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In memoriam meneer Fransen 

In 2020 is een bijzondere bewoner van de 
Nancy Zeelenbergflat overleden. Meneer 
Fransen overleed aan de gevolgen van kanker. 
KOCO heeft meneer Fransen in de laatste fase 
van zijn leven begeleid. Wij denken met warme 
herinneringen terug aan hem. Meneer Fransen 
is 82 jaar geworden. Wij missen hem nog altijd.  
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1. Verslag van het bestuur 
 
Stichting KOCO Rotterdam (hierna KOCO) is in 2018 opgericht om de leefbaarheid in de wijk 
Carnisse in Rotterdam-Zuid te vergroten en eenzaamheid onder oudere bewoners van de 
Nancy Zeelenbergflat aan de Bevelandsestraat tegen te gaan. Daarvoor is KOCO de 
samenwerking aangegaan met sociaal ondernemer Salim Elfassi, een bevlogen ondernemer 
met een groot hart voor Rotterdam-Zuid en de oudere bewoners in het bijzonder. In dit 
jaarverslag wordt toelichting gegeven bij de activiteiten die in 2020 zijn ondernomen om 
uitvoering te geven aan de visie en missie van KOCO.1 
 
Het afgelopen jaar stond voor KOCO, net als voor de rest van Nederland, in het teken van de 
coronapandemie. Relatief kort na de opening van het restaurant gingen de deuren op last 
van de landelijk aangekondigde maatregelen ter verspreiding van het virus dicht voor 
bewoners van de flat en omwonenden. Veel van de succesvolle activiteiten die in 2019 
werden opgestart (zoals de maandelijkse bingo, de spelletjesmiddag en de verschillende 
uitjes) konden tijdens de lockdown niet doorgaan.  
 
Dat de deuren van het restaurant gesloten waren, betekende niet dat de werkzaamheden 
van KOCO stopten. Integendeel: de coronapandemie maakte eens te meer duidelijk hoe 
belangrijk het werk van KOCO is voor mensen zonder sociaal netwerk om op terug te vallen. 
Stoppen met de zorg voor eenzame ouderen en voor de buurt was voor Salim dan ook geen 
optie, maar de lockdown vormde uiteraard een uitdaging.  
 
Salim heeft zich samen met de vrijwilligers van KOCO afgelopen jaar gericht op de meest 
noodzakelijke zorg (zoals het aanbieden van maaltijden en begeleiding bij medische 
afspraken) en het verduurzamen van de samenwerking met belangrijke partners, in het 
bijzonder met de gemeente Rotterdam. Daarnaast werden er waar dat mogelijk was en met 
in acht neming van de geldende coronamaatregelen ad-hoc activiteiten georganiseerd. Alles 
om ouderen uit hun isolement te houden in deze uitdagende periode. 
 
De gemeente Rotterdam is afgelopen jaar een betrouwbare partner van KOCO geworden. 
Toen Carnisse in 2020 onderaan de Rotterdamse veiligheidsmonitor bungelde heeft 
burgemeester Aboutaleb besloten een deel van zijn werkweek in Carnisse door te brengen. 
We zijn er trots op dat Aboutaleb voor KOCO heeft gekozen als zijn uitvalsbasis. Door de 
samenwerking met de burgemeester en de gemeente zijn een aantal ambities die KOCO 
voor 2020 had, bijvoorbeeld het aanhalen van contacten met mensen uit Midden- en Oost-
Europa, door de gemeente overgenomen. Ook werd in KOCO het eerste leerpraktijkcentrum 

                                                
1 Zie hiervoor https://kocorotterdam.nl/wat-doen-we/ 
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van Rotterdam gevestigd waarmee vervolg werd gegeven aan de inspanningen uit 2019 om 
mensen uit de bijstand te begeleiden naar betaald werk. 
 
KOCO streeft ernaar een veilige haven zijn voor mensen die door verschillende 
omstandigheden nergens anders terecht kunnen. We zijn ontzettend trots dat het Salim 
gelukt is om juist in coronatijd die functie te blijven vervullen. Daarnaast heeft KOCO zich 
verder kunnen ontwikkelen als een betrouwbare partner in de wijk, voor bewoners, buurt- 
en welzijnsorganisaties, politie, en de gemeente Rotterdam.    
 
