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Voorwoord  
2020 is een enerverende en leerzame periode geweest voor de Stichting. Zowel voor medewerkers, 

vrijwilligers, als voor onze deelnemers. Onze structurelere activiteiten stopten per direct op 16 maart 

en er moest van de een op andere dag ‘anders’ gewerkt worden vanwege alle Corona maatregelen. 

Het was een periode met veel angst en zorgen voor wat er komen gaat. 

De kwetsbare groepen die wij bereiken met onze activiteiten zijn hard geraakt door de coronacrisis. 

De meeste gezinnen hebben een laag inkomen, zijn laag opgeleid, zijn (alleenstaande)ouderen, 

mensen met een slechte gezondheid of vrouwen die geen of weinig sociaal netwerk hebben. De 

vrijwilligers en moeders die wij gesproken hebben hadden zelf een klein baantje als schoonmaakster 

of werk in de tussen schoolse opvang. Hun kinderen werken vaak als flexwerkers, zzp'ers of hebben 

geen vaste baan. Deze mensen zijn extra kwetsbaar en bang voor de financieel-economische 

gevolgen van de crisis. De jongeren ervaren hierdoor veel stress en angst over hun eigen toekomst. 

Zien weinig perspectief en missen hun vrienden.  

Door de coronacrisis zien we een tweedeling ontstaan: Een deel van de mensen grijpt de crisis aan 

om gezonder te leven en bewust naar de toekomst te kijken. Anderen ervaren vooral de pijn, want 

als je met een groot gezin in een klein appartement woont, de kinderen thuisonderwijs moeten 

krijgen, kunnen er veel spanningen ontstaan, waardoor stress nog verder oploopt.  

 

Met onze activiteiten wil Stichting Prachtvrouw het sociaal isolement van vrouwen en gezinnen 

doorbreken en de eigenwaarde stimuleren. Tevens verbinden wij deze doelgroep met de buurt. Het 

bevorderen van economische zelfstandigheid en een gezonde leefstijl staan hierbij centraal.  

Stichting Prachtvrouw heeft in 2020 haar activiteiten uitgebreid om mensen bij te staan in de Corona 

tijd. Zoals u ziet activiteiten die in het teken staan van ondersteuning en verbetering van de (sociaal) 

economische positie. Ook vinden wij het belangrijk dat er even tijd is voor ontspanning en 

kennismaking; met elkaar en hebben we bezoeken gebracht aan Texel en Volendam.  

 

In dit jaarverslag staat een beknopt overzicht van de verschillende activiteiten die Prachtvrouw in 

2020 heeft uitgevoerd. Wij hebben daarbij samengewerkt met een groot aantal andere organisaties 

die in stadsdeel Oost actief zijn. Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking en support, in 2021 

gaan wij vol enthousiasme verder.  

 

 

Habiba Bouanan, directeur Stichting Prachtvrouw.   
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Activiteiten 
Stichting Prachtvrouw heeft ook in deze turbulente periode met extra veel motivatie en inzet haar 

werkzaamheden aangepast en ingespeeld op de actuele nood van onze doelgroepen.  

Hieronder staan de verschillende activiteiten beschreven die uitgevoerd zijn in 2020.  

 

1. Taal coaching; 2 groepen; beginners en gevorderden 

2. Durven en Doen training, 1 groep 

3. Beweeg je Fit; Er is erg veel interesse voor laagdrempelige sportactiviteiten. Dat er veel vrouwen 

op de sportlessen afkomen, geeft aan dat er een grote behoefte aan is in de buurt, en te weinig 

aanbod. Deelnemers vrouwen met verschillende culturele achtergrond (Nederlands, 

Marokkaans, Turks, Egyptisch, Surinaams en Hindoestaans) 

4. Ontbijtochtend met voorlichting; 3 lessen in omgaan met somberheid en stress  

 

Gezonde Tour Ambassadeur  

Deelname aan het programma Op Gezonde Tour Ambassadeurs. Het is een programma waar actieve 

ouders en bewoners zich als ambassadeurs inzetten om een gezonde leefstijl bij andere ouders of 

kinderen te stimuleren.  

