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Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Hier volgt een korte opsomming van de belangrijkste activiteiten van de
stichting in 2017. Meer informatie kan worden gevonden op de website
www.amsterdamverbindt.nl

Project Koken in een Andere Keuken
• In 2017 stijgt het aantal kookgroepen naar 175.
• Een aantal bedrijven koken eens per maand en nieuwe organisaties
blijven komen zoals bijvoorbeeld De Nederlandse Bank, DNB.
• Tot nu toe heeft het kookproject ook meegedaan aan NL Doet, een
event dat extra exposure geeft. Ook een radio-interview voor Radio
Amsterdam, speciaal voor expats levert weer naamsbekendheid op.
• Een mooie bijkomstigheid van het kookproject is dat mensen uit de
kookgroepen zich als vrijwilliger aanmelden bij het Stoelenproject.
• Rond de feestdagen komen er standaard aanbiedingen van bedrijven
die graag iets extra’s willen doen voor deze daklozen, zoals
bijvoorbeeld een klein cadeautje en iets lekkers.
Project Jong West
• Een van de deelnemende bedrijven van het kookproject heeft het
mogelijk gemaakt om samen met Scapino ballet extra workshops te
geven op school. Dit in het kader van het Scapino project Ieder kind
Danst.
• Huiswerkproject en coderingsproject mede mogelijk gemaakt door
AmsterdamVerbindt lopen door.
Project Amsterdam Werkt
• Inmiddels krijgen steeds meer vluchtelingen een tijdelijke verblijfsstatus
voor 5 jaar en verhuizen naar elders. Anderen krijgen woonruimte in
Amsterdam.
• Via de netwerken van AmsterdamVerbindt wordt er veel bijgedragen in
de vorm van huisraad en taalondersteuning.
• Samen met een van de bedrijven uit het kookproject, Andaz hotel, is
een lunch en een leuke middag georganiseerd voor ouders en kinderen
uit het AZC.
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Financiële verantwoording

Overzicht Baten en Lasten 2017

Bronnen van Inkomsten

Balans 2017
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