In dit jaarverslag beschrijven we in meer detail wat we afgelopen jaar hebben gedaan en wat 
er volgend jaar anders, beter of meer gedaan moet worden. Daarbij hoort dat we op basis 
van de ervaringen de afgelopen twee jaar, onze visie hier en daar aanpassen. Het zorgen 
voor een thuisgevoel en het bestrijden van eenzaamheid blijven de belangrijkste pijlers van 
onze visie. Daarnaast wordt in dit verslag toegelicht hoe er op basis van de behoeften van 
bewoners en omwonenden van de Nancy Zeelenbergflat, gewerkt wordt aan de 
ontwikkeling van twee nieuwe pijlers: ‘kansen bieden en kansen pakken’ en ‘zorg en welzijn’.  
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2. Verslag van 2020 
 

2.1. Visie 
 
Stichting KOCO Rotterdam is opgericht om de leefbaarheid in de wijk Carnisse te vergroten. 
‘Leefbaarheid’ is een breed begrip. In onze visie uit 2019 maakten we dit begrip concreet aan 
de hand van vier pijlers: thuisgevoel, inclusiviteit, eenzaamheid verminderen en 
maatschappelijke meerwaarde.  
 
In dit verslag is de pijler ‘inclusie’ komen te vervallen. Niet omdat we inclusie (in de zin: 
iedereen is welkom en/of iedereen doet mee) niet belangrijk vinden, maar omdat het 
afgelopen jaar duidelijk werd dat inclusiviteit een uitgangspunt is bij het werken van KOCO. 
Inclusiviteit is niet iets waar we aan werken of naar streven, het is een realiteit waar we mee 
werken.  
 
In plaats van inclusie hebben we gekozen voor de pijler ‘Kansen bieden en kansen pakken’: 
bij KOCO kan en mag iedereen meedoen. Ook de mensen die het soms lastig vinden om mee 
te draaien op de arbeidsmarkt of door omstandigheden op afstand van de arbeidsmarkt zijn 
komen te staan. Tegelijkertijd zeggen we tegen deze mensen: ‘doe ertoe!’. We bieden ze een 
kans, en bieden ze de ondersteuning om deze te kunnen pakken. In 2020 hebben we 
gewerkt met vrijwilligers uit de flat en de wijk, met mensen uit de bijstand en met stagiaires. 
Bij KOCO ontvangen we ze met open armen, kijken we naar hun potentie en proberen we ze, 
waar mogelijk, door te laten stromen naar betaald werk of andere projecten van de 
gemeente.   
 

2.2. Activiteiten 
 

Door de coronapandemie werd het aanbod aan activiteiten beperkt. De behoefte aan 
activiteiten nam daarmee niet af. Daar waar dat mogelijk was, en met in acht neming van de 
geldende maatregelen zijn daarom ad-hoc activiteiten georganiseerd die hieronder per pijler 
worden opgenomen. Sommige activiteiten passen onder meerdere pijlers. Om het overzicht 
te behouden worden alle activiteiten maar een keer beschreven.  
 
Pijler 1: Thuisgevoel 
In een wereld waar van alles verandert en informatie over deze veranderingen in ongekende 
snelheid en hoeveelheid op ons afkomt, is het prettig om een omgeving te hebben waar je 
van op aan kan: dichtbij, toegankelijk, en veilig. Het restaurant van KOCO is zo’n plek.  
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Het restaurant 
Het restaurant van KOCO is de huiskamer van de Nancy Zeelenbergflat. Ouderen en andere 
bewoners van de flat kunnen hier de hele dag terecht voor een kop koffie, een praatje of een 
maaltijd. Het restaurant van KOCO is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 uur 
tot 18.30 uur. Iedereen is welkom om er een drankje te komen drinken of een hapje te 
komen eten. Elke avond serveert KOCO een dagmaaltijd. Ook kan er een maaltijd á la carte 
worden besteld. KOCO trekt bezoekers uit de wijk, uit het wooncomplex en medewerkers 
van organisaties die actief zijn in de wijk. Het aantal bezoekers varieert van tien tot veertig 
bezoekers per dag. 
 
Pijler 2: Kansen bieden en kansen pakken 
De pijler ‘kansen bieden en kansen pakken’ richt zich op het stimuleren van participatie. We 
doen ons best om mensen uit de wijk (en daarbuiten) die moeite hebben met het uitvoeren 
van (on)betaald werk, de gelegenheid te geven om een steentje bij te dragen op hun eigen 
manier. We bieden ze een werkplek en ondersteuning in de vorm van coaching en scholing. 
Door ons te richten op hun krachten in plaats van op mogelijke tekortkomingen, krijgen 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij KOCO de ruimte om ertoe te doen. 
 
