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Voorwoord 
 

Voor u ligt het Jaarverslag van Stichting Malak over 2018. 

Het accent van Stichting Malak lag ook in 2018 op het ontwikkelen en uitvoeren van 
activiteiten die maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en emancipatie bevorderen. 
Onze aanpak is laagdrempelig en informeel.  

Onze doelgroep bestaat  voornamelijk uit vrouwen met verschillende culturele achtergronden. 
We werken met thema’s aan de persoonlijke ontwikkeling en maken taboe-onderwerpen 
bespreekbaar.  
 
Stichting Malak organiseert trainingen, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en workshops 
en biedt persoonlijke begeleiding gericht op maatwerk. Er was in 2018 wederom een grote 
interesse in onze activiteiten. Vrouwen hebben behoefte aan een vertrouwde plek voor 
ontmoeting, voorlichting, training, activering en participatie. 
 
Mensen ontwikkelen zich in de maatschappij door actief mee te doen en te participeren. Het is 
van groot belang om als bewuste burger  na te denken over een samenleving in de toekomst. 
Sterker nog, het is een plicht om daarin te investeren.  

Stichting Malak biedt ondersteuning op maat aan gezinnen met kinderen met een beperking, 
in het bijzonder het Syndroom van Down. Wij bieden  voorlichting en begeleiding van het 
acceptatieproces. 

We hebben veel en fijn samengewerkt met verschillende partners.  Onze expertise, kennis, 
ervaringsdeskundigheid en enthousiasme hebben wij graag ingezet en wij hebben er veel voor 
teruggekregen.  Samen kunnen wij onze ambities waarmaken. 
 
Wij zijn blij met de erkenning die wij regelmatig krijgen als een geslaagd praktijkvoorbeeld van 
een zelforganisatie die goed samenwerkt met verschillende netwerkpartners in Amsterdam-
Noord, maar ook Amsterdam breed.  Onze wijkgerichte aanpak waarmee wij diverse 
doelgroepen weten te bereiken en deze uit hun isolement weten te halen, wordt gezien als een 
succesvolle interventie.  
In de komende jaren hopen wij door te kunnen gaan met ons werk.   

De inzet van onze vrijwilligers was onmisbaar. Met hen en de steun van onze 
samenwerkingspartners, de gemeente en stadsdeel Noord is het ons mogelijk gemaakt om veel 
activiteiten te organiseren en uit te voeren. Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
 
Het  bestuur van Stichting Malak 
 

Penningmeester: Driss Kaamouchi 
Secretaris: Azza Kushaib 
Oprichter en voorzitter: Fatima Ouahou  
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In 2018 heeft Stichting Malak activiteiten uitgevoerd in buurtkamer De Kleine Wereld, in het 

Huis van de Wijk Waterlandplein, het Huis van de Wijk De Banne, het Huis van de Wijk De 

Meeuw en Zorgcentrum Albatros. Bij deze activiteiten waren veel vrijwilligers betrokken. 

Vanuit deze activiteiten werden veel hulpvragers doorverwezen naar instanties die vaak 

onbekend zijn bij kwetsbare doelgroepen.  

 

 Vrouweninloop 
 

Elke dinsdagochtend kwamen gemiddeld  20 vrouwen uit de buurt bij elkaar voor ontmoeting 

in Buurtkamer de Kleine Wereld. We organiseerden workshops en trainingen over 

zelfbeschikking, weerbaarheid, empowerment en dialooggesprekken over huiselijk geweld. 

Stichting Malak bereikte vrouwen die leven in een isolement en die weinig tot nauwelijks 

deelnemen aan activiteiten. 

Onze bijeenkomsten trokken een groot aantal vrouwen. Zij bezochten de bijeenkomsten voor 

uitwisseling van kennis en ervaringen, ontmoeting, ondersteuning en om informatie te krijgen 

over maatschappelijke onderwerpen. Onderwerpen die erg gewild zijn en ter sprake kwamen 

waren onder meer: 

• gezonde voeding  
• gezonde leefstijl 
• EHBO-cursus 
• opvoeding  
• mediawijsheid/ opvoeding en sociale media 
• communicatie verbeteren binnen het gezin 
• zelfbeschikking en empowerment 
• huiselijk geweld bespreekbaar maken d.m.v. theater 
• taboes doorbreken 
• omgaan met mensen met een beperking binnen migranten gezinnen 
• mantelzorgondersteuning 
• het vergroten van de economische onafhankelijkheid 
• zorgtaken combineren met activiteiten buitenshuis 
• time- en gezinsmanagement 
• informeren over aanbod aan gemeentelijke armoedevoorzieningen 
• informatie werk 
• informatie ondernemen 
• informatie vrijwilligerswerk 
• informatie taalvoorzieningen 

