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Voorwoord
Hier krijg ik hulp met computerzaken. Daar
ontkom ik niet aan. Nu wil ik Pdf’s leren. Wat
zijn dat? Hoe werken die dingen? Ik moet
documenten opsturen naar instanties. Zij
willen alles vangen in nullen en enen.
Maar ze vergeten het belangrijkste: het leven
zelf. Dat zijn ze gelukkig in Cybersoek niet
vergeten.
Ja, u begrijpt, wij worden ook blij van onze
bezoekers! En precies daarom was 2020 zo
een vreselijk ingewikkeld jaar: in verband met
de corona maatregelen konden wij tussen
maart en december nauwelijks mensen
ontvangen op onze locaties. Hoe team
Cybersoek het toch voor elkaar heeft gekregen
om - op een veilige en optimistische manier Amsterdammers te ondersteunen bij digitale
vragen, delen wij met u in dit jaarverslag.
Noor Waardijk | Voorzitter
Karien Sondervan | Directeur
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Waarom
In onze moderne samenleving en zeker in
coronatijd waarin de deur uit gaan risico’s met
zich meebrengt, is het hebben van toegang tot
de digitale snelweg onmisbaar. Het is
essentieel voor je informatievoorziening, het
onderhouden van sociale contacten, het
regelen van bank- en overheidszaken, het
kunnen blijven uitvoeren van je werk, een
coronatest regelen, het volgen van onderwijs
en ook niet onbelangrijk: ter ontspanning.
Een vaste bezoeker was tijdens de lockdown
naar de telefoonwinkel om de hoek gegaan,
omdat het downloaden van de Netflix app
haar niet lukte. Daar werd ze onaardig
geholpen en mocht €30 afrekenen.
Cybersoek is er kosteloos voor mensen met
digitale vragen, zodat zij mee kunnen doen in
de samenleving waarin bijna iedereen en alles
online is.
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Hoe
Cybersoek is een platform in Amsterdam voor
digitale zelfredzaamheid, door ondersteuning
en educatie.
Hier kreeg ik mijn laptop toen corona uitbrak.
Ze kennen mij van De School voor Ouders. Ik
volgde de lessen via WhatsApp. Nu krijg ik
computerles en doe ik via Zoom mee met de
taalklas. Dit is precies wat mij helpt.
Met een persoonlijke aanpak kijkt het divers
samengestelde team mee vanuit de
leefwereld van de bezoeker. We zien de totale
persoon en houden rekening met iemands
(on)mogelijkheden. Bij ons krijg je altijd een
traject op maat. We gaan uit van de vraag en
behoefte van de bezoeker. De motivatie is
groot en met het aanbieden van realistische
stapjes boeken we samen succes. De
verantwoordelijkheid blijft bij de bezoeker.
Veiligheid, gelijkwaardigheid en integriteit
staan voorop.
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Wat
Goede ondersteuning bieden begint met het
zien van de bezoekers, hen (her)kennen. Op
onze ontmoetingsplekken in Amsterdam Oost,
Zuid, Zuidoost en Nieuw-West lopen mensen
binnen met vragen rondom de digitale
samenleving. Sinds de lockdown komen
bezoekers op afspraak, 1-op-1. Via de
Computerhulplijn bieden we ook op afstand
telefonische hulp aan. Zijn de hulpvragen
complex, dan werken we samen met onze
partners in de buurt.
De reden van digitaal minder vaardig zijn is niet
eenduidig. Daarom bieden we thematische
programma’s rondom de digitale samenleving,
gebaseerd op vragen uit verschillende hoeken.
Ook in onze eigen organisatie is geïnvesteerd in
deskundigheid en professionaliteit met de
programma’s Funding+ en Het Vrijwilligersplan.
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Wie
Ik belde omdat ik het apenstaartje op mijn
toetsenbord niet kon vinden. Ik zag de toets wel,
maar als ik die indrukte kreeg ik een ander teken.
