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BOOST Transvaal is een bijzondere ontmoetingsplek in Amsterdam Oost. Vluchtelingen en buurtbewoners werken hier samen aan integratie. Met taal, activiteiten en mooie bijeenkomsten bouwen
we aan een stevig en warm netwerk, waar je je als nieuwkomer en als buurtbewoner snel thuis
voelt. Wil je ook meedoen? Kom langs of stuur ons een e-mail.
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FILMOPNAMES
IN BOOST

AGENDA
• Ma. 19 maart: 15.00 - 16.15 uur
Infocafé over filmopnames bij BOOST
• Woe. 21 maart: Gemeenteraadsverkiezingen, stembureau bij BOOST
• Elke do.: 17.30 - 20.00 uur
Eethuis BOOST
• Woe. 4 april: 16.00 - 17.30 uur
Het nieuwe bestuur van BOOST stelt
zich voor
• Do. 5 april: BOOST wordt filmset.
Doe mee als figurant.
• Vr. 6 april: Vrijdagmiddagborrel met
Blendin@BOOST
• Do. 12 april: 15.00 - 16.15 uur
Infocafé Wonen in samenwerking met
Eigen Haard/Ymere

BOOST ZOEKT!
Taalcoaches en spelletjes voor
het Taalcafé, bijvoorbeeld Scrabble
of andere woordspellen, kwartet enz.
Aanmelden/inleveren bij Leontien
info@boostamsterdam.nl

Op donderdag 5 april verandert
BOOST in een filmset. Er worden
dan filmopnames gemaakt voor de
nieuwe speelfilm van regisseur
MIJKE DE JONG. Acteurs: MARCEL
MUSTERS, ELSIE DE BRAUW en
MONIC HENDRICKX.
De film gaat over twee volwassen zussen en de zorg om hun broer met psychische problemen. De ene zus, een
fotograaf, houdt afstand. De ander voelt
zich erg verantwoordelijk. Zij werkt bij
een initiatief voor vluchtelingen. BOOST
dient als decor voor die werkplek. In de
film worden vragen gesteld over onderlinge relaties van zorg, over of je een
ander kunt helpen en hoe dan, over de
strijd tussen broers en zussen, over wat
het betekent om voor een vluchteling te
zorgen, of voor een broer. Is er een
verschil?

Op 5 april komt de filmcrew naar BOOST.
De filmopnames zijn op meerdere plekken in het gebouw (gymzaal, loopbrug,
kantoor, keuken, Taalcafé). Alle activiteiten bij BOOST gaan gewoon door.
We zijn dus een levend decor; leuk om
mee te maken!
Wil je niet in beeld? Geen probleem.
Zeg het als de camera in jouw buurt
komt. Wil je wel in beeld? Dan hoef je
niks te doen, ga gewoon door met wat
je aan het doen was. Wil je meespelen
in een scène als figurant? Meld je dan
aan bij regie-assistente Muck van Empel
(filmboost@topkapifilms.nl).
Meer informatie:
Maandag 19 maart Infocafé BOOST
15.00 - 16.15 uur

BOOST EETHUIS(je)
NIEU

W

Iedere donderdag van 17.30 tot 20.00 uur heel betaalbare maaltijden (7 à 10 euro) en drankjes voor
zo'n 20 tot 40 mensen per avond. Wil je ook de smaken van Mohammad, Danyal en het Midden-Oosten
proeven? Meld je dan uiterlijk op woensdagavond per sms aan bij Mohammad Alsaleh (06 26 711 442).
Als je vegetarisch wilt eten, zeg dat er dan even bij. De dinertjes zijn besloten, daarom is vooraf reserveren
noodzakelijk!

NIEUWE WOONRUIMTE VOOR
STATUSHOUDERS EN JONGEREN
In januari 2018 is een blok met tijdelijke woningen
geopend aan de Van Lohuizenlaan: 81 woningen
waar 95 mensen wonen: 50% jonge statushouders
(ook een paar BOOST’ers!) en 50% jonge Amsterdammers. Het blok heeft de naam LOhuizen gekregen.
Woningcorporatie de Alliantie heeft het gebouw
ontwikkeld, samen met de gemeente Amsterdam,
jongerenhuisvester Socius en bewoners uit de buurt.
Ook jongeren en vluchtelingen hebben meegedacht.
Het gebouw blijft 10 jaar staan.

wachten op een huis. Daarom komen er in Amsterdam Oost
nog meer wooncomplexen voor jonge starters en statushouders, die zo'n 5 tot 10 jaar blijven bestaan. Riekerhaven
was het eerste. Binnenkort komen er ook woonprojecten
op IJburg en in de Watergraafsmeer. Nederlandse jongeren
moeten zich aanmelden via een advertentie in Woningnet. Statushouders worden aangewezen door de gemeente
Amsterdam en het COA.
Heb je vragen over wonen in Amsterdam? Kom dan naar
het Infocafé Wonen op 12 april bij BOOST.

