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Inleiding  

  

Voor u ligt het jaarverslag activiteiten 2020. Zoals elk jaar heeft Stichting Oase 

wederom een diversiteit aan activiteiten mogen organiseren. Deze activiteiten zijn 

onder andere een deel van onze missie om ervoor te zorgen dat allochtone culturen 

integreren in de Nederlandse maatschappij. Tevens vinden wij het belangrijk om de 

interculturele contacten in Eindhoven en omgeving te bevorderen.   
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1.  Project Kunst en Cohesie  

  

Dit project staat in het kader van empowerment van vrouwen. De voorkeur tijdens dit 

project gaat met name richting de groep kwetsbare vrouwen. Er zijn door de stichting 

een aantal doelen opgesteld die wij nastreven.   

- Het bewust maken van hun rol en invloed als wijkbewoner;  

- De vrouwen worden gestimuleerd om (meer) onderlinge contacten te 

maken;  

- Een bijdrage leveren aan de burgerparticipatie in de wijk;  

- Het stimuleren van wijkbewoners met het oog op vrijwilligerswerk. Hier 

wordt met name de nadruk gelegd op zelfwerkzaamheid door middel van 

kennis en vaardigheden over te dragen; -  Het bieden van 

vrijetijdsbesteding.  

  

Het project biedt diverse sub activiteiten aan. Er is in groepen samengewerkt 

waardoor de vrouwen zijn gestimuleerd om nader tot elkaar te komen en in dialoog te 

gaan. Hier werden bepaalde onderwerpen aangesneden om gedachtes uit te 

wisselen.   

Tijdens diverse tentoonstellingen krijgen de vrouwen de mogelijkheid om hun werken 

te tentoonstellen. Dit zijn aantal voorbeelden waarmee de vrouwen waardering en 

erkenning krijgen voor hun inzet.  

  

  

2.  Bewonersdag  

Wij hebben ook dit jaar meegedaan aan diverse wijkgerichte activiteiten die worden 

georganiseerd. Wij proberen op deze manier onze bijdrage te leveren voor een 

leefbare wijken.  

  

3.   Bijeenkomst met de wijkbewoners    

Wij als Stichting vinden het belangrijk om in goed contact te staan met de 

wijkbewoners. Het uiteindelijke doel is om tot een samenleving te komen waarin onze 

diversiteit aan persoonlijkheden en culturen samen kunnen gaan. Er is kritisch 

gekeken naar de wijk en de vraag is gesteld hoe wij met elkaar om gaan. Over het 

algemeen zijn er veel dingen die al goed gaan, maar tegelijkertijd zijn er 

aandachtspunten. Aan deze aandachtspunten willen we de komende tijd gaan 

werken. De opkomst vanuit de wijk was positief. Ook waren er diverse sociaal 

culturele organisaties aanwezig tijdens de bijeenkomst.   

  

  

  

4.  Burendag  

Een activiteit ontstaan uit de bijeenkomst met de wijkbewoners. Burendag bestaat al 

langer, maar er is besloten om binnen de Stichting meer aandacht te schenken aan 
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burendag. Ons uiteindelijke doel is nog steeds om een leuke buurt te creëren. Een 

buurt waarin ieder elkaar kent, er makkelijk contacten gelegd kunnen worden ook 

door mensen die hiernaartoe verhuizen. Ook deze burendag werd goed ontvangen.  

Er hing een gezellige atmosfeer en er hebben diverse gesprekken plaatsgenomen. 

Dit jaar stond in het teken van “koppen bij elkaar”.  

  

  

  

5.  Culturele thee avonden  

Iedere maandagavond vinden er culturele thee avonden plaats. Deze avonden zijn 

bedoeld om een leuke en ontspannen avond aan te bieden in het begin van de 

nieuwe (werk)week. Onder het genot van een kopje thee wordt er van alles 

besproken als daar behoefte naar is. Ervaringen en gebeurtenissen op het werk, 

deze kunnen gedeeld worden. Zijn er vragen, ze kunnen worden gesteld. Binnen de 

thee avonden hangt er een vertrouwde en gezellige sfeer. Naast persoonlijke 

situaties kunnen er ook thema’s behandeld worden. Alles kan onder het genot van 

een kopje thee en iedereen kan en mag aansluiten om een kopje mee te pakken en 

mee te praten.   

  

  

6.   Seminars  

Binnen onze stichting wordt een diversiteit aan seminars aangeboden. Deze 

seminars zijn inmiddels een onmisbare schakel binnen onze stichting geworden. Het 

doel van deze seminars is om de doelgroep handvaten aan te reiken zodat ze zicht 

zo optimaal mogelijk kunnen ontwikken.  

   

  

7.  Mentoring  

Stichting Oase zet zich in voor jongeren. Dit wordt gedaan op het gebied van wonen, 

maar ook voor studies. Als jongeren bijvoorbeeld moeite hebben met het kiezen van 

een nieuwe studie of het voortzetten daarvan. Ook worden de jongeren geholpen 

wanneer zij ondersteuning nodig hebben als zij deelnemen aan de maatschappij of 

participatie in het sociale leven.   

Het doel van het mentorprogramma is daarom niet alleen gericht op het educatieve 

gedeelte, het richt zich ook op het sociaal-culturele. De persoonlijke ontwikkeling van 

de deelnemende jongeren en studenten staat hier centraal.  

