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Wij gaan je missen Anja 

Anja Corandewal, altijd zo vrolijk en soms 
een beetje angstig. Maar bij KOCO voelde 
je je veilig. Bijzonder ben je wel, want je 
hebt het syndroom van Williams. Een van 
de kenmerken is dat deze mensen heel 
muzikaal zijn. En dat was je zeker. We 
hebben genoten van jouw zangtalent en je 
aanstekelijke lach. Je kwam iedere dag 
langs in ons restaurant. Van lekker eten 
hield je zeker. Van taartjes tot patat en 
zoete limonade. Niet altijd even gezond, 
maar we hebben afspraken gemaakt dat 
er ook gezond gegeten en gedronken 
moest worden. En daar hield je je aan tot 
de dag dat je viel en niet meer op je eigen 
benen kon staan. Door de val moest je 
verhuizen. Wij hopen dat alles goed met je 
is en missen je nog altijd.  
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Voorwoord van de voorzitter 
 

Vol trots kijk ik als voorzitter van stichting KOCO terug op het jaar 
2021. Dat klinkt wellicht wat vreemd, want 2021 was voor KOCO 
door coronamaatregelen een zeer uitdagend jaar. Door deze 
maatregelen konden veel van de voorgenomen activiteiten niet 
doorgaan. Echter door inventiviteit van Salim en in samenwerking 
met veel partners, waaronder in het bijzonder de gemeente 
Rotterdam en Woonbron, zijn in de perioden dat er mogelijkheden 

waren wel activiteiten georganiseerd. En gedurende het gehele jaar 2021 is Salim er met zijn 
mensen in geslaagd om 4 dagen in de week te zorgen voor de avondmaaltijd voor bewoners 
die dat wilden. 
 
Blij ben ik ook met het feit dat Woonbron stevig de norm stelt aan de bewoners van het 
complex. Je kunt deze aanpak scharen onder “schoon, heel en veilig”. Al jaren hanteert 
Woonbron hierover een helder beleid. Hetgeen in het uiterste geval ook leidt tot 
huisuitzettingen. In 2021 waren dit er zeker drie. Daarmee is nu wel de “harde kern” van 
overlastveroorzakers het complex uitgezet. Bewoners geven aan zich nu veiliger te voelen in 
hun flat. Een mooi resultaat van intensieve samenwerking tussen Woonbron, de politie, 
burgemeester en gemeente op dit vlak.  
 
In 2021 zijn grote stappen gezet in de verdere groei van KOCO. Zo is de binnentuin met de 
financiële steun van veel partners groots gerenoveerd. Is het eerste leerpraktijkcentrum 
(LPC) van de gemeente Rotterdam van start gegaan bij KOCO en is na een intensieve 
inventarisatie onder de bewoners van 60 jaar en ouder de preventieve dagbesteding in 
september begonnen.  
 
In dit jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten nog meer in 2021 zijn uitgevoerd door 
KOCO. Een bewonderingswaardige hoeveelheid, zeker gelet op al eerder benoemde 
beperkingen. Ik ben trots om als voorzitter een steentje aan dit succes te hebben 
bijgedragen. Nog trotser ben ik op het feit dat KOCO door de bewoners van de flat, steeds 
meer bewoners uit de wijk en door belangrijke partners als Woonbron, de gemeente 
Rotterdam, het projectbureau NPRZ, politie en handhaving en welzijnsinstelling DOCK wordt 
gezien als een stichting die er toe doet en zich echt gevestigd heeft als begrip in de wijk 
Carnisse. 
 
Gert-Jan ’t Hart 
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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 2021 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. Net als in 2020 was 2021 voor KOCO een jaar met vooral veel onzekerheid. 
Er kon weinig georganiseerd worden en in die periode waarin wel meer mogelijk was 
gebeurde alles met inachtneming van de voorwaarden. Waaronder de 1,5 meter afstand.  
 
Gelukkig kwam er in 2021 een vaccin. Kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen en niet of 
nauwelijks een sociale omgeving hadden werden geholpen met het maken van een afspraak 
voor hun vaccinatie en ook het vervoer daarnaartoe werd voor hen geregeld. Tevens heeft 
het restaurant van KOCO later in 2021 gediend als vaccinatielocatie. Mensen uit de Nancy 
Zeelenbergflat en uit de wijk konden zonder afspraak binnenlopen om zich te vaccineren. Dit 
omdat de wijk Carnisse qua percentage gevaccineerden ten opzichte van het landelijke 
gemiddelde, zeer laag scoorde.  
 