De medewerker aan de bellijn legde me uit hoe ik
de taalinstellingen van het toetsenbord kon
aanpassen. Opgelost.
Jong, oud, met of zonder papieren, met of zonder
werk, met of zonder vrienden: digitale vragen
hebben we allemaal. Maar ergens naar toe
kunnen gaan bij vragen is niet altijd
vanzelfsprekend.
Mijn restaurant is dicht. Ik bouw een site met
betaalfunctie om dinertjes online te verkopen.
Maar ik ben zo gestrest dat ik niet weet waar ik
moet beginnen. Gelukkig weten de mensen van
Cybersoek dat wel en zijn ze super geduldig.
Toen ik hier 10 jaar geleden binnenkwam kon ik
nog geen ABC spellen. Maar nu lees ik het nieuws
online. Je bent nooit te oud om te leren.
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Leeswijzer
In de hoofdstukken die nu volgen leest u over
onze activiteiten.
Op bladzijde 8 tot en met 16 nemen we u mee
naar de eerste 10 weken van 2020. Deze
verliepen zoals gepland. In dit Pre-Corona
hoofdstuk vertellen we over ons basisprogramma op onze locaties in Amsterdam
Oost en Zuid, gefinancierd vanuit de Sociale
Basis. Daarna nemen we u mee langs onze
projecten in de stad, mede mogelijk gemaakt
door de gemeente Amsterdam, fondsen en
sponsoren. Ook delen we onze ervaringen met
programma’s die we in opdracht uitvoeren van
de gemeente Amsterdam.
Op bladzijde 17 tot en met 27 belanden we in
de Coronatijd. Hier vertellen we hoe we tijdens
de eerste lockdown in maart met veel inzet en
passie van onze medewerkers ons aanbod
hebben aangepast.
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Voor de 42 weken die volgden hebben we ons
aanbod aangepast – rekening houdend met de
geldende Covid19 maatregelen – door in te
spelen op de actuele behoeften rondom
digitalisering. Bij Cybersoek weten we: never
waste a good crisis. Zo maakten we in
coronatijd een indrukwekkende vlucht
waarover we graag vertellen. Maar nu eerst
terug naar onze hoofdlocatie in Oost voordat
de crisis uitbrak.

Totaal aantal
bezoekers

(offline en online)

28.900

625 per week
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Pre-Corona
Basisprogramma
Activiteiten in OOST – Timorplein 22
Basiscursus
60 bezoeken | 95% Oost | 5% Overig
De laatste 4 bijeenkomsten van de 10-weekse
cursus vielen begin 2020. In de lessen nemen
de cursisten de basis door die nodig is om met
de computer om te gaan. De computerdocent
zet het programma-aanbod flexibel in door in
te spelen op vragen uit de groep. De motivatie
is hoog. Er is een wachtlijst om mee te doen.
Open Inloop Computer
625 bezoeken | 95% Oost | 5% overig
Op vaste momenten in de week lopen
bezoekers binnen om achter de computer te
werken. Er worden vragen gesteld over
het gebruik van soft- en hardware,
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aan onze professionals, ondersteund door
vrijwilligers. De koffiepauze is een belangrijk
ontmoetingsmoment. Er is een ochtend speciaal
alleen voor senioren en een apart voor vrouwen.
Het team op de vloer breidt uit, er komen steeds
meer hulpvragen.
Cyberkids
143 bezoeken | 59% Oost | 22% Nieuw-West
11% Zuidoost | 8% overig
Gamen, programmeren of schoolwerk printen:
na school met andere kinderen uit de buurt
verkennen de deelnemers de mogelijkheden van
de computer. Het is ook de plek waar ouders
vragen stellen over de PC Voorziening van de
Gemeente Amsterdam. We groeien uit tot een
levendige hub waar nieuwe en vaste bezoekers
graag komen.
