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Inleiding

Door een groep enthousiaste jongeren wordt ik verwelkomd. De hartelijkheid is verwarmend.
Als bestuurder binnen Stichting de Talentstrateeg ben ik op bezoek bij project Taka Tuka.
Voor mij als bestuurder is het altijd mooi om de projecten te bezoeken die we door samenwerking
hebben weten te realiseren. In dit geval was dat de samenwerking met jongerenwerker en
theatermaker Inès Kok.
Inès Kok, de projectleider en initiatiefnemer binnen dit project, nodigt ons uit voor een maaltijd. Een
Afghaans ontbijt dat we als diner voorgeschoteld krijgen. Het ruikt al heerlijk. Ik ben benieuwd. Het
eten dat klaargemaakt is door de jongeren smaakt goed. De gezellige sfeer maakt de maaltijd zeer
aangenaam. Het is één groep van Nederlandse jongeren en jongeren die naar ons land gevlucht zijn.
Ze vertellen heel open over hun leven. Al luisterend naar één van de verhalen realiseer ik mij dat de
jonge man waar ik mee praat de tocht over de Middellandse Zee maar nauwelijks heeft
overleefd. De dankbaarheid voor het feit dat hij nog leeft is van zijn gezicht af te lezen.
Ik ben blij dat het leven van deze enthousiaste en levenslustige jongere gespaard is gebleven, dat hij
nu veilig is. Hopelijk blijft dat zo. Hij is hier helemaal alleen in Nederland, maar zo zegt hij: “Ik heb in
deze groep een familie gevonden.” Deze woorden zetten mij aan het denken. Ik ben trots op onze
projectwerker die zich inzet voor deze jongeren en ze een thuis geeft.
Vervolgens is er een fotomoment met de Rabobank. Toch mooi dat de lokale Rabobank op deze
avond 5.000 euro komt uitreiken. Zij ondersteunen van harte dit project. Dit doen ze samen met
diverse andere fondsen, waaronder bijvoorbeeld het Oranje Fonds, Torenfonds en Gemeente
Zutphen. Met elkaar het verschil maken en je inzetten voor een mooie samenleving, dat voelt toch
erg goed.
Wilbert de Goei- voorzitter stichting Talentstrateeg
“This is priceless, you guys are Incredibly Awesome, I never celebrated my birthday in my entire
life, so this means the world to me, I appreciate it a lot, thanks to everyone who made it possible
especially the Taka Tuka family, i love you all �” (Alasan Nyang)
“It was a great experience with taka tuka.” (Alh Manasaye)
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Evaluatie
Samenvatting

Project Taka Tuka is succesvol geëindigd. 50 jongeren uit diverse landen van de wereld namen deel
aan de activiteiten. 16% kwam daarvan uit Nederland. Voor de integratie hadden we op een hoger
percentage aan Nederlandse jongeren gehoopt maar ondanks dat is het bijzonder goed verlopen. De
groep werd een eenheid. Jongeren ervoeren het als een thuis, als een familie en mooier compliment
rondom integratie kan je niet krijgen. Met elkaar een samenleving vormen in het klein dat is wat er is
gebeurd. En ook al kom je allemaal uit een andere cultuur, van Afghanistan tot Afrika en hang je een
andere godsdienst aan (sommige waren moslim, anderen waren christen en weer anderen hadden
geen godsdienstige voorkeur) toch was de groep één, was er betrokkenheid op elkaar en zetten ze
zich op een positieve manier in om zowel elkaar te leren kennen als taalvaardigheden en andere
vaardigheden te leren.

Wij willen dan ook graag andere organisaties die werken met vluchtelingen jongeren op de hoogte
stellen van onze bevindingen. Wij zullen een verkort verslag daarom ook sturen naar:
Vluchtelingenwerk Nederland, Coa, Stichting Gave, Youth for Christ Nederland, Don Bosco Nederland
en Perspectief Zutphen.
Mochten zij vervolgens geïnteresseerd zijn in dit concept dan kunnen zij contact met ons opnemen.