Veel van de succesvolle activiteiten, zoals de maandelijkse bingo, de spelletjesmiddag, 
gezamenlijke diners en de verschillende uitjes, konden tijdens de lockdowns niet doorgaan. 
Echter op die momenten in 2021 dat het wel mogelijk was, werden samenkomsten 
georganiseerd. 
 
Dat de deuren van het restaurant tijdens de lockdowns in 2021 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 die geen sociaal 
netwerk hebben 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 het team 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 

                                                
1 Zie hiervoor https://kocorotterdam.nl/wat-doen-we/ 
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bijzonder met de gemeente Rotterdam. Daarnaast werden er waar dat mogelijk was en met 
in achtneming van de geldende coronamaatregelen ad-hoc activiteiten georganiseerd. Alles 
om ouderen uit hun isolement te houden in deze uitdagende periode. 
 
De gemeente Rotterdam is het afgelopen jaar, net als voorgaande jaren, 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. Dit heeft hij in 2021 gecontinueerd. 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 2021 had, 
bijvoorbeeld het aanhalen van contacten met mensen uit Midden- en Oost-Europa, door de 
gemeente overgenomen. Ook werd in KOCO het eerste leerpraktijkcentrum van Rotterdam 
gevestigd waarmee vervolg werd gegeven aan de inspanningen uit de voorgaande twee 
jaren 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 ook dat we op 
basis van de ervaringen de afgelopen drie jaar, onze visie hier en daar aanpassen. Het zorgen 
voor een thuisgevoel en het bestrijden van eenzaamheid blijven de belangrijkste pijlers 
binnen 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 een nieuwe pijler: ‘kansen bieden en kansen pakken’. Voor 2022 zal een 
andere nieuwe pijler, namelijk ‘zorg en welzijn’, verder worden ontwikkeld.  
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2. Verslag van 2021 
 

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 onze grondhouding 
geworden. 
 
In plaats van inclusie hebben we in 2021 gekozen voor de pijler ‘Kansen bieden en kansen 
pakken’: bij KOCO kan en mag iedereen meedoen. Ook de mensen die het lastig vinden om 
mee te draaien op de arbeidsmarkt of door omstandigheden op afstand van de arbeidsmarkt  
staan. Tegelijkertijd zeggen we tegen deze mensen: ‘doe ertoe!’. We bieden ze een kans, en 
bieden ze de ondersteuning om deze kans te kunnen pakken. In 2021 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 net als in 2020. 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 beschreven. 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 dinsdag 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. In de momenten dat KOCO in 2021 open was 
groeide het gemiddeld aantal bezoekers per dag tot bijna 40.  
 
Tuin 

Achter de Nancy Zeelenbergflat ligt een prachtige 
binnentuin. Vorig jaar was het onze ambitie deze aan 
te pakken en dat hebben wij in 2021 gerealiseerd. 
Bewoners uit de flat en wijk kunnen genieten van 
een prachtige tuin met nieuw meubilair en een vijver. 
Er zijn verschillende zitgelegenheden gecreëerd, in 
de zon maar ook in de schaduw. Bewoners zijn er blij 
mee en net als de mensen die in de Nancy 
Zeelenbergflat werken, genieten ook zij bij mooi 
weer van deze nieuwe verblijfsplek. Deze renovatie is 
gerealiseerd door StadsOase. Financiers van de tuin 
zijn: Gemeente Rotterdam, Oranjefonds, Woonbron, 
Pameijer, Stichting De Verre Bergen en stichting 
Powergarden. In september is de tuin feestelijk 

geopend door burgemeester Aboutaleb. Onder het genot van lekkere hapjes, drankjes en 
live muziek van Perry Zuidam hebben de bewoners heerlijk hiervan genoten.  
 
Pijler 2: Eenzaamheid verminderen 
Er is nog altijd veel eenzaamheid onder de bewoners van Carnisse. Het verminderen van 
eenzaamheid, in het bijzonder onder oudere bewoners van de flat, blijft een van de 
belangrijkste pijlers van KOCO. Bij eenzaamheid verminderen komt veel kijken. Het is niet 
genoeg om af en toe een praatje te hebben, maar er is behoefte aan duurzaam en 
betekenisvol contact. Dit 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 in 2021 was dit lastig. De uitjes die voorgaande jaren georganiseerd werden (zoals naar 



9 

 

 

de dierentuin of naar het strand gaan) konden 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.  
 