Stich ’n Bitch
101 bezoeken | 100% Oost
Op donderdagmiddag komen 10 anderstalige
vrouwen handwerken en Nederlands
oefenen. Het praten en breien tegelijk
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biedt een informele en toegankelijke vorm van
taaleducatie. De deelnemers leren online
patronen vinden en printen. Op sociale media
delen zij hun werk. Nieuwe deelnemers zijn altijd
welkom!
Open Inloop Taal
455 bezoeken | 95% Oost | 5% overig
Met een flexibel en laagdrempelig karakter
oefenen gemiddeld 50 mensen de Nederlandse
taal op dinsdagmiddag in Cybersoek. Geheel op
eigen niveau en vanuit eigen leervragen gaan de
deelnemers aan de slag in een groepje onder
leiding van een ervaringsdeskundige, 1-op-1 met
een taalvrijwilliger of klassikaal met een NT2docent. Deze groep groeit uit de voegen van het
pand.
Basisprogramma
Activiteiten in ZUID – CC Amstel
Open Inloop Taal
124 bezoeken | 100% Zuid
Met een flexibel en laagdrempelig karakter
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oefenen gemiddeld 12 mensen de Nederlandse
taal op maandagmiddag. Geheel op eigen niveau
en vanuit eigen leervragen gaan deelnemers aan
de slag in een groepje onder leiding van een
ervaringsdeskundige of klassikaal met een NT2docent. Het animo voor dit informele taalaanbod
groeit, bovenal door mond-tot-mond reclame
van tevreden bezoekers.
Basiscursus
90 bezoeken| 100% Zuid
De eerste 6 bijeenkomsten van de 10-weekse
cursus vinden plaats begin 2020. In de lessen
nemen de cursisten de basis door die nodig is
om met de computer om te gaan. De
computerdocent zet het programma-aanbod
flexibel in door in te spelen op vragen uit de
groep. De motivatie is hoog.
Open Inloop Computer
99 bezoeken | 100% Zuid
Elke woensdagochtend lopen bezoekers binnen
om achter de computer te werken. Er
worden vragen gesteld over het gebruik
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van soft- en hardware aan onze professionals,
ondersteund door vrijwilligers. De koffiepauze
is een belangrijk ontmoetingsmoment.
Projecten
Robotica voor kinderen
48 bezoeken | 60% Oost | 40% Zuid
In Maakplaats021 organiseert team Cybersoek
in samenwerking met de OBA, Makeblock en de
UvA programmeerlessen voor kinderen. Aan
het einde van de workshopreeks bouwen de
kinderen een doolhof waar hun zelfgebouwde
robot doorheen rijdt. Ook dit is een populair
programma met een lange wachtlijst.
Huiswerkbegeleiding
407 bezoeken | 95% Oost | 5% overig
In samenwerking met SKC, Stichting
Diversiteitsland en de UvA is er twee middagen
en drie avonden in de week huiswerkbegeleiding voor kinderen vanaf groep 7. We
zetten ons gezamenlijk in om met professionele
partners kosteloos en betrouwbaar schaduwonderwijs van goede kwaliteit te bieden aan
jongeren uit Amsterdam-Oost.

12

De School voor Ouders
511 bezoeken | 80% Oost | 20% overig
Ouders uit bijvoorbeeld Eritrea, Brazilië,
Marokko en Syrië komen wekelijks bij elkaar om
over het onderwijssysteem van hun kinderen in
Amsterdam te leren. Hoe bereid je een 10minuten gesprek met de leerkracht voor? Hoe
kies je een middelbare school? Wat zit er in een
gezonde lunchtrommel? En ook het gesprek
over opvoeden vanuit verschillende culturen
wordt gevoerd. Hoe vergroot je het
zelfvertrouwen van je kind? Een inspirerend
programma ondersteund door NT2 docenten,
want ook de Nederlandse taal leren is een doel
van dit project. We werken samen met
(taal)scholen, stichting Taalvorming, vijf TOB
aanbieders, de VU, het OCO, Studiehub, The
Moneyschool, SKC, Post Oost, Dynamo, het OKT,
klantmanagers, het Taal en Informatiepunt, de
OBA, Leef en Leer en stichting Lezen en
Schrijven.
