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1. Voorwoord 

Met trots kan ik zeggen dat in 2019 Stichting Prachtvrouw zich in haar eerste jaar als organisatie 

uitstekend heeft ontwikkeld. Wij hebben nog meer vrouwen kunnen bereiken. Vrijwilligers, 

bestuursleden en medewerkers hebben er samen voor gezorgd dat het een mooi jaar is geworden 

met een groot activiteitenaanbod voor de deelneemsters. Versterken, Vaardigheden ontwikkelen en 

Verbinden. Met deze drie ‘V’s’  ondersteunen wij vrouwen en hun gezinnen, om stappen te zetten in 

hun emancipatieproces.  

 

In het najaar hebben wij het project Buurtmoeders opgestart.  Moeders geven steeds vaker aan 

dilemma’s in de opvoeding tegen te komen.  Hun (Moslim) kinderen voelen zich niet erkend en 

gewaardeerd in onze samenleving. Zij zijn op zoek naar zichzelf. Tijdens die zoektocht raken sommige 

jongeren zichzelf of de aansluiting met onze samenleving kwijt. Dat kan ertoe leiden dat zij 

radicaliseren of het in de criminaliteit zoeken. Moeders zijn als geen ander in staat om vroegtijdig 

signalen te herkennen en hun kind te beschermen tegen afglijden. Prachtvrouw biedt moeders een 

veilige en toegankelijke plek waar zij met elkaar kunnen praten over opvoeden in twee culturen, hun 

dromen en wensen voor een mooie toekomst voor hun kinderen. Maar ook wordt gekeken wat zij 

hiervoor nodig hebben. We zijn begonnen om een training aan te bieden die goed aansluit bij de 

moeders en om hen kennis en vaardigheden te geven en vooral te leren van elkaar.  Door het succes 

van het project Buurtmoeders is besloten in 2020 door te gaan en het project verder uit breiden. 

 

Het  jaar 2019  is ook een jaar geweest  waarin Stichting Pachtvrouw haar ontwikkeling en expertise 
heeft ingezet om samen met oude en nieuwe projecten bij te dragen aan het meer inclusief en 
veiliger maken van onze samenleving. Een samenleving waarin mannen, vrouwen, ongeacht hun 
achtergrond, geloof of geaardheid volop kunnen emanciperen, participeren en zich ontwikkelen. 
Stichting Prachtvrouw gelooft dat hiervoor op lokaal niveau een start gemaakt kan worden met het 
inclusief en veiliger maken van onze samenleving en wil hieraan met alle, beschikbare gestelde 
middelen aan blijven werken.  

 

Aan ons,  de prachtvrouwen zal het niet liggen! 

 

Habiba Bouanan, oprichter Stichting Prachtvrouw 
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2. Inleiding - Wie/Wat is Prachtvrouw? 

Onze missie is het sociaal isolement van vrouwen te doorbreken, hen te stimuleren het heft in eigen 

handen te nemen en te participeren in de maatschappij. Het bevorderen van economische 

zelfstandigheid en een gezonde leefstijl, staat bij ons centraal.  

 

Stichting Prachtvrouw maakt zich sterk om de positie van Nederlandse vrouwen met een 

migratieachtergrond te verbeteren door taal coaching, empowerment trainingen en individuele 

gesprekken. Ook geeft zij een podium voor vrouwen en moeders met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, om ervaringen met elkaar te delen over hun leven en het combineren van werk en de 

zorg voor het gezin. Naast het individuele coachen en begeleiden van vrouwen wil Stichting 

Prachtvrouw ook met groepsactiviteiten de sociale cohesie in de buurt bevorderen. De vrouwen 

ontwikkelen en investeren in zichzelf en vertellen het vervolgens door aan anderen. Dit is goed voor 

hen zelf, voor de omgeving waar ze deel van uit maken en uiteindelijk voor de Nederlandse 

samenleving.  

 

Stichting Prachtvrouw gelooft in de talenten en kwaliteiten van de vrouwen. Vrouwen die zich in 

kwetsbare posities bevinden hebben afhankelijk van de situatie behoefte aan een luisterend oor, 

lotgenoten, voorlichting over een gezonde levensstijl of een zetje in de rug om stappen te zetten 

richting participatie in de buurt, dan wel participatie op de arbeidsmarkt.  

Stichting Prachtvrouw zet zich in om de leervraag en steunbehoefte van de individuele vraag te 

achterhalen en een passend (coachings-) traject aan te bieden).  

 

Om dit te kunnen doen, is ook Stichting Prachtvrouw voortdurend in ontwikkeling. Door zich expliciet 

in te zetten voor een goede samenwerking met partners in het stadsdeel, maar ook door de 

vrijwilligers de juiste begeleiding te bieden. In 2019 hebben we verder ingezet op de 

kwaliteitsontwikkeling van de coaching door het volgen van trainingen bij de Stichting Lezen en 

Schrijven en de stad brede partner Leef en leer! Het samenwerken met EVA (Educatie voor Vrouwen 

met Ambitie) betekende het ontwikkelen van een aanpak en formuleren van een visie waarin het 

emancipatie- en participatie aanbod voor de vrouwen, altijd wordt geflankeerd door taalaanbod. 

Taal is immers de sleutel tot succes van het emancipatie aanbod: om elkaar te begrijpen, en het 

wereldbeeld van de vrouwen te verruimen.  

 

In de hieronder volgende onderdelen komen de belangrijkste activiteiten van Prachtvrouw  in 2019 

aan bod, zoals uitgevoerd vanuit het programma In je Kracht. In totaal hebben we in 2019 ruim 180 

vrouwen bereikt met onze activiteiten, die overwegend bestaan uit inhoudelijke (taal)cursussen, 

trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten en dialogen. 
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3. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 

Stichting Prachtvrouw zet zoveel mogelijk vrijwilligers in die de coaches extra kunnen ondersteunen 

bij het begeleiden en uitvoeren van de activiteiten. De coaches én vrijwilligers krijgen daarom 

passende begeleiding. Dit hebben wij gedaan middels wekelijkse supervisiegesprekken en periodieke 

intervisiebijeenkomsten en middels het volgen van de relevante trainingen bij onder andere Leef en 

leer! en Stichting Lezen &Schrijven/EVA.  

