
 

 
  



 

 1 Jaarverslag 2017 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van ons en uw moedercentrum Casa Mama Lisi. 
 
 
In 2017 hebben we heel hard gewerkt aan het formeren van een nieuw bestuur, continueren 
en uitbreiden van activiteiten, professionaliseren van het secretariaat, communicatie en PR.  
Dat is  goed gelukt zodat bijna alle onderdelen van het meerjarenbeleidsplan volgens planning 
verlopen. Dit alles ondanks een paar tegenslagen. Wij zijn dan ook heel trots op alles wat wij 
met zijn allen bereikt hebben! 
 
Een van de hoogtepunten was de bouw van een nieuwe keuken, met de opening op 8 maart dé 
internationale vrouwendag. Het was een erkenning van het harde werken, het plezier daarin en 
van het enthousiasme bij vrijwilligers en deelnemers. 
 
We beperken ons hier tot het beschrijven van de activiteiten, belangrijkste  gebeurtenissen, 
trends- en ontwikkelingen, signalen met een doorkijkje naar 2018. De achtergrond, doelstelling 
en doelgroep staan beschreven op onze website. 
 
Het belangrijkste wat we willen duiden, is dat wat juist niet op papier staat of in waarde is uit 
te drukken. Dat is de beweging, waarin vrouwen omzien naar elkaar. Hoe ze geraakt worden 
door de ander. Hun hart openstellen. Besluiten om in actie te komen en net dat ene te doen 
wat van onschatbare waarde is voor kwetsbare vrouwen die anders buitengesloten raken. 
De impact die vrouwen hebben op elkaar, is niet meetbaar en slecht in woorden samen te 
vatten  in dit document. Elke dag weer opnieuw, ervaren we dat als dé essentie van Casa 
Mama Lisi!  
 
Met zijn allen, deelnemers, vrijwilligers en bestuur, gaan we vol enthousiasme 
door in 2018. 
 
Wij hopen dat u van het lezen van dit verslag net zo enthousiast zult worden. 
 
Ik wens u veel leesplezier en nodig u graag uit voor een bezoek aan Casa Mama Lisi.  
 
 
 
 
Maret de Raad,  
Voorzitter 
 
Mei 2018  
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In 2017 heeft Casa Mama Lisi  sterk ingezet op 1. het versterken van de interne organisatie, 2. 
verbindingen leggen tussen verschillende groepen in de samenleving  en 3. het continueren en  
uitbreiden van de activiteiten.  
 
 
1. De interne organisatie 

Als gevolg van een onverwachte bezuiniging,  stapte het voltallige bestuur op.  Het bestuur 
vond het onacceptabel om met nog minder beroepsmatige ondersteuning dan in 2016, de 
verantwoording te dragen. In 2016 waren dit 18 uur per week, voor 2017 werden dit slechts 15 
uur per week.  
Middels gesprekken met Partners in Welzijn en de gemeente Sittard-Geleen is geprobeerd het 
besluit ongedaan te maken, echter zonder het gewenste resultaat.  
Daarop besloot het bestuur te stoppen.  
De vrouwen van Casa Mama Lisi hebben toen met vereende krachten gezocht naar kandidaten 
voor een nieuw bestuur, dat deze moeilijke  uitdaging wilde aangaan. 
Wonder boven wonder, werden kandidaten snel gevonden.  
Al gauw na het aantreden van het nieuwe bestuur, bleek dat een lid van het DB vanwege 
gezondheidsproblemen, niet het hele jaar voluit kon functioneren. 
Door langdurige ziekte van een van de coördinatoren moest deze vervangen worden. Dit werd 
zonder al te veel problemen opgelost, maar  zorgde wel voor wat onrust.  Voor het schooljaar 
2017-2018 assisteren  twee parttime stagiaires de beroepskrachten.  
 

 
 

Het nieuwe bestuur van links naar rechts: Bert Kuilman (penningmeester), Peter Hendriks 
(secretaris), Aleida Berghorst (bestuurslid), Georgette Kregeler (bestuurslid) en Maret de Raad 
(voorzitter). 
 
