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Beleidsplan Stichting Diversiteitsland 
Stichting Diversiteitland gelooft in de kracht van mensen en de meerwaarde van diversiteit 

in een inclusieve samenleving. Diversiteit leidt tot meer vernieuwing en flexibiliteit: 
verschillende inzichten en talenten worden benut. Om ervoor te zorgen dat deze diversiteit 
ruimte krijgt is een inclusieve samenleving nodig waarin mensen zichzelf kunnen zijn, hun 

talenten in kunnen zetten en om kunnen gaan met verschillen. Diversiteitsland streeft naar 
een inclusieve samenleving waaraan iedereen mee kan doen. Ondanks dat er kinderen 
opgroeien en mensen leven in een kansarme omgeving, heeft iedereen het in zich om 

succesvol te zijn en op zijn/haar eigen wijze mee te doen en bij te dragen aan de 
samenleving. Met de juiste ondersteuning hoeft niemand eenzaam te zijn of aan de zijlijn te 

blijven staan. Deze ondersteuning wil Diversiteitland bieden. 
Diversiteitsland is in 2008 opgericht door Salih Türker, lees hier meer het ontstaan. 

 

 
Missie en Visie 
Missie: Stichting Diversiteitsland vergemakkelijkt de maatschappelijke participatie van 
mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie. Dit doet zij door programma’s te 
ontwikkelen, waar de uitwisseling van kennis en ervaring tussen mensen met verschillende 
achtergronden centraal staat, evenals het versterken van het zelfvertrouwen.  

Onze visie is dat mensen in een kwetsbare situatie - zoals laag inkomen, taalachterstand, 
isolement en/of slechte gezondheid - ondersteuning kunnen gebruiken om prettig te leven en 
mee te doen in de samenleving. Kinderen die bijvoorbeeld in armoede opgroeien lopen meer 
risico op armoede later. Ouderen die eenzaam zijn of zorg mijden trekken zich steeds meer 
terug, waardoor hun isolement en gezondheidsproblemen nog groter worden. Inzicht in de 
eigen kracht, informatie en contacten ontbreken vaak om deze vicieuze cirkels te doorbreken.  
Ook taal- en culturele opvattingen kunnen een drempel zijn om volwaardig mee te doen aan 
de samenleving. Diversiteitsland levert ondersteuning op maat om mensen in een kwetsbare 
situatie hun eigen capaciteiten te laten ontdekken en in te leren zetten, hun kennis en 
contacten uit te breiden en hun referentiekaders te verbreden. 
 
Diversiteitsland is een project- en adviesbureau met de Unique Selling Points: 
1- goede ingangen naar kwetsbare bewoners; 
2- interculturele sensitiviteit; 
3- laagdrempelige locatie en activiteiten; 
4- professionele intermediair; 
5- sociaal ondernemend. 
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Activiteiten 
A. Advies, ondersteuning en intermediaire functie kwetsbare doelgroepen 
Of het nu gaat om het onderwijs, de sport of de zorg, de overheid, de woningcorporaties of 
het bedrijfsleven: alle sectoren zullen zich de vraag moeten stellen hoe zij de kansen van een 
diverse samenleving ten volle kunnen benutten. Wij helpen organisaties deze kansen te 
grijpen en te verankeren in hun beleid. Diversiteitsland kan bedrijven ook tools aanreiken en 
begeleiding bieden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.  

B. Ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor kwetsbare doelgroepen  
De meeste activiteiten die Diversiteitsland uitvoert ontstaan bottom-up. Vanuit de wijk komen vragen 
en initiatieven van bewoners, van netwerkorganisaties of wordt gesignaleerd waaraan behoefte is. 
Omdat Diversiteitsland haar doelgroepen goed kent en ingangen heeft naar instanties als 
(gemeentelijke) overheden en maatschappelijke organisaties, kan zij een intermediaire functie 
vervullen.  In de loop der jaren heeft Diversiteitsland een groot netwerk opgebouwd en vervult 
daardoor een spilfunctie naar diverse netwerken van ondernemers, vrouwenorganisaties, 
sportorganisaties, culturele en maatschappelijke organisaties, migrantenorganisaties en de overheid. 
Deze netwerken worden ingezet én benut voor ons werk.  
 
De activiteiten waar Diversiteitsland zich vanaf 2018 met name op richt zijn: 
MON€Y SCHOOL: financiële educatie aan kinderen en jongeren (8-18 jaar en ouder) en informatie over 
minimavoorzieningen voor ouders (MON€Y SCHOOL) lees meer  
Doel is doorbreken van de erfelijkheid van armoede bij gezinnen. 
 
Turkse Ouderenraad: educatieve programma’s (Senioren College) en bijeenkomsten voor 
dementerenden, mantelzorgers en zorgaanbieders (Alzheimer Theehuizen) lees meer  
Doel is doorbreken van eenzaamheid en het taboe rondom dementie bij Turkse en andere 
migrantenouderen. 

Daarnaast kunnen andere maatschappelijke vraagstukken, vragen/behoeften van de doelgroep of van 
onze partners redenen zijn om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren. Dit kunnen 
eenmalige of langdurige activiteiten, debatten, workshops en andere bijeenkomsten zijn.   