De intervisie momenten zijn een vast (verplicht) onderdeel van het samenwerken binnen Stichting 

Prachtvrouw. De intervisie sessies worden begeleid door Habiba Bouanan, en vinden 1 keer per 

maand plaats. 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 taalcoaches en andere vrijwilligers, zoals coördinatoren, vertrouwenspersonen, gastvrouwen 

en vrijwilligers voor kinderoppas. Als bedankje voor hun inzet is in december een jaaruitje 

georganiseerd.  

 

In 2019 waren er twee trainers actief: Habiba Bouanan en Sandy El Saify. Ike Amanthkan, Latifa 

Bouanan en Lineke Gademans waren actief als taalcoaches. Er waren zeven vaste vrijwilligers die 

structureel ofwel incidenteel ondersteuning boden bij de activiteiten. Daarnaast streven we ernaar 

dat de vrouwen die deelnemen aan de activiteiten ook op vrijwillige basis meehelpen.  

 

Taaltrainingen vrijwilligers 2019 

De (taal-) coaches en vrijwilligers hebben de volgende trainingen gevolgd:  

 Latifa Mesnaoui; Basistraining voor taalvrijwiligers 

 Ike Amanthkan, Training Succes Digitale vaardigheden 

 Latifa Bouanan, Training Succes Digitale vaardigheden 

 Habiba Bouanan, Pak je kans, Signaleren en verder helpen 

 Aicha Bos, Pak je kans, signaleren en verder helpen 

 Karima Ben Salah, Pak je kans, signaleren en  verder helpen 
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        Vrijwilliger van het jaar 2019 

 

 

 

 

 

 

Amina Lasri heeft van onze 

stadsdeelvoorzitter een ereteken gekregen 

voor haar jarenlange inzet als bestuurslid en 

sportcoach bij Prachtvrouw. Samen voor een 

gezond en een gelukkig Oost.  

  

  

 

 

 

Een succesverhaal:  Van Prachtvrouw vrijwilliger naar zelfstandig ondernemer 

Eind april 2019 hebben wij tot onze spijt afscheid moeten nemen van onze taalvrijwilliger,  

Ike Amanathkan. (Zie: https://qantara.nl/inspirerende-mensen/deugden-zijn-zielskwaliteiten/) 

Ike heeft 6 maanden lang de vrouwen begeleid als taalcoach/vrijwilliger en heeft ze zien groeien in 
zelfvertrouwen, moed, discipline en het geloven in eigen kunnen. Zelf zegt Ike dat ze veel heeft 
geleerd bij Prachtvrouw en dat ze het geleerde elders gaat voortzetten. Zij zal als ondernemer 
vrouwen gaan begeleiden. Wij zien haar ontwikkeling als een succesverhaal en hopen dat we meer 
vrouwen zoals zij kunnen opvangen, ruimte bieden om te groeien en te leren, waarna zij hun 
talenten ontdekken en de volgende stap kunnen zetten. 

 

Prachtvrouw Catering en Gezonde Ambassadeurs 

Via ons netwerk krijgen wij soms opdrachten om de catering te verzorgen voor 
(maatschappelijke)organisaties in de buurt. Wij hebben vrijwilligers die getraind zijn als Gezonde 
Ambassadeur en zij worden incidenteel ingezet om de catering te organiseren. 

  

 

 

 

 

 

 

https://qantara.nl/inspirerende-mensen/deugden-zijn-zielskwaliteiten/
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4. Empowerment & Taal 

Duur: 32 weken. Aantal deelnemers: 23 vrouwen. 

Doel van de lessen:  

- Actief oefenen met Nederlands (durven)praten. Oefenen met zaken zoals: een gesprek voeren 

met de huisarts, informatie vragen over een cursus, een gesprekje op het schoolplein;  

- Beter leren spreken, lezen en schrijven (gevorderden groep); 

- Vrouwen meer zelfvertrouwen geven; 

- Uitwisselen van ervaringen. 

 

Vanwege het soms grote niveauverschil van de cursisten, van laaggeletterd tot academisch 

geschoold in het geboorteland, hebben we er ervoor gekozen om de groep cursisten op te delen in 

2 groepen. De startersgroep oefent met name zaken als converseren in praktische situaties. Hiervoor 

wordt veel gebruik gemaakt van de lesmethode Spreektaal. De gevorderden groep oefent met name 

aan de hand van de lesmethode Succes! Deze methode is gericht op beter leren lezen en schrijven. 

De taalvrijwilligers volgen de verschillende trainingen voor taalvrijwilligers bij Leef en leer! om de 

geboden methodes te leren toepassen.  

 

Voor de taallessen werkt Prachtvrouw nauw samen met Stichting Lezen & Schrijven. Met hen is 

besproken dat cursisten het meest profiteren van langdurige lessenreeksen. Daarom zijn de 

taallessen aangeboden in 2 blokken van een half jaar. Om gemotiveerde vrouwen direct te kunnen 

helpen, hebben wij er wel voor gekozen om vrouwen indien mogelijk aan te laten sluiten bij 

bestaande groepen. Hierdoor hebben we buiten de 2 startmomenten in het jaar ook tussendoor 

vrouwen laten instromen. Soms zijn vrouwen doorverwezen naar ander aanbod omdat zij qua niveau 

en leerwens niet aansloten bij de bestaande groepen.  

 

Empowerment 

Naast de boekjes van de methode Succes! wordt ook gebruik gemaakt van het kaartspel In je Kracht, 

deze biedt inspirerende “praatkaarten” die in groepen met verschillende niveaus gebruikt kan 

worden om te spreken over je ambities, wat je leuk vindt, en je talenten. Wij vinden het belangrijk 

dat de vrouwen oefenen aan de hand van thema’s die ze ook in het dagelijks leven tegenkomen zoals 

gezonde voeding, opvoeding, contact met de gemeente. Daarnaast hebben we ook gebruik gemaakt 

van het materiaal “Draaiboek In je Kracht”, waarin het ontdekken van je talenten en de rolverdeling 

in het gezin aan bod komen. We stellen vragen als: welke rollen heb je nu, en hoeveel tijd besteed je 

daaraan? Vervolgens gaan we in op de vraag: als jij het anders kon doen, hoe zou dan de ideale 

verdeling zijn? Verdelingen tussen tijd om te zorgen voor het gezin, werken, leren en vrije tijd 

worden onder de loep genomen.  