  

  

  

8.   Project “Maatschappelijk verantwoord wonen”  

Dit project is in 2014 geïntroduceerd en in 2015 van start gegaan. Dit project richt 

zich met name op allochtone jongeren die willen studeren en uit huis willen. Doordat 

wij ervoor willen zorgen dat dit goed zal verlopen hebben wij dit project in het leven 

geroepen. Tijdens dit project leren zij niet alleen om op zichzelf te wonen, ook zullen 

zij betekenisvolle activiteiten uitvoeren. Door het uitvoeren van deze activiteiten 

krijgen de jongeren huurkorting. Zij moeten zich voor minimaal 10 uur per maand 
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inzetten voor de samenleving. Als voorbeeld geven de studenten begeleiding aan  

kinderen tot 12 jaar in hun maatschappelijk en culturele ontwikkeling. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9.  Taalcursus  

  

Meedoen in Nederland begint met het spreken van de taal. Dan kunnen we ons 

verstaanbaar maken, op school, op ons werk, op straat of bij de dokter. Dan kunnen 

we met elkaar van gedachten wisselen. En kunnen we onze kinderen beter helpen. 

Je doet jezelf en je kinderen te kort als je de taal niet spreekt. De Nederlandse taal 

verbindt ons allemaal. Hierdoor hebben we Nederlandse taalcursussen 

georganiseerd voor de allochtone vrouwen uit Eindhoven en omgeving die de taal 

beter willen spreken en zich verstaanbaar kunnen maken zonder enige hulp.   

  

10.  Training vrijwilligers  

  

Binnen stichting Oase zijn er voornamelijk vrijwilligers hard aan het werk om de 

kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Kwaliteit staat voor stichting Oase op een 

voornaamste plek. Hierdoor is het belangrijk om de vrijwilligers dusdanig te trainen 

dat ze zo goed mogelijk, op een begrijpelijke manier de lesstof kunnen overbrengen 

aan de kinderen. Hierdoor hebben we een training georganiseerd voor de vrijwilligers 

waarin duidelijk werd aangegeven hoe je het beste les kunt geven binnen een klas. 

De eerste training ging over het kindgericht functioneren.  

11.  Mentoring  

  

Met dit project wordt gestreefd om te voorkomen dat jongeren door sociale- en 

identiteitsproblemen uitvallen. Door voortijdig deze jongeren op te vangen en extra  

coaching te bieden, vergroot men de weerbaarheid en hebben ze meer 

toekomstperspectief. De mentor is een persoonlijke begeleider van een jongere. De 

Mente is de persoon die begeleid wordt.   

Wij vinden het belangrijk om de (allochtone) jongeren een rolmodel te bieden, omdat 

dit bij hen vaak is ontbroken. Het doel hierachter is om de mentee een voorbeeld te 

geven en hen te versterken op school, thuis of in hun vrije tijd.  

  

De mentor richt zich op het helpen ontwikkelen van een positieve identiteitskeuze en 

vergroting van weerbaarheid tegen extremistische invloeden. Het is ideaal als 

preventieve aanpak en heeft de volgende doelen:  



6  

  

- Vergroten van het zelfvertrouwen bij deelnemers;  

- Ontwikkeling van empathie en de vaardigheid om het perspectief van anderen 

in te nemen;  

- Het verminderen van het gevoel oneerlijk behandeld te zijn;  

- Het verminderen van negatieve emoties (boosheid, frustratie);  

- Het leren stellen van doelen (doelgerichtheid);  

- Omgaan met interculturele conflicten en discriminatie;  

- Verbeteren van sociale vaardigheden;  

- Vergroten van de binding met de maatschappij (door onder meer scholing, 

stage, of werk) en door het uitbreiden van hun netwerk.  

  

  

  

12.  Overige activiteiten   

  

  

▪ Op 25 januari 2020: Stichting OASE heeft samen met stichting Prisma 

‘dialoog ontbijt’ georganiseerd.   

▪ Kledingactie voor vluchtelingen op maart, juni en oktober. 

▪ Op 23 februari  2020: Stichting OASE heeft samen met stichting Prisma 

‘dialoog ontbijt’ georganiseerd.   

▪ Koffiedag online op 25 April  2020 

▪ 4 mei 2020 heeft stichting OASE bij Dodenherdenking een krans 

aangelegd.   

▪ Op 10 mei 2020 heeft stichting OASE Moederdag georganiseerd. Er zijn 

bloemen uitgedeeld bij onze buren.  

▪ Wegens Corona kon de stichting geen iftarmaaltijden organiseren op 

locatie en heeft daarom iftarmaaltijden gebracht naar de AZC’s te Budel en 

Weert. 

 

  

  

13.  Jaarafsluiting  

  

Wegens Corona hebben wij onze activiteiten vanaf maart 2020 vooral online 

georganiseerd. Hierbij behoren vergaderingen en lessen welke door de stichting 

werden georganiseerd. 

Ook de eindejaar bijeenkomst hebben we online georganiseerd wegens CORONA. 

Zoals alle voorgaande jaren wordt er gekeken hoe het afgelopen activiteiten jaar is 

verlopen. Hierbij is een korte evaluatie gedaan over hoe het jaar is verlopen en hoe 

het eventueel verbetert kan worden. Tijdens de jaarafsluiting wordt er gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om alle betrokkenen en vrijwilligers te bedanken voor 

hun bijdragen binnen onze Stichting. Het hele jaar zetten zij zich in voor onze 

Stichting zodat de activiteiten kunnen doorgaan en deze tevens goed verlopen. 

Wegens Corona hebben wij niet alles kunnen doen wat wij in gedachten hadden 
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maar hebben we ons best gedaan om zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan, 

eventueel gebruik te maken van online faciliteiten zoals vergaderen via ZOOM. 


