Inhoudelijk Jaarverslag 2013
MOC
Multicultureel OntmoetingsCentrum
Veel gezichten, één hart

Doelstelling MOC
Het Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) is een bruisend centrum gelegen in de
Schilderswijk, een uitdagende buurt. Ze heeft als doel een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Onder het motto ‘veel gezichten, één hart stimuleert ze de ontmoeting
tussen verschillende bevolkingsgroepen. Door middel van het aanbieden van verschillende
activiteiten helpt ze voornoemde groepen te integreren binnen de Nederlandse samenleving.
De activiteiten liggen op het vlak van ontmoeting, educatie en ondersteuning. Het MOC is in
2007 opgezet vanuit de Heilig Hartkerk, onderdeel van de Willibrordparochie in Den Haag.
Visie
De activiteiten van het MOC worden ontwikkeld vanuit de visie dat de activiteiten een zoveel
mogelijke duurzame basis hebben en bijdragen zowel aan zelfredzaamheid als aan een gezonde levensstijl van de doelgroep.
Bestuur
De Dr. Ariënsstichting, een burgerlijke stichting, bestuurt het MOC. Het bestuur moest in het
voorjaar van 2013 plotseling afscheid nemen van de penningmeester, die wegens
gezondheidsoverwegingen terug trad. Hierdoor was extra inzet nodig voor de ontwikkeling
van plannen van het MOC en de financiering hiervan. Ondertussen is een nieuwe
penningmeester actief en zijn de financiën geheel op orde gebracht.
Het MOC bevindt zich op een scharniermoment in haar bestaan. Bestaande activiteiten breiden uit, nieuwe worden gestart. De daarmee gepaard gaande uitbreiding van het vrijwilligerscorps maakt een professionaliseringsslag van de organisatie urgent. In 2013 is er – met
ondersteuning van Mara – hard gewerkt aan het scheppen van randvoorwaarden om het
MOC om te vormen naar een zelfstandige vrijwilligersorganisatie. Er is intern gekeken naar
deskundigheden en netwerken die van belang zijn voor de toekomst. Een deskundige
voorzitter met een goed netwerk voldoende tijd is van groot belang voor de organisatie. Een
geschikte kandidaat voor deze post werd in 2013 adviseur van het bestuur. [Nota bene:
Sinds 1 januari 2014 is deze persoon als voorzitter tot het bestuur toegetreden]. Het bestuur
bestaat uit vijf personen (voorzitter, vice-voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen lid). De deskundigheid van het bestuur werd verder aangevuld door de expertise van
een professionele fondsenwerver en een bouwkundige, beiden zijn adviseur van het bestuur.
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Organisatie en management MOC
De organisatie structuur van het MOC is een drie-lagen model wat op dit moment een passende organisatie is (zie bijlage 1).
Sinds mei 2013 is de onbezoldigde directeur full time inzetbaar voor het MOC. De ontwikkeling van nieuwe initiatieven en de groei van bestaande, brengt steeds meer vrijwilligers zowel
als bezoekers met zich mee. Deze – op zich verheugende ontwikkeling – vraagt ook om na te
denken over de juiste inrichting van de huidige organisatie en de noodzakelijke voorwaarden
hiervoor.
Er is inmiddels een eerste stap gezet naar betaalde ondersteuning. Zo kreeg de facilitair manager een volledig dienstverband voor onbepaalde tijd. Ook werd er, voor de periode van zes
maanden, een - door de gemeente gefinancierde - projectcoördinator aangesteld. Deze laatste ondersteuning is vooral gericht op het in gang zetten van enkele activiteiten. De focus ligt
hierbij mede op het aantrekken van de juiste vrijwilligers, die ook coördinerende en sturende
taken op zich nemen.
De directie van het MOC wordt ondersteund door enkele vrijwilligers die specifieke support
geven op het gebied van fondsenwerving, administratieve organisatie en coaching.
Het management van het MOC (directie en eerste laag) en de hiervoor genoemde ondersteunende vrijwilligers bestaat uit een groep van 11 personen.
Vrijwilligers
Karakteristiek voor het MOC is de actieve en organisatiebrede inzet van vrijwilligers die de
ziel en de brandstof van de organisatie vormen. Men is actief zowel op bestuurlijk,
leidinggevend en als uitvoerend niveau. Eind 2013 waren er een zeventigtal vrijwilligers
werkzaam bij het MOC. [Nota bene: dat aantal lag begin 2013 rond de vijftig]. Van de totale
vrijwilligerspopulatie is is 42% vrouw en 58% man. Het verloop is klein.
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Verdelling vrijwilligers M/V