Woning nu en Woningnet
De meeste woningen hebben één grote kamer met een
keukenhoek, en een eigen badkamer met toilet. Er zijn
gemeenschappelijke ruimtes en een groot ontmoetingslokaal bij de ingang. De bewoners zijn 18 tot 27 jaar en
hebben een jongeren-huurcontract voor maximaal 5 jaar.
Een volgende woning moet je zelf zoeken. Het is belangrijk
dat je je snel inschrijft bij Woningnet. Want hoe langer je ingeschreven bent, hoe meer kans bij een volgende woning!
Zelf doen
Het is de bedoeling dat de bewoners het pand zelf beheren.
Ook zijn er allerlei mogelijkheden om activiteiten te organiseren met mensen uit de buurt. BOOST heeft daar aandacht voor gevraagd, omdat het voor nieuwe Amsterdammers heel waardevol is snel kennis te maken met elkaar
en met de buurt, en een netwerk op te bouwen. Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied en BOOST ondersteunen
de bewoners van de LOhuizen en de buurt om zelf actief
te zijn. Het eerste resultaat was een succesvol ‘spullenfeest’ met tweedehands huisraad en meubels. Binnenkort
gaat er een klein taalcafé van start, en er is ook al een
clubje dat de buitenruimte groener gaat maken.
Ontmoeten en luisteren
Margreet en Esra zijn coördinatoren van de activiteiten.
Zij verbinden de bewoners van het pand en de buurt met
elkaar. Tijdens de officiële opening van het complex vertelde Margreet over het belang om elkaar te ontmoeten
en goed naar elkaar te blijven luisteren om elkaar echt te
kunnen verstaan. Om het pand een goede start te geven,
gingen alle partners samen de ramen van de ontmoetingsruimte lappen!
Meer nieuwe wooncomplexen
Amsterdam heeft te weinig huizen om iedereen goed te
kunnen huisvesten. Mensen moeten vaak wel 10 jaar

Selfie van Rahaf Alabas in haar nieuwe huis

VERKIEZINGEN GEMEENTERAAD
Op woensdag 21 maart zijn er overal in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is een
belangrijk democratisch orgaan. Het beslist over bijna alles
wat de gemeente doet: Huizen bouwen, wegen aanleggen,
gezondheidszorg, scholen, subsidies, veiligheid. De gemeenteraad kiest ook de wethouders, die de besluiten uitvoeren.

de lokale verkiezingen. De gemeenteraad is belangrijk
om steun te geven aan integratie, opvang van vluchtelingen zonder vergunning, en initiatieven als BOOST.

Alle bewoners die mogen stemmen, hebben een brief van de
gemeente gekregen. Met die brief krijg je een stembiljet.
Stemmen is geheim, dat doe je in een stemhokje met een
gordijn. Niemand mag zien wat je stemt. Het opgevouwen
stembiljet gooi je in een afgesloten stembus. ’s Avonds
wordt de stembus geopend en worden de stemmen geteld.
Iedereen die minstens vijf jaar legaal in Amsterdam woont,
mag meestemmen. Ook als je geen Nederlander bent! De
volgende gemeenteraadsverkiezingen zijn in 2022. Veel
van de deelnemers aan BOOST mogen dan ook stemmen
voor de gemeenteraad van Amsterdam.
In BOOST is op 21 maart een officieel stembureau voor
deze verkiezingen. Misschien komen er wel 500 mensen
stemmen. Die vertellen we graag iets over BOOST! In de
taalles en het Taalcafé besteden we ook aandacht aan

Maatschappelijke stage bij BOOST:
Eind februari stond er opeens een roodharige
jongen in de keuken en achter de bar van BOOST.
Waar kwam die vandaan? Jelle Stokvis (15) liep
een weekje mee als stagiair.
‘In de derde klas van het vwo moet je 24 uur vrijwilligerswerk doen. Je wordt dan een beetje voorbereid op de
‘grotemensenwereld’. Mijn moeder was vrijwilliger bij
het Zorgcafé en kwam met het idee voor BOOST. Ik
heb met bezoekers gepraat, maar ook met vrijwilligers.
Daar zitten ook immigranten bij, bijvoorbeeld uit Amerika,
waar ik goed Engels mee kon praten. Ik stond achter
de bar met iemand uit Eritrea. Ik heb hem geholpen met
zijn Nederlands. Als hij een foutje maakte in een zin
wilde hij graag weten hoe hij het goed kon doen. Toen
begreep ik pas hoe belangrijk het is voor een vluchteling
om de taal goed te leren.