Wij hebben 4 vrouwen aangemeld voor Op gezonde Tour’ training in samen werking met Dream 

Support. In opdracht van Gemeente, stadsdeel Oost. Zij hebben allemaal een certificaat ontvangen.  

 

5. Voorlichting over schuldhulpverlening  
Op 26 november hebben de moeders actief deelgenomen aan de voorlichting omtrent 

schuldhulpverlening. De oorzaken van schulden zijn in kaart gebracht zoals: Geen inzicht in eigen 

financiën, veel mensen geven meer uit dan ze verdienen. Volwassen kinderen wonen thuis maar 

betalen niet mee in het huishouden. Ook spelen levensgebeurtenissen een grote rol zoals sterfte, 

baanverlies etc. 

 

Training weerbaarheid en radicalisering 
Er zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd: armoede en corona, wat doet het met mij? Isolement in 

coronatijd, identiteit en de vraag waar staan we nu? Doel was vrouwen uit de buurt uit hun 

isolement te halen en te werken aan versterking, verbinding en vaardigheden om de regie terug te 

krijgen. In totaal zijn 14 vrouwen getraind. Doordat de subsidie in het najaar van 2020 is ontvangen 

loopt deze training door in 2021.  

 

Viering Internationale Vrouwendag 2020  
Op 11 maart 2020 hebben wij Internationale Vrouwendag gevierd in Buurtcentrum Oosterpark. Het 

was voor het eerst dat wij deze dag vierden als stichting.  Het thema van dit jaar was vrijheid. Het 

thema dat tijdens onze viering centraal stond was ‘Vrijheid om te leren en je talenten te ontdekken’.   

Verschillende sprekers voor het plenaire deel van de dag deelden hun eigen inspirerende verhaal en 

vertelden hoe zij het eigen pad bewandeld hebben. Joke Jongejan, sinds dit jaar algemeen 

bestuurslid van Prachtvrouw en dialoogleider van Stichting Dialoog In Actie (DIA) gaat in dialoog met 

de zaal over zelfbeschikking. Het doel: vrouwen met elkaar laten spreken over bewustwording. Ook 

hoe je als vrouw jezelf verder kan ontwikkelen en wat je daarvoor nodig hebt. Iedereen heeft 

genoten van deze mooie middag. Van de circa 50 genodigden, waren er circa 45 vrouwen met 

verschillende culturele achtergronden aanwezig.  
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6. Dress For Success Amsterdam 
Een aantal van onze vrijwilligers is in het zonnetje gezet door Dress For Succes. Omdat zij vrijwilliger 

bij ons zijn geworden, konden ze een mooie outfit uitzoeken. Zowel de vrouwen, als de jongeren zijn 

bij Dress For Succes geweest en gingen met een complete outfit passend bij hun persoonlijke stijl 

naar huis. Wanneer zij een werk- of vrijwilligerscontract krijgen, mogen zij voor de tweede keer 

langskomen om kleding uit te kiezen. 

 

Totaal bereikt aantal vrouwen 220.   

 

Activiteiten in de Coronaperiode  
Als hulporganisatie in Oost zijn wij ook naar aanleiding van de oproep van onze burgemeester gaan 

kijken hoe wij het beste hulp en ondersteuning kunnen bieden aan kwetsbare groepen in de buurt, 

zoals mensen die geraakt zijn door de Corona. Op het moment dat de Corona maatregelen bekend 

werden gemaakt, hebben wij de handen ineengeslagen en gekeken wat we in deze situatie voor 

buurtbewoners kunnen betekenen. Immers, de groepsactiviteiten moesten stoppen omdat 

dagbesteding- en de ontmoetingsruimtes voor onbepaalde tijd dicht gingen. Hoe kunnen we ons zo 

goed mogelijk blijven inzetten, ondanks de maatregelen? Waar zijn we goed in?  Wordt de informatie 

die gegeven wordt over Corona wel goed bereikt door onze doelgroep?  