 
 

 

Activiteiten Stichting Malak   
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Stichting Malak organiseerde in samenwerking met  Blijf Groep Amsterdam  een cursus 
Weerbaarheid. Op een speelse en sportieve manier leerden 14 vrouwen hun zelfvertrouwen te 
vergroten, sterker te worden en beter om te gaan met conflicten en manipulatie.   
 
De cursus bestond uit oefeningen om de eigen kracht te ervaren, de lichaamshouding te 
verbeteren en voor zichzelf op te komen. Er werd geoefend in het stellen van grenzen en in 
jezelf de moeite waard vinden. En in nee zeggen als je iets niet wilt.  
 
Daarnaast was er aandacht voor moeilijke of onveilige situaties op straat, thuis of op school.  
Plezier en bewegen stonden voorop in de workshop.  De workshop werd gegeven door Helga 
Vandijck, docente weerbaarheid van Blijf Groep. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Cursus Weerbaarheid 
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Doelstelling van dit project was het informeren en voorlichting bieden betreft gezonde voeding 
en een gezonde leefstijl. Daarnaast bewustwording in het samenstellen van gezonde 
maaltijden en duurzame gedragsverandering in eet- en kookpatronen. 
 
Onder het genot van een gezond ontbijt organiseerde Stichting Malak in samenwerking met 
GG&GD Amsterdam voorlichtingen en workshops in de theesalon Albatros en in buurtkamer 
De Kleine Wereld. 
Workshop 1: Introductie Gezonde leefstijl door Stichting Interculturele Gezondheidszorg 
Nederland 
Workshop 2: Invloed van de mentaliteit  over emotioneel eten. Gastspreker: Mohamed Ittidar/ 
coach 
Workshop 3: Gastspreker : Anouk diëtiste bij Personal Body Center 
Workshop 4: Hoe werkt de spijsvertering 
Wat doet stress bij het verteren van voeding 
Verschil voedingsintoleranties en –voedingsallergieen 
Goede en minder goede voeding verteringscombinaties 
Hoe werkt de bodyscan 
Gastspreker: Marjon van der Lans (Darmtherapeute en Voedingsdeskundige) van 
Bodyscan4you 
Workshop 5: 
Jouw leefstijl 
Suikers en Vetten 
Aan de slag: gezonde boodschap oefening 
10 gezonde tips! 
Afsluiting: Gastspreker: Maryam Denguir van Dream Support 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Gezonde leefstijl 
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Bij de regioconferentie Den Haag/Amsterdam van het project van Diversion, was Fatima 

Ouahou gastspreker om de methodiek en uitvoering van het project in Amsterdam te delen. 

www.diversion.nl/site/assets/files/2390/verslag_den_haag.pdf  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kiezen voor werk 

http://www.diversion.nl/site/assets/files/2390/verslag_den_haag.pdf
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Deze cursus is in 2018 in Huis van de Wijk de Meeuw uitgevoerd in samenwerking met de Rode 

kruis Nederland. De cursus Heldin was speciaal voor vrouwen uit Noord. De volgende 

onderwerpen kwamen aan bod: 

• Je kind valt op straat en bloedt hevig, wat doe je? 

• De dokter neemt je niet serieus als je er zit met een probleem, wat zeg je? 

• Je krijgt nieuwe buren met kinderen van dezelfde leeftijd, hoe maak je contact met 

hen? 

• Je kind krijg ruzie met een ander kind in de speeltuin en die moeder wordt boos op 

jou, wat zeg je? 

• Je wilt meer doen in de buurt, waar ben je goed in? 

 
De cursus bestond uit 5 bijeenkomsten. Het resultaat was om sterker in je schoenen te staan 

en samen met andere vrouwen te kunnen werken aan een mooiere en veilige omgeving voor 

zichzelf en andere kinderen. Bij de laatste bijeenkomst kregen de deelnemers ook een officieel 

EHBO- certificaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EHBO-Cursus Heldin voor vrouwen 
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Op dinsdag 20 maart 2018 organiseerde Stichting Malak een informatiebijeenkomst over de 

gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. 