Preventieve dagbesteding i.s.m. de gemeente Rotterdam 

In opdracht van Daniëlle van den Heuvel, 
stadsmarinier, heeft er in het voorjaar van 2021 een 
inventarisatie plaats gevonden in de Nancy 
Zeelenbergflat. Ondanks de inspanningen van KOCO 
bleven nog veel bewoners van de Nancy 
Zeelenbergflat buiten beeld. Het doel van deze 
inventarisatie was om meer bewoners van de flat te 
bereiken en het zorg- en activiteitenaanbod in de flat 

beter te laten aansluiten op hun wensen. Aan alle bewoners van 60 jaar en ouder in de 
Nancy Zeelenbergflat werd een brief verzonden met een uitnodiging voor een koffiedate 
met een medewerker van KOCO, namelijk Susanne of Henifa. In de vijf weken dat deze 
inventarisatie heeft geduurd, hebben 60 bewoners deelgenomen aan de koffiedates. De 
bewoners zijn bevraagd over verschillende onderwerpen, zoals hoe zij hun zorg hebben 
geregeld, of zij eenzaamheid ervaren en of er behoefte is aan sociale activiteiten. Als een van 
de uitkomsten van deze inventarisatie is KOCO in september gestart met de preventieve 
dagbesteding van één dag in de week. Een groot succes, waarbij wekelijks 12 deelnemers 
aan meedoen. 
Deze preventieve dagbesteding is een eerste aanzet voor de pijler “zorg en welzijn”, welke in 
2022 verder ontwikkeld wordt. 
 
Inloop- en aanspreekpunt KOCO en DOCK 
Inmiddels is een groot deel van de bewoners in de Nancy Zeelenberg flat bekend bij KOCO. 
Vooral tijdens de koffiedates die zijn gehouden door Henifa en Susanne is veel aan het licht 
gekomen. Een groot deel van de 60 plussers heeft hulpvragen, daarom zijn we een 
samenwerking aangegaan met DOCK. In november zijn we gestart met een aanspreekpunt. 
Liane Ferninandus, sociaal werker van DOCK voerde op dinsdag van 12:00 tot 13:30 uur de 
gesprekken met bewoners. Zij staat de bewoner in het restaurant kort te woord en neemt 
de contactgegevens op om direct een belafspraak aan te bieden. Tijdens de gemaakte 
belafspraak wordt de hulpvraag in een vertrouwelijke setting nader uitgevraagd. De sociaal 
werker is de verbindende schakel tussen de hulpvragen en het welzijnsaanbod in de wijk. De 
sociaal werker verbindt de hulpvraag aan de juiste organisatie, interne of externe backoffice 
van welzijnsdienste en contactpersoon. Bewoners zijn blij met dit aanspreekpunt en worden 
adequaat geholpen. In 2022 komt er een nieuwe welzijnsaanbieder (WMO-Radar). Vanwege 
het succes hopen wij dit aanspreekpunt straks ook met hen voort te kunnen zetten. 
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Verjaardagen van bewoners 
Het vieren van verjaardagen voor de meest kwetsbare bewoners uit de flat en wijk was 
tijdens de coronapandemie geen vanzelfsprekendheid. Zeker niet voor mensen die geen 
sociale omgeving hebben. Daarom organiseerde KOCO, op momenten dat dit mocht, 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. Inmiddels kennen de medewerkers van de gemeente en Woonbron ook 
al een aantal bewoners uit de flat en wijk. Veel van hen komen ook even langs om mee te 
zingen en een taartje te eten. Op deze manier draagt iedereen zijn steentje bij om 
eenzaamheid te verminderen bij de meest kwetsbaren. 
 
101 jaar 

2021 was een bijzonder jaar, want Neeltje van Driel, een van de 
bewoners uit de Nancy Zeelenbergflat is 101 jaar geworden. Wat een 
mijlpaal! In tegenstelling tot vorig jaar konden wij dit jaar wel de 
verjaardag van Neeltje van Driel vieren. Niet heel groot, maar met een 
select groepje aan familie, vrienden en medewerkers van KOCO 
hebben we er toch een hele fijn dag van gemaakt. 
 