Het Leerpraktijkcentrum Carnisse 
In september 2020 is in samenwerking met de gemeente en Woonbron bij KOCO het eerste 
leerpraktijkcentrum van Rotterdam opgestart: Leerpraktijkcentrum Carnisse. Mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt doen in de keuken, tuin, schoonmaak en receptie van KOCO 
ervaring op en worden via een passend traject voorbereid op een terugkeer naar de 
arbeidsmarkt, of indien dat niet mogelijk is, naar andere trajecten van de gemeente. Vanuit 
KOCO wordt dit traject begeleidt door Henifa Yildiz.  
 
In het leerpraktijkcentrum krijgt elke deelnemer een passend traject aangeboden, waarbij er 
goed wordt gekeken naar de wensen van de deelnemers. Deelnemers worden getraind in 
vaardigheden die nodig zijn bij het vinden van een betaalde baan. Soms is er een cursus of 
opleiding nodig. Via het instrumentenhuis van de gemeente kunnen deelnemers aanspraak 
doen op bijvoorbeeld een scholingsvoucher, laptop of fiets. Het traject duurt maximaal één 
jaar met een eventuele uitloop van drie maanden. Wanneer de deelnemers aan het werk 
gaan worden zij nog een aantal maanden begeleid. 
 
In 2020 zijn er 14 deelnemers gestart. Aan het einde van het jaar waren er nog geen 
deelnemers uitgestroomd.  
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Uitgelicht 
Olcay Karabulut (53) is een van de deelnemers van Leerpraktijkcentrum Carnisse. Ze heeft al 
meer dan 20 jaar niet meer gewerkt. Ze wil heel graag, maar zonder opleiding en met 
beperkte vaardigheid in de Nederlandse taal, lukte het niet om aan een baan te komen. “Ik 
wilde heel graag naar school, maar moest op jonge leeftijd al voor mijn oma en ons gezin 
zorgen. Ik werd van school gehaald. Dat vind ik wel jammer. Maar misschien kan ik toch nog 
een opleiding doen. Ik ben in ieder geval blij dat ik nu lekker bezig ben en onder de mensen 
ben. Dan voel je je toch niet meer zo alleen en heb je ook wat te doen. Dat is wel belangrijk, 
want van alleen thuis zitten word je niet blij.” 
 

 
 
 
Begeleiding van een stagiair met beperking op de maandag en vrijdag (i.s.m. Praktijkcollege) 
In 2020 liep Shurina (16 jaar) stage bij KOCO. Hieronder is een deel van haar verslag van haar 
stage bij KOCO opgenomen. 
 
“Ik loop sinds dit schooljaar stage. Mijn taken zijn schoonmaken op bepaalde plekken zoals 
de kinderkamer en de wc. Daarna kijk ik of de was is gedaan. In de keuken help ik met koken, 
ik heb zelf ook al een paar keer cake gemaakt en het is heel leuk om te doen. Verder 
assisteer ik in alle werkzaamheden in de keuken.  
 
Ik vind de collega’s met wie ik werk in de keuken heel gezellig. Ik speel af en toe rummikub 
met 2 bewoners het is heel leuk om te rummikub spelen. Dit is ook belangrijk om te doen 
want uiteindelijk is het goed voor de bewoners om niet eenzaam te zijn.  
 
KOCO is een fijne plek om stage te lopen want ik heb daar veel geleerd. Mijn stagebegeleider 
heeft mij goed begeleid. Ik heb fijne collega’s. Ik vind horeca leuk maar ik wil volgend jaar 
overstappen naar zorg want ik wil daar veder mee gaan.” 
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Pijler 3: Eenzaamheid verminderen 
Er is veel eenzaamheid onder de bewoners van Carnisse. Het verminderen van eenzaamheid, 
in het bijzonder onder oudere bewoners van de flat, was en blijft een van de belangrijkste 
pijlers van KOCO. Bij eenzaamheid komt veel kijken. Mensen die eenzaam zijn hebben niet 
alleen behoefte aan een praatje zo af en toe, ze hebben behoefte aan duurzaam en 
betekenisvol contact. Het is voor Salim en de vrijwilligers van KOCO hun dagelijkse werk.  
 