 

De taalcoach vertelt: ” Gaandeweg zie je hoe de vrouwen zich steeds makkelijker uitdrukken in het 

Nederlands en meer zelfvertrouwen krijgen. Verlegenheid maakt plaats voor enthousiasme. De grote 

motivatie om te leren is indrukwekkend om mee te maken. Vrouwen delen met elkaar hoe ze in het 

dagelijks leven steeds meer ‘durven en doen’.  Kleine overwinningen krijgen groot applaus en bijval van 

de groep!” 
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5. Durven en Doen training 

Duur: 12 weken. Aantal deelnemers: 13 

      

 

Er wordt in het najaar van 2019 een taalcoaching en empowerment training ‘Durven en Doen’ 

gegeven aan vrouwen met een migratie achtergrond door coach en trainer Sandy Elsaify- van Hulsen 

en taalvrijwilliger Lineke Gademans.  De vraag die centraal staat is ‘hoe combineer je 

gezinszorg/zelfzorg en arbeid?”. De training bestaat uit 6 taal- en 6 inspirerende 

empowermenttrainingen van twee uur waarin de vrouwen stilstaan bij zaken als: rolverdeling in hun 

leven, hun wensen durven en kunnen formuleren, voor zichzelf opkomen en zichzelf presenteren.  

Er zijn twee taalgroepen. De deelneemsters die wij geworven hebben voor deze training zijn vrouwen 

die bij ons de taallessen volgen. De deelneemsters van de beginners en gevorderden groep zijn 

geselecteerd en uiteindelijk zijn er 13 vrouwen die voldoende Nederlands begrijpen en spreken, van 

divers taal- en opleidingsniveau, die aan de training deelnemen. 

 

De groep wordt gestimuleerd om hun basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden 

te {blijven) oefenen en hen aan te moedigen een eerste stap te zetten naar betaald werk, opleiding 

of vrijwilligerswerk. Er is nagedacht en uitgewisseld wat er zoal op een dag wordt gedaan en de 

opvattingen over werken en wensen zijn verkend. De deelneemsters krijgen een persoonlijk advies 

voor het zetten van de volgende stap die aansluit op hun kwaliteiten, mogelijkheden en wensen. 

Voor wie de Nederlandse taal onvoldoende beheerst of laagopgeleid of laaggeletterd is, blijkt de weg 

naar werk vaak een lang proces. De taalbarrière is vaak een van de belemmeringen op weg naar de 

arbeidsmarkt. Door deze empowerment training en taal coaching te combineren, krijgen de vrouwen 

instrumenten aangereikt om zich in het Nederlands te redden en zich verder te ontwikkelen.   
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6. Voor jezelf training  

 Duur & frequentie:  8 lessen verspreid over 2 maanden, 2 uur per les 

 Aantal deelnemers: 8 

Opbouw lessen en thema’s:  

Welkom en Wat is mijn droom - Kwaliteiten en Vaardigheden - Diensten en producten- 

Vaardig ondernemen - Jouw netwerk - Ondernemen en geld - Een goed plan is een goed begin –  

Klantencontact - De volgende stap en afsluitend feest! 

De training is gestart in samenwerking met Stichting de Bloem en haar deelnemers. Van de 8 

vrouwen, waren er 5 die serieuze plannen hadden om als ondernemer iets te starten. Ongelofelijk 

ambitieuze vrouwen met wortels in Syrië, Egypte, Marokko en China. De overige vrouwen hebben 

allemaal aangegeven te willen werken, maar eerst de Nederlandse taal beter te leren beheersen om 

ergens aan de slag te kunnen gaan. 

De vrouwen waren erg ambitieus, serieus en er op gericht om zoveel mogelijk te leren. De methodiek 

van Stichting Lezen en Schrijven 'Voor jezelf' is een handvat, echter bleek in de praktijk nog erg veel 

woorden en begrippen te bevatten die de vrouwen (nog) niet begrepen. Het durven dromen, het 

praten over wat zij als ambitie hebben, huiswerk doornemen en de moeilijke woorden uitleggen nam 

aardig wat tijd in beslag. De vrouwen gaven aan dat zij veel nieuwe dingen hebben geleerd, onder 

andere: 

- Durven dromen 

- Welke stappen komen kijken bij ondernemen? 

- Waarin ben ik al goed en wat moet ik nog leren? 

- Waar moet ik zijn om deze dingen te leren? 

- Wie kan ik benaderen om dingen te leren? 

 

Successen werden gevierd; 

-Twee cursisten meldden zich aan als vrijwilligster bij de vrijwilligerscentrale om ervaring op te doen 

en om de taal beter te leren kennen.  

- Een andere cursiste kwam elke week vertellen hoever zij was gekomen met het lezen van bepaalde 

boeken.  

- Een vierde cursiste ging thuis in gesprek over haar wensen, en ontdekte hoeveel haar man en 

kinderen haar steunden in alles wat ze aan het leren was. 

De vrouwen waren vooral van mening dat het beheersen van de Nederlandse taal van groot belang 

was om als onderneemster of als werkneemster te starten.  

Leerpunten: 

- agenda beheer 

- anderen durven vragen om hulp 

- financiën 

- dromen visueel maken 
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7. Individuele Coaching 

Gekoppeld aan empowerment trainingen zoals ‘Durven en Doen’ maar zeker ook aan andere 

activiteiten van Prachtvrouw bieden wij ook in 2019 de mogelijkheid tot individuele coaching 

gesprekken.  In 2019 hebben daar 41 vrouwen gebruik van gemaakt.  Het overgrote deel van de 

coaching gesprekken was eenmalig, sommige vrouwen hebben meerdere gesprekken gehad. Met 

één vrouw is er sprake geweest van een intensief en langduriger traject met huisbezoeken en 

bezoeken aan huisarts en andere zorgververleners omdat er sprake was van een gecompliceerde 

hulpvraag in combinatie met het alleen Arabisch spreken en laaggeletterd zijn. 2 cursisten van de 

taalgroep hebben vaker dan 3 keer een gesprek gehad omdat zij interesse hadden in het werken bij 

thuiszorgorganisatie Leven en Zorg. 1 andere taalcursist kreeg meerdere coaching sessies om haar te  

begeleiden richting betaald werk. Zij is ook geholpen met het aanvragen van een VOG (Verklaring 

Omtrent Gedrag).  Er is een afspraak voor haar geregeld bij Dress for Succes in overleg met haar 

klantmanager van het WPI van de Gemeente Amsterdam. 