Wij merkten dat de vrouwen vaak het meeste geraakt werden doordat ze veel oppas werk doen en 

een schoonmaakbaantje hebben. Deze zijn door de corona weggevallen. Ook het werk van hun 

mannen die taxichauffeur, beveiliging of werk in de horeca hadden, viel tijdelijk weg. Jongeren die 

flexwerkers waren of een tijdelijk contract hadden, kwamen thuis te zitten. Ook is er onwetendheid 

en angst over Corona. Mensen maken zich zorgen en houden hun kinderen thuis. Ze mochten niet 

buiten spelen met hun vriendjes of vriendinnetjes. De volgende activiteiten zijn georganiseerd:  

Informatie taalondersteuning voor onze doelgroepen  
De taaladviseurs van Leef en Leer bieden online ondersteuning aan taalvrijwilligers door middel van 

een opgenomen Webinar (in drie delen) en zoomsessies. 

Wij hebben in het begin online via WhatsApp taal coaching aangeboden aan de vrouwen die daar 

behoefte aan hebben.  

 

7. Start buurtvoedselbank op het Dapperplein  
Sinds de Coronacrisis zijn wij gestart met een buurtvoedselbank voor kwetsbare buurtbewoners 

vanuit het Dapperhart. Wij hoorden over Said Bensalem die groente, fruit en maaltijden brengt naar 
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een stichting in de Indische buurt.  Zo is het idee ontstaan om ook in Oud oost voedsel uit te delen. 

Wij hebben Said Bensalem gevraagd of hij ook bij ons kon leveren en werken sindsdien met hem 

samen.  Daarnaast geeft Stichting Blije Buren ons producten en groente om uit te delen.  

In totaal zijn er rond de 400 buurtbewoners blij gemaakt met een voedselpakket in de periode van 

april tot en met juni.  

Sinds juli zijn wij gestopt met de gratis maaltijden. Maar wij zijn wel doorgegaan met het uitdelen van 

groente en fruit. Het budget wat we nog over hadden voor onze structurele activiteiten, hebben we 

gebruikt voor de gemaakte onkosten voor de buurtvoedselbank, denk aan; zakjes, tasjes, bakjes en 

de huur van de tijdelijke ruimte die beschikbaar was op het Dapperplein.  

Wij hadden niet verwacht dat er zoveel hulp zou komen. Door de Corona is de saamhorigheid in Oost 

enorm toegenomen. Iedereen wil helpen en zijn steentje bijdragen.   

            

8. Individuele gesprekken tijdens Corona 

Stichting Prachtvrouw heeft een luisterend oor en steun aangeboden aan gezinnen die te 

maken hebben met spanningen thuis tijdens Corona.  In totaal 9 coachingsgesprekken 

gevoerd die betrekking hebben op spanningen door Corona. Dit was in de periode maart tot 

en met juli. Vanaf september tot en met december hebben wij 3 gezinnen begeleid met 

opvoedingsproblemen en schulden. Bij deze gezinnen zijn er ook hulpverleners betrokken.  

 

9. Online intervisie vrijwilligers  

Helaas moesten wij dit jaar vaak online overleggen. Deze intervisie sessies gaan in op vragen zoals 

omgaan met niveau verschillen in opleiding en geletterdheid, afbakenen van je grenzen, omgaan met 

culturele verschillen en geloofsovertuiging. Wij geloven er in dat vrijwilligers graag iets terugdoen 

voor de samenleving, maar dat ook zij gebaat zijn bij goede ondersteuning om een gedegen leer en 

groei proces te kunnen doorlopen. Daarnaast organiseren wij zelf intern ook periodieke supervisie en 

intervisie momenten voor de andere vrijwilligers, zoals coördinatoren, vertrouwenspersonen, 

gastvrouwen en vrijwilligers voor kinderoppas. Als bedankje voor hun inzet zijn ze opgegeven voor 

het vrijwilligersfeest, georganiseerd door gemeente, stadsdeel Oost.  