Een groot aantal succesvolle activiteiten die in 2019 waren gestart, zoals de dans- en 
muziekmiddag voor senioren op dinsdagmiddag en de kinderactiviteiten op de 
woensdagmiddag, konden na maart 2020 vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. 
Ook konden uitjes die vorig jaar georganiseerd werden (zoals naar de dierentuin of naar het 
strand) niet doorgaan. Gelukkig waren er ook tijden dat er door versoepelingen iets meer 
mogelijk was. Er werden dan ad hoc activiteiten voor bewoners georganiseerd, altijd met 
inachtneming van de geldende coronaregels.  
 
Bloemschikken 
In samenwerking met stichting DOCK, Coalitie Erbij en Trevvel heeft KOCO in maart 2020 een 
middagje bloemschikken georganiseerd voor bewoners uit de wijk Carnisse. Met gezellige 
oud-Hollandse liedjes op de achtergrond, koffie, thee en een lekker gebakje hebben de 
bewoners een gezellige middag met elkaar beleefd. De bloemstukken werden gegeven aan 
eenzame ouderen. Tijdens deze activiteit deden 30 deelnemers mee. 
 
Paasstukjes en wenskaart met persoonlijke boodschap 
In samenwerking met DOCK heeft KOCO 100 paasstukjes en wenskaarten uitgedeeld aan 
kwetsbare ouderen in de Nancy Zeelebergflat en in de wijk Carnisse. De wenskaarten zijn 
gemaakt door een Poolse bewoonster uit de wijk die in dit verslag liever niet bij naam 
genoemd wil worden. Vrijwilligers van KOCO schreven een persoonlijke boodschap om de 
meest kwetsbaren een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Vanwege de 
coronapandemie kwam een groot deel van de bewoners hun huis niet meer uit. 
 
Zomer Bingo 
Waar KOCO het grootste deel van het jaar haar activiteiten moest staken, kon er in de zomer 
van 2020 wat meer. Mensen mistten vooral de maandelijkse bingo. In samenwerking met de 
gemeente Rotterdam en DOCK hebben wij in de zomer weer een bingo georganiseerd. Iets 
anders dan voorheen, maar nog altijd even gezellig. Op gepaste afstand en met lekker eten 
en drinken hebben zo’n 35 bewoners uit de wijk deelgenomen aan de bingo.  
 
Verjaardagen van bewoners 
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Het vieren van verjaardagen was tijden de coronapandemie geen vanzelfsprekendheid. 
Zeker niet voor mensen die geen sociale omgeving hebben. Daarom organiseerde KOCO de 
verjaardagen voor de mensen die het restaurant en onze activiteiten regelmatig bezoeken. 
Tijdens verjaardagen werd er een taart gebakken, nodigden we mensen uit en werd er voor 
kleine cadeautjes gezorgd. Onder het genot van een drankje en taartje maakten we er een 
gezellig middag van.  
 
2020 was een bijzonder jaar, want een van de bewoners uit de flat is 100 jaar geworden. 
Helaas kon dit niet groots worden gevierd, maar bijzonder was het zeker. De vele bloemen 
die Neeltje van Driel ontving van onder andere burgemeester Aboutaleb en de commissaris 
van de koning kleurden haar hele huis. 
 
Pannenkoekenmiddag 
Ook ouderen zijn dol op pannenkoeken. Ook in 2020 organiseerde KOCO samen met 
stichting DOCK een pannenkoekenmiddag. Het was een gezellige middag. En ook Doris kwam 
even langs om wat liedjes te zingen. Tijdens deze activiteit hebben 30 bezoekers kunnen 
genieten van een gezellig middag. Ambtenaren van Stadtoezicht en de politie kwamen ook 
nog even langs om een pannenkoekje mee te pikken.  
 
Kerst 
Tijdens de kerstperiode was het even spannend. Wat kan en mag er nog? Gezien de 
verscherpte maatregelen konden we het jaarlijkse kerstdiner niet groots opzetten. Wij 
hebben ervoor gekozen om de bezoekers op te splitsen in drie groepen. Twee kerstdiners en 
een kerstbrunch. Hiernaast heeft KOCO 100 maaltijden in de wijk uitgedeeld aan bewoners 
met een kleine beurs, zoals daklozen en arbeidsmigranten uit Polen en Bulgarije. In totaal 
hebben vrijwilligers van KOCO 170 maaltijden bereid voor verschillende kwetsbare groepen 
uit de wijk. De maaltijden zijn gefinancierd door Woonbron en de gemeente. 
 