C. Kennis delen en samenwerking versterken 
Door het organiseren en deelnemen aan symposia, debatten, workshops, lezingen etc. 
Om samenwerking met en tussen partners (maatschappelijke organisaties, overheid, bedrijven, 
vermogensfondsen, buurtinitiatieven etc. ) te versterken en de meest recente kennis en 
praktijkervaring uit te wisselen over de maatschappelijke vraagstukken waar Diversiteitsland zich op 
richt, nemen we deel aan en organiseren we symposia, debatten, workshops, lezingen etc. 
 
Overzicht van eerdere activiteiten 

• Gedichtenatelier (2017-2018): onder begeleiding van dichter Nafize Şimşek Akyüz schreven 
Turkse 55+’ers gedichten over hun levensverhaal en droegen dezen voor. In Amsterdam Oost. 

• Pilots voor Alzheimer Theehuizen (2012, 2013 en 2018) en Senioren Colleges zijn in 
samenwerking met o.a. Alzheimer Nederland, afdeling Amsterdam uitgevoerd in Amsterdam 
Oost. Wegens succes voortgezet.   
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• Ouders met een niet-westerse achtergrond kregen tijdens “Kind & Kleur “(2014-2016)  
voorlichting over en ondersteuning bij de opvoeding. Doel was verwaarlozing en mishandeling 
van kinderen te voorkomen. Uitgevoerd in Amsterdam en in Deventer.  

• Vrijwilligers die met jongeren werken zijn tijdens ‘”Taboes uit de kast!” (2015) getraind om 
(homo)seksualiteit bespreekbaar te maken bij Amsterdamse jongeren. 

• In “Droom je Rijk” (2013-2015): leerden Amsterdamse jongeren omgaan met geld en 
ontwikkelden zij hun talenten. Voorganger van MON€Y SCHOOL.  

• In 2012 zijn meiden tijdens “Me, Myself and I “bewuster geworden van het beeld dat zij over 
zichzelf hadden en hoe ze hun gevoel van eigenwaarde konden vergroten.  

• “Eerste Hulp bij Schoolwerk “(2010-2011) bood huiswerkbegeleiding aan kinderen met een 
thuissituatie waarin ze niet gemotiveerd werden hun huiswerk te maken. Ze konden daardoor 
beter meekomen op de basisschool.  

Onze aanpak, strategie 
Stichting Diversiteitsland ontwikkelt programma’s, die bijdragen aan het doorbreken van 
maatschappelijke achterstandsposities van mensen en het versterken van een inclusieve samenleving. 
Daarnaast adviseren we organisaties en de overheid over een inclusieve organisatie/ samenleving en 
doen we aan belangenbehartiging voor onze doelgroepen. Om dit te kunnen doen werken we samen 
met vele partners, vanuit het maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en de overheid, Zo benutten 
we (elkaars) expertise en netwerken optimaal.   
 
Centraal staan de doelgroep en het maatschappelijke vraagstuk. We reageren op signalen, doen 
(behoefte)onderzoek bij onze doelgroepen, benutten kennis en ervaringen en gebruiken een aanpak 
die op de vragen en leefwereld van de doelgroepen aansluiten. De activiteiten worden kleinschalig in 
de wijken georganiseerd, zodat deze goed toegankelijk zijn voor de deelnemers. Vrijwilligers uit de 
(nabije omgeving van de) doelgroep helpen mee om de activiteiten te organiseren evenals 
ondernemers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. We evalueren onze activiteiten uitvoerig, 
om te weten wat wel en niet werkt en welke impact onze programma’s hebben.  
Als lerende organisatie verbeteren we onze programma’s continue. Ervaring die we opdoen wordt 
gebundeld en weer gebruikt voor nieuwe activiteiten.  
Omdat onze activiteiten specifiek zijn, tegemoetkomen aan behoeften waar nog geen aanbod voor is 
ontwikkeld en een goede aanvulling blijken zijn op andere activiteiten, maken we deze activiteiten 
waar mogelijk overdraagbaar voor andere locaties. Indien er voldoende voorwaarden zijn (vraag, 
draagvlak en financiering) kunnen activiteiten elders uitgevoerd worden. Groei op zich is geen doel 
van Diversiteitsland, leveren van kwaliteit en voldoen aan de vraag wel.  
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Samenwerkingsgericht  
Diversiteitsland werkt samenwerkingsgericht omdat maatschappelijke vraagstukken complex en 
hardnekkig zijn. Het bundelen van expertise en inzet zijn noodzakelijk zijn om hierin verandering te 
kunnen brengen. We leggen en onderhouden vele contacten met partners, nemen deel aan 
bijeenkomsten, geven advies en organiseren zelf ook symposia en debatten rondom een actuele 
thema’s.   
 
Vraaggericht en maatwerk 
Diversiteitsland werkt vraaggericht omdat we maatschappelijke verandering, impact, willen realiseren. 
Dat kan alleen als we de vragen en behoeften van onze doelgroepen goed kennen en onze 
programma’s daar heel precies op inrichten (maatwerk).  We onderhouden daartoe nauwe contacten 
met (vertegenwoordigers) van onze doelgroepen. Mensen uit de doelgroepen zetten zich ook in als 
vrijwilliger.  