Toekomst

Als projectleider ga ik nu eerst met zwangerschapsverlof, daarna wil ik kijken naar een
vervolgproject. Hetgeen wij hebben opgebouwd met deze jongeren is te waardevol om niet op
verder te bouwen. Het verlangen is om meer jongeren in Zutphen te betrekken bij dit project. Als
projectleider heb ik er van genoten om jongeren te helpen in het realiseren van verbinding en hen
daarnaast ook nog vaardigheden bij te brengen waar ze concreet wat aan hebben.
“Taka tuka heeft me geleerd om verschillende cultuur te waarderen zonder kennelijke stereotyp dat
ik geleerd heb waar ik vandaan kom. De Nederlanders praten met me in het Nederlands en wil graag
me verbeteren als ik foutjes maak.” (Wiseley Zhang)
“Ik heb bij taka tuka geleerd om beter toneel te kunnen spelen. Taka tuka heeft me beter Engels
geleerd dan Nederlands � Het is belangerijk voor jongeren zodat ze sociaal contact hebben en
kunnen zijn wie ze willen zijn.” Sania Hussein
“I learn how to cook some Dutch foods, and Dutch system. Being with TAKA TUKA really help me
with the language side. It’s make the young people to connect to each other. Tips: the only thing I
have is the love we have for each other to be continue,I believe taka tuka can make it” Muhammad
L. Fatty

4

Evaluatie per eindoel

De einddoelen die wij met dit project hebben nagestreefd zullen wij nu evalueren per onderdeel. De
jongeren…

Taalverwerving
-

Kennen de Nederlandse taal en hebben nieuwe woorden geleerd;

-

Kunnen de Nederlandse taal in alledaagse situaties toepassen;

In de 15 bijeenkomsten die we gehad hebben, is er steeds gewerkt aan taalbevordering. In de keuken
bij het koken door jongeren de Nederlandse namen te leren van gerechten en voorwerpen, bij het
eten door spontane gesprekken tussen Nederlandse jongeren en anderstalige jongeren. Bij het
opruimen en tussen de georganiseerde momenten door met tafelvoetbal, tafeltennis en gesprekjes
en natuurlijk in de lessen waarbij we oefeningen deden waarbij er of in het Nederlands gepraat,
geluisterd of gelezen moest worden. We hebben steeds alles vertaald in zowel Engels als Nederlands.
Dit heeft bij de Nederlandse jongeren een verrijking op het gebied van de Engelse taal gegeven die
we van tevoren niet hadden durven verwachten. Jongeren hebben aangegeven dat ze de
Nederlandse taal door Taka Tuka beter beheersen en zelf hebben wij dit resultaat ook gezien. We
hebben gemerkt dat alleen al de omgang van Nederlandse jongeren met anderstaligen al zoveel
oplevert en het leerresultaat juist op de spontane momenten het grootst is. Daar waar jongeren uit
zichzelf iets willen weten en er dan naar vragen.

Talentontwikkeling
-

Kennen hun talenten op het gebied van taal, theater, muziek, zang;

In de lessen hebben we geëxperimenteerd met allerlei vormen theater: mime, tekst-, improvisatie-,
beeldend (drama), presentatie, concentratie en daarnaast hebben we gewerkt met
muziek(instrumenten), video, dans en zang. Tussen de vaste momenten door speelden jongeren ook
piano, gitaar, zongen ze en dansten ze op muziek. Voor alle jongeren zaten er vormen bij waar ze
voor het eerst kennis mee gemaakt hebben.
En daar reageerden ze verschillend op. Het is ook fijn om te weten wat je niet ligt en of je dat liever
alleen of in het openbaar in een groep doet.
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Sociaal emotionele vaardigheden
-

Hebben meer zelfvertrouwen;

-

Kunnen met tegenslag omgaan en daarover praten;

-

Kennen de 4 basis emoties, zijn zich daarvan bewust en weten deze te hanteren;

-

Hebben gewerkt aan hun sociale vaardigheden (samenwerken, presenteren, formuleren,
luisteren, feedback geven, reflecteren, (non)verbaal communiceren, discussiëren, vragen
stellen);