 
Wenskaart met persoonlijke boodschap 
KOCO heeft net als voorgaande jaren wenskaarten en bloemetjes uitgedeeld aan de meest 
kwetsbare senioren in de Nancy Zeelebergflat en in de wijk Carnisse. De wenskaarten zijn 
gemaakt door een bewoonster uit de wijk die in dit verslag liever niet bij naam genoemd wil 
worden. Medewerkers en 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. 
 
Aquarium 

Nico, een van de bewoners van de flat had aangegeven dat hij het 
leuk zou vinden als er in het restaurant ruimte zou kunnen worden 
gemaakt voor een aquarium. Nico heeft vroeger zelf een aquarium 
gehad en weet veel over de verzorging van verschillende soorten 
vissen, planten en het onderhoud van een aquarium. Het aquarium is 
er gekomen. Nico verzorgt dagelijks de vissen, doet het onderhoud 
en inkoop. Het aquarium staat midden in het restaurant en vooral 

jonge kinderen gaan graag een kijkje nemen bij onze nieuwe vriendjes. 
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Iftar voor jongeren uit de wijk 
Tijdens de ramadan organiseerde KOCO in opdracht van de gemeente Rotterdam, DOCK en 
TOS een iftar voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Jongeren, gemeente- 
ambtenaren en jongerenwerkers verbraken samen met de jongeren het vasten met lekker 
eten. Ongeveer 25 jongeren naam deel aan deze iftar. Het doel van deze iftar is om jongeren 
uit de wijk meer te betrekken en hen mee te laten denken over hoe de wijk leuker, schoner 
en veiliger kan. Daarin spelen jongeren een belangrijke rol, want zij zijn bij uitstek de groep 
die in hun vrije tijd veelal te vinden zijn op een van de speelveldjes die de wijk rijk is. Het is 
een groep die vooral activiteiten onderneemt op het Amelandseplein.  
 
Pianoconcerten 

Gerard Scherff, pianist uit de wijk, heeft een tweetal 
koffieconcerten gegeven op de zondagochtend in oktober. Hij 
speelde o.a. werken van Mozart, Beethoven, Bach en Haydn. 
Via flyers en mond op mond hebben wij mensen uit de wijk en 
flat uitgenodigd om het concert bij te wonen. Wij zijn Gerard 

ontzettend dankbaar dat hij dit kosteloos wilden doen. Wij hebben van je genoten. 
 
Zomer en Kerst Bingo 

Waar KOCO het grootste deel van het jaar haar 
activiteiten moest staken, konden er in de zomer 
en in december toch twee bingo’s worden 
georganiseerd. Dit hebben wij gedaan in 
samenwerking met Woonbron en DOCK. Met 
lekker eten en drinken hebben zo’n 35 bewoners 
uit de flat en wijk deelgenomen aan de zomer 
bingo. De Kerstbingo werd drukker bezocht. Hier 
kwamen 55 wijkbewoners op af. 

 
Kerst 
Tijdens de kerstperiode was het even spannend, net als vorig jaar. Wat kan en mag er nog? 
Gezien de verscherpte maatregelen konden we het jaarlijkse kerstdiner niet door laten gaan. 
Inkopen waren al gedaan, maar de gemeente besloot dat het niet verstandig was om samen 
te komen. Heel erg jammer natuurlijk. Ad Maas, een van de nieuwe bewoners van de Nancy 
Zeelenberg flat, heeft op eigen houtje toch een kerstdiner georganiseerd. De man is kok van 
beroep en alleenstaand. Hij had geen zin om de Kerst alleen door te brengen. Daarom 
besloot hij voor de bewoners een klein kersdiner te bereiden. KOCO heeft de inkopen 
gedaan. Deze maaltijden zijn aan huis bezorgd. Ad Maas is een van de nieuwe helden die de 
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flat rijk is en wij zijn erg blij dat hij in de Nancy Zeelenbergflat is komen wonen. En ook af en 
toe zijn (vrijwillige) steentje bijdraagt aan een aantal activiteiten van KOCO. 
 
Pijler 3: 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 werd dit traject begeleidt door Henifa Yildiz en Jocilene Dos Santos.  
 