 

10. Laptopactie van de Gemeente 
Wij hebben hulp geboden bij het aanvragen van laptops voor vrouwen die de Nederlandse taal willen 

oefenen of willen onderhouden met familie en kennissen. Hun kinderen konden een laptop krijgen 

via school. Stichting Prachtvrouw heeft zelf 9 laptops aangevraagd en gekregen. Deze laptops hebben 



Jaarverslag 2020 
  
__________________________________________________________________________________ 

6 
 

6 

 
wij uitgedeeld aan vrouwen die het hard nodig hebben en zich nu digitaal verder kunnen 

ontwikkelen. 

 

Gratis maaltijden 
Sinds eind april 2020 deelt Stichting Prachtvrouw dagelijks tussen 17.00 en 18.00 uur gratis 

maaltijden uit op Dapperplein 45 tijdens de Iftar, de maaltijd die in de vastenmaand na 

zonsondergang wordt gegeten. Normaal gesproken wordt de Iftar in de moskeeën bereid en 

gezamenlijk gegeten. Door de Coronacrisis waren de moskeeën echter gesloten. Daarom kunnen 

mensen dit jaar de Iftar bij ons afhalen. In enkele gevallen bezorgen we ook thuis. Het Dapperplein 

als locatie was een bewuste keuze. In de Indische Buurt zijn al veel locaties waar maaltijden worden 

verstrekt. We zijn er voor iedereen en willen zoveel mogelijk mensen bereiken in Oud-Oost.  

Het project is een succes gebleken. De vijftig maaltijden werden gedoneerd bleken al gauw niet 

genoeg. De aanloop is zo groot dat we ook zelf zijn gaan koken. Wij hebben tussen de 150 en 250 

maaltijden per dag verzorgd. Ook zijn nog 200 maaltijden aan ons gedoneerd. Ali B., opgegroeid in 

Oost, kwam spontaan langs om mee te helpen de maaltijden uit te delen.  De Amsterdamse zender 

AT5 is bij ons langs geweest en heeft ons werk gefilmd.  

Zie link: https://stichtingprachtvrouw.nl/in-het-nieuws/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xrgFRQ9TCas 

 

    

Corona Spreekuur 
Naar aanleiding van veel vragen en zorgen bij de vrouwen over Corona, hebben wij een 

Coronaspreekuur geopend. Vrouwen konden ons elke dinsdagochtend bellen voor tips of vragen.  

Ook hebben wij veel filmpjes en foto’s gedeeld via WhatsApp in het Arabisch en Nederlands. Zodat 

de gezinnen ook in hun eigen taal de informatie konden krijgen. Als er een hulpvraag binnenkomt die 

ernstiger van aard is of die niet goed door een vrijwilliger kan worden opgepakt, zorgen we ervoor 

dat deze vraag terecht komt bij de juiste instantie of de juiste collega-organisatie die professionele 

hulp kan inzetten. 

 

Zomeractiviteiten Midzomer Mokum 

Omdat veel gezinnen met jonge kinderen in Oost door Corona niet op vakantie zijn geweest hebben 

wij besloten om ook in de zomer actief te zijn. Wij hebben een aanvraag ingediend bij de gemeente 

voor sportactiviteiten voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar. De activiteiten vonden plaats in de 

maand juli en augustus op verschillende buitenlocaties, waaronder het Oosterpark. Wij hebben de 

jongeren van Native Oost gevraagd om deze activiteiten te plannen en te organiseren.  

https://stichtingprachtvrouw.nl/in-het-nieuws/
https://www.youtube.com/watch?v=xrgFRQ9TCas
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Actieve jongeren  
Wij zijn ook trots op onze jongeren van de buurt. Vanaf het begin van de Corona hebben veel 
jongeren ook hun steentje bijgedragen om te helpen. Zij hebben geholpen met het sorteren en 
uitdelen van groente en fruit. Ze hebben maaltijden bezorgd aan ouderen op de fiets of op de 
scooter. Ook is de Vomar benaderd om een pilotproject in de Vomar te starten. De jongeren gaan 
klanten vragen of ze niet-houdbare producten willen doneren voor de buurtvoedselbank.  De pilot 
ging vanaf juli van start.  
 