Vrouw , 29, 42%

Man, 40, 58%

In het MOC is iedereen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, welkom. De diversiteit van
culturele achtergrond en levensbeschouwelijke overtuiging gelden niet alleen voor onze bezoekers. Het heeft ook haar weerslag in de vrijwilligerspopulatie waarin maar liefst vijftien
verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Het ‘goede’ werk dat in het MOC verricht
wordt, is wat de vrijwilligers bindt. De vrijwilligers worden aangesproken op hun kracht en er
worden hen instrumenten aangereikt om zich te ontwikkelen.
Nationaliteit vrijwilligers
Togo, 1
Surinam
e, 1Congo, 2
Rw
Portugal,
2anda
Pakistan
Nederlandse Antillen, 3

Curaçao, 5
Ethiopië,
1
, Ghana,
0
1
IJsland, 1
Indonesië, 3
Italië
,0

Nederland, 46

Velen hebben de Nederlandse nationaliteit al dan niet recent verkregen. Van 38 personen
stond de wieg van hun voorouders elders dan in Nederland.
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Land van Geboorte vrijwilligers
Togo 1
Aruba
BelgiëChina
2
Turkije Zam bia
Congo 2
Surinam e 3
Rw anda
Curaçao 6
Portugal 3
Pakistan
Nederlandse Antillen 1

Ethiopië 1
0
Ghana 2
IJsland 1

Indonesië 6

Iran 1
Italië
0

Nederland 31

Het MOC is een Centrum waar wederkerigheid centraal staat: vrijwilligers geven niet alleen,
ze ontvangen ook veel. Ver weg van het thuisland vindt men in het MOC een ‘thuis’, ‘warmte’, een ‘gezien en erkend worden’, termen die telkens terugkomen in evaluatie-momenten.
Bezoekers
MOC voorziet meer en meer in een behoefte. Dat komt niet in de laatste plaats omdat er
momenteel een ware kaalslag plaatsvindt bij welzijnsorganisaties. De bezuiniging brengt met
zich mee dat vele door de gemeente gesubsidieerde, laagdrempelige inloophuizen hun deuren sluiten of fuseren. Mede daardoor weten meer en meer bezoekers - waaronder veel
nieuwkomers – ons Centrum te vinden. Vooral voor migranten die een rustige en vertrouwenwekkende plek zoeken om zich te oriënteren op de Nederlandse samenleving en op hun
toekomst in Nederland of elders, is en blijft het MOC een veilige en gastvrije plek. De laagdrempeligheid van het ontmoetingscentrum en de mogelijkheid van het voeren van vertrouwelijke, vaak existentiële gesprekken met pastores van de parochie, spelen hierin een belangrijke rol. Dit is vaak de aanleiding om deel te nemen aan een (taal)cursus of andere geboden activiteiten; ook zet de trend voort dat voormalige hulpvragers zich als vrijwilliger komen inzetten. Het aantal unieke bezoekers in 2013 ligt naar schatting rond de 1500.
Financiën
In 2013 zijn de inkomsten (subsidies, projectgeld en donaties) voldoende geweest om de totale kosten te dekken.
Het jaar werd afgesloten met het vooruitzicht op verbeterde financiële stabiliteit voor een
aantal jaar: de Stichting Vliethaghe, het bisdom Rotterdam en de RKWO staan samen voor
de komende vijf jaar garant voor de huurpenningen voor de ruimtes van het MOC. Meer over
de financiën in het financiele jaarverslag.
Huisvesting en buren
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Het MOC is gehuisvest in het gebouw van de voormalige Heilig Hartkerk (Teniersstraat 15)
en in de aanpalende woonhuizen aan de Tenierstraat 17 tot 21. Het kerkgebouw is voorzien
van een nieuw en geïsoleerd (7cm) dak. Intern zijn er ook meerdere renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Ruimtes in Tenierstraat 17 en 19 werden dusdanig opgeknapt dat er aan
kleine groepen Nederlandse les gegeven kan worden. De fietsenstalling werd omgebouwd tot
een fietsatelier, waar fietsen gerepareerd en opgeknapt worden. Verder is de zolder
vrijgemaakt en opgeknapt voor lessen en vergaderingen. In de grote zaal van de vroegere
kerkzaal zijn grote bergruimtes getimmerd, het podium is verwijderd en de vloer is opnieuw
in de lak gezet. Hierdoor is de te gebruiken oppervlakte sterk vergroot. Het repareren en
vernieuwen van het dak werd mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de gemeente
Den Haag.
Het afgelopen jaar heeft een nieuwe stroom buurtbewoners de weg naar het MOC gevonden.
Dat komt met name doordat we in het kader van de ontginning van de achtertuin zelf contact hebben gezocht met naaste buren. Met name de bewoners van de aanpalende seniorenflat kwamen deelnemen aan de creatieve ochtend en de bewegingslessen. De vrolijke klanken van Engelse wals of potjo-potjo (een Indonesische line dans) bracht velen van hen in
beweging.