Vrijwilligersplan
400 bezoeken | 90% Oost | 10% overig
Cybersoek neemt de rol van haar 53
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actieve vrijwilligers serieus. Daarom bieden we
persoonlijke leertrajecten aan om ambities te
benoemen en gaan zo samen op zoek naar de
juiste plek binnen onze programmering. We
investeren in coaching op de vloer,
inspiratiesessies, sociale uitjes en trainingen.
Met als resultaat: een toename van
zelfvertrouwen bij de vrijwilliger, inzicht in
eigen kunnen, leren van nieuwe vaardigheden,
een steviger sociaal netwerk. Zo kan iedereen
zich verder ontwikkelen en het warme bad van
Cybersoek gebruiken als springplank naar de
maatschappij.
Funding+
De belangrijkste ambitie van dit VSBfonds
programma is Cybersoek twee jaar lang
ondersteunen bij het professionaliseren van de
organisatie. Financiële middelen om ruimte te
creëren door niet enkel projecten uit te voeren,
maar om de organisatie juist te equiperen op
de toekomst. Met name was er aandacht nodig
voor het ontwikkelen van de organisatie, meer
ontwikkelingsmogelijkheden voor
teamleden, een professioneler vrijwilligers-
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bestand, duidelijke externe communicatie,
nieuwe partners en een goede aansluiting met
de gemeente. Er zijn nog veel meer plannen om
verder door te ontwikkelen en te vernieuwen.
We weten ons nu klaar voor de toekomst en
voor volgende stappen. En dat komt precies op
tijd, want in deze Coronatijd waarin alles steeds
anders verloopt om je doelstellingen te behalen
is een uiterst flexibel, ondernemend,
(des)kundig en creatief
team nodig.
Opdrachten
PC Kids
1194 plekken | 100% stadsbreed
Mensen met een minimaal inkomen met een
schoolkind tot 18 jaar, kunnen één keer per vijf
schooljaren een laptop/wifi aanvragen bij de
Gemeente Amsterdam. De kinderen volgen bij
Cybersoek een introductie workshop over
internet, programmeren, Office en sociale
media.
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ZUIDOOST
Het begin van 2020 staat in teken van een goed
team samenstellen dat recht doet aan de
diversiteit in het stadsdeel. Ook investeren we in
het vinden van de juiste samenwerkingspartners, een locatie en deelnemers. Deze
hebben we gevonden in een projectleider en
computerdocent, stichting Aan de Knoppen,
OBA Bijlmerplein, Reigersbos en het Ir. Lely
Lyceum.
Train de trainer
149 bezoeken | 90% Oost | 10% overig
Teamleden van Cybersoek en partnerorganisaties verdiepen zich in de Cybersoekmethode. Alles draait om maatwerk. We
spreken met een psycholoog over motivatie,
met een leerkracht over didactiek en
spelen met een trainingsacteur complexe
klantsituaties na.
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Coronatijd
Op het moment dat de lockdown is
afgekondigd zet het team van Cybersoek alles
op alles om met iedereen in verbinding te
blijven. Hierbij krijgt contact op gepaste
afstand hoge prioriteit en wel met:
- bezoekers en deelnemers uit het bestaande
netwerk
- mensen die vragen hebben over de computer
- samenwerkingspartners
- pers
Om dit contact te faciliteren hebben we direct
een telefonische Computerhulplijn geopend,
want online kan je digibeten natuurlijk niet de
gewenste ondersteuning bieden. We sturen
kaartjes naar honderden bezoekers van wie wij
hun adresgegevens kregen. Met advertenties
in de lokale krant en flyers door de deuren
leggen we contact met onbekenden. Alle
projectleiders onderhouden dagelijks
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contact met deelnemers, vrijwilligers,
freelancers en partnerorganisaties om de
Computerhulplijn onder de aandacht te
brengen, noden te signaleren, kansen te
creëren en slimme samenwerkingen op te
zetten. We kennen onze doelgroep heel goed
en weten dat deze te maken heeft met een
kwetsbare gezondheid, gebrek aan financiële
middelen, taalachterstand, slechte toegang tot
betrouwbare informatie en/of klein sociaal
netwerk. Cybersoek heeft de juiste tools in
handen om in deze Coronatijd met een
ondernemende houding van een wereldwijd
dieptepunt ook een lokaal hoogtepunt te
maken.