-

Zijn assertief;

-

Hebben een positief zelfbeeld;

In de lessen hebben we heel concreet gewerkt aan deze vaardigheden. Zo hebben we bijv. de
jongeren hun levensverhaal laten verbeelden en presenteren. Ze hebben hiervoor gereflecteerd op
hun eigen leven, een inkijk gekregen in de levens van anderen, luisterden en stelden vragen aan
elkaar. Een ander voorbeeld: in de les over emoties hebben jongeren geleerd hun emoties te
vergroten en te herkennen bij elkaar. Sommige jongeren zijn het van huis uit gewend om hun
emoties niet te tonen en dus niet te laten zien wat ze voelen. Deze les was confronterend en
bevrijdend tegelijk voor hen. Buiten de lessen om hebben de jongeren samen gewerkt in het koken,
opruimen en spelletjes doen. Bij een aantal conflicten moesten sommige jongeren hun grenzen
aangeven en leren omgaan met feedback en de grenzen van anderen. Naarmate de jongeren vaker
kwamen, werden ze losser, durfden ze meer te vragen, uit te spelen in het theater en zagen we hun
zelfvertrouwen groeien. Jongeren gaven het aan als ze iets niet wilden doen of zich ergens niet
prettig bij voelden. Er was een open veilige sfeer wat de assertiviteit van de jongeren bevorderde en
hen hielp om over tegenslagen te praten.
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Veilige en stimulerende leefomgeving (materieel en sociaal)
-

Hebben een plek om over hun problemen te kunnen praten en worden doorverwezen naar
hulpinstanties indien nodig;

-

Zijn ontspannen en hebben plezier;

-

Hebben de kans gekregen om nieuwe vrienden te maken in hun eigen omgeving;

We hebben veel aandacht besteed aan de persoonlijke verhalen van jongeren. Onder het eten was
daar een goed moment voor en daar hoorden we de soms heftige vluchtverhalen van jongeren die
naar Nederland zijn gekomen. We konden hen praktische handvaten geven voor hun integratie hier
in Nederland, bijv. door te laten zien waar de bibliotheek is, over de vrijwilligerscentrale te vertellen
en te wijzen op taallessen. In de 2 lessen over je levensverhaal kwamen er allerlei mooie en
moeilijke gebeurtenissen naar boven en zo kregen we een inkijkje in de dingen waar jongeren tegen
aan (zijn) (ge)lopen. Het was niet zo zorgelijk dat we moesten doorverwijzen, of er was al een hulp
instantie betrokken. Zo kwamen er ook twee deelnemers van een Intermetzo jeugdzorg groep, waar
we goed contact mee hadden. We hebben de jongeren veel zien lachen en gek doen, zowel in als
buiten de lessen om. Als er iemand jarig was die week, hebben we dat gevierd met taart en een
kadootje. Voor één jongen was dit een erg emotioneel moment, omdat het de eerste keer in 25 jaar
was dat zijn verjaardag gevierd werd! Hij sneed met ons voor het eerst zijn verjaardagstaart aan en
zei:
‘Thanks for the birthday presents I definitely appreciate it, it means a lot to me. For the first time in
my entire life, you are like a family to me,
because you showed an unconditional love and affection,
I never had this before.
You people don’t know how excited I a mand what it means to me…
Thanks to everyone.’
Zo waren er meer jongeren die de groep hun ‘Taka Tuka familie’ noemden en zo gingen we om met
elkaar. Gelijkwaardig, liefdevol, gastvrij, open en onvoorwaardelijk.
We hebben nieuwe vriendschappen zien ontstaan tussen verschillende culturen en contacten die
blijven, ook na dit project.
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Gezondheid
-

Kunnen minimaal 10 gezonde basisgerechten koken;

-

Krijgen wekelijks een gezonde maaltijd;