2013 Activiteiten
De MOC activiteiten zijn onder te verdelen in reguliere activiteiten die periodiek worden uitgevoerd en eenmalige/incidentele activiteiten.
Reguliere activiteiten:
 Sociaal spreekuur: Voor wijkbewoners met (financiële) problemen (elke dinsdagochtend).
Gemiddeld komen per week 4 individuele hulpvragen binnen. Naast een beroepskracht
(de diaken verbonden aan de Willibrordparochie) zijn er vier vaste vrijwilligers bij dit
spreekuur betrokken. Ook op donderdagen, tijdens de voedselbank, kunnen cliënten van
de voedselbank bij het sociaal spreekuur terecht.


Lessen Nederlandse taal: Wekelijks worden er zeven officiële cursussen Nederlandse taal
gegeven. Deze taallessen worden voor een belangrijk deel door de gemeente gefaciliteerd (project ‘Taal in de buurt’). De lessen beogen de leerlingen te brengen naar kennis
van de Nederlandse taal tot A2-niveau. Bovendien draaien er twee groepen officieus. In
deze groepen wordt lesgegeven aan leerlingen die geen aanspraak meer kunnen/mogen
maken op deelname aan het taalproject. Deze groepen illustreren de aanpak van het
MOC: we proberen om niemand uit te sluiten. Dat streven uit zich ook in het aanname
beleid: elke leerling kan op elk moment van het schooljaar beginnen. Het afgelopen jaar
waren er ruim 350 leerlingen ingeschreven bij het MOC. Daarvan volgen gemiddeld 170
leerlingen wekelijks de lessen. Ook worden er nog steeds zes analfabeten gealfabetiseerd. Momenteel zijn er 14 vrijwilligers bij het onderwijs betrokken. (zie bijlage 2 voor
informatie over de leerlingen)

Pagina 5 van 13 paginas



Computercursus: De cursisten worden vooral geworven bij de reguliere bezoekers van
het Centrum. Het gaat om computercursussen voor beginners en gevorderden. Aan deze
cursus namen in 2013 ongeveer zestig personen deel. De cursisten vragen om intensieve
begeleiding: velen ontbreekt een basale kennis van computers (bv. waar is aan/uit-knop);
voor anderen vormt de taal barrière, een hindernis die het lesgeven zeer intensief van
aard maakt. Bij dit initiatief zijn twee vrijwilligers betrokken.