Werkgebied 
De activiteiten starten merendeels als pilots in Amsterdam en indien de aanpak werkt en financiering 
wordt gevonden worden deze activiteiten verder ontwikkeld en gecontinueerd. Vanwege het succes 
van MON€Y SCHOOL wordt deze activiteit nu ook uitgevoerd op vier locaties buiten Amsterdam. 
Voorbereiding en uitvoering vinden altijd in samenwerking met lokale partners plaats.  

Kantoor en uitvoeringslocaties  
Het kantoor van Diversiteitsland bevindt zich in Timorplein 29, in de pluriforme Indische Buurt van 
Amsterdam (Oost). De uitvoering van activiteiten vindt plaats in de woonomgeving van de 
doelgroepen  

De organisatie van Stichting Diversiteitsland is een ‘platte’ organisatie, waar ondersteunende en 
uitvoerende medewerkers, vrijwilligers en ZPP’ers onderdeel van uitmaken. Dit gebeurt onder leiding 
van de directeur, die inhoudelijke en financiële verantwoording aflegt aan het bestuur van de 
stichting.  
 
Het bestuur bestaat (2019) uit:  
Drs dhr. Armand Sag (voorzitter) 
Mw. Sümeyye Çiftçi MS (penningmeester) 
Drs Mw. Julia Houwer (secretaris) 
Bestuursleden besluiten bij meerderheid va stemmen. Het bestuur verricht hun werkzaamheden op 
vrijwillige basis en ontvangt een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij worden ondersteund door de 
directeur en overige medewerkers. Lees hier meer over de bestuursleden 
De Raad van Advies geeft adviezen op aanvraag van het bestuur en/of de directeur. 

Diversiteitsland is een Vrijwilligersorganisatie, omdat het aantal betaalde krachten klein is in 
verhouding tot het aantal vrijwilligers dat een bijdrage levert. We streven ernaar dat minimaal 70% 
van de werkzaamheden verricht wordt door vrijwilligers (en stagiaires).  
Met deze onbetaalde medewerkers maken we na een positief kennismakingsgesprek afspraken over 
werkzaamheden, beschikbaarheid en andere praktische zaken. Alle vrijwilligers tekenen een 
vrijwilligerscontract waarin ook de gedragscode staat vermeld. Met stagiaires worden afspraken 
gemaakt in een stagecontract. Vrijwilligers en stagiaires nemen deel aan trainingen, 
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uitwisselingsbijeenkomsten en krijgen persoonlijke begeleiding om hun werk goed uit te kunnen 
voeren en aan hun (leer)wensen tegemoet te komen.   

 
Erkend leerbedrijf voor stagiaires 
Voor de begeleiding van stagiaires hebben we een erkenning als leerbedrijf onder SBB-registratie 
nummer 100091702. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste 
praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan.  
 
Verklaring Omtrent Gedag 
De veiligheid van de kwetsbare doelgroepen waarvoor we werken staat voorop. Alle medewerkers 
dienen daarom een geldige VOG te kunnen overleggen. De kosten worden vergoed door de stichting.  
 

Het team van medewerkers bestaat uit betaalde medewerkers, vrijwilligers en stagiaires. De 
organisatie is er trots op om een werkplek met gelijke kansen te bieden aan een grote diversiteit 
aan medewerkers en een positieve werkgever te zijn. Diversiteitsland streeft naar gelijke kansen 
ongeacht afkomst, geslacht, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of senioriteitsniveau, ook in haar 
personeelsbeleid.  

 
Grove indeling functies bij Diversiteitsland.  
Tot de ondersteunende functies behoren:  

• Directeur/projectleider- betaalde functie/lid Management Team (MT) 
• Beleidsmedewerker/fondsenwerver- betaalde functie MT 
• Onderwijskundige- betaalde functie MT 
• Organisatiecoach -vrijwilliger 
• Communicatieadviseur – vrijwilliger 

 
Deze medewerkers zorgen voor de voorwaarden, continuïteit en kwaliteit van de 
activiteiten en faciliteren de uitvoering. De directeur is eindverantwoordelijk voor de 
dagelijkse gang van zaken. De programma’s en project(plannen) worden vormgegeven door 
de directeur en beleidsmedewerker in samenwerking met het MT.  
De fondsenwerver zorgt voor de nodige financiering. De onderwijskundige ontwikkelt 
programma’s, leerdoelen, (meet) methoden en werkmaterialen en traint de uitvoerders 
(samen met de coördinator).  
 
Tot de uitvoerende functies rekenen we:    

• Coördinator -betaalde functie /lid MT 

• Peer-educator (voorbeeldjongeren)- vrijwilligers en stagiaires 

• Docenten- vrijwilligers  

• Gastheer en gastvrouwen – vrijwilligers  

• Kerngroep Turkse Ouderenraad- vrijwilligers 
De coördinator plant en maakt afspraken met partners over de activiteiten en zorgt voor 
voldoende menskracht voor de uitvoering (docenten, vrijwilligers en stagiaires). Ook faciliteert en 
ondersteunt hij de uitvoerders tijdens de uitvoering in samenwerking met de onderwijskundige. 
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De peer educators, docenten en gastheren/vrouwen zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering 
van de activiteiten (lessen, bijeenkomsten etc.).  
 