Van de 15 bijeenkomsten hebben we 12 keer een gezonde maaltijd samen met de jongeren gekookt
en 14 keer een gezonde maaltijd gegeten. We hebben daarbij rekening gehouden met de
verschillende culturen, door elke week een andere jongeren als ‘chefkok’ het gerecht te laten kiezen,
voor te bereiden en helpen uit te voeren. Hierdoor hebben we ook heel gevarieerd gegeten. De
jongeren die chefkok was leerde zo ook waar je aan moet denken als je voor een grotere groep (15 à
20 mensen) moet koken, daarvoor een boodschappenlijstje te maken en deze jongere hielp mee met
inkopen doen, waardoor ze ook leerden met een budget te werken.
We zijn een paar keer speciaal naar de Halal slager gegaan voor Halal vlees, hielden rekening met de
vegetariërs en hebben het altijd aangegeven als er varkensvlees in een gerecht zat. We merkten dat
de meeste jongeren nog veel te leren hadden in de keuken. We hebben hen lessen over hygiëne,
snijtechnieken, kooktijden, bereidingswijzen en het schoonmaken van de keuken bij gebracht. We
hebben als begeleiders altijd de jongeren zelf het werk laten doen, zodat ze aan de lijve konden
ervaren wat wel en niet werkt. Er zijn gelukkig geen onveilige situaties ontstaan, jongeren hielden
zich keurig aan de regels in de keuken en alle maaltijden waren goed te eten. Als er eten over was,
verdeelden we dit over de jongeren die dit wilden meenemen. Sommige jongeren moeten altijd voor
zichzelf kopen en koken en voor hen was het een verademing dat ze bij ons een gezonde maaltijd
kregen.
Zie ook het logboek.
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Doelgroep

Er zijn in totaal 50 jongeren naar de activiteiten van Taka Tuka gekomen. Ongeveer 10 van hen zijn
bijna elke bijeenkomst gekomen, dit werd de vaste kern waar we echt iets mee konden opbouwen.
Twee derde van de jongeren die wij bereikt hebben, waren anderstaligen. Zij kwamen óf uit het AZC
of hadden al een verblijfsvergunning. Sommigen van hen kwamen uit het Waterkwartier. Een derde
van de jongeren was in Nederland geboren. De helft van alle jongeren kwam uit het Waterkwartier.
De jongeren waren tussen de 12 en 25 jaar, met een paar uitschieters naar boven. De meeste
jongeren waren 14-16 jaar. Het was lastig voor ons om de Nederlandse jongeren uit het
Waterkwartier te bereiken. We hebben verschillende dingen ondernomen om hen uit te nodigen. De
jongeren die al bij Waterkracht bekend waren, waren of te jong of hadden niets met theater gaven ze
aan. De stap was misschien te groot voor ze en dit had denken wij meer tijd nodig gehad om aan
onze gezichten te wennen en contact met ze te maken. Zie ook de presentielijst.
Daarnaast waren er 6 jongeren uit Zutphen in de leeftijd van 14-23 jaar die als begeleiders elke week
hielpen. Een van hen is gevlucht naar Nederland en voor hem was het ook bevorderlijk voor zijn
Nederlandse taal. Zij hebben veel geleerd op het gebied van leiding geven, lesgeven (een opdracht
voorbereiden en uitvoeren in de les), koken, organiseren, vragen stellen en luisteren, veiligheid,
feedback ontvangen en geven, grenzen stellen, evalueren. Elke week kregen zij het programma en
konden ze meedenken over de invulling daarvan. Na afloop van elke bijeenkomst kwamen we samen
om te evalueren en was er ruimte voor feedback voor elkaar. Zij hebben hun talenten ingezet en
laten groeien, door bijv. de groep een dans aan te leren, muziek te maken of een theateroefening
voor te bereiden en aan te bieden. Ook het werken met andere culturen heeft hun blik op de
maatschappij enorm verrijkt. Zij zorgden voor veel ontspanning en plezier in de groep en konden de
anderen met hun theaterervaring over de drempel helpen bij oefeningen.
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Samenwerking andere partijen
Voor dit project is er contact geweest met diverse partijen in Zutphen.
 Stichting Lokaal (voorheen Hutspot Hotspot): We hebben een fijne samenwerking gehad met
Waterkracht, het wijkcentrum dat door stichting Lokaal gerund wordt. We hebben de
meeste bijeenkomsten daar uitgevoerd.
We hebben gebruik gemaakt van de keuken om met de groep te koken (die voor groepen
ingericht is), in het restaurant gedeelte samen gegeten, in de recreatieruimte speelden
jongeren tafeltennis en tafelvoetbal of konden ze chillen in de woonkamer en in de grote zaal
vonden de theaterlessen plaats. Een locatie met voldoende ruimte en mogelijkheden dus, die
goed aansloten op onze behoeften voor Taka Tuka. De vindbaarheid van deze plek is heel
prettig, het is niet te ver van het AZC en omdat het in een winkelcentrum is (naast de Jumbo)
is het handig om de weg uit te leggen aan nieuwkomers. Heel praktisch was het om de
boodschappen op dit plein te halen, ook als we iets vergeten waren. Dorine (beheerder) en
Ali (medewerker)dachten mee om jongeren te bereiken en vooral ook de jongeren uit de wijk
aan te spreken. Er liggen nog veel kansen in onze samenwerking, dus we gaan zeker voor een
vervolg kijken hoe we elkaar weer kunnen versterken.