Voedselbank en koffie-inloop (elke donderdag van 12.00 uur tot 16.00 uur). Wekelijks
worden er in het totaal 168 pakketten uitgedeeld (vgl. in 2007: 35 pakketten). Met elke
potentiële cliënt van de voedselbank vindt een intakegesprek plaats, waaronder een inkomenstoets.



De koffie-inloop, die plaatsvindt tijdens de voedselbank, wordt goed bezocht. Velen grijpen het halen van hun voedselpakket aan, om onder het genot van een kopje koffie, thee
of soep even een praatje te maken. Niet alleen cliënten van de voedselbank maken gebruik van de koffie-inloop. Ook buurtgenoten weten ons ondertussen te vinden. In het totaal zijn er 12 vrijwilligers actief bij de voedselbank en de koffie-inloop. De voedselbank
annex koffie-inloop genereert wekelijks ongeveer 250 bezoekers. Jaarlijks zijn dat er naar
schatting 450 unieke personen (gevolg van doorstroom van cliënten).



Creatieve bijeenkomst ‘Vrouwentongen’ (CBV): Deze activiteit beoogt om vrouwen uit
hun eenzaamheid te halen. Vaste bezoekers van autochtone en allochtone komaf ontmoeten elkaar wekelijks. Onder het handwerken wordt er volop gepraat. Automatisch
komen vrouwen met elkaar in gesprek over hun persoonlijke leefsituatie. Voor veel allochtone vrouwen is CBV een uitgelezen kans om de Nederlandse taal in de praktijk te oefenen. De participatie is variabel. In 2013 was een gestage groei te zien. Er is een kern
van 30 personen die regelmatig aanwezig zijn. Bij dit project zijn vier vaste vrijwilligers
betrokken.



Naailessen: tegelijkertijd met CBV worden er sinds september door drie docentes naailes
gegeven aan een kern van vijftien vrouwen. Het is mooi te zien hoe leergierig de leerlingen zijn.



Potje Goud in de Keuken: regelmatig worden er kooksessies gehouden met overwegend
allochtone vrouwen. Uiteraard weerspiegelen de gerechten de multiculturele achtergrond
van de participanten. Het thema in 2013 was hapjes voor koude en warme buffetten. Per
keer namen er 12 vrouwen deel aan het koken. De begeleiding lag in handen van meerdere vrijwilligers.



Lotgenotenbijeenkomsten: Sinds mei 2013 is Stichting Mammarosa (zie:
www.mammarosa.nl) met haar lotgenotenbijeenkomsten verhuisd naar haar nieuwe locatie aan de Brouwersgracht. Vanaf mei is deze activiteit dus gestopt bij het MOC.



Huiswerkbegeleiding: Ook in 2013 werd er huiswerkbegeleiding gegeven. Een tiental
kinderen wordt wekelijks onder leiding van vier vrijwilligers geholpen met hun huiswerk.
Het lukt de vrijwilligers om een band met de jongeren op te bouwen: de kinderen komen
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zicht- en hoorbaar graag op woensdagmiddag langs. Tot nu toe betreft de deelname
vooral lagere schoolleerlingen. Samenwerking wordt gezocht met de basisschool ’t Palet
om dit project verder uit te breiden. Onderzocht wordt hoe ook middelbare scholieren van
deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.


Fietsatelier: In 2013 waren er wekelijks vier vrijwilligers bezig om uit onderdelen van
oude fietsen, rijdbare exemplaren samen te stellen. Het kwam voor dat leerlingen van de
Nederlandse lessen in de leer gingen bij het fietsatelier om hun lekke band te kunnen
plakken.



2e hands kledingwinkel: In 2013 werd een proef gestart om 2e handskleding aan de man
te brengen op een ander moment dan tijdens de voedselbank. De idee was om ook
buurtbewoners met een krappe beurs in de gelegenheid te stellen kleren te komen ophalen. Echter, de opkomst was mager en het aantrekken van goed gemotiveerde vrijwilligers was lastig (de winkel was open op zaterdagochtend); redenen om de winkel voor
onbepaalde tijd te sluiten. Tijdens de koffie-inloop kunnen cliënten van de voedselbank
nog altijd kleren komen uitzoeken.