De gastspreker was de heer Ibrahim Fattah, voorlichter van het Huis voor Democratie. De 

bijeenkomst vond plaats in de buurtkamer De kleine Wereld in Amsterdam Noord. 

 

 

 

 

 

 

 

  Gemeenteraadsverkiezingen 2018 
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Tijdens de Burendag van het Oranjefonds heeft Stichting Malak, in samenwerking met Green 

Elements, die het aanleggen van buurtmoestuinen bevordert, samen met buurtbewoners en 

hun kinderen activiteiten ontplooit waarbij zij kennis maakten met het fenomeen 

burenmoestuin en natuurlijk met elkaar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Burendag 
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De Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland, MOBiN is een vereniging met actieve leden voor 

en door Marokkaanse ouderen. 

Een initiatief dat ouderen helpt en voorlicht over belangrijke thema's als gezondheid, inkomen 

en sociale zekerheid, wonen en mobiliteit. Met de hulp van vrijwilligers zorgen zij ervoor dat 

onze ouderen geholpen worden met hun vragen en problemen. 

Stichting Malak organiseerde  op verzoek van de landelijke organisatie, ontwerpsessies  en 

voorlichting voor de kerngroep MOBIN Amsterdam.  

In mei en november 2018 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd en werd er kennis 

gemaakt met de Marokkaanse Ouderen Bond in Nederland (MOBIN).  

Tijdens de bijeenkomst werd ook voorlichting gegeven over het vernieuwde sociale verdrag 

tussen Marokko en Nederland. 

 

 Mobin  
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 Trias Pedagogica terugkomdagen 
 

Stichting Malak had in 2017 de opdracht aan Trias Pedagogica gegeven om zeven 

opvoeddebatten met moeders te verzorgen. In deze opvoeddebatten ging moeders met elkaar 

in debat over verschillende onderwerpen rondom opvoeden, ouderschap, omgaan met 

teleurstellingen, emoties en agressie. De gespreksonderwerpen die aan de orde kwamen: 

• Opvoeddebat: algemeen 

• Opvoeddebat: ouderschap   

• Opvoeddebat: afstemming in de opvoeding 

• Opvoeddebat: opvoeden in twee culturen 

• Training: grenzen stellen 

• Training: omgaan met macht en onmacht 

• Training: zelfbeheersing en de-escalatie technieken/  
 

In 2018 organiseerde Stichting, in samenwerking met Trias Pedagogica drie 

terugkombijeenkomsten met de deelnemers van 2017.   

Tijdens het eerste terugkomdebat werd er teruggeblikt op de opvoeddebatten die eerder zijn 

gevolgd. Wat is er sindsdien veranderd en waar lopen de moeders nog tegenaan?  

Tijdens het tweede terugkomdebat gingen de moeders met elkaar in gesprek over de 

bevorderende en belemmerende factoren van huiselijk geluk.  

Het derde terugkomdebat ging over gevoelens en intimiteit. Ons uitgangspunt is: Iedere ouder 

wil het beste voor haar kinderen.  Als moeders lichte ondersteuning nodig hebben, kunnen zij 

de debatleider inschakelen. 

 

 

Dream Support heeft in 2018 samen met Stichting Malak een training verzorgd voor nieuwe 

Ambassadeurs Op Gezonde Tour in De Banne. Het doel was om de deelnemers te leren wat ze 

zelf kunnen doen om een gezonde leefstijl in de buurt te promoten en te bevorderen. 

 

  

  Op Gezonde tour Ambassadeurs  
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 Trias Pedagogica vechtscheiding 
 

Veel migranten en gelovige ouders gaan eerst naar een theoloog, een professional om 

gezinsproblemen, huiselijk geweld of een naderende (v)echtscheiding te bespreken.  

Deze intermediairs krijgen steeds meer te maken met ouders die in een scheidingssituatie 

komen te verkeren. In toenemende mate gaat het om scheidingen met een hoog conflict-

gehalte (vechtscheidingen). 

De training had als doel  om deelnemers bewust te maken van de effecten van scheiden op 

kinderen. Dit zodat zij ouders kunnen informeren, begeleiden en ook inzien hoe belangrijk hun 

eigen rol hierin is.  

Daarnaast werden in de training concrete handvatten aangereikt, zodat de deelnemers na de 

training meer houvast hebben om ouders de juiste hulp te bieden. 