De Computerhulplijn
Het ministerie van Binnenlandse Zaken/Alliantie
Digitaal samen leren komt op werkbezoek.
Amsterdam heeft iets bijzonders in handen: de
Computerhulplijn van Cybersoek is uniek en
succesvol.
• We verwerken gemiddeld 80 telefoontjes
per week, allemaal beantwoord door
professionals.
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• In de drukste week stond de teller op 445
telefoontjes.
• Het team komt van over de hele wereld, dus
mensen worden regelmatig in hun
moedertaal geholpen.
• Naar schatting heeft 70% van de bellers een
migratieachtergrond.
• Het niveau van computerkennis van de
bellers loopt erg uiteen.
• Bellers komen vanuit de hele stad, een
enkele keer van buiten Amsterdam. Een
kleine steekproef laat zien dat 12% van de
telefoontjes uit Noord komen, 30% uit Oost,
16% uit Zuid, 10% uit Zuidoost, 8% uit West
en 19% uit Nieuw-West, 4% uit Centrum en
1% overig
• Naar schatting heeft 80% een minimum
inkomen.
• Naar schatting is 10% kind, 40% senior en
50% volwassen.
• Naar schatting gaat 50% van de vragen
over gebruik Windows, mail, zoom of
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een tablet.
• De andere 50% zijn telefoontjes gerelateerd
aan de laptop actie. Veelvoorkomende
vragen gaan over een defect, installatie of
internet.
De laptop actie
3500 verspreid | 400 vanuit Cybersoek
Iedereen Verbonden is een initiatief van de
Gemeente Amsterdam om mensen met een
minimum inkomen te voorzien van een
opgeknapte laptop en een internetverbinding.
Cybersoek is het aanspreekpunt voor deze
actie. Daarnaast is het de opdracht aan
Cybersoek om in samenwerking met diverse
intermediairs de laptops daar te krijgen waar
ze het hardste nodig zijn.
Bij vragen over het gebruik van de computer en
wanneer er iets stuk is, helpt Cybersoek de
mensen verder tijdens het 1-op-1 spreekuur en
via de Computerhulplijn.
20

Spreekuur
2.216 afspraken | 58% Oost | 21% Zuid | 21%
Zuidoost
Sommige hulpvragen zijn niet op te lossen via
de telefoon. Wanneer de computer niet oplaadt
of wanneer iemand zijn wachtwoord niet kan
achterhalen bijvoorbeeld, dan moet er echt een
professional fysiek meekijken. Op 1.5m afstand,
met een mondkapje, op afspraak, met registratie bij binnenkomst, een aanwijsstok, twee
computerschermen, met veelvuldig schoonmaken en een strenge gezondheidscontrole is het
gelukt om zonder Coronabesmettingen duizenden mensen op weg te helpen achter de
computer.
Eerste Hulp Bij Online
52 afspraken
In opdracht van de OBA hebben we in samenwerking met Digisurfer en Aan de Knoppen in
de zomer spreekuren bemenst in bibliotheken
van Amsterdam-West. Bezoekers maakten
online een afspraak op de OBA website.