Voorlichtingsbijeenkomsten Dokters van de Wereld: Ook 2013 kwamen vrijwilligers van
Dokters van de Wereld voorlichting over gezondheidszorg geven aan ongedocumenteerden. Nieuw was dat er ook een avond werd georganiseerd voor allochtone vrouwen die
van plan zijn om zwanger te worden of al zwanger zijn. Doel van de voorlichtingsbijeenkomst was om deze vrouwen bewust te maken van de noodzaak van prenatale zorg.



Gezonde kookworkshops kids: Begin december zijn er onder leiding van zes GGD stagiaires/diëtistes kookworkshops gezond eten gegeven aan kinderen van de voedselbank. OP
het programma stonden het ontbijt, de lunch en het avondeten. Voor het avondeten worden ook de ouders uitgenodigd.



Ontginning achtertuin: In het kader van de ontsluiting van de tuin en de binnenplaats



Ball room line dance: Nieuw in 2013 was het initiatief ball room line dance. Een echtpaar
uit Indonesië, vergevorderd in de kunst van het dansen, heeft sinds de zomervakantie al
heel wat beentjes van de vloer gekregen. Op de nostalgische klanken van tango, wals en
cha-cha-cha worden de beginselen van ball room dance bijgebracht. Ieder danst zonder
partner hetgeen voor menigeen de drempel om deel te nemen aan deze beweeglessen
laag maakt. Tot nu toe zijn er een dertigtal dansers in beweging gekomen. Deze activiteit
heeft veel nieuwe bezoekers naar het Centrum getrokken.

achter het MOC, is met succes samenwerking gezocht met de Turkse Moskee, met de
direct omwonenden en met een aantal bevlogen natuurmensen. Periodiek vergadert de
tuincommissie om het tuinproject in de steigers te zetten. Buiten vier vrijwilligers van het
MOC zit ook een representant van het Haags milieucentrum in de commissie.

De kwantitatieve aspecten van de 2013 activiteiten zijn in het volgende overzicht te zien:
Activiteiten 2013

Vrijwilligers

Cliënten/bezoekers
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1.
2.
3.
4.
5.

Sociaal spreekuur
Nederlandse lessen
Computercursus
Voedselbank en koffie-inloop
Creatieve Bijeenkomst Vrouwentongen (CBV)
6. Naailessen**)
7. Potje Goud in de Keuken
8. Huiswerkbegeleiding
9. Fietsatelier
10. 2e hands kledingwinkel*)
11. Voorlichtingsbijeenkomsten Dokters
van de Wereld
12. Gezonde kookworkshop kids
13. Ontginning achtertuin
14. Ball room line dance**)
TOTAAL

Per week

Per jaar

6
15
2
12
4

4
160
8
200
20

50
390
60
450
60

3
4
4
4
4
4

12
n.v.t.
10
4
8
n.v.t.

16
160
14
4
24
420

7
18
2

25
5
12

75
n.v.t.
30
1.563

*) is voorlopig gestopt vanwege te weinig belangstelling.
**) activiteiten gestart in september
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Incidentele activiteiten:
 Mid-zomer BBQ voor vrijwilligers van het MOC. Het cursusjaar werd officieel afgesloten
met een zomer BBQ voor vrijwilligers en hun partners.


Sinterklaasfeest: In 2013 is Sinterklaas in hoogst eigen persoon langskomen. Hij werd
vergezeld door vijf Pieten. Een groot aantal kinderen kon hem een handje schudden. Alle
kinderen van de voedselbank kregen een presentje in het voedselpakket. Bij de organisatie van dit feest waren 5 studenten van International Institute of Social Studies (ISS) en
vier van onze vaste vrijwilligers betrokken.



