaan, hierdoor ontwikkelen ze zich en doen ze ervaring op.  

- Leerling is webmaster geworden bij de Stichting 
- Leerling is huidverzorging gaan doen en bouwt ervaring op tijdens bijeenkomsten 



- Leerling is nagelstyling gaan doen en bouwt ervaring op tijdens onze bijeenkomsten 
- Coördinator voor organisatie kinderactiviteiten 

 
 

 

 

Samen met de Sisters Haarlemmermeer 

Ontbijt 100 deelnemers AZC  Schiphol samen met de zustergroep vd Moskee. Aanvraag Imam 
zorgverlener. 

 

Sponsors en fondsen: 

- Oranjefonds, RCOK, De zonnige jeugd, Gemeente Haarlemmermeer, VSB-fonds. 
- 3x Rekenmachines Texas en Casio gratis of met docentenkorting. 
- Restaurants gaven korting 
- Noordhoff uitgeverij boeken tegen docentenkorting 
- Jeugdfonds Sport en Cultuur toelating als intermediair 
- Studeer Snel heeft gratis account gegeven i.v.m. oefentoetsen leerlingen middelbare school. 
- T/m december 2022 proefabonnement gratis: Zorgsubsidiekalender ivm zoeken naar 

fondsen. 

 

Samenwerking: 

- Gemeente Haarlemmermeer 
- Stichting Meerwaarde 
- Sisters Haarlemmermeer 

 

Opstarten nieuwe activiteit 2023 

- Alle lopende projecten worden voortgezet 
- Kickboksen voor meisjes en vrouwen 
- Moeders van Pubers avonden 

 

 

 



Doorlopende programma’s 

- Voetballen (conditie en techniek training) 
- Huiswerk/studiebegeleiding 
- Kletsgroep ouderen ontmoetingen en bezoeken aan kwetsbare ouderen/eenzamen in 

verpleeghuis en thuis. 
- Servicepunt: online/email/ telefonisch of in buurthuis 
- Aantal ontmoetingen per jaar: ruim 95. 
- Aantal deelnemers op maat. Minsten 10-15 deelnemers/bijeenkomst en voor de ouderen 

uitstapjes 10-15 deelnemers. Buurthuisbijeenkomsten 1-2/week ongeveer 10 deelnemers. 
Diverse keren een aantal bijeenkomsten voor kleinere groepjes ivm beperking. 

 

 

 



 

 

 

Winst en Verlies rekening 1-1-2022 t/m 31-12-
2022    
       
Code Omschrijving Verlies Winst    
4500 Contributies en abonnementen 300     
4550 Bankkosten 190     
4710 materialen 1.900     
6100 Huisvesting kosten 50     
6110 kosten vrijwilligers 580     
6120 activiteiten stichting 7.500     
6200 organisatiekosten 1.200     
6850 deskundigheidstraining 450     
8014 donaties Fondsen  8.500    
8015 subsidies  2.700    
9998 Eindresultaat  970    
       
    12170 12170    
Balans t/m 31-12-2022      
       
Code Omschrijving Activa Passiva    

750 leningen  350    
1000 Kas 200     
1010 Bank 6235     
1420 Afsluiting 970     
1700 crediteuren  555    
2011 vooruit ontvangen fondsen  6500    

  7405 7405    
Kosten vrijwilligers: 30 vrijwilligers onkosten ivm reis en benzine kosten en aanschaf klein materiaal 
studenten krijgen kleine vergoeding/maand      
deskundigheidstraining voor docent Kickboksen     
donaties: Oranje Fonds, VSB, Zonnige Jeugd, RCOK     
contributies: eboekhouden, Eherkenning, Zorgsubsidiekalender    
Activiteiten : zie jaarverslag      
Huisvestingskosten  consumpties      
Subsidie: gemeente Haarlemmermeer      
Bankkosten: ABN      
Organisatiekosten: bestuurskosten: kantoorbenodigdheden, bijdrage laptop. Telefoon,km vergoeding 
       
       
       
       
       
       
       
       

 



 

 

 

 