Pijler 4: Maatschappelijke meerwaarde 
Werk en bezig zijn gaan samen met fysieke en mentale gezondheid. De activiteiten die KOCO 
Rotterdam in de flat onderneemt dragen bij aan het gevoel dat bewoners van de flat en de 
wijk ertoe doen. Tegelijkertijd vraagt KOCO Rotterdam van bewoners en omwonenden: ‘doe 
ertoe’. We geven bewoners en omwonenden de gelegenheid om hun eigen activiteiten 
(samen) vorm te geven en/of uit te voeren.   
 
Ten opzichte van 2019, en ondanks corona, zetten meer mensen zich in 2020 op vrijwillige 
basis in voor KOCO. Daar zijn we heel blij mee. In 2020 zetten zes vrijwilligers (Chahrazad, 
Manuela, Atta, Tina, Reza en Eduardo) zich in om de keuken van KOCO draaiende te houden. 
Hun activiteiten liepen uiteen van koken, bakken, ondersteuning in de keuken (snijden, 
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schoonmaken), eten uitserveren, afwassen, glas wegbrengen, schoonmaak en inkoop. Atta 
verzorgde naast de afwas ook de planten in het restaurant.  
 
Net als in 2019, organiseerde Gerard in 2020, voor zover dat mogelijk was i.v.m. corona, de 
koffietafel bij KOCO. De koffietafel vond dagelijks plaats van 09.00 tot 10.00. Zowel 
bewoners uit de flat als uit de wijk namen aan de koffietafel deel. De koffietafel is een vaste 
activiteit in het restaurant die bijdraagt aan het thuisgevoel.  
 
Er waren in 2020 ook drie vrijwilligers (Nico, Ina en Reza) die zich inzetten voor het 
onderhoud en de renovatie van de tuin achter het complex. Ze gaven de planten water, 
zorgden voor het onderhoud van het meubilair en hielden de tuin schoon. Naast het werk in 
de keuken en de tuin, was Reza op de woensdagmiddagen te vinden achter de balie van de 
Nancy Zeelenbergflat. 
 
Henifa Yildiz besteedde naast haar werkzaamheden als begeleider van deelnemers van het 
leerpraktijkcentrum veel tijd in het restaurant. Ze speelde spelletjes met de oudere 
bewoners uit de flat; assisteerde bij activiteiten en was allrounder in het restaurant.  
 
Voor hun inzet zijn we Chahrazad, Manuela, Atta, Tina, Reza, Eduardo, Gerard, Nico, Ina, 
Reza en Henifa zeer dankbaar. 
 

3. Ambities voor 2021 
 

3.1. Visie  
 
Ondanks de coronapandemie kijken we terug op een succesvol jaar, in de hoop dat in 2021 
de activiteiten (deels) hervat kunnen worden en de samenwerking met onze partners verder 
verduurzaamd kan worden. Hieronder wordt per pijler benoemd, hoe we in 2021 verder 
hopen te werken aan het vergroten van de leefbaarheid in Carnisse, in het bijzonder aan de 
leefbaarheid in en om de Nancy Zeelenbergflat. 
 
Op basis van de behoeften van de ouderen in de flat, werkten we in 2020 aan de 
voorbereiding van initiatieven om de dagelijkse (medische) zorg voor ouderen duurzaam 
toegankelijk te maken. Op basis van de behoeften van de bewoners en de initiatieven daar 
omheen, werken we voor de toekomst aan een nieuwe pijler rondom ‘zorg en welzijn’.  
 
Ambities rondom de pijler ‘Maatschappelijke meerwaarde’ overlappen met de nieuwe pijler 
‘Kansen bieden en kansen pakken’ en zijn daaronder opgenomen.  



12 

 

 

 
Thuisgevoel 
Het restaurant en de keuken vormen de basis voor het thuisgevoel dat KOCO bewoners en 
omwonenden van de Nancy Zeelenbergflat biedt. Afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. 
corona hopen we het restaurant in 2021 uiteraard het gehele jaar geopend te kunnen 
houden. Het restaurant blijft daarmee ook in 2021 een vertrouwde plek voor mensen om 
elkaar te ontmoeten, gezond te eten, en samen activiteiten te ondernemen. 
 