Aan deze training namen sleutelfiguren en professionals deel uit de Marokkaanse 

gemeenschap. Met name van moskeebesturen, buurtvaders en zelforganisaties. 
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In samenwerking met het Ouder- en Kindteam en GGD Jeugd heeft Stichting Malak een 

opvoedcursus aangeboden aan ouders over een gezonde leefstijl. Het gaat om een cursus voor 

gezinnen met kinderen tot 12 jaar die te maken hebben met overgewicht. Moeders konden 

nieuwe inzichten opdoen en leerden om gezonde keuzes te kunnen maken omtrent voeding en 

beweging binnen het gezin. 

Tijdens de tien bijeenkomsten werden ouders door middel van het Triple P-programma op 

positieve wijze getraind in het aanbieden van strategieën om gezonder te eten en een 

actievere leefstijl te stimuleren binnen de opvoeding. 

 

 

 

 

  

 Cursus Positief opvoeden gezonde leefstijl 
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Deze activiteit is uitgevoerd in samenwerking met de Werkplaats Community Theater 

Amsterdam, in het Huis van de Wijk de Banne. 

De theatervoorstelling ging over huiselijk geweld. Omdat de problematiek groot is rondom 

huiselijk geweld en omdat het een taboe onderwerp is, vindt Stichting Malak het van groot 

belang om aandacht te besteden aan dit onderwerp. Huiselijk geweld kent tal van gezichten en 

komt in alle geledingen van de maatschappij voor, vaker dan velen voor mogelijk houden. 

In ieder onderdeel van de theatervoorstelling Grens 1 komen een of meer facetten aan bod. De 
spelers nemen de mensen mee in hun eigen ervaringen, gedachten en gevoelens. 
Na de voorstelling gingen we met elkaar in gesprek over gerelateerde onderwerpen zoals 
taboe-doorbreking. 
 

 
 
 

  Theatervoorstelling Grens 1 
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Stichting Malak neemt regelmatig deel aan diverse netwerkbijeenkomsten. Hierdoor krijgt de 
stichting bekendheid en kan haar visie en missie in diverse workshops worden overgebracht. Zo 
is stichting Malak uitgenodigd door de burgemeester mevrouw Femke Halsema voor een 
kennismakingsgesprek tijdens haar eerste werkdag in de gemeente Amsterdam. Het gesprek 
was samen met andere betrokken organisaties en actieve bewoners van Amsterdam Noord. 
Daarnaast is stichting Malak op 13 december 2018 aanwezig geweest bij de eerste 
vrouwennetwerkbijeenkomst met de burgemeester in de ambtswoning. Tijdens deze 
bijeenkomst spraken wij met elkaar over diverse thema’s die raken aan vrijheid, veiligheid, de 
rol als vrouw in de maatschappij en de stad Amsterdam en hoe wij als zelforganisaties vele 
verbindingen voor de stad kunnen realiseren.  
 
Ook hebben wij deelgenomen aan diverse andere netwerkbijeenkomsten, zoals: 
 

• Masterclass 
Inclusieonderwijs bij 
de Internationale 
School Amsterdam; 

• SPE 
(Servicepunt 
Emancipatie 
Amsterdam) 

• Masterclass 
over familierecht in 
Marokko i.s.m. VU 
Universiteit. 
 
 
 
 
 
 

Fatima Ouahou wordt in het kader van haar deskundigheid regelmalmatig uitgenodigd als 
gastspreker. Zo heeft zij onder andere presentaties gehouden bij het Alzheimertheehuis van 
Doras, Dreamsupport en het project Werktheater Maakt Werk.   
 
Tijdens de expertmeeting bij stichting Argan heeft Fatima Ouahou verder in de bijeenkomst 
Ken Je Recht een presentatie geven over het thema Signaleren Knelpunten Passend onderwijs 
Amsterdam.  
 
Stichting Malak was bovendien in 2018 een aanspreekpunt voor ouders met een kind met het 
syndroom van Down en een migratieachtergrond, via de Stichting Down Nederland. 
 
Ook was de Stichting het aanspreekpunt bij Cyberpoli. Cyberpoli is een kennisnetwerk voor 
ouders en professionals. 
 
