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 WOORD VOORZITTER 

Casa Mama Lisi is, overeenkomstig haar naam dé plek waar mensen mogen groeien en zich veilig 

kunnen voelen. Sommige vrijwilligers die hier al heel lang rondlopen, worden liefdevol “mama” 

genoemd. Bezoekers en deelnemers aan de diverse activiteiten, vertellen uit eigen beweging dat ze 

in het land van herkomst, hun familie hebben moeten achterlaten.  

In het gebouw, tussen de hoge flats achter het spoor, vonden zij echter een nieuwe familie. Een 

familie waar zij leren van elkaar. Samen koken, samen eten én samen opruimen. Zich open stellen 

voor elkaar tijdens bv. een modeshow.  Een show waarin, een aantal regulier gesluierde vrouwen, 

openbloeien tot mooie en onafhankelijke vrouwen. Een plek waar ze vragen aan elkaar stellen over: 

“hoe met een puberzoon om te gaan”.  

Mama Casa Lisi is daarmee een echt THUIS geworden voor velen… 

Maret de Raad 

I. ALGEMEEN 

Het jaarverslag 2018 is intern bedoeld als terugblik op de voornemens in het Beleidsplan 2014-2017 

en op de uitvoering, zoals beschreven in het Werkplan 2018. 

In dit laatste zijn expliciet speerpunten voor 2018 benoemd en daarnaar wordt hier en daar in dit 

jaarverslag verwezen. Het beleidsplan omvatte niet meer het jaar 2018, maar zal een vervolg 

krijgen in een Beleidsagenda 2019-2021. 

Het jaarverslag 2018 geeft extern informatie en verantwoording voor de gemeente als 

subsidiegever, Partners in Welzijn voor de beroepsmatige ondersteuning en voor 

samenwerkingspartners, (potentiële) deelnemers en belangstellenden. 

II. WAT IS HET MOEDERCENTRUM CASA MAMA LISI 

Moedercentrum Casa Mama Lisi in Sittard is in 2003 opgericht en gevestigd in het Limbrichterveld. 

Daarmee is Casa Mama Lisi één van de moedercentra, die in die periode in Nederland ontstonden. 

Casa Mama Lisi is een plek, waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en informatie uitwisselen en 

waar activiteiten georganiseerd worden, die vrouwen ondersteunen bij het zichzelf (verder)  

ontwikkelen (educatie) met het oog op integratie en participatie in de samenleving. 

De activiteiten variëren van taallessen Nederlands, Engels en Spaans, fietsles, computerles, naailes,  

yoga, workshops, themabijeenkomsten en inloop- en ontmoetingsochtend. 

Casa Mama Lisi is er voor alle vrouwen die zich willen ontwikkelen en deelnemen in de 

samenleving. Veelal zijn bezoekers en deelnemers vrouwen, die geen of weinig contacten hebben, 

afhankelijk zijn van anderen en niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en behoefte hebben aan 

meer kennis, vaardigheden of persoonlijke ontwikkeling. 

Een grote groep vrouwen wil de Nederlandse taal en cultuur (beter) leren kennen en moet 

daarmee van onder af aan beginnen. Casa Mama Lisi tracht hen een veilige en stimulerende 
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omgeving te bieden, waarin ze communicatieve, sociale en praktische vaardigheden kunnen 

ontwikkelen. 

III. BELEID EN ORGANISATIE 

Wat wil het Moedercentrum Casa Mama Lisi en hoe ziet de organisatie er uit? 

Moedercentrum Casa Mama Lisi is een vrijwilligersorganisatie, die is ondergebracht in een 

zelfstandige stichting.  

Het beleid (zie ook Beleidsplan 2014-2017) van het moedercentrum gaat uit van: 

 zelforganisatie en zelfbeheer: bezoekers zijn actief betrokken bij het maken van het 

programma, het beheren van de ruimte en het creëren van de sfeer; 

 een open aanbod van activiteiten: vrouwen nemen zelf het initiatief om activiteiten te 

ontwikkelen en uit te voeren, daarbij gestimuleerd om eigen talenten in te zetten; 

 de mogelijkheid door te stromen van deelnemer naar vrijwilliger, waarbij vrijwilligerswerk 

wordt gehonoreerd met bijvoorbeeld gratis deelname aan activiteiten; 

 ondersteuning door beroepskrachten met het oog op continuïteit en waarborging kwaliteit in 

organisatie en activiteiten. 