Medewerkershandboek 
Alle medewerkers krijgen dit boek, waarin de missie en inrichting van de organisatie, de 
kernwaarden, gedrags- en meldcode, VOG, vertrouwenspersoon ets uitvoerig beschreven staan. 
Hieronder een samenvatting. 
 
Kernwaarden en gedragscode 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen de organisatie prettig en veilig voelt en zich 
optimaal kan inzetten. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en met respect behandelt. Dit 
betekent dat wij alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals: pesten, machtsmisbruik, 
discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of 
het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Om dit duidelijk te maken tekenen alle medewerkers van 
Diversiteitsland een gedragscode waarmee zich te houden aan deze waarden.  
 
Positieve leeromgeving 
Voor zowel de medewerkers als voor de deelnemers willen we een positieve (leer)omgeving creëren. 
Dat wil zeggen, dat we op een open en eerlijke manier met elkaar omgaan, elkaar met respect 
behandelen en elkaar op en positieve manier feedback geven.  
We werken vanuit de uitgangspunten: 

• Een vriendelijke bejegening; 
• Een sfeer van vertrouwen; 
• Een positieve, stimulerende benadering; 
• Interactief leren; 
• Een duidelijke relatie tussen de eigen leefwereld en de lesinhoud; 
• Aandacht voor bewust en gezond leven 
• Afwisselende werkvormen.  

 
Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Huiselijk geweld bedreigt de veiligheid 
en heeft een grote langdurige invloed op betrokkenen en hun omgeving. Diversiteitsland hanteert een 
stappenplan zodat alle medewerkers weten wat zij moeten doen als zij menen signalen van huiselijk 
geweld waar te nemen. Naast lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld vallen ook (ex-
)partnergeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling, kind-oudergeweld, eer gerelateerd 
geweld en huwelijksdwang en achterlating binnen dit stappenplan. De aandachtfunctionaris biedt 
ondersteuning aan medewerkers indien er vermoedens zijn van huiselijk geweld en organiseert 
scholing en uitwisseling over dit onderwerp 
 
Vertrouwenspersoon medewerkers kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon om een 
lastige, werk gerelateerde, kwestie met haar te bespreken. Zij kan meedenken en advies geven hoe 
deze medewerker daarmee om kan gaan  
 
 
  



 

 
 

10 

Financiering van Stichting Diversiteitsland  
De activiteiten van Diversiteitland worden grotendeels gefinancierd met giften van 
vermogensfondsen, van bedrijven en overheden. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
De stichting werft zelf actief geld of goederen onder derden en wendt haar vermogen en haar directe 
vermogensopbrengsten (rente, dividend, huur, pacht) aan voor gemelde doelstelling; indien een 
negatief resultaat wordt behaald, wordt ingeteerd op het eigen vermogen.  
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:  

• inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten; 

• schenkingen, erfstellingen en legaten; 

• subsidies en donaties; 

• alle andere verkrijgingen en baten. 

Voor concrete activiteiten worden plannen uitgewerkt, begrotingen en dekkingsplannen opgesteld en 
de nodige financiering geworven. Tussentijds en aan het eind van de financieringsperiode wordt 
verantwoording afgelegd over het verloop van de activiteiten, de resultaten en de uitgaven. Met 
betrokkenen worden evaluaties gehouden en impact wordt gemeten.  

Financieel beleid 
Diversiteitsland staat voor een open financiële huishouding. Er wordt scherp gelet op de inkomsten en 
uitgaven en bijdragen worden zo effectief mogelijk besteed. Samenwerkingspartners dragen vaak bij 
in natura, vrijwilligers houden de uitvoeringskosten relatief laag. De organisatie geeft zo transparant 
mogelijk inzicht in het financiële beleid en de resultaten. Jaarlijks worden zowel inhoudelijke als 
financiële eindverslagen gepubliceerd. De inhoudelijke verslagen lopen synchroon met de schooljaren 
waarin we werken.  

Dankzij de financiële steun van vele bedrijven en fondsen kunnen alle onderdelen van Diversiteitsland 
functioneren met minimale overheidsfinanciering. Gelukkig zien steeds meer bedrijven en instellingen 
de maatschappelijke noodzaak in van ondersteuning aan maatschappelijk kwetsbare groepen. Met 
deze financiële steun is het mogelijk onze plannen uit te voeren.  

Op alle niveaus worden resultaten gemonitord volgens het plan-do-check-act principe: 
• Vaststellen van het project en doelstellingen (plan); 
• Zorgdragen voor de uitvoering (do) 
• Periodiek toetsen van de voortgang en resultaten (check); 
• Borgen van best practices, bereikte resultaten en kwaliteitsverbetering (act). 

Diversiteitsland kent een gebroken boekjaar dat gelijk loopt met het schooljaar (augustus t/m juli). Om 
de doelstellingen en missie te realiseren is een breed draagvlak in de maatschappij onmisbaar. 
Financiering wordt verkregen door het betrokken partnernetwerk, in geld en in natura (inzet 
expertise, gebruik ruimten en faciliteiten). 