 Bibliotheek Zutphen/Warnsveld en Taalhuis Lochem Zutphen:
Tijdens het project hebben we regelmatig contact gehad en afgestemd over de
mogelijkheden voor samenwerking. We hebben afgezien van een intake per jongere, omdat
we hebben ingeschat dat dit te overweldigend was. We hebben in de jongerenboekenweek
boekjes met drie verhalen gekregen voor alle jongeren en deze gebruikt in de les. Jongeren
hebben hieruit gelezen en hardop voorgelezen voor de groep. We hebben een persoonlijke
bieb-tour gekregen en zo kreeg de groep informatie over wat de bieb te bieden heeft aan
jongeren.
Ze hebben het hele gebouw gezien en gehoord over de taalcursussen die worden
georganiseerd, ook mochten ze het systeem inzien voor een speciaal taal-programma om de
Nederlandse taal te leren en hoe ze boeken kunnen vinden. De tour werd afgesloten met een
gezonde maaltijd ter plekke. Tot slot kregen de jongeren die nog geen abonnement hadden
een gratis abonnement als ze onder de 18 waren en boven de 18 hebben we deze
abonnementen vanuit Taka Tuka voor hen betaald, hier hebben we 15 jongeren blij mee
kunnen maken! We hebben deze samenwerking van beide kanten als zeer positief ervaren
en hebben op de langere termijn de jongeren geholpen deze plek vaker op te zoeken.
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 Stichting Buddy 2 buddy: Via deze organisatie hebben we Taka Tuka kunnen promoten. Zij
hebben posters opgehangen, flyers uitgedeeld en rond geappt. Ook hebben we een inloop
activiteit bezocht om contact te maken met jongeren, daarvan zijn een paar jongeren naar
Taka Tuka gekomen.
 COA Zutphen: In de voorbereiding van dit project zijn we op het AZC geweest en mochten
daar flyers uitdelen. Hierdoor hebben we veel deelnemers kunnen werven. Daarna heeft het
COA voor ons nog persoonlijk jongeren aangesproken en verteld over het project. We
konden hen te allen tijde bellen met vragen en we hebben met hen afgestemd over de jonge
groep jongens die de eerste keer kwamen en met hen besproken hoe hier mee om te gaan.
 ISK Zutphen: We mochten alle schakelklassen langs gaan om Taka Tuka te promoten, daar
zijn veel deelnemers uitgekomen. Zij waren erg positief over dit project en we zien veel
potentie in de samenwerking met deze partij voor een vervolg.
 Intermetzo jeugdzorg: Deze organisatie heeft Taka Tuka gepromoot in hun groepen en twee
jongeren zijn hierdoor bij Taka Tuka gekomen. Omdat dit project gericht is op kwetsbare
jongeren, sluit deze doelgroep goed aan. We hebben regelmatig contact gehad met
desbetreffende woongroep begeleiders en enkele conflicten die rondom deze jongeren
ontstonden, met hen kunnen bespreken. De samenwerking verliep soepel en open en zien
wij als zeer waardevol.
 Stichting Verbindkracht: De voorzitter, Hans Derksen heeft voor ons het project gepromoot
en doorgestuurd in zijn netwerk. Deze organisatie heeft veel contacten met arme gezinnen.
Er zijn geen deelnemers geworven, maar het is belangrijk dat dit netwerk op de hoogte was
van dit project, ook voor een vervolg.
 CJG Zutphen: Via deze organisatie hebben we Taka Tuka kunnen promoten en deze
informatie is daardoor bij veel organisaties rondom jongeren terecht gekomen.
 Vluchtelingenwerk Zutphen: Via deze organisatie hebben we Taka Tuka kunnen promoten.
 Overig: Er is contact geweest met de wijkregisseur van het Waterkwartier, met Perspectief
Zutphen en door de lokale media die persberichten hebben geplaatst, hebben we de
inwoners van Zutphen kunnen informeren.
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Financiële verantwoording
Inkomsten
Gemeente Zutphen
Torenfonds
Coöperatiefonds Rabobank
Oranje Fonds
Omschrijving
Huur
Organisatie vooraf
Uitvoering inclusief
evaluatie
Maaltijden (eten en drinken)
Taalhuis
Projectondersteuning
Onvoorzien
Totaal