Native Oost  
Stichting Prachtvrouw heeft bijgedragen aan de oprichting van “Native Oost”. In dit project worden 
jongeren bereikt op plekken waar zij veel samenkomen. ‘We wijzen ze op de mogelijkheden in 
Amsterdam. Ze kunnen opleidingen volgen en bij veel zaken hulp en begeleiding krijgen. Te weinig 
jongeren weten dat. Native Oost richt zich primair op sport en spel, maar biedt de jeugd meer. ‘We 
helpen ook met huiswerk maken en willen stage- en werkplekken creëren, zodat jongeren niet zijn 
aangewezen op de straat. Ander doel van Native Oost is dat jongeren contact maken in hun buurt en 
daar een positieve bijdrage leveren. Sommige buurtbewoners lopen met een boog om de jeugd 
heen. Het is daarom goed dat jongeren laten zien dat dat niet nodig is.  
In 2021 zal Native Oost verder gaan als zelfstandige organisatie.   
 

Durven en Doen training i.s.m. Gemeente Amsterdam 
In opdracht van Gemeente Amsterdam, hebben wij een empowerment training gegeven aan 
laaggeletterde vrouwen met een migratieachtergrond. De training bestaat uit 10 
bijeenkomsten en coachingsgesprekken, waarin de vrouwen stilstaan bij zaken als: 
rolverdeling in hun leven, hun wensen durven formuleren, voor zichzelf opkomen en zichzelf 
presenteren. Ze hebben nagedacht over wat zij zoal op een dag doen, en we hebben de 
opvattingen over werken en hun wensen verkend. De deelneemsters krijgen een persoonlijk 
advies voor naar de volgende stap. Voor veel van deze vrouwen is de weg naar werk een 
lang proces. De taalbarrière en/of arbeid en zorg combineren zijn vaak de belemmeringen 
op weg naar de arbeidsmarkt. Het doel van deze trainingen is om de arbeidskansen te 
vergroten en hen te inspireren om zichzelf te ontwikkelen. De begeleider/trainer was Habiba 
Bouanan  van Prachtvrouw Coaching.    
 
Leerwerktrajecten ROC en WPI  
Vanaf januari is bij ons een stagiaire Helpende Zorg en Welzijn niveau 1 van het ROC op maat gestart. 
Wij zijn door het ROC officieel erkend als leerbedrijf. Zij is 17 jaar en gaat 6 maanden en 16 uur in de 
week bij ons werken.   
Vanuit WPI is toestemming om vanaf 1 maart 2020 een medewerker voor 6 maanden bij Stichting 
Prachtvrouw te laten werken, dit was een vervolg op de eerste leerwerkstage van een half jaar die 
verliep met wederzijdse tevredenheid. De stagiair gaat taal coaching geven aan gevorderden en is 
tevens werkzaam als projectassistent voor de (financiële) administratie van Project In Je Kracht. Daar 
zijn wij als organisatie erg blij mee.  Haar leerwerktraject loopt tot en met 31 augustus 2020. 
 
Leerbedrijf SBB  
We zijn door het ROC uitgenodigd bij een bijeenkomst met Wethouder Simone Kukkenheim. Het 
gesprek ging over stageplekken in Coronatijd. Veel studenten hebben het probleem om een goede 
stageplek te vinden. Een erkend leerbedrijf worden moet makkelijker en sneller kunnen want het 
niet vinden van een stageplek zorgt behalve voor frustratie ook voor studievertraging. Wij hopen dat 
door deze versoepeling in de toekomst meer studenten aan een stageplek kunnen helpen. Door de 
inzet van onze ‘buurtvoedselbank’ kunnen wij stagiaires gelukkig wel een plekje bieden binnen onze 
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organisatie! De mentor van ROC Op Maat is ook trots dat een medewerkster haar stage bij ons heeft 
kunnen afronden! Zij gaat door naar niveau twee. 
 