Toezeggingen voor een specifiek project worden alleen gebruikt voor dat project. 
Het jaarverslag wordt gecontroleerd door Vrielink Accountancy BV, zij geven een controleverklaring af. 
De Belastingdienst controleert periodiek of de ANBI-status mag worden  
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Gegevens Stichting Diversiteitsland  
Opgericht 5 augustus 2008 
RSIN 819806973 
Rechtsvorm Stichting 
Rekeningnummer : NL45 ABNA 0545 5303 69 
KVK  34309272  Zaanstad  

Postadres:   
Postbus 92073 
1090 AB Amsterdam 

Bezoekadres: 
Timorplein 29, 1094CC Amsterdam 
 
Contact: 
Telefoonnummer : 020- 8932481 
E-mailadres info@diversiteitsland.nl 
Internetadres www.diversiteitsland.nl 

De stichting heeft als vestigingsplaats Amsterdam 
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De twee belangrijkste programma’s van Diversiteitsland:  

MON€Y SCHOOL en MON€Y SCHOOL PLUS 
www.themoneyschool.nl  
Turkse Ouderenraad (Senioren College en Alzheimer Theehuis)  
www.turkseouderenraad.nl  

 

 
 

Sinds 2014 voert Diversiteitsland het programma MON€Y SCHOOL uit.  
De missie van MON€Y SCHOOL is het doorbreken van de erfelijkheid van armoede. We 
ondersteunen een succesvolle toekomst voor kinderen en jongeren die een verhoogd risico op 
armoede lopen.   
 
De kerntaak is het bieden van financiële educatie aan kinderen jongeren van 8 t/m 18 jaar. Door de 
speelse, uitdagende en eigentijdse aanpak, de inzet van voorbeeld jongeren (peer educators), 
gastsprekers en excursies is het leuk en leerzaam om deel te nemen aan MON€Y SCHOOL.  
 
Inleiding: de hardnekkigheid van armoede onder kinderen 
“Ook in het welvarende Nederland zijn er kinderen die in armoede opgroeien. En armoede onder 
kinderen is een hardnekkig probleem gezien het relatief hoog blijvend percentage kinderen dat in 
armoede opgroeit sinds 2000, namelijk tussen de 8 en 12 procent van alle kinderen. Zonder nader 
beleid zal het armoedeprobleem onder kinderen niet substantieel worden teruggedrongen. 
Armoede onder kinderen heeft niet alleen een negatief effect op de levensloop van kinderen maar 
ook op hun kansen. De ontwikkeling wordt belemmerd, talenten niet (optimaal) benut. Daarmee 
draagt armoede onder kinderen ook bij aan verscherping van een tweedeling in de maatschappij. 
Alle hens aan dek dus om armoede onder kinderen substantieel terug te dringen1” aldus de SER. 
Welke kinderen lopen het meeste risico op armoede? Kinderen met een niet-westerse 
migratieachtergrond groeien bijna zes keer zo vaak op in armoede als kinderen met een 
Nederlandse achtergrond, aldus Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). KIS-onderzoeker 

                                                             
1 SER “Opgroeien zonder armoede” maart 2017 
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Hans Bellaart vindt de cijfers zorgwekkend en stelt dat de verschillen alleen verkleind kunnen 
worden als deze groep meer en vooral specifieke aandacht krijgt2.  

Jongeren lopen meer risico 
Een impulsieve, verleidinggevoelige en statusgevoelige houding vergroot de kans dat iemand moeilijk 
met geld om kan gaan, niet kan rondkomen en schulden heeft. De invloed van reclame en het willen 
meedoen met rages en trends speelt hierin een rol. Jongeren zijn extra gevoelig voor de verleiding van 
reclame en mooie spullen. Het Nibud merkt dat de overgang van thuiswonend naar zelfstandig wonen 
voor veel jongeren lastig is. Uit Nibud-onderzoeken blijkt dat schulden stress opleveren en    
mbo-docenten geven aan dat studenten met schulden vaker afwezig zijn. Het risico dat deze jongeren 
met hun opleiding stoppen neemt toe en daardoor vermindert de kans op een goede start op de 
arbeidsmarkt. 
Er blijkt een sterke samenhang tussen leren omgaan met geld op jonge leeftijd en weinig financiële 
problemen op latere leeftijd. Het is belangrijk dat jongeren goed weten hoe financiële producten 
werken voordat ze keuzes maken waar langdurige consequenties aan verbonden zitten. Als ze dit op 
jonge leeftijd goed leren, dan kan dit een preventieve werking hebben voor de latere vorming van 
schulden.  De oorzaken voor geldproblemen kunnen divers zijn: soms speelt de culturele achtergrond 
een rol; soms hebben de ouders/opvoeder van de jongeren onvoldoende financiële vaardigheden en 
onvoldoende kennis van de financiële mogelijkheden en risico’s in de Nederlandse samenleving. In 
andere situaties spelen de lage sociaaleconomische status en het lage opleidingsniveau van de ouders 
een rol, waardoor de jongeren hun financiële zelfredzaamheid onvoldoende hebben meegekregen 
vanuit huis. 
 