Vrijwilligers  
Vrijwilligers maken Casa Mama Lisi tot een succes. 
- Er waren 45 vrijwilligers actief. Zij vragen begeleiding en aandacht en komen 1x per 

maand bij elkaar.  Doordat er overwegend met vrijwilligers wordt gewerkt komen 
wisselingen veel voor en vraagt de continuering van taken en activiteiten voortdurend 
aandacht.  

- De scheidslijn tussen het vrijwilliger en bezoeker is vaag en vaak kunstmatig. Dat is 
prima en zo draagt iedereen een steentje bij. Maar….duidelijkheid  vraagt dan om het 
nodige aan kunst- en vliegwerk.  
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  - Medio januari is gestart met de oprichting van een kerngroep. In deze kerngroep zitten 5 
vrijwilligers die voor een cluster van activiteiten werken, een soort MT. De clusterleiders 
vervullen een begeleidende rol naar sommige vrijwilligers. De kerngroep wordt begeleid 
door een coördinator. 

- Naast een aantal activiteiten-werkgroepen is in 2017 ook een aparte werkgroep voor 
kantoorwerkzaamheden geformeerd. De  kantoorwerkzaamheden zijn uitgesplitst en 
voor iedere ‘functie’ zijn aparte vrijwilligers geworven zodat taken  beter afgebakend 
zijn , zoals voor financiën, secretariaat, PR en 
communicatie. Deze kantoorvrijwilliger werken 
vooral achter de  schermen. Door hen is een  
nieuwe website gebouwd, een Facebook pagina 
en zijn WhatsApp groepen aangemaakt.  Verder 
is in samenwerking met een ontwerpbureau, 
‘om niet’,  een eigen nieuwe huisstijl ontwikkeld. 
Een voorbeeld hiervan is de rol-banner die we 
als kaft hebben gebruikt.  Er wordt positief en beter gecommuniceerd. Er is meer 
naamsbekendheid  Een grotere toestroom van vrijwilligers is ontstaan.  En ‘last but not 
least’, Casa Mama Lisi wordt regelmatig benaderd door externe organisaties om samen 
te werken in diverse activiteiten. Dit alles heeft bijgedragen aan  een positieve sfeer 
binnen en rondom Casa Mama Lisi. 

  
Zie ook:   

 Website: www.moedercentrumcasamamalisi.nl  
 Facebook: https://www.facebook.com/Moedercentrum-Casa-Mama-Lisi-

639749729501144/ 
 

Kantoorvrijwilligers aan het werk 
 

- Ook in 2017 hebben vanuit het Participatiehuis ‘gemeentelijke vrijwilligers’ met behoud 
van een bijstandsuitkering, een bijdrage geleverd. Dit soort ‘vrijwillige verplichtingen’, 
vraagt extra inzet, aandacht en begeleiding van de beroepskrachten. 

- Om de individuele persoonlijke doelstellingen te realiseren, vinden jaarlijks  
‘ontwikkelgesprekken’ met alle vrijwilligers plaats. De zogenoemde ‘participatieladder’,  
wordt als tool hiervoor ingezet.  

http://www.moedercentrumcasamamalisi.nl/
https://www.facebook.com/Moedercentrum-Casa-Mama-Lisi-639749729501144/
https://www.facebook.com/Moedercentrum-Casa-Mama-Lisi-639749729501144/
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2. Verbindingen tussen verschillende groepen in de samenleving 

Casa Mama Lisi, heeft sterk ingezet op het naar buiten treden en het leggen 
van verbindingen tussen verschillende groepen in de samenleving. Deze verbindingen zijn 
noodzakelijk om maatschappelijke kansen van vrouwen te vergroten, hen succesvol te laten 
participeren om de samenleving leefbaar te houden. 
Hieronder een greep uit de samenwerkingsverbanden en – initiatieven van afgelopen jaar. 
 