  

In 2019 zijn de meeste coaching interventies eenmalige intakes. De vrouwen worden geïnformeerd 

over het aanbod van- en de mogelijkheden bij Stichting Prachtvrouw.  Er wordt samen gekeken wat 

een passend aanbod zou kunnen zijn. Denk aan: welke taalles of training sluit goed aan op iemands 

niveau en ambities?  Buiten de officiële startdata in januari en september zijn er dit jaar opvallend 

veel vrouwen in de loop van de periodes ingestapt. Voor vrijwel alle activiteiten in 2019 was 

daardoor de groepsgrootte maximaal, tussen de 9 en 13 deelnemers. Om die reden wordt voor 2020 

overwogen een of meerdere groepen op te splitsen of groepen toe te voegen.  

In de coaching gesprekken merkten we vooral dat vrouwen vaak niet wisten waar ze moesten 

beginnen met zoeken naar de juiste instanties en/of beschikbare oplossingen voor hun hulpvraag. 

Hun zoektocht stopt dan al snel bij de voordeur. Door praktische doelgerichte coaching dicht bij huis 

te organiseren en op een laagdrempelige manier aan te bieden, helpen we ook degenen zonder 

breed netwerk en die net niet voldoende sterk in de schoenen staan.  Om in te spelen op de vraag en 

de coaching nog laagdrempeliger te maken zal vanaf 2020 worden gestart met een inloopspreekuur 

van Stichting Prachtvrouw op de maandag en dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur.  
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8. Pilot Aan het werk in de Thuiszorg – In samenwerking met Leven en zorg 

Habiba Bouanan, oprichter van Stichting Prachtvrouw heeft in het voorjaar van 2019 vrouwen 

begeleid en gecoacht naar betaald werk, een opleiding of vrijwilligerswerk. In nauwe samenwerking 

met de thuiszorgorganisatie Leven en Zorg is er een pilottraject gestart. 20 vrouwen hebben hierbij 

kennis kunnen maken met de thuiszorg en de taken en functies binnen de sector. Alle 20 vrouwen 

hebben gereageerd op de vacatures van ambulant begeleider en/of huishoudelijke hulp. Er zijn 3 

vrouwen aangenomen en in dienst getreden bij Leven en Zorg. Twee als huishoudelijke hulp en één 

als ambulant begeleider. 5 vrouwen hebben ervoor gekozen om niet voor een tweede gesprek te 

komen omdat zij de voorkeur gaven aan vrijwilligerswerk om eerst meer werkervaring op te doen. 

Stichting Prachtvrouw heeft veel geïnvesteerd in tijd en intensieve begeleiding om de vrouwen klaar 

te stomen voor een werkend bestaan. Er is soms gebrek aan kennis, soms gebrek aan 

zelfvertrouwen. Veel vrouwen bleken de vaardigheden te missen om direct aan de slag te kunnen. 

Vaak waren ze nog niet bekend met het regelen van de zakelijke en praktische kant gaan werken.  In 

het traject is onder andere aandacht besteed aan het reizen met openbaar vervoer en het 

ontwikkelen van digitale basisvaardigheden zoals bijvoorbeeld ‘hoe maak ik een digitaal overzicht 

van mijn reishistorie?’.  Prachtvrouw biedt begeleiding bij deze vragen: zij het persoonlijk (1 op 1), zij 

het door deze vrouwen door te verwijzen naar een passende cursus, bijvoorbeeld digitale 

vaardigheden. 

 

9. Fit & Gezond 

Duur & frequentie: 30 lessen in voor- en najaar, elke maandagochtend.   

Aantal deelnemers: 8-15 deelnemers (het exacte aantal wisselt per week) 

 

Wekelijks sporten  

Bewegen is goed voor lichaam en geest. Een groep van 6 tot 12 deelneemsters komt wekelijks 

op maandagochtend samen in de sportruimte voor een work-out op muziek door LSR erkend 

trainster Amina Lasri. De les wordt goed bezocht omdat het toegankelijk is in zowel opzet als 

kosten. Hierdoor worden vrouwen gestimuleerd om vaker aan beweging of sport te doen.  

Als stichting besteden we ook veel aandacht aan fysieke gezondheid en vitaliteit omdat wij merken 

dat veel vrouwen zich in een kwetsbare en stressvolle situatie bevinden en het moeilijk vinden om 

tijd en geld vrij te maken om te sporten. Met allerlei fysieke klachten als gevolg. Na het sporten 

wordt samen een gezond ontbijt gegeten, en wordt er 1,5 uur besteed aan voorlichting of een 

groepsdialoog.  

De sportcoach vertelt “Na elke training krijg ik die opmerkingen van hoe de pilates hun klachten 
vermindert en dat ze zich fit en blij voelen. Het aantal deelnemers blijft groeien!” 

 

Gezond ontbijten 

Elke ochtend worden er door een vrijwilliger boodschappen gehaald voor een gezond ontbijt. Dit 
stimuleert ook de vrouwen om langs te komen. De vrouwen delen ervaringen tijdens het gezonde 
ontbijt en wij combineren dit met elke week een training of een voorlichting.  
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10. Project Buurtmoeders 

Duur: 30 weken. Aantal deelnemende moeders: 12-20 (groepsgrootte verschilt per week). Frequentie 

elke maandag 1,5 uur na het Gezond ontbijt.  

Samen in de buurt; Weerbaar 0pvoeden   Duur: 6 weken.   

Moeders merken op dat veel (Moslim) jongeren zich niet erkend en niet gewaardeerd voelen in de 

westerse samenleving. Zij zijn op zoek naar zichzelf. Tijdens die zoektocht raken sommige jongeren 

zichzelf of de aansluiting met de samenleving kwijt. Dat kan ertoe leiden dat zij radicaliseren. 