Jelle (15) vertelt

Anders dan op school
Bij de taallessen en het Taaltheater merkte ik dat het
hier heel anders gaat dan bij mij op school. In mijn klas
let de helft van de kinderen niet op. Maar bij BOOST
doet iedereen heel hard zijn best. Zij willen hier natuurlijk een baan krijgen. Dan moet je wel goed Nederlands
kunnen spreken.
Ik heb van alles gedaan: geholpen in de keuken, taalles
gevolgd, een nieuw rooster gemaakt voor het kantoor.
Ik heb zelfs opgepast! Het zoontje van de kok (Younes)
had ook vakantie en verveelde zich. Toen ben ik met
hem gaan voetballen en basketballen in de gymzaal.
En samen op de iPad. Ik vond mijn stage bij BOOST
geweldig. Ik heb heel veel nieuwe ervaringen opgedaan
en nieuwe mensen ontmoet. Ik kom zeker terug, in de
vakanties of op een vrije dag.’

PORTRET
Wie Marcel Bogers wil interviewen
moet wel even de tijd nemen. Op zijn
vaste plek in de bieb komen voortdurend mensen langs met een vraag,
voor een praatje of om wat muziek te
laten horen op de krar. Vaak helpt
Marcel Eritrese jongeren met hun
huiswerk, maar hij zit ook wel eens
een middag met de Belastingdienst te
bellen. Of hij leert ze hoe ze een band
moeten plakken.
Toen Marcel voor het eerst bij Boost
kwam, viel het hem op dat vluchtelin-

gen uit Eritrea de weg naar BOOST
nog niet goed wisten te vinden. Toen
heeft hij met een paar BOOST’ers het
evenement Eat to Meat georganiseerd, met Eritrese koks en muzikanten. Daarna kwamen er langzaam
maar zeker steeds meer Eritrese
nieuwkomers naar BOOST.

TEAMWERK

‘Wees niet bang, ga het proberen’, is
de belangrijkste boodschap die Nagla
Elsayed haar leerlingen meegeeft.
Twee keer per week geeft Nagla aan
verschillende groepen fietsles. De
meeste leerlingen zijn vrouwen. ‘Veel
van hen zaten de hele dag binnen.
Een fiets geeft ze vrijheid, het is goed
voor de gezondheid en het kost niks.
Het maakt boodschappen doen
gemakkelijker en ze kunnen hun
kinderen achterop nemen.’
De cursus bestaat uit theorie- en
praktijklessen en een examen. Cursisten beginnen in de gymzaal. Wie het
opstappen en remmen onder de knie
heeft is klaar om naar buiten te gaan.
Eerst oefenen in het Oosterpark,
daarna naar een rustige straat zonder

Fietsles

Marcel komt oorspronkelijk uit de
theaterwereld. Naast Boost is hij ook
actief voor Refugee Start Force, een
online netwerkplatform. Bij BOOST

had hij al snel de reputatie ‘Marcel
weet alles’, en hij werd gevraagd om
te helpen met allerlei klussen, zoals
brieven schrijven, hulp bij huiswerk.
Zijn filosofie: ‘Je moet mensen vertrouwen geven en verantwoordelijkheid. Dan kunnen ze veel bereiken.’
Marcel houdt van BOOST en van ‘zijn
jongens’. ‘Bij BOOST zie je allemaal
enthousiaste, hardwerkende en energieke mensen. Je krijgt er veel voor
terug.’

verkeer en als laatste proef naar een
drukke straat mét verkeer. En dat is,
vooral in Amsterdam, een uitdaging.
‘Er gebeuren hier in het verkeer veel
dingen die niet mogen. Dan wijs ik
mijn cursisten daarop en zeg “jullie
weten wat goed en fout is. Kies voor
het goede.”’
Sommige cursisten hebben een paar
extra lessen nodig, maar de meesten
hebben het na twaalf lessen onder de
knie. ‘Regelmatig kom ik vrouwen die
ik les heb gegeven tegen op de fiets
met achterop hun kind. Als ze dan
met één hand naar me zwaaien voel
ik me zo trots.’
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