Vrijwilligers 

De keuze voor een vrijwilligersorganisatie brengt met zich mee, dat er regelmatig wisselingen zijn.  

Als speerpunt voor 2018 was daarom geformuleerd te trachten per taak / activiteit een dubbele 

bezetting te realiseren. Er was in 2018 sprake van een grotere toestroom van vrijwilligers, die 

regelmatig voortkomen uit de groep bezoekers. 

Er is meer structuur aangebracht. Eenmaal per maand werd een vrijwilligersbijeenkomst gehouden 

en er vonden ‘ontwikkel -gesprekken’ plaats met vrijwilligers. 

In de organisatie is er een werkgroep kantoorwerkzaamheden onderscheiden met voor elke functie 

(financiën, secretariaat, PR en communicatie) een aparte vrijwilliger.  

Bijzondere extra aandacht hebben de vrijwilligers gevraagd, die via het Participatiehuis 

binnenkomen, met name daar waar de inzet ervaren wordt als ‘vrijwillige verplichting’. Een 

beperkte periode van plaatsing van (goede) vrijwilligers levert ook continuïteitsproblemen op, 

aangezien zij naar elders doorstromen, al dan niet in een betaalde functie.  

Belangrijk wapenfeit in 2018 op het gebied van vrijwilligers was de voordracht van Heleen van 

Otterloo voor de titel van Limburgse taalheld. Op 6 september werd zij daadwerkelijk verkozen en 

daarmee mocht Heleen deelnemen in 2019 aan de landelijke verkiezing.  

Kerngroep 

Een tweede structurele verbetering betreft de oprichting van een kerngroep. Deze bestaat uit zes 

vrijwilligers, één per cluster van activiteiten. Binnen de kerngroep treedt een lid op als coördinator 

voor dat cluster. De kerngroep is vervolgens vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. 
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 Ondersteuning door beroepskrachten PIW 

Essentieel voor het functioneren, met name met het oog op continuïteit, is de inzet van twee 

beroepskrachten van Partners in Welzijn. In het jaar 2017 werd deze inzet teruggebracht van 800 

naar 650 uren vanwege bezuinigingen bij Partners in Welzijn. Voor het toenmalige bestuur was 

deze ingreep aanleiding te stoppen. 

In het verslagjaar 2018 is het aantal uren gehandhaafd op het niveau van 2017. 

De relatie, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, tussen de stichting Casa Mama Lisi, 

Partners in Welzijn en subsidiegever gemeente is aandachtspunt voor 2019. Er ligt een niet 

ondertekende tekst van een samenwerkingsovereenkomst.` 

 Bestuur 

In 2017 is er een nieuw bestuur aangetreden, dat in 2018 nog verder werd aangevuld, zodat er 

weer een voltallig bestuur actief is. In 2018 nam Peter Hendriks afscheid als bestuurslid en 

secretaris. In die functie werd hij opgevolgd door John Herberigs.  Ook in 2018 is Anke Tijhuis 

bestuurslid geworden vanuit de kerngroep. 

Het bestuur ziet er uiteindelijk in 2018 als volgt uit: 

Voorzitter  Maret de Raad 

Secretaris John Herberigs 

Penningmeester  Bert Kuilman 

Bestuurslid  Aleida Berghorst 

Bestuurslid (kerngroep)  Anke Tijhuis 

Bestuurslid (kerngroep)  Georgette Kreleger 

Het bestuur wordt ondersteund door de beroepskrachten van Partners in Welzijn: 

Beroepskracht PIW  Margriet Giesen 

Beroepskracht PIW  Elly Pijls 

Het bestuur vergadert maandelijks met uitzondering van de vakantieperiode. 
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IV. MIDDELEN 

 Wat heeft het Moedercentrum Casa Mama Lisi nodig om te kunnen functioneren? 

Financiën 

De financiële jaarrekening 2018 van de Stichting Moedercentrum Casa Mama Lisi is te vinden in een 

afzonderlijke rapportage. De belangrijkste bevindingen daarin zijn hieronder kort weergegeven. 