Waarom MON€Y SCHOOL?  
MON€Y SCHOOL is ontwikkeld in 2013 op verzoek van ouders uit Amsterdam Oost die zich zorgen 
maakten over de schulden waarmee jongeren in hun omgeving te maken kregen. Deze 
(migranten)ouders hadden moeite om hun kinderen te leren omgaan met geld en op school was daar 
ook weinig aandacht voor.  
Omdat financiële problemen de maatschappelijke kansen van jongeren enorm kunnen beperken, is 
het essentieel dat jongeren vroegtijdig leren omgaan met geld. MON€Y SCHOOL leert kinderen en 
jongeren daarom al op jonge leeftijd om te gaan met geld. Ook ouders worden betrokken bij de lessen 
aan hun kinderen. In het PLUS programma geven we ouders informatie over voorzieningen voor 
minima.  

MON€Y SCHOOL wordt uitgevoerd in wijken met een gemiddeld laag inkomen, de deelnemers zijn 
merendeels afkomstig uit gezinnen met niet- westerse afkomst.  De groepsgrootte bedraagt 10 a 15 
kinderen/jongeren. Er is gestart met een programma voor kinderen (8-12 jaar), later zijn ook 
programma’s voor tieners (13-15) en jongeren (16-18) ontwikkeld en uitgevoerd. Vanaf 2017 
worden keuzemodules aangeboden: Omgaan met Geld, Gezonde Leefstijl en Duurzame Leefstijl. In 
alle modules is leren omgaan met geld en plannen maken voor een succesvolle toekomst leidraad. 
Gezondheid en Duurzaamheid dragen tevens bij aan een succesvolle toekomst.   
 
 
 

                                                             
2 Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS), juli 2017 
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Rode draad is financiële educatie: leren omgaan met geld 
De rode draad in alle activiteiten van MON€Y SCHOOL is financiële educatie. Maar geld alleen staat 
niet garant voor een succesvolle toekomst. Daarnaast stimuleert MON€Y SCHOOL 
talentontwikkeling, lange termijn & kans- en ondernemingsgericht denken. Tijdens de workshops is 
er aandacht voor samenwerken, omgaan met en respecteren van andere opvattingen en het belang 
van een opleiding en school(prestaties). Door gebruik van uitdagende en speelse methodieken 
blijven de deelnemers geboeid.   
De deelnemers worden ingedeeld naar leeftijd en de inhoud van de lessen wordt afgestemd op hun 
niveau en behoeften. Ze denken na over wat nodig is om hun dromen te realiseren (kinderen) of 
een onderneming op te zetten (jongeren). Er wordt ingegaan op het weerstaan van de verleiding 
van reclames, hoe sparen & lenen werkt, het organiseren van de eigen bankzaken, online 
weerbaarheid en het maken van andere verstandige financiële keuzes. Jongeren worden voorbereid 
op hun financiële zelfstandigheid en krijgen het NIBUD boekje “Voor Boven de 18”3 mee.   
 Voorbeeldjongeren (peer educators), ondernemers uit de wijk en een bedrijfsbezoek (excursie) 
verbreden hun blikveld. Aan het eind van het groepsprogramma zijn hun financiële vaardigheden en 
is hun financiële zelfredzaamheid toegenomen, zoals het Verwey-Jonker Instituut heeft 
aangetoond. De modules worden afgerond met een presentatie aan hun ouders en bij voldoende 
deelname ontvangen de kinderen en jongeren een certificaat.  

Doelgroep MON€Y SCHOOL 
De deelnemers aan MON€Y SCHOOL komen merendeels uit gezinnen met een laag inkomen, hebben 
een bi-culturele achtergrond en/of een laag opleidingsniveau. Deze groep heeft vaak te maken met 
langdurige armoede, een slechtere gezondheid en kortere levensduur. Om MON€Y SCHOOL 
laagdrempelig aan te bieden wordt deze uitgevoerd in de wijken waar veel gezinnen met een 
minimuminkomen leven. In samenwerking met de daar gevestigde organisaties wordt de doelgroep 
geworden.  

Hoe bereiken we deelnemers? 
We besteden veel aandacht voor de werving en motivatie van de deelnemers omdat zij over het 
algemeen minder lang de aandacht vast kunnen houden. Het programma vindt merendeels na 
schooltijd plaats en de concentratie en motivatie van de deelnemers is niet altijd vanzelfsprekend 
aanwezig.  We bereiken de deelnemers via samenwerkingspartners zoals scholen, Weekend 

                                                             
3 Voor Boven de 18 is een praktisch en overzichtelijk boekje over geldzaken voor 18-jarigen.  
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Academie, Ouder- en KindTeams, welzijnsorganisaties, wijk initiatieven, etc. en door berichten op 
social media, website, folders, mond tot mondreclame. 

Keuzemodules van MON€Y SCHOOL 
Om kinderen en jongeren met risico op armoede nog beter voor te bereiden op een succesvolle 
toekomst, zijn in 2017 zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen ook Keuzemodules ontwikkeld. 
Deze Keuzemodules stimuleren financieel verantwoord gedrag en daarnaast een positieve, gezonde 
en/of duurzame levensstijl. Zowel een gezonde leefstijl als duurzame leefstijl zijn niet 
vanzelfsprekend voor kinderen met weinig geld, maar wel belangrijk voor een succesvolle toekomst. 
De drie keuzemodules bestaan ieder uit acht workshops waaraan jongeren afzonderlijk en ook na 
elkaar deel kunnen nemen.:  

• Geld maakt rijk! 
• Gezond leven is niet duur en  
• Duurzaam bespaart energie.  