21

Cybercoaches
950 contactmomenten | 85 koppels
Wanneer mensen niet naar het spreekuur
kunnen komen - en meer intensieve
ondersteuning nodig hebben dan de
Computerhulplijn biedt - staat er een
Cybercoach klaar. Onder de projectnaam
Digihulp in tijden van Corona bieden
medewerkers uit de ICT-sector zich vrijwillig bij
ons aan. Cybersoek traint de ICT’er en koppelt
deze vervolgens aan een Amsterdammer met
digitale vragen. 10 weken lang bellen zij
wekelijks met elkaar, zodat de hulpvrager meer
zelfstandig achter de computer kan werken.
Videotutorials
4.986 views | 65 video’s
Een ingewikkelde kant van de lockdown is dat
we elkaar niet zien. De relatie tussen de
medewerkers van Cybersoek en de bezoekers is
essentieel bij het creëren van een veilige en
ontspannen leeromgeving. Videobellen is
technisch vaak te ingewikkeld voor de
hulpvrager. Wil iemand toch zelfstandig
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aan de slag? Van de meest gestelde vragen
hebben we informele videotutorials gemaakt.
Deze delen we, bijvoorbeeld via WhatsApp. Zo
zien bezoekers de vertrouwde gezichten van
ons team en leggen we stap voor stap uit hoe je
gebruik maakt van bijvoorbeeld Google Vertalen.
De School voor Ouders
3600 deelnames | 49% Oost | 9% Noord | 9%
Zuidoost | 8% overig | 25% buiten Amsterdam
De lessen van De School voor Ouders gaan door,
online met een smartphone. Alle ouders zijn
ingedeeld in groepjes die elkaar ontmoeten via
WhatsApp. Deze groepjes worden begeleid
door taaldocenten. Het programma is samengesteld door experts die online tutorials maken
over onderwerpen rondom het onderwijs van
kinderen die ouders zelf aandragen. Deze
ontvangt iedereen op zijn telefoon. Ze krijgen
per post een werkboek thuisgestuurd voor
zelfstudie. De opdrachten bespreken ze online
met hun taalbegeleider. Voor de ouders die het
lukt om – eventueel met ondersteuning – Zoom
te gebruiken zijn er themabijeenkomsten
met partnerorganisaties. Tijdens deze
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sessies gaan deelnemers hun taal-, digitale en
opvoedvaardigheid koppelen aan hun eigen
dagelijkse praktijk.
Digitale Open Inloop Taal
1800 deelnamen | 80% Oost | 15% Zuid | 5%
overig
Het is gelukt om alle deelnemers van de offline
klas ook online te krijgen. Vanuit de laptop actie
is er voor iedereen een laptop geregeld. Er is
intensief ingezet op Zoom uitleggen en de
computerhulp zit op de dag van de les klaar.
NIEUW-WEST
#Inlopen&inloggen
866 bezoeken | 80% Nieuw-West | 20% overig
In opdracht van stadsdeel Nieuw-West heeft
Cybersoek samen met SEZO Vrouw en Vaart en
Daadkracht een wekelijks inlooppunt voor
statushouders opgezet. Uit de praktijk blijkt dat
zij beperkt digitaal redzaam zijn. Vanaf de start
is het animo voor de computer lessen
groot.
24

Cybertraject Nuggers
Speciaal voor mensen die niet uitkeringsgerechtigd zijn en willen werken aan hun
digitale vaardigheden organiseren we
computerlessen. Het werven van deze
doelgroep vraagt om een andere aanpak. We
investeerden in het zoeken naar de juiste
samenwerkingspartners, gevonden in Vooruit,
het AZC, de Voedselbank, Nisa4Nisa en
Daadkracht. In 2021 starten de lessen.
ZUIDOOST
Jongerenprogramma
90 bezoeken | Ir. Lely Lyceum
Met onderwerpen als online etnisch profileren,
ethisch hacken, een muziekbeat maken en een
online business starten wisten we 15 jongeren
na schooltijd in de studieruimte te inspireren.