Door de groei van het aantal vrijwilligers en de komst van het Leerpraktijkcentrum is het 
mogelijk om de capaciteit van het restaurant uit te breiden. Het is onze wens voor 2021 om 
nog meer mensen uit de flat en de wijk te bereiken en van gezonde maaltijden te voorzien. 
KOCO richt zich hierbij primair op het bereiken van meer ouderen. Onder de nieuwe pijler 
‘Zorg en Welzijn’ (hieronder) wordt beschreven hoe KOCO werkt aan het bereiken van meer 
ouderen. 
 
Renovatie van de Keuken 
Bij het uitbreiden van de capaciteit van de keuken en het restaurant hoort een professionele 
keuken met goed werkende apparatuur. De keuken van KOCO is op dit moment verouderd 
en verschillende apparaten, inclusief de koeling, laten het regelmatig afweten. Voor 2021 is 
het een grote wens van KOCO om de keuken te renoveren. De kosten voor de renovatie van 
de keuken moeten extern worden geworven. Daarvoor wordt naar partners gezocht.   
 
Aquarium 
Een van de bewoners van de flat heeft aangegeven dat hij het leuk zou vinden als er in het 
restaurant ruimte zou kunnen worden gemaakt voor een aquarium. … heeft vroeger zelf een 
aquarium gehad en weet veel over de verzorging van verschillende soorten vissen, planten 
en het onderhoud van een aquarium. Naast …, hebben verschillende mensen in de flat 
aangegeven een bijdrage te willen leveren aan de aanschaf en het onderhoud van het 
aquarium. Gezien het enthousiasme van bewoners lijkt de aanschaf van een aquarium in 
2021 ons een voor de hand liggende investering die kan bijdragen aan het thuisgevoel van 
bewoners.  
 
Tuin 
Achter de Nancy Zeelenbergflat ligt een prachtige tuin die op dit moment verwilderd is. Het 
meubilair is verouderd. Om bewoners de gelegenheid te geven om van de tuin te genieten is 
een plan opgesteld om de tuin te renoveren. Onderdeel van dit plan is de inrichting van een 
moestuin. Verschillende bewoners hebben zich gemeld om deze moestuin te onderhouden.  
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Er zijn inmiddels verschillende partijen (waaronder Woonbron en de gemeente) bereid 
gevonden om in de aanpak van de tuin te investeren. In het voorjaar van 2021 zal met de 
renovatie van de tuin gestart worden.   
 
Eenzaamheid verminderen 
Eenzaamheid verminderen onder bewoners en omwonenden van de Nancy Zeelenbergflat is 
en blijft een belangrijke doelstelling van KOCO. Ook in 2021. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen, en met in acht neming van alle geldende voorschriften, wordt gekeken hoe 
de activiteiten die in 2019 werden opgezet weer zo spoedig mogelijk opgepakt kunnen 
worden. Hierbij ligt de nadruk op wekelijks of maandelijks terugkerende activiteiten, maar 
ook wordt gekeken of het weer mogelijk is om uitjes te organiseren met ouderen.  
 
Naast het organiseren van activiteiten breidt KOCO in 2021 ook de aandacht uit voor 
individuele bewoners. Tijdens de sluiting van het restaurant in 2020 hield Salim contact met 
de bewoners en constateerde dat hun situatie verslechterde. Naast het rondbrengen van 
maaltijden werd, uit nood geboren, in de loop van 2020 de aandacht voor individuele 
bewoners vergroot. In 2021 wordt deze aandacht voortgezet. Dit kan zijn door het afleggen 
van een bezoekje bij ouderen thuis (door Salim), het thuisbrengen van een maaltijd, door het 
vieren van een verjaardag of door iemand om een andere reden eens in het zonnetje te 
zetten.  
 
Zorg en Welzijn 
Bij eenzaamheid komt veel kijken. Niet alleen ontbreekt het ouderen aan duurzaam en 
betekenisvol contact, de oudere bewoners van de Nancy Zeelenbergflat ontbreekt het aan 
de meest basale zorg: iemand die hen helpt met wassen, aankleden en opruimen, maar ook 
iemand die met hen meegaat als ze naar de tandarts moeten, of naar de huisarts. Bewoners 
raken ook met enige regelmaat hun sleutels kwijt. Waar moet je heen als je niemand hebt 
die een reservesleutel voor je bewaart?  
 