Belang van Ouderbetrokkenheid 
Om meer effect te bereiken voor de deelnemers worden ook de ouders/verzorgers betrokken bij 
MON€Y SCHOOL. Zij worden op de hoogte gehouden van de inhoud van de workshops via WhatsApp 
berichten en wonen de presentatie van hun kind aan het eind van iedere module bij.  
 
MON€YSCHOOL PLUS voor ouders 
Sinds 2018 is er een apart programma voor ouders: MON€Y SCHOOL PLUS. Hierin krijgen ouders tips 
over financiële opvoeding, over omgaan met geld en over toeslagen en voorzieningen waarop zij een 
beroep kunnen doen. Veel ouders met een minimuminkomen die MON€Y SCHOOL bereikt maken te 
weinig gebruik van deze minimaregelingen om hun inkomen op peil te houden en hun kinderen mee 
te laten doen aan activiteiten.   

Aantal deelnemers MON€Y SCHOOL en MON€Y SCHOOL PLUS In schooljaar 2018-2019 nemen 51 
groepen (510-765 kinderen en jongeren) deel aan MON€Y SCHOOL.  41 groepen in Amsterdam en 10 
groepen buiten Amsterdam (3 in Rotterdam, 3 in Dordrecht, 2 in Almere en 2 in Haarlem). MON€Y 
SCHOOL PLUS nemen 30 groepen ouders deel.  
 
Resultaten en impact worden na iedere module gemeten aan de hand van vooropgestelde 
meetinstrumenten. Deze metingen worden geïnventariseerd en naast de gehouden evaluaties (met 
docenten, kinderen en ouders) Deze resultaten worden gedeeld met samenwerkingspartners en 
financiers. Ook in de samenwerking met andere organisaties/partners delen we onze kennis over de 
(situatie van de) doelgroep en onze kennis over kinderen in armoedesituaties.  

Symposium: hoe doorbreken we SAMEN de erfelijkheid van armoede  
MON€Y SCHOOL organiseert jaarlijks een symposium in de Nationale Week van het Geld om kennis 
over armoedebestrijding in gezinnen te delen en samenwerking te stimuleren met en tussen 
partnerorganisaties.  Dit symposium vindt plaats in maart, zo ook in 2018. De bijeenkomst komt tot 
stand in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Armoedebestrijding. MON€Y 
SCHOOL maakt onderdeel uit van de landelijke organisatie Week van het Geld (Ministerie van 
Financiën). 
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MON€Y CAR: kinderen en jongeren (ver)spelen MON€Y 
De MON€Y CAR biedt de MON€Y GAME (financieel dilemmaspel) aan op locatie, tijdens festiviteiten, 
om nog meer jongeren financieel bewust te maken. Tevens wordt het belang van goed omgaan met 
geld op een uitdagende manier onder de aandacht van het grote publiek gebracht. Hogeschool 
Amsterdam dit een dilemmaspel over omgaan met geld ontwikkeld. De duurzame MON€Y CAR wordt 
schooljaar 2018-2019 ontwikkeld en geeft extra spektakel bij het spel met geluid en beeld en zorg 
voor vervoer van MON€Y GAME.  

Toekomstplannen & Innovatiepunt  
Onze bedoeling is dat MON€Y SCHOOL in 2020 sterk is verankerd in de wijken van Amsterdam 
Samenwerkingspartners en Gemeente Amsterdam spelen daar een grote rol bij. We worden gevraagd 
in wijken waar nog geen MON€Y SCHOOL is, binnen en buiten Amsterdam. 
Het Innovatiepunt zorgt voor overdracht en ondersteuning van MON€Y SCHOOL op (bestaande en 
nieuwe) locaties. We werken altijd samen met lokale partners en overheid, om de programma’s zo 
goed aan te laten sluiten op de behoefte die op betreffend locatie speelt. In Schooljaar 2108-2019 
worden voor het eerst 10 groepen MON€Y SCHOOL PLUS in Rotterdam, Dordrecht, Almere en 
Haarlem uitgevoerd. We werken daarin samen met partners die daar werkzaam zijn: zoals Weekend 
Academie, Stichting Educatief Centrum Pendrecht (Rotterdam) en Stichting Fazilet (Dordrecht). De 
bedoeling is in schooljaar 2019-2020 daarnaast ook nog in Arnhem MON€Y SCHOOL PLUS aan te 
bieden. Via het Innovatiepunt wordt ondersteuning aan deze nieuwe activiteiten aangeboden, 
gewerkt aan het overdraagbaar maken van MON€Y SCHOOL en aan de lokale inbedding en continuïteit 
van de activiteiten.  
 