Moeders zijn als geen ander in staat om vroegtijdig signalen te herkennen en hun kind te 

beschermen tegen afglijden. Moeders praten met elkaar over opvoeden in twee culturen, hun 

dromen en wensen voor een mooie toekomst voor hun kinderen. Maar ook kijken wat zij hiervoor 

nodig hebben. Deze training helpt moeders kennis en vaardigheden te vergroten en vooral te leren 

van elkaar. Onze eerste bijeenkomst ging over wie wij zijn en wat de moeders de komende zes weken 

kunnen verwachten. Om elkaar beter te leren kennen, hebben wij het kaartspel ‘In je Kracht’ 

gebruikt.  Er is geïnventariseerd wat de wensen en behoeften zijn rondom het gezin in combinatie 

met doelen/ambities of dromen die deze vrouwen hebben (of niet hebben). De groep moeders is 

divers. Zeven moeders hebben weldegelijk dromen en zijn actief als vrijwilliger bij Prachtvrouw. 

Sommige moeders zijn bezig om de taal te leren of zijn voor het eerst bij onze bijeenkomsten 

aanwezig. Zij weten nog niet wat hun droomdoel is. Zij zijn veel bezig met zorgen voor de kinderen 

en 2 zijn daarnaast mantelzorgers voor hun ouders. Veel moeders willen tijd maken voor hen zelf en 

weten niet hoe ze werk en zorg kunnen combineren. De moeders vonden de dialogen over opvoeden 

in twee culturen erg interessant. Moeders geven aan dat hun kinderen buiten in aanraking komen 

met discriminatie.  

 

 

 

Wij hebben ook gesproken over hoe je eigen opvoeding doorspeelt in de opvoeding van je eigen 

kinderen. De eerdere ervaringen van de moeders hebben wij verder opgepakt en besproken in de 

volgende bijeenkomsten over ‘huiselijk geluk”. Ook hebben wij de "Ijsberg" theorie in de opvoeding 

besproken. Er is nu meer bewustwording gecreëerd. Voor huiselijk geluk is vooral belangrijk dat 

aandacht en vertrouwen, regels en afspraken, waarbij communicatie het belangrijkste hulpmiddel is 

om huiselijk geluk te bevorderen. Ze weten nu dat de kinderen op verschillende manieren beïnvloed 

kunnen worden; omgeving, school en thuis. Maar ook via sociale media. 

“Toen ik op straat met mijn kinderen liep, riep een verwarde man: 'rot op naar je eigen land'. Ik heb mijn 

kinderen, omdat ze jong zijn, uitgelegd dat hij in de war is. Later zal ik ze wel uitleggen hoe het zit. Hoe ga 

je daarmee om?” …… “Alleen geloof verschilt. Ik ben in Suriname opgevoed. Daar was het vergelijkbaar 

met hier.”……..“Jongens mogen meer dan meisjes. Jongens mogen alleen buiten spelen. “Jongens doen 

niets in het huishouden, helpen niet thuis.”. Een andere moeder adviseert om een schemaatje te maken, 

wie, wanneer helpt…….. “Mijn kinderen mogen van mijn man niet naar verjaardagsfeestjes van vriendjes 

en vriendinnetjes”……. “Ik mocht vroeger van mijn ouders niet mee naar schoolkampen, jongens mochten 

wel.” ………“Ik vind het moeilijk om mijn dochter los te laten." “Ik maak mij zorgen over de slechte 

invloeden van buiten".  
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Afsluiting, conclusie en terugblikken.  

Bij een aantal  bijeenkomsten hebben wij professionals uitgenodigd. Zo waren er tegelijkertijd een 

wijkagent en  twee ambtenaren van Stadsdeel Oost aanwezig. We zijn in gesprek gegaan met 

professionals over zorgen die leven over kansenongelijkheid, pesten en actuele zaken zoals het 

lerarentekort en tekort aan betaalbare woningen in Amsterdam, waardoor kinderen langer thuis 

blijven wonen. 

De belangrijkste conclusie van de bijeenkomsten is dat we onze kinderen en jongeren vooral moeten 

voorbereiden op hoe te leven in deze maatschappij en de Nederlandse samenleving. Dit doen we 

thuis, op school, maar vooral ook samen in de buurt. De lijnen tussen informele en formele 

organisaties zijn korter doordat wij contact hebben en elkaar kennen. Stichting Prachtvrouw 

ondersteunt de gezinnen in de buurt en  kan contact opnemen met de wijkagent of de gemeente voor 

allerlei hulpvragen of problemen bij jongeren of gezinnen.  

De moeders hebben gedurende het project veel meegekregen. Zij vonden de dialogen erg leerzaam 

gezellig en nuttig om met elkaar ervaringen uit te wisselen.  Dit geeft hun kracht.  

 

Vervolgtrainingen, dialogen en aanbevelingen voor 2020  

• Het project buurtmoeders is laagdrempelig en is vanuit de behoefte van de moeders ontstaan. Het 

is voor en door moeders. Wij vinden dat moeders deskundig zijn als het gaat om opvoeding. 

Buurtmoeders is een vernieuwend project dat door en voor (moslim)moeders is ontwikkeld. In 

andere steden heb je buurtmoeders die actief zijn in hun eigen buurt. Of zelf vrijwilliger worden om 

andere gezinnen te ondersteunen.  

• Er zijn een paar moeders die nog verder willen praten over omgaan met pubers. Zij willen meer 

ervaringen uitwisselen hierover met andere moeders. 

• Een paar dialogen organiseren om te praten over onderwerpen zoals zakgeld, stage en werk, 

sociale media en seksuele opvoeding en voorlichting. 

• Wat hebben jongeren nodig in de leeftijd van 18- en 18+? 

• Wij willen in het nieuwe jaar vervolgtrainingen geven in de vorm van dialogen. We willen de 

buurtmoeders vaardigheden en gereedschappen meegeven om voor zichzelf op te komen en actief 

te worden als vrijwilliger. 

• 4 trainingen om dialoogleider te worden.• Training meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling.• Als moslim ouders je kinderen opvoeden in een seculiere samenleving 

• Betere samenwerking met politie en andere professionals in de buurt. 
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11.Trainingen Empowerment en Financiën 

  

In je Kracht Staan 

Duur: 4 weken. Aantal deelnemers 13.  