Om tegemoet te komen aan de behoeften van ouderen wordt in 2021 gewerkt aan de 
ontwikkeling van de pijler ‘Zorg en Welzijn’. Een belangrijke reden om zorg en welzijn een 
aparte doelstelling te maken binnen KOCO is de omvang van de behoefte. Het is voor Salim 
en de vrijwilligers niet mogelijk om alle verzoeken in hun richting op te pakken. Professionele 
ondersteuning is nodig.  
 
Preventieve dagbesteding i.s.m. gemeente Rotterdam 
In samenwerking met de gemeente wordt er gewerkt aan het opzetten van preventieve 
dagbesteding. Ondanks de inspanningen van KOCO blijven nog veel bewoners van de Nancy 
Zeelenbergflat buiten beeld. Het doel van dit traject is om meer bewoners van de flat te 
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bereiken en het zorg- en activiteitenaanbod in de flat beter te laten aansluiten bij hun 
wensen.  
 
Zorgaanbod i.s.m. Zorgimpuls 
Naast dagbesteding is er behoefte aan laagdrempelige medische zorg en ondersteuning. Een 
medewerker van Zorgimpuls onderzoekt op dit moment hoe het zorgaanbod in de flat het 
best ingericht kan worden. Voor het leveren van zorg zijn we op zoek naar een geschikte 
partner. Verkennende gesprekken hiervoor zullen in 2021 gevoerd worden.  
 
Kansen bieden en kansen pakken 
Werken en bezig zijn dragen bij aan fysieke en mentale gezondheid. Daar geloven we bij 
KOCO in. In 2020 hebben we gezien dat bewoners en deelnemers aan het 
leerpraktijkcentrum ook graag bezig willen zijn. Ze zetten zich in voor klusjes die zij belangrijk 
vinden, en waar ze plezier aan ontlenen, op een manier die bij ze past. Daar is ruimte voor 
bij KOCO.  
 
Maatschappelijke meerwaarde 
In 2021 willen we ruimte blijven bieden aan de participatie van bewoners en omwonenden. 
Vrijwilligers uit de flat of uit de buurt melden zich vaak op eigen initiatief. Zonder hen iets 
concreets te bieden, pakken ze de mogelijkheid aan om iets te betekenen voor de buurt. 
Daar ze we blij mee. In 2021 laten we de mogelijkheid om op eigen initiatief iets te 
ondernemen in/ voor KOCO of de buurt in stand. Ook verandert er niets aan de vrije 
invulling die vrijwilligers aan hun inzet geven.  
 
Het leerpraktijkcentrum 
Het leerpraktijkcentrum zorgt ervoor dat er ook vrijwilligers van buiten de wijk bij KOCO 
komen. Om verschillende redenen lukt het deze mensen soms niet om aansluiting te vinden 
bij de arbeidsmarkt. Onze ervaring is dat veel onze vrijwilligers wel willen werken, maar de 
problemen waar ze mee te kampen hebben zijn vaak meervoudig en complex. Adequate 
begeleiding is om die reden belangrijk, maar ook intensief. In 2021 is het de intentie van 
zowel de gemeente als KOCO om het leerpraktijkcentrum bij KOCO voort te zetten. Hierover 
worden nog gesprekken gevoerd.  
 

3.2. Activiteiten  
 
Vanwege corona heeft KOCO in 2020 veel van de structurele activiteiten moeten afgelasten. 
Waar de maatregelen m.b.t. het indammen van de coronapandemie dat mogelijk maakte, 
werden er ad-hoc activiteiten georganiseerd. Het is onze hoop dat er in 2021 weer meer 
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mogelijk is. Onderstaande voorgenomen activiteiten zijn onder voorbehoud van 
ontwikkelingen omtrent het coronavirus. 
 
Structurele activiteiten  
In 2021 zal geprobeerd worden, voor zover mogelijk, de structurele activiteiten zoals de 
spelletjesmiddag, de bingo en de pannenkoekenmiddag weer op te zetten. Uiteraard zal er 
ook in 2021 voor maaltijden gezorgd worden tijdens de feestdagen. Tot slot wordt er een 
verjaardagskalender opgehangen zodat de verjaardagen van bewoners niet worden 
vergeten.  
 