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 2021 is er een nieuwe groep aan deelnemers gestart. Over het gehele jaar zijn er 16 
kandidaten gestart. Aan het einde van het jaar waren er nog geen deelnemers uitgestroomd. 
Dit had vooral te maken met de lockdowns. Hierdoor was uitstroom naar betaald werk niet 
mogelijk. Echter in 2022 zijn er tot mei al 5 deelnemers succesvol doorgestroomd naar 
betaald werk. En even zo belangrijk zijn daarnaast al 2 deelnemers weer geactiveerd naar 
het verrichten van vrijwilligerswerk. Voor hen op dit moment het hoogst haalbare. 
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Uitgelicht 
Husna Kaisor (39) is een van de deelnemers van Leerpraktijkcentrum 
Carnisse. Ze zat al een tijdje thuis. Afgelopen jaren heeft ze vooral 
zorggedragen voor haar twee kinderen. En nu de kinderen wat ouder en 
zelfstandig zijn is er voor haar meer ruimte vrijgekomen om aan 
zelfontwikkeling te doen. En daar hoort werk bij. “Ik ben nooit heel goed 
geweest in leren en ben meer praktisch ingesteld. Ik houd ervan om 
lekker te koken en bakken en wil dan ook graag werken in de horeca of 
misschien zelfs mijn eigen cateringbedrijf opzetten. Ik leer hier bij KOCO 

ontzettend veel. Ik krijg veel vrijheid om mijn eigen ‘ding’ te doen, maar leer ook van andere 
collega’s en vooral van Jociline. Dat vind ik fijn. Het is een prettige plek om werkervaring op 
te doen. De collega’s zijn fijn en het is gezellig. Ik heb de cursus HACCP met succes afgerond 
en daar ben ik ook erg trots op. De volgende stap is nu uit de bijstand te komen naar een 
betaalde baan. Dat gaat mij zeker lukken.” 
 
Begeleiding van een stagiair op de dinsdag, donderdag en vrijdag (i.s.m. Praktijkcollege) 

In 2021 begon Leyney Bazur (16 jaar) met haar stage bij KOCO. 
Hieronder is een deel van haar verslag van haar stage bij KOCO 
opgenomen.  
“Stage lopen bij KOCO is ontzettend leuk en leerzaam. Mijn taken zijn 
koken, bakken, bar- en schoonmaakwerkzaamheden. In de keuken 
helpen vind ik het leukst. Vooral het bakken van koekjes, cakes en 
Antilliaanse kaasballetjes. Kaasballetjes maken is toch wel mijn 

specialiteit. Dat heb ik geleerd van mijn moeder die van Curaçao komt en de klanten van 
KOCO zijn er dol op. Ik vind de collega’s met wie ik werk in de keuken heel gezellig. KOCO is 
een fijne plek om stage te lopen want ik leer ontzettend veel. Mijn stagebegeleider begeleidt 
mij goed en ik leer ook veel van andere collega’s. Ik vind horeca leuk maar ik weet nog niet 
helemaal zeker of ik mijn toekomst daarin zie. Daarvoor is het nu nog te vroeg.” 
 
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 2020, en ondanks corona, zetten meer mensen zich in 2021 op vrijwillige 
basis in voor KOCO. Daar zijn we heel blij mee. In 2021 zetten acht vrijwilligers (Chahrazad, 
Manuela, Atta, Nico, Susanne, Ina, Gerard en Eduardo) zich in om de activiteiten en de 
keuken van KOCO draaiende te houden. Hun activiteiten liepen uiteen van koken, bakken, 
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ondersteuning in de keuken (snijden, schoonmaken), eten uitserveren, afwassen, glas 
wegbrengen, schoonmaak en inkoop. Gerard is net als voorgaande jaren verantwoordelijk 
voor de koffietafel. Van maandag tot en met zondag zijn bewoners uit de flat en wijk welkom 
om vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur koffie te komen drinken en gezellig met elkaar te kletsen. 
Bezoekers gooien wat ze kwijt kunnen in de pot. Daarmee wordt de koffie en het lekkers 
betaald. Met het overige geld wordt er jaarlijks een diner georganiseerd voor de mensen die 
naar de koffietafel komen. De koffietafel is een vaste activiteit in het restaurant die bijdraagt 
aan het thuisgevoel. Atta verzorgde naast de afwas ook de planten in het restaurant. Nico 
verzorgt dagelijks de vissen in onze nieuwe aquarium. Tevens zorgt hij dat het aquarium 
schoon blijft en voert hij een paar keer in de maand watertesten uit. Hiermee zorgt hij dat de 
vissen gezond blijven. Daar zijn wij Nico ontzettend dankbaar voor. Ook Ina Bak, bewoonster 
van 80, zet zich in voor KOCO. Zij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin achter 
het complex; zij houdt de tuin schoon, geeft de planten water en onderhoudt het meubilair. 
Susanne zorgt naast haar werkzaamheden in de keuken ook voor mevrouw Mes, een dame 
van 98. Zij wast haar eens per week en houdt haar huis schoon. Tevens zorgt zij voor haar 
was, de boodschappen en dat ze goed voor de dag komt. 
 