Voor de inkomsten is de stichting grotendeels afhankelijk van gemeentelijk subsidie, een bedrag 

van € 26.000,-. Daarnaast wordt van de bezoekers een kleine bijdrage gevraagd voor deelname aan 

activiteiten. Dat leverde in 2018 een bedrag op van € 2.327,- (8% van de totale inkomsten van het 

moedercentrum). 

De uitgaven betreffen voor het overgrote deel (56%) huur en schoonmaak van de ruimten in het 

Buurtcentrum Limbrichterveld. Activiteitenkosten maken 13% uit van de uitgaven, een bedrag van 

€ 3.704,42. Deze uitgave wordt voor 63% gedekt door bijdragen van de deelnemers. 

Een kwart van de uitgaven heeft betrekking op de organisatie (PR, communicatie en reiskosten). 

Het jaar 2018 sluit met een klein positief resultaat van € 2.359,-. Dit bedrag is met toestemming van 

de gemeente gereserveerd voor noodzakelijke professionele deskundigheid inzake PR en 

communicatie in 2019. Op dit gebied ontbreekt het aan continuïteit en deskundigheid. Het verloop 

van goede gekwalificeerde vrijwilligers is groot. 

Personeel en vrijwilligers 

De inzet van beroepskrachten, die zorgen voor continuïteit en kwaliteitsborging en de inzet van 

vrijwilligers voor uitvoering van het gevarieerde activiteiten aanbod, maar ook voor administratieve 

en boekhoudkundige ondersteuning, is noodzakelijk. Zie ook de paragraaf Beleid en organisatie. 
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Huisvesting 

Moedercentrum Casa Mama Lisi huurt eigen multifunctionele ruimtes in Buurtcentrum 

Limbrichterveld. Eén eigen ruimte waarin de administratie is ondergebracht en de beroepskrachten 

van Partners in Welzijn en de administratieve vrijwilligers hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, 

één eigen ruimte voor de activiteiten en multifunctionele lesruimtes. Door de belettering en 

bebording aan de buitenzijde van het gebouw is de eigen ingang van Casa Mama Lisi goed 

zichtbaar. De samenwerking met het buurtcentrum en overige gebruikers verliep goed.  

PR en Communicatie 

 Als ontwikkeling voor 2018 werd het verder ontwikkelen van de huisstijl aangegeven. Deelname 

aan de Sittard-Geleense uitdaging in 2017 leverde een contact op met een lokaal ontwerpbureau, 

dat resulteerde in een gedeelte gratis hulp bij deze ontwikkeling.  

 Een reeks middelen ter vergroting van de naamsbekendheid werd gerealiseerd in de nieuwe 

huisstijl: een nieuwe website, een Facebook-pagina en What’s-Appgroepen.  Daarnaast een rol-

banner, een naambord bij het gebouw, raambekleding, een folder en visitekaartjes.  

 Privacy-regelgeving 

Speciaal aandachtspunt bij het implementeren van het communicatie-instrumentarium is de 

nieuwe regelgeving op het gebied van privacy. In 2018 werd gewerkt aan een privacyreglement, dat 

in overeenstemming is met deze regelgeving. 

V. OMGEVING / SAMENWERKING 

Moedercentrum Casa Mama Lisi is in 2018 benaderd door externe organisaties voor samenwerking 

of zocht zelf contact. 

Allereerst met Buurtcentrum Limbrichterveld en de andere gebruikers van het gebouw (bv. tijdens 

de open dag). 

Daarnaast met organisaties in verband met doorverwijzing naar activiteiten en / of gezamenlijke 

activiteiten. Met Vluchtelingenwerk was er periodiek overleg en zijn er gezamenlijke 

themaochtenden gehouden. Samen met Vluchtelingenwerk heeft Casa Mama Lisi, mede naar 

aanleiding van de netwerkdag in april, een zetel in het Sociaal Overleg (adviesorgaan gemeente) 

met als aandachtsgebied ‘belangenbehartiging van niet westerse vrouwen’. 

In relatie tot de computercursus is samengewerkt met het (Klik en tik)-aanbod van De Domijnen. 

In 2017 werd deelgenomen aan de Sittard-Geleense Uitdaging, een beursvloer, die een deal 

opleverde met een lokaal ontwerpbureau voor gratis  hulp bij de ontwikkeling  van een nieuwe 

huisstijl. Deze deal werd in 2017 en 2018 verzilverd. 