Noodfonds Oost  

Sinds november 2020 is het Noodfonds Oost van start gegaan. Dit noodfonds is bedoeld voor 

bewoners van Amsterdam-Oost die in een acute noodsituatie verkeren en hier financiële hulp bij 

nodig hebben.  Met dit noodfonds hebben wij 7 gezinnen kunnen helpen. Tevens hebben wij deze 

gezinnen gekoppeld aan maatschappelijk werk. Drie van deze gezinnen zaten al in de schuldsanering.  
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De verbonden stad 
Naar aanleiding van ons buurtinitiatief ‘buurtvoedselbank’ zijn wij als stichting uitgenodigd om op 17 
juni deel te nemen aan de zogenaamde ’Stadsgesprekken” georganiseerd door de Gemeente 
Amsterdam. De gesprekken gingen over thema’s als diversiteit, saamhorigheid, gelijkheid en 
inclusie. Doel van de gesprekken is om kansen en risico’s helder te krijgen en concrete acties en 
keuzes te benoemen voor de komende jaren. Habiba Bouanan heeft deelgenomen en de ervaringen 
gedeeld over saamhorigheid in de buurt waar Stichting Prachtvrouw actief is en vertelt over de 
zichtbaarheid van armoede in Oost door de Coronacrisis.     

Wij hebben gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om Rutger Groot Wassink uit te nodigen om 
langs te komen bij onze buurtvoedselbank in Amsterdam Oost. Hij kon als bestuurder met eigen ogen 
zien met hoeveel inzet, enthousiasme en liefde wij ons werk doen om de buurt vooruit te helpen. Wij 
zijn ook met Rutger in gesprek geweest over waar we als organisatie tegenaan lopen.  Hij was onder 
de indruk van wat wij doen en wil graag meedenken hoe hij ons kan ondersteunen. Hij heeft 
aangegeven dat wij een plan van aanpak bij hem mochten indienen.  
 
Vrouwennetwerk Actief, alle vrouwen doen mee in Oost! 

Eind 2020 is van het project Oost begroot een subsidie verkregen voor het Vrouwennetwerk Actief. 
Doel is de zelfredzaamheid en participatie van vrouwen in Oud Oost versterken. Vrouwennetwerk 
Actief wordt een platform en een samenwerkingsverband met verschillende partnerorganisaties en 
vrouwengroepen in Oost die ondersteuning en activiteiten bieden aan vrouwen in Amsterdam-Oost. 
Ondanks de grote stappen in de emancipatie van vrouwen die de afgelopen decennia in Nederland 
gezet zijn, lopen vrouwen op het gebied van participatie (actief meedoen aan de samenleving) en 
zelfredzaamheid nog steeds achter bij mannen. Dit geldt nog sterker voor vrouwen met een 
multiculturele achtergrond. Daarom is het belangrijk om een extra inspanning te leveren.  

Dit vrouwennetwerk gaat bestaan uit organisaties uit Amsterdam-Oost die zich inzetten voor de 
emancipatie van vrouwen. Dit netwerk is een overkoepelende organisatie die samen kijkt wat de 
behoeftes van vrouwen in Amsterdam-Oost zijn en hoe die aansluiten bij de activiteiten die de 
organisaties aanbieden. Met het vrouwennetwerk kunnen we ervoor zorgen dat we als 
vrouwenorganisaties elkaar beter kennen en vrouwen naar elkaar kunnen doorverwijzen. 