Diverse leeftijden tussen de 12 en 18 jaar,
ander opleidingsniveau, postcode of gender
vormen een hechte groep. Ook andere
middelbare scholen in Zuidoost hebben
interesse getoond in deze workshopreeks.
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PC Kids
4300 plekken | 100% stadsbreed
Mensen met een minimaal inkomen met een
schoolkind tot 18 jaar, kunnen één keer per vijf
schooljaren een laptop/wifi aanvragen bij de
Gemeente Amsterdam. De kinderen volgen bij
Cybersoek een introductie workshop over
internet, programmeren, Office en sociale
media. In verband met de maatregelen zijn we
aangepast door gegaan, in kleine groepjes en
op extra locaties.
Huiswerkbegeleiding
465 bezoeken | 95% Oost | 5% overig
In samenwerking met SKC, Stichting
Diversiteitsland en de UvA is er twee middagen
en drie avonden per week huiswerkbegeleiding
voor kinderen vanaf groep 7. In tijden van
lockdown besloten we enkel in kleine groepjes
de hoogst noodzakelijke bijles
te geven in voorbereiding op toetsweken of
aan jongeren in het examenjaar.
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Vrijwilligersplan
1.908 online deelnames | 90% Oost | 10%
overig
Het vrijwilligersteam volgt online trainingen,
coaching sessies en inspiratiesessies. Vijf
vrijwilligers - die dat ambieerden - zijn dit jaar
doorgestroomd naar betaald werk. Elke
vrijdagochtend is er een online koffie-uur met
elkaar. Hier is de online Cybermarkt ontstaan:
via Zoom kleding, accessoires en eten aan
elkaar verkopen.
Pers
De media publiceren sinds de Coronacrisis
veelvuldig over het belang van toegang hebben
tot een computer, het internet en over de
digitale vaardigheden die hiervoor nodig zijn.
Cybersoek vertelde erover in Het Parool, De
Volkskrant, tijdens een talkshow op AT5 en
diverse online congressen. Het waardevolle
programma-aanbod viel ook de pers op.
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van Bilsen, Wim Huijben, Asim Icten, Amany Saber,
Aouatief Chbab, Asmae Elhadri, Ayse Irgin, Bahija
Abouchdak, Ellen van Eeden, Bas Beemster-boer, Martha
Swinkels, Berna te Brake, Bouchra Addi Ziane, Dita van
Middendorp, Emine Ergun, Evaristo Campos Ponce, Fadila
Kaboue, Faten Abdelsalam, Fatima Ajjaji, Fatima Kaldi,
Fatma Genc, Gihan Hussein, Hanane Jeyah, Ibtissam
Aoulad Said, Imane Achhoud, Imane Arrouchdi, Jamila
Belhajd, Janita Spriensma, Jeanette Spoelstra, Jose
Huyberts, Kaima Bensalah, Kin Ching Tang, Lamia Bouras,
Manal Hazemeh, Mannar Abouselnaga, Naciye Cinar,
Nahla el Faioumy, Nassira Zeriouh, Nejla Ajjaji, Nisa Ergun,
Nouhaila Elgrbaoui, Noura Adardour, Rahab Tork,
Sabah Hammich, Saida Himmiten, Samira Aouragh,
Soumaya Elmahassani, Zaina Imel.
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Vooruit
U las over onze activiteiten, maar die deden
we niet alleen. Ons bestaan danken wij aan de
zo vele mensen die in ons geloven. Het
vertrouwen van de Gemeente Amsterdam, de
fondsen, de partnerorganisaties, alle betrokken
Amsterdammers en in het bijzonder onze
bezoekers. Zij maken ons tot wie wij zijn en
wat we doen.
Komend jaar blijven we alles op alles zetten
om het voor elkaar te krijgen dat we elkaar
ontmoeten op onze locaties waar we
Cyberspaces van maken. Onze thematische
programmering vormt een Cyberschool en met
de Cyberbank zorgen we ervoor dat iedere
Amsterdammer toegang heeft tot een eigen
device.
Graag tot ziens!
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