20 uur
125 uur

€ 5000,00
€ 800,00
€ 5000,00
€ 2500,00
€ 14.300,00
Begroting Omschrijving
€ 880,00 Huur
€ 1.200,00 Organisatie vooraf
Uitvoering inclusief
€ 7.560,00
evaluatie
Maaltijden (eten en
€ 650,00
drinken)
€ 500,00 Taalhuis
€ 1.800,00 Projectondersteuning
€ 1.410,00 Onvoorzien
€ 14.000,00 Totaal

Werkelijk
€ 880,00
20 uur
€ 1.210,00
137 uur

€ 8.288,50
€ 597,36
€ 626,00
€ 1.800,00
€ 616,17
€ 14.018,03

Naast deze toekenningen was er tevens een toekenning van 1.000 euro van een fonds. Echter wij hebben na herhaalde
communicatie dit bedrag nooit ontvangen.
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Datum

Eten
19-8-2019 € 10,74
2-9-2019 € 4,81
€ 3,83
€ 6,53
€ 28,00
€ 42,67
€ 1,70

Datum

14-10-2019

Herfstactiviteit, Kokkie

9-9-2019 € 32,18
€ 5,18

28-10-2019

16-9-2019 € 4,32
€ 1,77
€ 4,72
€ 28,25

4-11-2019
11-11-2019

23-9-2019 € 1,90
€ 6,40
€ 18,03

25-11-2019

30-9-2019 € 4,46
€ 4,33
7-10-2019

Onvoorziene kosten
Drukwerk (First
Kadootjes/ kleine aanschaf
Bios
Parkeren
Kadootjes/ kleine aanschaf
Kadootjes/ kleine aanschaf
Sintkadootjes
Bedankjes vrijwilligers
Vrijwilligersvergoeding
Mehdi kadobon
Totaal

Totaal

€ 11,25
€ 0,75
€ 15,28

€ 81,07
€ 23,10
€ 180,90
€ 36,00
€ 6,11
€ 1,99
€ 100,00
€ 50,00
€ 137,00
€ 616,17
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2-12-2019

Eten
€ 1,40
€ 3,90
€ 2,00
€ 13,92
€ 1,53
€ 111,50
€ 20,60
€ 8,60
€ 9,90
€ 36,54
€ 30,15
€ 3,06
€ 2,49
€ 5,36
€ 16,87
€ 23,61
€ 1,99
€ 4,90
€ 4,67
€ 33,62
€ 597,36