Henifa Yildiz besteedde naast haar werkzaamheden als begeleider van deelnemers van het 
leerpraktijkcentrum veel tijd in het restaurant. Ze organiseerde activiteiten, speelde 
spelletjes met de oudere bewoners uit de flat en was allrounder in het restaurant.  
 
Voor hun inzet zijn we Chahrazad, Susanne, Manuela, Atta, Eduardo, Gerard, Nico, Ina en 
Henifa zeer dankbaar. 

3. Ambities voor 2022 
 

3.1. Visie  
 
Ondanks de coronapandemie kijken we terug op een succesvol jaar, in de hoop dat in 2022 
de activiteiten (deels) hervat kunnen worden en de samenwerking met onze partners verder 
verduurzaamd kan worden. Hieronder wordt per pijler benoemd, hoe we in 2022 verder 
hopen te werken aan het vergroten van de leefbaarheid in Carnisse, in het bijzonder aan de 
leefbaarheid in en om de Nancy Zeelenbergflat. 
 
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 
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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 2022 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.  
 
Op basis van de behoeften van de ouderen in de flat, werkten we in 2021 aan de 
voorbereiding van initiatieven om de dagelijkse (medische) zorg voor ouderen duurzaam 
toegankelijk te maken. Tevens is in 2021 de preventieve dagbesteding gestart. Op basis van 
de behoeften van de bewoners en de onder andere de bovengenoemde initiatieven, werken 
we de pijler ‘zorg en welzijn’ verder uit.  
 
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 worden door Woonbron met zorgaanbieders gevoerd.  
 
Thuisgevoel 
Het restaurant en de keuken vormen de basis voor het thuisgevoel dat KOCO de bewoners 
en omwonenden van de Nancy Zeelenbergflat biedt. Afhankelijk van de ontwikkelingen 
m.b.t. corona hopen we het restaurant in 2022 uiteraard het gehele jaar geopend te kunnen 
houden. Het restaurant blijft daarmee ook in 2022 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 2022 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 2022 is 
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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.   
 
Eenzaamheid verminderen 
Eenzaamheid verminderen onder bewoners en omwonenden van de Nancy Zeelenbergflat is 
en blijft een belangrijke doelstelling van KOCO. Ook in 2022, 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 het organiseren van uitjes voor en met de ouderen zullen hiervan onderdeel uitmaken.  
 
Kansen bieden en kansen pakken 
Werken en bezig zijn dragen bij aan fysieke en mentale gezondheid. Daar geloven we bij 
KOCO in. In 2021 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 2022 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 zijn we blij mee. In 2022 laten we de mogelijkheid om op eigen initiatief iets te 
ondernemen binnen of 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 deelnemers van buiten de wijk bij KOCO 
komen. Om verschillende redenen lukt het deze mensen soms niet om aansluiting te vinden 
op de arbeidsmarkt. Onze ervaring is dat veel deelnemer van het leerpraktijkcentrum 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. Het einddoel 
is om deelnemers te laten uitstromen naar betaald werk of om hen te activeren naar een 
zinvolle dagbesteding. De resultaten in de eerste vijf maanden van 2022 zijn zeer goed. Het 
is de intentie van zowel de gemeente als KOCO om het leerpraktijkcentrum bij KOCO voort 
te zetten. Deze loopt tot augustus 2023. Over deze voortzetting zullen in de loop van 2022 
gesprekken worden gevoerd.  
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3.2. Activiteiten  
 
Vanwege corona heeft KOCO veel van de structurele activiteiten in 2021 niet kunnen 
uitvoeren. 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 2022 weer 
meer mogelijk is. Onderstaande voorgenomen activiteiten zijn onder voorbehoud van 
ontwikkelingen omtrent het coronavirus. 
 