 

In maart, april en mei is de training ‘In Je Kracht Staan’ gestart in samenwerking met Arkin, basis ggz. 
Deze bestond uit 4 bijeenkomsten. Door de toegepaste methode krijgen de vrouwen op een visuele 
manier inzicht in hun leefsituatie. Door middel van het formuleren van een persoonlijk leerdoel gaan 
ze actief aan de slag met het vergroten van hun zelfvertrouwen. De volgende 4 thema’s komen aan 
bod; Relatie tussen lichaam en geest, ‘Nee’ zeggen en grenzen aangeven, invloed van negatieve en 
positieve gedachten, en loslaten. De deelneemsters vonden de training erg zinvol. In het najaar gaan 
we een assertiviteit cursus organiseren als vervolgcursus op “In Je Kracht Staan.” 

 

Training ‘In Je Kracht staan’ 

 

Op eigen kracht staan  

Duur: 6 weken. Aantal deelnemers 11. 

 

De training “Op eigen kracht staan” hebben we georganiseerd in samenwerking met de Regenboog 
Groep. Een aantal bijeenkomsten viel samen met de Ramadan, de vastenmaand voor moslims. De 
deelneemsters hadden van tevoren expliciet aangegeven dat ze juist in deze maand getraind wilden 
worden. Ramadan is voor velen een dure maand; alle tips en trucs op het gebied van geld besparen 
zijn dan meer dan welkom. Tijdens de training zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen die 
een positieve bijdrage hebben geleverd aan de financiële zelfredzaamheid van de deelneemsters:  

-Hoe houd ik overzicht over mijn administratie en budget? Kasboekje; Financiële opvoeding; 
Goedkoop boodschappen doen; Waar vind ik hulp en gratis activiteiten? Energiebesparing;  Afsluiting 
en certificaatuitreiking.  

De samenstelling van de groep was in alle opzichten zeer divers, zo ook in kennis over financiën en 
administratie. Deze diversiteit had een heel positief effect; kennis, best practices, tips & trics werden 
gul met elkaar gedeeld en boden inspiratie om financiële zaken anders aan te gaan pakken. Op 17 
juni heeft een gastspreker verteld over energie besparen in huis. Dit is door de deelneemsters als 
heel waardevol ervaren. Op 24 juni heeft een evaluatie plaats gevonden en zijn de certificaten 
uitgedeeld. De training werd feestelijk afgesloten met lekkere hapjes en drankjes. 

 

Onderwerpen waar nog interesse voor is, en die wij in het najaar mogelijk willen organiseren: 

-Pak je Kans (extra’s voor Amsterdammers met een krappe beurs)  

-Werk aan je Toekomst 
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Algemene indruk van de groep door trainer Linda Boele: “Als trainer heb ik mij erg welkom gevoeld. 
De groep straalde warmte en gezelligheid uit. Er was sprake van wederzijds respect. Er was bij een 
aantal deelneemsters al veel kennis aanwezig op het gebied van financiën en administratie. Allen 
waren enthousiast, bereid om te leren en om persoonlijke verhalen te delen.” 

 

    Certificatenuitreiking ‘Op eigen kracht training’  

 

12.  Voel je goed training  

Duur; 10 weken. Aantal deelnemers: 8 vrouwen.   

In samenwerking met Taal voor het leven en Stichting Lezen en Schrijven, heeft Prachtvrouw heeft de 

cursus Voel je goed gegeven en afgerond met een certificaat voor 6 deelnemers!  De cursus was een 

pilot van Stichting Lezen en Schrijven. De cursus richt zich op laaggeletterde vrouwen die meer willen 

weten over een gezond gewicht en bewegen. Daarnaast konden de zij ook hun Nederlandse taal 

verbeteren.  

Zij waren verantwoordelijk voor het lesmateriaal  en wij hebben de werving gedaan van deelnemers 

en de begeleiding van de lessen. Habiba en Lineke hebben de begeleiding gedaan voor deze cursus.   

De vrouwen hebben geleerd hoe zij aan een gezond gewicht kunnen werken. Dit zal niet altijd 

makkelijk zijn, maar zij zijn er wel van bewust dat alles mogelijk is. Gezond leren koken en kopen 

en etiketten lezen. Daarnaast ook gesproken over een gezond gewricht bij kinderen. De cursisten 

mochten ook vragen stellen aan de diëtiste die twee keer bij ons is geweest. Bij de laatste 

bijeenkomst en afsluiting waren Stephany van der Veen, Gebiedsmakelaar en Joanna Kruzcak van 

Zo Blijven Wij Gezond in Oost ook aanwezig.  In het nieuwe jaar  gaan we samen verder met onze 

gezonde ideeën voor de buurt.  

          Certificaten Voel Je Goed!  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Prachtplan/photos/a.330877410440442/1267941020067405/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Prachtplan/photos/a.330877410440442/1267941020067405/?type=3&theater
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13. Voorlichtingsbijeenkomsten 

In 2019 zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd rond thema’s die bijdragen aan de 

bewustwording van de  vrouwen op zowel maatschappelijk als persoonlijk gebied en hun 

gezinssituatie. Sommige onderwerpen hebben een preventieve functie (bijv. opvoeding en 

verslaving, radicalisering, opvoeden in twee culturen). Andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld 

Borstkanker en De nieuwe Donorwet zorgen dat de vrouwen beter zijn geïnformeerd en dus als het 

er op aan komt meer adequaat kunnen handelen. 

 

Voorlichting Verslaving en opvoeding 

In september en oktober 2019 zijn drie ochtenden georganiseerd onder leiding van Driss 
Kaamouchi, Preventie medewerker van de Jellinek. Er zijn gemiddeld 12 deelnemers 
aanwezig. 

Doel(en) van de bijeenkomstenserie zijn bewustwording en kennisvergroting van verslaving 

(cannabis, alcohol, lachgas, gamen, sociale media etc) in relatie tot de ouderrol en 

opvoedingspatronen. Hoe herken je de signalen en het gedrag dat bij (beginnende) 

verslaving hoort? Er wordt gesproken over het belang van blijven praten met je kind en hoe 

je dat doet: “aandachtig zijn en goed luisteren en vooral niet meteen oordelen of een preek 

houden”. Hoe maak je eenvoudige en duidelijke afspraken met je kind? Ook wordt door de 

vrouwen gevraagd of je met goed opvoeden verslaving kunt voorkomen. Door de voorlichter 

wordt benadrukt dat dat niet (altijd) het geval is. Verslavingen ontstaan door verschillende 

factoren (karakter, omgeving etc.). Het merendeel van de vrouwen geeft aan dat ze er in de 

opvoeding alleen voor staan. De vaders houden zich er onvoldoende mee bezig, zijn te 

streng zijn of doen alleen ‘leuke’ dingen met de kinderen. Alle deelnemende vrouwen krijgen 

nadien een informatiepakket van de Jellinek en er zijn drie vrouwen die een afspraak hebben 

gemaakt voor een persoonlijk consult met de preventiemedewerker van de Jellinek. 