Ad hoc activiteiten 
Naast structurele activiteiten ligt de nadruk vooralsnog op de meer ad-hoc activiteiten. Het 
is niet mogelijk om deze activiteiten hier al te benoemen, maar voor 2021 staan o.a. in de 
planning een zomerbingo en een ‘Rotterdams feessie’ (de opvolger van de Rotterdamse 
Kroeg). Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor een feestelijke opening van de 
tuin in het najaar. 
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5.  Bestuur 
 
Het bestuur bestaat uit onderstaande personen: 
 
Voorzitter:   Gert-Jan ’t Hart (sinds december 2019) 
Penningmeester: Arnout den Bakker (sinds juli 2018) 
Secretaris:   Jacomijne Prins (sinds juli 2018) 
 
Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Bestuursleden zijn 
benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn na hun termijn herkiesbaar.  
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6.  Jaarrekening 
 
Winst & Verlies 2020 2019 
Inkomsten   
Inkomsten uit subsidies   €                 76.367  
Omzet horeca   €                        24  
Overige inkomsten  €                       25   €                      292  
Omzet huur  €                19.583   
Totale inkomsten  €                19.607   €                 76.683  

   
Bestedingen   
Vrijwilligersvergoedingen  €                  6.420   €                        -    
Inkoop horeca  €                19.961   €                 10.279  
Kosten huur en huisvesting  €                  6.675   €                   6.329  
Kosten internet/webhosting  €                     577   €                      488  
Kosten computer en software  €                       24   €                        48  
Kosten drukwerk  €                       -     €                      293  
Kosten administratie  €                     711   €                      878  
Kosten representatie  €                     300   €                        -    
Overige beheerkosten  €                       68   €                        75  
Afschrijvingskosten Bedrijfsinventaris  €                  1.713   €                   1.204  
Kosten bank  €                     116   €                        49  
Totale bestedingen  €                36.566   €                 19.643  
Resultaat  €             (16.958)  €                57.040  
 

Balans 2020 2019 
Activa   
Bunq Bank  €                36.817   €                 58.780  
Debiteuren  €                  9.075   
R/C Arnout den Bakker  €                     324   
Rekening te vorderen BTW  €                  2.955   €                   2.509  
Bedrijfsinventaris  €                  9.467   €                   8.114  
Totale activa  €                58.638   €                 69.403  

   
Passiva   
Crediteuren  €                  2.240   €                   1.855  
Rekening af te dragen BTW  €                  4.095   
Afschrijving bedrijfsinventaris  €                  2.969   €                   1.256  
Eigen Vermogen  €                49.334   €                 66.292  
Totale Passiva  €                58.638   €                 69.403  
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Toelichting Winst & verlies 
Het jaar 2020 laat een verlies zien van € 16.958. In 2020 hebben we, in tegenstelling tot 
2019, geen subsidie ontvangen. De in 2019 verkregen subsidie, verstrekt door VORM, was 
bedoeld om projecten en horeca-activiteiten van KOCO voor meerdere jaren te financieren. 
In tegenstelling tot vorig jaar heeft Kookcompagnons bijgedragen aan de huur voor het 
restaurant en overige ruimtes, die door KOCO gehuurd worden van Woonbron. Dit is terug 
te zien bij de ontvangsten (omzet huur). De grootste kostenposten in 2020 waren inkoop 
horeca, kosten voor huur en huisvesting en de vrijwilligersvergoedingen. Deze kosten waren 
nodig om de gewenste activiteiten, zoals vermeld in dit jaarverslag uit te kunnen voeren. De 
overige kosten zijn redelijk in lijn met het jaar 2019 en bestaan grotendeels uit vaste kosten, 
als afschrijvingskosten, internetkosten en administratiekosten.  
 
Toelichting op de balans 
De liquiditeit op de balansdatum 31 december 2020 is goed te noemen met een saldo van  
€ 36.817, terwijl voor € 9.075 aan debiteuren uitstaat. Aan crediteuren staat op de 
balansdatum nog een bedrag van € 2.240 uit.  
 
Het eigen vermogen is op de balansdatum 31 december positief te noemen met een saldo 
van € 49.334 na toekenning van het resultaat van dit boekjaar. Samenvattend is de 
solvabiliteit van de stichting positief te noemen.  