Structurele activiteiten  
In 2022 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 2022 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 al deze activiteiten hier te benoemen, maar voor 2022 staan o.a. in de 
planning een zomerbingo en een ‘Rotterdams feessie’ (de opvolger van de Rotterdamse 
Kroeg). 
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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 2021 2020 
Inkomsten   
Inkomsten uit subsidies  €                21.500   
Omzet horeca  €                  4.870   
Overige inkomsten  €                       13   €                        25  
Omzet huur  €                36.220   €                 19.583  
Omzet huisvesting overig  €                98.777   
Totale inkomsten  €              161.381   €                 19.607  
   
Bestedingen   
Vrijwilligersvergoedingen/extern personeel  €                25.410   €                   6.420  
inkoop huisvesting  €                54.319   
Inkoop horeca  €                35.980   €                 19.961  
Kosten huur en huisvesting  €                  8.536   €                   6.675  
Kosten internet/webhosting  €                     607   €                      577  
Kosten computer en software  €                       59   €                        24  
Kosten drukwerk   €                        -    
Kosten administratie  €                  1.086   €                      711  
Kosten representatie  €                  1.221   €                      300  
Overige beheerkosten  €                       68   €                        68  
afschrijvingskosten Bedrijfsinventaris  €                  2.250   €                   1.713  
Kosten bank  €                     130   €                      116  
Totale bestedingen  €              129.667   €                 36.566  
Resultaat  €               31.714   €              (16.958) 
   
   
Balans 2021 2020 
Activa   
Bunq Bank  €                28.822   €                 36.817  
Debiteuren  €                51.555   €                   9.075  
R/C Arnout den Bakker  €                     232   €                      324  
Rekening te vorderen BTW  €                  6.797   €                   2.955  
bedrijfsinventaris  €                14.846   €                   9.467  
Totale activa  €              102.252   €                 58.638  
   
Passiva   
Crediteuren  €                  3.083   €                   2.240  
Rekening af te dragen BTW  €                12.902   €                   4.095  
Afschrijving bedrijfsinventaris  €                  5.220   €                   2.969  
Eigen Vermogen  €                81.048   €                 49.334  
Totale Passiva  €              102.252   €                 58.638  
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Toelichting Winst & verlies: 
Het jaar 2021 laat een winst zien van € 31.714. De omzet lag dit jaar veel hoger dan in 2020. 
Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de grote projecten “Leerpraktijkcentrum” en de 
renovatie van de binnentuin van de Nancy Zeelenbergflat. De renovatie van de tuin is door 
verschillende partijen gefinancierd. De Gemeente zorgt voor de financiering van het 
Leerpraktijkcentrum. Naast bovengenoemde projecten heeft ook in 2021 Kookcompagnons 
bijgedragen aan de huur voor het restaurant en de overige ruimtes, die door KOCO worden 
gehuurd van Woonbron. Ook dit is terug te vinden in de omzet.  
De grootste kostenposten in 2021 waren de kosten voor de tuin, inkoop van de horeca, 
kosten voor de huur en huisvesting en het inhuren van extern personeel voor de activiteiten 
in de keuken en het Leerpraktijkcentrum. Ook de vrijwilligersvergoedingen zitten in de 
externe kosten. Boven genoemde kosten waren nodig om de gewenste activiteiten, zoals 
vermeld in het jaarverslag uit te kunnen voeren. De overige kosten zijn redelijk in lijn met 
het vorige jaar en bestaan grotendeels uit vaste kosten, afschrijvingskosten, internetkosten 
en administratiekosten.  
 
Toelichting op de balans: 
De liquiditeit op de balansdatum 31 december 2021 is goed te noemen met een saldo van  
€ 28.822, terwijl voor € 51.555 aan debiteuren uitstaat. Aan crediteuren staat op de 
balansdatum nog een bedrag van € 3.083 uit.  
 
Het eigen vermogen is op de balansdatum 31 december positief te noemen met een saldo 
van € 81.048 na toekenning van het resultaat van dit boekjaar. Samenvattend is de 
solvabiliteit van de stichting positief te noemen.  
 
 

 

  