Voorlichting Borstkanker in samenwerking met Stichting Mammarosa 

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. 80% van die vrouwen wordt weer beter! 

Borstkanker op tijd ontdekken is daarom heel belangrijk. Oktober is borstkankermaand en 

Stichting Prachtvrouw vindt het belangrijk om hier aandacht aan te besteden.  

Op dinsdag 8 oktober en maandag 28 oktober is in buurtcentrum Oosterpark een 

voorlichtingsochtend over borstkanker gehouden. Camilia Contreras van Stichting Mamarosa 

geeft een goede presentatie. De opkomst is groot. Ruim 20 vrouwen zijn aanwezig. Er blijkt 

tijdens de eerste bijeenkomst onder de vrouwen een ervaringsdeskundige waarbij kort geleden 

borstkanker is ontdekt. Zij wordt door Camilia Contreras uitgenodigd om staand voor de hele 

groep haar ervaringen te delen. Ze doet dat kort, krachtig en duidelijk. Ze geeft aan dat het 

belangrijk is voor vrouwen met een migratieachtergrond zoals zij (Marokkaans – Nederlands) het 

taboe over Borstkanker te doorbreken en erover te praten. De aanwezigen zijn diep onder de 

indruk, ze krijgt een groot applaus. 
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Voorlichting nieuwe donorwet     

Jamila Oubagnine, voorlichter-vrijwilliger van de Nederlandse Transplantatie Stichting houdt 

een presentatie over de nieuwe Donorwet die per 1 juli 2020 ingaat. Er zijn 10 vrouwen 

aanwezig. Er wordt eerst geïnventariseerd wie van de aanwezigen op de hoogte is van wat 

het donorschap en - register in Nederland precies is.  De helft van de groep geeft aan hier 

weinig of niets van af te weten. 

 
 

De voorlichter legt uit en verteld waarom iedereen t.z.t. boven de 18 jaar hoe dan ook een 

keuze doorgeeft. Want geef je niets door dan wordt je met de nieuwe wet automatisch 

geregistreerd als donor.  Het dilemma voor de aanwezige vrouwen die moslima zijn blijkt de 

vraag of het wel mag van de Koran of imam. De voorlichter geeft aan dat dat voor iedereen 

anders ligt en men eventueel altijd advies kan vragen bij moskee of imam  Iedereen is vrij om 

een keuze te maken, belangrijker is dat de keuze ook daadwerkelijk wordt doorgegeven. Na 

afloop krijgen de vrouwen een folder mee over de nieuwe donorwet. In 2020 zal er op een 

maandag nog een voorlichtingsochtend worden gepland zodat er meer vrouwen worden 

bereikt. 

 
Pak je kans voorlichting 
Veel deelnemende vrouwen aan de activiteiten van Stichting Prachtvrouw moeten 

rondkomen van een laag inkomen of een lage (bijstands-)uitkering en zijn daardoor extra 

kwetsbaar. Vaak is er nauwelijks zicht op een betere financiële situatie. Dus alle kleine 

beetjes helpen. Stichting Prachtvrouw zet zich in om deze groep, ondanks alle financiële 

beperkingen, zo optimaal mogelijk in de samenleving te laten meedoen. 

Er zijn 8 vrouwen uit deze specifieke inkomensgroep aanwezig. Astrid Out van de Gemeente 

Amsterdam verteld aan de hand van de folder “Pak je kans” waar je met een minimum inkomen 

aansprak op kunt maken en aan welke voorwaarden je voor deze extra’s moet voldoen. De vrouwen 

zijn blij verrast over de regelingen van de Gemeente Amsterdam. Een klein aantal geeft aan er na de 

voorlichting werk van te maken in samenspraak met hun klantmanager. 
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14. Netwerken  

 

Samenwerking Kathuis in de Dapperbuurt 

Wij maken als stichting gebruik van de ruimte van het Kathuis.  In 2019 is de samenwerking met Stichting 

Vrouwenruimte de Kat geïntensiveerd en hebben wij samengewerkt voor de werving van de Voel Je Goed 

training en deze loopt door in 2020.  

 

Vrouwennetwerk Oost 

Het Vrouwennetwerk Oost is in 2018 opgezet door Abdellah Belhadj en Habiba Bouanan van 

Prachtvrouw. Het netwerk is een informele groep waarin wij verschillende vrouwengroepen die 

actief zijn in stadsdeel Oud-Oost en de Indische buurt gebundeld hebben. Wij willen samen 

activiteiten ontplooien die (sociale) veiligheid, zelfbeschikking en emancipatie van vrouwen 

bevorderen. In 2018 hebben wij met het netwerk een dialoog georganiseerd en een 

theatervoorstelling gezien van “Kafir”. Een waargebeurd verhaal van 2 broers (en ze woonden in 

Oost) waarvan een radicaliseert en naar Syrië vertrekt. Voor de moeders een emotionele en erg 

leerzame dag. Er waren 150 vrouwen aanwezig.  

Op 20 december 2019 werd door het Vrouwennetwerk Oost in samenwerking met de Muiderkerk in 

Amsterdam Oost (Linnaeusstraat 37) een bijeenkomst georganiseerd voor 160 genodigden. Deze 

bijeenkomst werd gesubsidieerd door de Gemeente, Stadsdeel Oost.  

De heer Abdellah Belhadj, projectleider radicalisering en polarisatie,  heeft ons  opdracht gegeven 

deze activiteit te organiseren. Het was een succes.   

Eerder dit jaar, op 17 mei 2019, heeft het Vrouwennetwerk Oost in de Ramadan maand een 

Verbindings-Iftar georganiseerd. Veel vrouwen uit Oost van diverse culturele en religieuze 

achtergrond  waren aanwezig, onderlinge gesprekken kwamen op gang en contacten werden gelegd. 

Het netwerk wilde dit initiatief voortzetten en verder verdiepen.   