  

 Netwerkbijeenkomsten en PR  
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 FOTO’S Netwerkbijeenkomsten en PR  



Jaarverslag Stichting Malak 2018 
   pag. 18 

 
https://www.spe-amsterdam.nl/spe-in-beeld-fatima-ouahou-oprichter-stichting-malak/ 
 
https://www.diversion.nl/site/assets/files/2390/verslag_den_haag.pdf 
 
https://www.diversion.nl/site/assets/files/2390/verslag_amsterdam2.pdf 
 
https://www.bbc.com/news/amp/health-43113760 
 
https://www.triaspedagogica.nl/actueel_item.php?dumvar=Y&ActueelID=455&ActueelType=n
ieuws&ActueelCat=16&language=NL&Titel=Training+Vechtscheiding+voor+Sleutelpersonen 
 
https://www.cyberpoli.nl/downsyndroom/interviews/fatima 
 
https://www.jolypic.com/media/BrXF2rMAAUx 
  

 LINKS & MEDIA 

https://www.spe-amsterdam.nl/spe-in-beeld-fatima-ouahou-oprichter-stichting-malak/
https://www.diversion.nl/site/assets/files/2390/verslag_den_haag.pdf
https://www.diversion.nl/site/assets/files/2390/verslag_amsterdam2.pdf
https://www.bbc.com/news/amp/health-43113760
https://www.triaspedagogica.nl/actueel_item.php?dumvar=Y&ActueelID=455&ActueelType=nieuws&ActueelCat=16&language=NL&Titel=Training+Vechtscheiding+voor+Sleutelpersonen
https://www.triaspedagogica.nl/actueel_item.php?dumvar=Y&ActueelID=455&ActueelType=nieuws&ActueelCat=16&language=NL&Titel=Training+Vechtscheiding+voor+Sleutelpersonen
https://www.cyberpoli.nl/downsyndroom/interviews/fatima
https://www.jolypic.com/media/BrXF2rMAAUx
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Dankwoord  
  

In dit jaarverslag blikten wij terug  op de uitvoering van onze activiteiten in het jaar 2018. Er 
was grote interesse in onze activiteiten vanuit een breed publiek in Amsterdam-Noord en ook 
Amsterdam breed. We hebben veel kunnen samenwerken met diverse instanties.  
 
Wij danken alle samenwerkpartners en instanties die het ons mogelijk maakten om activiteiten 
en bijeenkomsten te organiseren. 
 
Een speciaal woord van dank aan: 
 

• Gemeente Amsterdam 
• Stadsdeel Amsterdam-Noord 
• GGD Amsterdam programma Community Aanpak Gezond Gewicht 

• Servicepunt Emancipatie Amsterdam SPE 

• Diverson 

• GGD Jeugd en Ouder- en Kind-team Amsterdam (OKT) 

• Ingrid Viskil, gebiedsmakelaar Amsterdam Noord Oost 

• Mark Vlaar, stadsdeel Noord programma Community Aanpak Gezond Gewicht 

• Silvia Kockulus, stadsdeel Noord programma Community Aanpak Gezond Gewicht 

• Klantmanagers WPI- Gemeente Amsterdam  
• Rode Kruis Nederland 
• Stichting Kezban 
• Stichting Interculturele Gezondheidszorg Nederland 

• WCTA- Werkplaats Community Theater Amsterdam 
• Bodyscan4you 
• Diëtiek Personal Body Center 
• Stichting Dock 
• Stichting Doras 
• CIVIC 
• Trias Pedagogica 
• Expat Coaching 
• Dreamsupport 
• Buurtkamers  De Kleine Wereld, Albatros en Huis van de Wijk De Meeuw 
• Prodemos 

 

De organisatie en uitvoering van de activiteiten was niet mogelijk geweest zonder 
de enthousiaste inzet van de vrijwilligers van Stichting Malak. Een speciaal woord 
van dank gaat uit naar: 
 

• Lia van der Broek, adviseur  

• Amina Roeroe, ondersteuner en vrijwilligster 

• Rose Bartholomé, adviseur 

• Mohamed Ittidar, ondersteuner en vrijwilliger 

• Fayza Akid, Abeer Khatib, , gastvrouwen  

• Jolanda Bot, fotograaf, vrijwilligster 
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Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Contactgegevens Stichting Malak : 

Postbusadres : Postadres 36155,1020 MD Amsterdam 

E-mail : info@stichtingmalak.com 

Website : www.stichtingmalak.com 

KVK : 67083331     

Bankrekeningnummer : NL30 INGB 0007 5270 68 

 
 

 

 MEER INFO STICHTING MALAK 