Vrouwennetwerk Actief zal vier keer per jaar bij elkaar komen. Het doel hiervan is om elkaar goed te 
leren kennen, vrouwelijke buurtbewoners goed door te verwijzen en indien daar behoefte aan is, 
gezamenlijke activiteiten te organiseren voor vrouwen. Er worden netwerkbijeenkomsten 
georganiseerd voor professionals en vrijwilligers. Bij het Vrouwennetwerk Actief staat het aanbod 
van de ‘eigen’ organisatie niet centraal, maar de vraag en de behoefte van de vrouw. 
Bovengenoemde activiteiten zullen in 2021 uitgevoerd worden 

Samen werken aan de toekomst van Prachtvrouw 
Door het toenemende aantal activiteiten zit Prachtvrouw in de lift, dat is fantastisch maar deze groei 

brengt tegelijkertijd ook nieuwe vragen met zich mee. De toenemende vragen van vrouwen, 

gezinnen uit de buurt en ook de hoge nood bij onze doelgroep door Corona.  

In september is in samenwerking met stadsdeel Oost een interactieve bijeenkomst georganiseerd. 

Aan deze bijeenkomst namen gemeenteambtenaren, samenwerkingspartners en degene die nauw 

betrokken zijn bij Prachtvrouw deel. Centraal stonden vragen als: Hoe willen we verder? Wat zijn 

onze kansen en valkuilen? Met wie gaan we samenwerken? 

Een van de grote wensen is een nieuwe locatie in Amsterdam Oud-Oost om vandaaruit de 

verschillende activiteiten vorm te geven. In 2021 zal verder gewerkt worden aan de versterking van 

de Stichting Prachtvrouw.  
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Samenwerkingspartners 

Gemeente, Stadsdeel Oost 

Gemeente Amsterdam, afdeling Diversiteit 

WPI, Werk, Participatie en Inkomen 

ROC Amsterdam 

SBB, Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven 

Stichting Civic 

Stichting Dynamo, maatschappelijk werk 

Verbond van 100 

Netwerkagent politie Amsterdam Oost 

Arkin, Basisggz  

SMN (Samenwerking Marokkaanse Nederlanders) 

Trias Pedagogica en vaderschap 

SPE, Service Punt Emancipatie 

Diversion  

Stichting de Kat 

Jungle Amsterdam 

Stichting Karam 

Rode Kruis 

Humanitas 

Stichting Schuldhulp Maatje 

Stichting Lezen en Schrijven 

Leef en Leer 

Dress for Succes 

 

 

Samenstelling team Prachtvrouw 

Habiba Bouanan, directeur en oprichter Stichting Prachtvrouw. Tevens projectleider traject In Je 

Kracht en Dapperhart; 

Amina Lasri, sportbegeleidster; 

Nadia Chabaan; taalcoach 

Aasiya Rizvi; taalcoach en projectmedewerker 

Zohra Mousadek, beheerder Dapperhart en cateraar 

Soria Ezzat, vrijwilliger Dapperhart  

Karima el Majdoubi, organisator uitstapjes 

Yamina el Mazari, Khadija Merhabi, Hussein Al mubarak, Fatima Zohra Chairi, Fatima Lachkar; 

vrijwilligers; bezorgen, sorteren en uitdelen van voedselpakketten. 

 

Bestuur stichting Prachtvrouw 

Ouaffa Bouanan; Penningmeester 

Joke Jongejan; Secretaris 

Antoinette Tanja; bestuurslid (vanaf november 2020)  

Amina Lasri; (aftredend bestuurslid) 
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De activiteiten van Stichting Prachtvrouw zijn mogelijk gemaakt door de Gemeente 
Amsterdam,  Stadsdeel Oost.  

 

 

 

Stichting Prachtvrouw 
Correspondentieadres: 
Boerhaaveplein 51 
1091 DH Amsterdam 
Tel: 0615419399 
Emailadres: stichtingprachtvrouw@gmail.com  
Internet:      www.stichtingprachtvrouw.nl  
Ons KVK-nummer:  71605681  
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