Buurtcentrum Limbrichterveld 
De samenwerking met  het Buurtcentrum Limbrichterveld en andere gebruikers van het 
gebouw, is geïntensiveerd.  
Samenwerking Vluchtelingenwerk 
Het hele jaar door, is er op meerdere fronten constructief samengewerkt met 
vluchtelingenwerk. Zo vindt er een warme doorverwijzing plaats naar activiteiten. Komen er 
langs die weg, nieuwe vrijwilligers binnen en zijn er op inhoudelijk niveau, gezamenlijke 
onderwerpen. 
Particulier project met fotografen 
Project met fotografen; met als thema ‘Het kan Wel’. De foto’s waren  gericht, op de 
mogelijkheden van intercultureel samenwerken. 
Peuterspeelzaal Limbrichterveld 
PSZ Limbrichterveld  heeft  hulp van  Casa Mama Lisi ingeroepen voor problemen met kinderen 
en ouders die geen Nederlandse  taal spreken. Samen met de pedagogisch medewerkster van 
Partners in Welzijn is er een plan van aanpak gemaakt. 
Basisschool  Loedoes 
Voor de kinderkookcursus Superchef is, ten behoeve van de werving en selectie van kinderen, 
samengewerkt met basisschool Loedoes 
Sittard Geleense Uitdaging. 
Deelname aan de beursvloer Sittard-Geleense was een echte uitdaging. Er is een deal  gesloten 
met een lokaal ontwerpbureau voor gratis  hulp bij de ontwikkeling  van een nieuwe huisstijl. 
Meet and Greet dag door Hoge school Zuyd. 
Deelname aan een Meet and Greet Limbrichterveld (studenten Hogeschool Zuyd) voor 
bewoners en organisaties in de buurt.  
Taalontmoetingen. 
Door Taalontmoetingen, is in de ontmoetingsruimte van Casa Mama Lisi op  maandagavond 
een taalcafé gestart. 
De Domijnen 
Deelname aan de voorbereiding van theaterstuk “De Roos”, door  de Domijnen. 
Participatiehuis 
De inzet van  ‘verplichte vrijwilligers’  die met behoud van uitkering en alles wat dat met zich 
meebrengt, een  ‘status aparte’ bij Casa Mama Lisi innemen. 
Partners in Welzijn  
Met name op casuïstiekniveau  hebben we met  Informatie & advies en het 
maatschappelijk werk, de samenwerking met Partners in Welzijn opgezocht en gevonden. Die 
zelfde succesvolle alliantie vond ook plaats op vraagstukken rondom  leefbaarheid en 
opvoeden. 
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3. Continueren en  uitbreiden van de activiteiten  

Het totaal aantal deelnemingen (5552) is in  2017 
met een kleine 20% gestegen ten opzichte van  
2016. Wekelijks wordt Casa Mama Lisi door 200 
unieke personen bezocht. Dit is  meer dan 2016. 
Ongeveer 2/3 is van niet Nederlandse afkomst. 
Een scala aan nationaliteiten ontmoet elkaar en 
leert daardoor op een zeer laagdrempelige 
manier en op haast  dagdagelijkse basis, 
respectvol met elkaar om te gaan. 
 