 

Kerngroep  Informele  Ondersteuning  bij  Huiselijk  Geweld 

Deze  gemeentelijke werkgroep is tot stand gekomen op initiatief van de Gemeenteraad van Amsterdam 

en wil de samenwerking met zelforganisaties versterken om zodoende de slachtoffers van niet-westerse 

achtergrond eerder te bereiken met de nodige en passende hulp. Namens Stichting Prachtvrouw heeft 

Habiba Bouanan en Sandy el Saify in 2019 zitting genomen in deze werkgroep. Momenteel zijn ongeveer 

10 zelforganisaties bij de kerngroep aangesloten. De coördinatie ligt bij de Gemeente Amsterdam, 

afdeling Zorg. De kerngroep heeft de taak voorstellen voor het beleid te doen, waardoor de informele 

zorg een integraal onderdeel wordt van de strijd tegen huiselijk geweld.  

 

Informeel  Netwerkoverleg  Burgemeester-‐Vrouwenwerk  Amsterdam  

Na haar aanstelling als burgemeester van Amsterdam heeft Femke Halsema in december 2018 het 
initiatief genomen om informeel in  gesprek te komen met Amsterdamse vrouwen en met 
vertegenwoordigsters van Amsterdamse organisaties die zich in de stad met het uitvoerende 
vrouwnetwerk bezighouden. Het gesprek vond plaats in de ambtswoning op de Herengracht. Habiba 
Bouanan vertegenwoordigde hierbij Stichting Prachtvrouw. Het eerste gesprek was vooral gericht op 
kennismaking en het is de bedoeling dat er op deze kennismaking min of meer een vervolg komt. 
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Samenwerking met SPE, Service Punt Emancipatie 

Het  Servicepunt  Emancipatie is  het  kennisknooppunt voor emancipatie organisaties  van de Gemeente 

Amsterdam, Zij verbinden vrouwenorganisaties, mannen en jongeren. Dit doet het SPE door de eigen 

kracht van de aangesloten organisaties financieel en organisatorisch te versterken en te faciliteren. 

Stichting Prachtvrouw is aangesloten bij het SPE omdat het zich richt op dezelfde speerpunten. Zij 

organiseren ook professionaliseringsdagen en netwerkbijeenkomsten voor vrouwenorganisaties.  

In 2018 heeft het SPE geld beschikbaar gesteld voor het project Sterke moeders, Sterke meiden’ in 

het kader van het speerpunt ‘zelfbewust opgroeien’. Dit project hebben wij in West uitgevoerd en is 

gestart in 2018 met een uitloop naar 2019.  

 

Wijktafeloverleg  Oud-Oost 

Wijkzorg Oost is een groot netwerk bestaande uit uiteenlopende en diverse partners (individuen en 

organisaties) die vrijwillig c.q. beroepsmatig actief zijn in de zorg en/of ondersteuning van 

Amsterdammers. Informeel én formeel als ook wijkpartners die niet direct een link met zorg hebben.  

In het Wijktafeloverleg wordt uitgewisseld waar de deelnemers mee bezig zijn en kunnen de 

deelnemers kennis nemen van elkaars werk en deskundigheid. Doorverwijzing verloopt daardoor net 

wat eenvoudiger. De deelnemers wisselen ook signalen uit de wijk met elkaar uit. Habiba Bouanan 

vertegenwoordigd hierbij Stichting Prachtvrouw in Oud Oost.  

 

50 jaar migratie; verleden, heden en toekomst 

Habiba Bouanan, oprichter van Prachtvrouw is gevraagd om onderdeel te zijn van de campagne 
“Wij zijn Fatima”, samen met 49 andere sterke Marokkaanse vrouwen uit Amsterdam. FATIMA is 
een nieuw platform waarop Nederlands-Marokkaanse vrouwen uit Amsterdam geëerd worden 
in het kader van ’50 jaar migratie.’ 

Het was op 14 mei 2019 een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een 

wervingsverdrag ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland 

officieel werd geregeld. FATIMA vertelt het migratieverhaal door de ogen van de vrouw, 

vrouwen die al 50 jaar onderdeel zijn van Amsterdam en die hun kinderen en hun kleinkinderen 

hebben zien opgroeien in de hoofdstad." 

"Vijftig jaar geschiedenis van de Marokkaanse gemeenschap in Amsterdam ziet FATIMA als een 

halve eeuw hard werken. In die vijftig jaar heeft de Marokkaanse gemeenschap, in al haar 

diversiteit gewerkt aan haar emancipatie en participatie in de Nederlandse samenleving. Er is 

nog steeds veel werk te doen om vorm te geven aan een gezamenlijke toekomst, volwaardig 

burgerschap en wederzijdse acceptatie. Het begint wat FATIMA betreft bij de erkenning van en 

waardering voor onze gedeelde geschiedenis." Zie ook de website: www.fatima.amsterdam.nl.  

 

Samenwerkingen en overleg in de praktijk  

Al eerder schreven wij dat Stichting Prachtvrouw veel belang hecht aan het samenwerken met 

andere organisaties, zowel binnen als buiten Amsterdam Oost, Door samenwerking kan gebruik 

gemaakt worden van elkaars expertise. Ook wordt hiermee de samenhang bevorderd en van 

activiteiten/projecten enerzijds en de integratie van onze doelgroep in de samenleving anderzijds.  

Om onze doelgroep nog beter te bereiken en de samenwerking te verbeteren met (in)formele 

organisaties, gaan wij in 2020 brainstormen over wat wij nodig hebben. Ook gaan we kijken of het 

nog beter en efficiënter kan en hoe het opgezet en georganiseerd kan worden in de praktijk.    

  

http://www.fatima.amsterdam.nl/
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Bijeenkomst #WijZijnFatima tijdens viering 50 jaar migratie in Nederland 

  

 

15. Team Stichting Prachtvrouw 
 

Habiba Bouanan, oprichter en voorzitter a.i.  

Amina Lasri, sportcoach 

Sandy el Saify-Van Hulsen, trainer 

Lineke Gademans, Projectassistent en taalcoach 

Nadia Chabaan, taalcoach 

Henna Oemar, taalcoach (invalkracht) 

  

Bestuursleden: 

Amina Lasri, penningmeester 

Ouaffa Bouanan, secretaris 

Joke Jongejan, algemeen 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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