Kerstdiner: Ook dit jaar werd het kerstdiner in opperste harmonie gezamenlijk bereid



Voorstellingen: De grote zaal van het MOC blijkt uitstekend geschikt te zijn voor het op-

door participerende vrijwilligers en hun partners (55 personen). Op informele wijze werden onderlinge contacten gelegd of hernieuwd. Een succesformule; voor herhaling vatbaar. Vele handen, maakten zo licht werk.
voeren van toneelstukken en andere culturele gebeurtenissen. In 2013 was er te zien:

o De musical ‘The other in me’ een initiatief van onze buren het Stagehuis werd in grote
zaal opgevoerd. Het was een groot succes. Alle dagen uitverkocht.
o Het indrukwekkende toneelstuk ‘De Omdenkers’, op de planken gebracht door het Jozef Wresinski Cultuurfonds, werd uitgevoerd in het MOC. Ook deze uitvoering had veel
belangstelling en waren beide uitvoeringsdata volledig uitverkocht.
Samenwerkingspartners 2013
Met enkele organisaties worden gezamelijk projecten gestart (zie onderstaand overzicht).
Daarnaast zijn een groot aantal van deze organisaties donateur voor het MOC.
Samenwerkingspartners MOC
GGD
Basisschool ’t Palet
Dailoog Haaglanden
Gezondheids dialoog
Hircos
MARA
Opbouwwerk Boog
Willebrord parochie

Bewonersorganisatie ‘De Paraplu’
Dokters van de Wereld
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Lucaskerk
Movisie
Paardenberg
WOP

Boog
Gemeente Den Haag
Haagse Maatschap
Maatschappelijk Steunsysteem
Okia
Stagehuis
Zebra