Activiteitenoverzicht 2017 
 

Reguliere activiteiten 
Gemiddeld aantal 

deelnemers per groep Frequentie Totaal 

Nederlands conversatie 60 4x per week 1680 

Engels conversatie 10 1xper week 400 

Wegwijs toegepaste conversatie 8 1x per week 320 

Haak- en breiles 8 1x per week 320 

Naailes 10 1x per week 400 

Koken 15 1x per week 600 

Computer les 10 10 lessen 100 

Dans/body & mind 5 1x per week 200 

Meditatie 5 1x per week 200 

Zanglessen 5 1x per maand 60 

Kinderkookclub Superchef 12 10 lessen 120 

Inloop 5 3x per week 600 

Thema/info 15 1xper maand 150 

Eenmalige activiteiten       

Valentijnsdag     55 

Internationale vrouwendag 8 maart     35 

Seizoensafsluiting     45 

Meet and Greet     60 

Burendag     35 

Algemene Open dag     55 

Open Dag 1e Eisenhowerflat     25 

Werkbezoek Maximina     7 

Verwendag     25 

Kerstviering     60 

    Totaal  5552 
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Er is en blijft veel behoefte aan het leren van en oefenen met de 
Nederlandse taal. 
Huiswerkbegeleiding is vanwege, te weinig vraag, gestopt. 
Basisschoolkinderen, in armoedesituaties, hebben deel genomen 
aan de gezonde kinderkookcursus ‘Superchef’. 
De computercursus vraagt om een vervolg. De deelname aan 
naailessen groeit.  
Ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten zoals beweging, 
meditatie, feesten en evenementen, crea, breien en haken bleven 
constant. Er is behoefte aan fietslessen. Dit vraagt veel organisatie 
en personele inzet en wordt meegenomen naar 2018. 
 

Zijn de maatschappelijke kansen van de vrouwen in 2017 vergroot? 
Vrijwilligers zijn uitgestroomd naar werk, doorgestroomd naar andere vrijwilligersplekken of 
naar een onderwijsinstelling. Het zelfvertrouwen van vrouwen is vergroot. Vrouwen zijn uit hun 
isolement gekomen, waardoor hun wereld groter is geworden. 
De doorstroom van vrouwen naar de arbeidsmarkt verloopt echter moeizaam. Als vrijwilliger 
deelnemen aan de samenleving is voor een deel van deze vrouwen al een prestatie van 
topformaat. 
 
Los van alle mitsen en maren, het aller belangrijkste is en blijft dat vrouwen, vrouwen helpen, 
elkaar ondersteunen en voor elkaar zorgen. 
Niet voor niets zijn onze belangrijkste waarden: 
 

Een warme plek voor vrouwen 
Van en met elkaar leren 

Samen leuke dingen doen 
Elkaar helpen 
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Trends, ontwikkelingen, signalen, aanbevelingen en speerpunten  2018 
1. Versterken en uitbreiden van het bestuur, met een zogenaamd schaduwbestuur om de  

continuïteit te borgen 
2. Het door ontwikkelen van de huisstijl 
3. Dubbel bezetten per vrijwilligers  taak/activiteit om grote verloop onder vrijwilligers op te 

vangen 
4. De goede relatie met de Gemeente Sittard-Geleen en Partners in Welzijn intensiveren. 

Gespreksthema’s: 

 De minimale beroepsmatige ondersteuning  

 Dreigende structurele overbelasting van de coördinatoren 

 Ontbreken ruimte voor innovatieve nieuwe projecten 

 Uitbreiden deelnemersaantallen en andere doelgroepen is onmogelijk 

 Te laat uitbetalen reiskosten van gemeentelijke vrijwilligers leidt tot financiële 
problemen  

 Onderzoeken mogelijkheden om functie van kantoorvrijwilliger, om te zetten naar een 
participatiebaan 

5. Als activiteiten uitbreiding staat op de planning  
2018: 

 Fietslessen 

 Computercursus  

 Vervolg kinderkookclub Superchef, inclusief 
genereren aanvullende financiën 

 Uitbreiden naailessen 

 Starten met Spaanse en Arabische les 

 Uitbreiden themabijeenkomsten 

 Samen met Vluchtelingenwerk, organiseren van een netwerkdag voor andere 
samenwerkingspartners met als  thema ‘ participatie van niet westerse vrouwen’ 

 
 

             Een verdere doorgroei van het activiteitenaanbod, deelnemers , het aantal vrijwilligers 
inclusief  de ‘gemeentelijke vrijwilligers’  van het Participatiehuis die met behoud van 
uitkering ervaring kunnen opdoen, is naar onze mening wenselijk voor de gemeente Sittard-
Geleen en haar inwoners. 
Aan de andere kant is het, gezien de beperkte financiële middelen van Casa Mama Lisi,  de 
huidige bezetting van gehuurde ruimten binnen het buurtcentrum en de  geringe 
beroepsmatige ondersteuning, haast onmogelijk om de geplande activiteiten , innovatie en 
doorgroei daadwerkelijk te realiseren.  

 
 
 
 
 
 

Maret de Raad,     Margriet Giesen, 
Voorzitter       Coördinator 