Via het Participatiehuis werden ‘verplichte vrijwilligers’ met behoud van uitkering ingezet. Deze 

hebben een aparte positie in het moedercentrum, die specifieke aandacht vraagt. 
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Met Partners in Welzijn bestaat er op casuïstiek niveau  contact met  Informatie & advies / Sociaal 

plein en  Maatschappelijk werk en uiteraard over de beroepskrachten, die bij het moedercentrum 

werkzaam zijn. 

Op 19 april vond er een netwerkbijeenkomst plaats met alle ketenpartners, m.n. partners die 

individuele begeleiding verzorgen, met als thema:  participatie van niet-westerse vrouwen. De 

belangrijkste conclusie van deze bijeenkomst was het grote gemis aan doelgroepen- en 

emancipatiebeleid bij de gemeente Sittard-Geleen. Er zijn wel veel organisaties met individuele 

maatwerktrajecten bezig, maar er is (te) weinig collectief aanbod. 

Samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven werd geïntensiveerd. Meerdere taalvrijwilligers 

volgden een training. 

In samenwerking met Taalontmoetingen was er wekelijks in de ontmoetingsruimte een taalcafé op 

maandagavond. 

De gezonde kinderkookcursus Superchef werd in samenwerking met Basisschool  Loedoes (ten 

behoeve van de werving en selectie van kinderen), Stichting Jeugd- en jongerenwerk Downtown / 

buurtcentrum Limbrichterveld en kinderkookcoach tweemaal aangeboden.  

     

Met de gemeente Sittard-Geleen was er overleg over programma en subsidie en met de afdeling 

Werk en inkomen. 

VI. ACTIVITEITEN 

Conclusies in 2017 met het oog op 2018 waren onder meer, dat de ruimte voor innovatieve 

projecten op het vlak van financiën, coördinatie en uitvoering ontbreekt en de uitbreiding van 

deelnemersaantallen en met andere doelgroepen onmogelijk is.  

Desondanks waren Spaanse en Arabische les en tekenen / schilderen nieuw in het programma, 

zoals voorzien in de speerpunten 2018. Het aantal deelnemingen is in 2018 ten opzichte van 2017 

gegroeid. 

Veel behoefte is er aan het leren van en oefenen met de Nederlandse taal. Ook de computercursus 

kreeg daadwerkelijk een vervolg. 
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 Reguliere activiteiten 2018 
Gemiddeld aantal 
deelnemers per 

groep 
Frequentie 

Aantal 
deelne- 
mingen 

Nederlands conversatie  60  1x per week  2.400 

Engels conversatie  5  1xper week  200 

Spaanse les  10  10 lessen  100 

Arabische les  6  10 lessen  60 

Haak- en breiles  10  1x per week  400 

Tekenen/schilderen  8  1x per week  320 

Naailes  30  1x per week  1.200 

Koken  10  15 keer  150 

Computerles  4  10 lessen  100 

Dans/body & mind  5  1x per week  200 

Meditatie  5  1x per week  200 

Kinderkookclub Superchef  i.s.m. PIW  12  2 x 10 lessen  240 

Inloop  5  2 x per week  600 

Thema/info -50  10  1 x per maand  100 

Fietsles  3  1 x 8 lessen  24 

Taalcafé ism Taalontmoetingen  12  1 x per week  480 

 Eenmalige activiteiten 
  

Netwerkbijeenkomst niet westerse vrouwen      40 

Internationale vrouwendag 8 maart      50 

Suikerfeest      75 

Seizoenafsluiting      45 

Open dag 24 oktober      100 

Kerstviering      60 

    Totaal   7.144 

 

Gekeken is in 2018 naar de herkomst van de deelnemers bij Casa Mama Lisi. Deze blijkt 
hoofdzakelijk de gemeente Sittard-Geleen te zijn. 
Cijfers uit 2017 laten zien, dat Casa Mama Lisi door 200 unieke personen bezocht wordt. 
Twee derde van dit aantal is van niet Nederlandse afkomst is. Een scala aan nationaliteiten 

ontmoet elkaar en leert daardoor op een zeer laagdrempelige manier en op haast dagelijkse basis, 
respectvol met elkaar om te gaan. 

Voor sfeerbeelden en een goede indruk van de activiteiten: zie Facebookpagina : 

https://www.facebook.com/Casamamalisi en/of de website: https://casamamalisi.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/Casamamalisi