De volgende samenwerkingspartners zijn dusdanig belangrijk voor het MOC dat er apart
aandacht aan wordt besteed:
Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag hecht belang aan buurtactiviteiten gericht op wijkbewoners. Het
MOC wordt dan ook duidelijk geciteerd met haar activiteiten in de ‘Deal Schilderswijk’. Hierin
staat verwoord hoe de gemeente, de Schilderswijk nog altijd als een prioriteitsgebied ziet.
Het MOC heeft een goede relatie met de gemeente opgebouwd en kan hierdoor aandacht
vragen voor de positie van het MOC, de activiteiten en de bezoekers van het Centrum. De
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gemeente erkent de publieke buurtfunctie van het MOC. Er komen vanuit de gemeente duidelijke signalen dat ze het MOC in de komende jaren verder zal helpen te versterken.
Vermeldenswaardig is dat we een centrale gemeentelijke contactpersoon toegewezen hebben gekregen. Resultaat: korte lijnen, prettige samenwerking. Samen met de gemeente zijn
er plannen gemaakt tot het ontginnen van de achtertuin tot een moestuin voor de buurt.
Verder worden de mogelijkheden onderzocht om de gebouwen waar het MOC in ondergebracht is, te verduurzamen. Duurzaamheid is een van de speerpunten van het MOC. Het verduurzamen van het onderkomen van het MOC beoogt niet alleen reductie van vaste lasten;
het Centrum zal ook een educatief karakter krijgen op het vlak van duurzaamheid.
In het kader van het Buurthuis van de Toekomst, heeft de gemeente ook een substantiële
bijdrage geleverd aan de toekomstige verbouwing van de huidige keuken naar een professionele keuken. Een sociaal restaurant voor de buurt is het uiteindelijke doel. Het restaurant
zal ook stageplekken leveren.
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)
Ook de GGD heeft het MOC ontdekt, immers armoede en gezonde levensstijl leven vaak op
gespannen voet met elkaar. Cliënten van de voedselbank hebben een verhoogde kans ziektes als diabetes, hoge bloeddruk, obesitas of hartklachten. Men is dan ook zeer geholpen om
ook in tijden van economische tegenspoed bewust gemaakt te worden van de mogelijkheden
van gezonde levensstijl. Zes diëtistes van de GGD gaven vanaf november kookworkshops
aan kinderen van de klanten van de voedselbank. De focus lag op gezonde voeding en smalle beurs. Ook volwassenen kregen voorlichting over een gezonde leefstijl. Deze samenwerking met de GGD wordt in 2014 gecontinueerd.
Dialoog Haaglanden:
Dialoog Haaglanden (Moslim Maatschappelijke Activerings werkers) is een gewaardeerde
samenwerkingspartner geworden. De aanleiding daarvan een negatieve. In de periode van
de feestdagen (december/januari) was het MOC doelwit van agressie: het uit de sponning
trappen van de voordeur en het ingooien van meerdere ruiten waren daar voorbeelden van.
Samen met Dialoog Haaglanden zijn er met buurtbewoners en naburige organisaties bijeenkomsten belegd om te spreken over veiligheid in de buurt. Ook gemeente en politie waren
partijen in deze discussie. De samenwerking met Dialoog Haaglanden heeft zeker bijgedragen tot het tot elkaar brengen van Schilderswijk bewoners en partijen met een religieuze
achtergrond (moslims en anderen).
[Nota bene: resultaat van de bijeenkomsten is het besef dat het MOC meer transparant moet
worden. Dit moet zowel letterlijk als figuurlijk worden opgevat. Onze pui dient een vriendelijker en opener uitstraling te krijgen; bovendien moeten we nog bewuster streven naar het
ontwikkelen van activiteiten in samenwerking van buurtbewoners].
Movisie:
In deze nieuwe samenwerking begeleidt Movisie het MOC in het activeren van het bedrijfsleven tot het leveren van materiële of immateriële ondersteuning aan het MOC. Daarnaast zijn
er afspraken gemaakt om het MOC deel te laten nemen aan een landelijk uit te rollen proeftuin ter maatschappelijke activering van voedselbankgebruikers.
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Stadsstichting Vliethaghe:
De voor de positionering van het MOC belangrijkste ontwikkeling is de samenwerking met de
Stadsstichting Vliethaghe. Het MOC is ontstaan vanuit de R.K Willibrordparochie. Door de
aanstaande fusie van deze parochie met vier andere Haagse parochies was de toekomst van
het MOC onzeker. Nu is gekozen voor een traject waarin het MOC tot zelfstandig centrum
groeit, waarin wordt samengewerkt met de diaconie van de RK parochies in Den Haag. Het
RKWO en het bisdom Rotterdam zijn bereid deze ontwikkeling de komende 5 jaar voor een
aanzienlijk deel te faciliteren.
Donerende organisaties
In 2013 kreeg het MOC financiële steun van verscheidene fondsen. We zijn hen erg erkentelijk. Zonder hun steun zou het MOC haar werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.
Donerende organisaties MOC
Anton Jurgensfonds
Cordaid
DCI
Fonds 1818
Gemeente Den Haag
Groene Kruisfonds
Haella Fonds
KVGV
Oranje Fonds
PIN
RKWO
SKAN

www.antonjurgensfonds.nl
www.cordaid.org/nl/
www.bisdomrotterdam.nl
www.fonds1818.nl
www.denhaag.nl
www.haagsgroenekruisfonds.nl/
www.haella.nl
www.oranjefonds.nl
www.knr.nl/pin/
www.rdci.nl
www.skanfonds.nl

Conclusie
Uit bovenstaande verslag blijkt dat het MOC haar relaties heeft uitgebreid en versterkt. De
gemeente Den Haag heeft belangrijke financiële en personele ondersteuning geboden in is in
2013 een belangrijke samenwerkingspartner geworden. Het MOC biedt voor de gemeente
een ‘good practice’ van particulier initiatief en is officieus een van de ‘Buurthuizen van de
toekomst’.
Vastgesteld te Den Haag op 15 april 2014 door Ad van der Helm, voorzitter Dr. Ariensstichting
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ORGANISATIE MULTICULTUREEL ONTMOETINGS CENTRUM
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Manager *)
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Nederlandse
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lessen
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computer
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Schuldhulp

begeleiding

bijeenkomsten

verlening

Fietsen

Mantelzorg

atelier

bijeenkomsten

Potje goud in
de keuken

*) begeleidingscommissie

Multicultureel
Ontmoeting
Centrum
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Land van Geboorte leerlingen
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Bulgarije
China
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Filipijnen
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Ghana
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