Contactgegevens MON€Y SCHOOL:  
 Postadres: Postbus 92073, 1090 AB Amsterdam 
Bezoekadres Timorplein 29, 1094 CC Amsterdam 
www.themoneyschool.nl  

info@themoneyschool.nl  
Tel: 020-8932481 
  



 

 
 

17 

 

 

 

 

Sinds 2015 voert Stichting Diversiteitsland het programma Turkse Ouderenraad uit.  
De Turkse Ouderenraad bestaat sinds 1998 en heeft zich in 2015 aangesloten bij Diversiteitsland. 
Reden hiervoor was dat deze groep mensen zich een beetje de ‘vergeten groep’ in de samenleving 
voelt, terwijl er volop kansen voor hen zijn. Zo is het belangrijk om Turkse ouderen met elkaar te 
verbinden en aandacht te besteden aan taal, talenten, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Dit werkt 
om isolement te voorkomen.  
 
De missie is Turkse ouderen een positiever beeld te geven over ouder worden, zodat zij zo lang 
mogelijk participeren en de regie houden over hun eigen leven. 
 
Turkse ouderen zijn de meest eenzame inwoners van Amsterdam 
In Amsterdam leven 195.000 55-plussers, waarvan 40% een migranten afkomst heeft en Turkse 
ouderen (5.655 mensen) de meest eenzame groep is. Ze vinden te weinig aansluiting bij de 
samenleving en kunnen daardoor onvoldoende zelfstandig functioneren. Naast gevoelens van 
eenzaamheid, hebben Turkse ouderen gemiddeld een slechtere gezondheid en een slechte tot matige 
beheersing van de Nederlandse taal. Uit diverse onderzoeken4 blijkt tevens dat veel ouderen met een 
migratieachtergrond ook nog steeds een sociaaleconomische achterstandspositie hebben. Het 
merendeel vestigde zich in de jaren ‘60 en ‘70 als arbeidsmigrant met het idee na verloop van tijd 
weer terug te keren naar het geboorteland. Voor de meesten pakte dat anders uit.  

Bij veel ouderen met een migratieachtergrond is sprake van: 
• Een lage en/of onvoldoende zelfredzaamheid. 
• Zwakke sociaal economische situatie (SES). 
• Onvoldoende beheersing (passief/actief) van de Nederlandse taal. 
• Beperkte gezondheidsvaardigheden. 
• Geen kennis van de sociale kaart. 
• Toename van eenzaamheid en sociaal isolement. 
• Spagaat tussen geboorteland en Nederland5. 
• (Overdag) alleen zijn of alleen komen te staan. Vooral vrouwen en arbeidsongeschikten 55+- 
• Wederzijdse verwachtingen van ouders en kinderen die mogelijk conflicteren. 
• Passief gedrag op grond van perceptie van ouder worden. 

De gevestigde (formele) organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg spelen nog te weinig in 
op specifieke vragen en behoeften van ouderen met een migratieachtergrond. Ook is er (te) weinig 
bereik van deze groep ouderen. Door taal- en cultuurbarrières vindt deze groep minder goed de weg 
naar de nodige hulpverlening en ondersteuning. Hierdoor wordt het probleem in stand gehouden en 
ontstaat een vicieuze cirkel van eenzaamheid en isolement.  

                                                             
4 GGD Amsterdam, Factsheet De gezondheid van oudere migranten in de vier grote steden, 2015. 
Ben Sajet centrum, Eenzaamheid onder oudere migranten, 2016  
5 Http://www.parool.nl/amsterdam/wie-zijn-die-80-000-ernstig-eenzame-amsterdammers~a4502433/ 
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De Turkse Ouderenraad vervult een brugfunctie tussen Turkse ouderen en voorzieningen/initiatieven 
in de wijk. Omdat we intensief samenwerken met organisaties die migrantenouderen met een ander 
land van herkomst (dan de Turkse) bereiken, kunnen we ook deze functie vervullen voor deze ouderen 
Vrijwilligers van de Turkse Ouderenraad (www.turkseouderenraad.nl) willen de cirkel van 
eenzaamheid en isolement helpen doorbreken en stimuleren dat Turkse en andere migrantenouderen 
zolang mogelijk regie over hun leven houden. 

 De Turkse Ouderenraad wil hierop inspelen met een maat gemaakt aanbod in afstemming met deze 
doelgroep. Naast het mogelijk maken van deze ondersteuning, organiseert de Turkse Ouderenraad 
ook activiteiten die de zelfredzaamheid en vitaliteit van Turkse ouderen stimuleren. 

Doelstelling 
De Turkse Ouderenraad werkt aan een betere maatschappelijke inbedding van mensen van Turkse 
afkomst in de Amsterdamse samenleving, in het bijzonder in Amsterdam Oost en West. We stimuleren 
dat mensen zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen, worden aangesproken op hun mogelijkheden en 
dat wederzijds begrip en de onderlinge communicatie versterkt worden. 

Algemeen bekend is dat het kunnen deelnemen aan de maatschappij en gekend en erkend worden 
door anderen bijdraagt aan iemands welbevinden. De Turkse Ouderenraad wil mensen ondersteunen 
voor wie dat geen vanzelfsprekendheid is. Daarnaast onderkent de Turkse Ouderenraad het belang 
van een goede fysieke en mentale gezondheid als voorwaarde voor een beter leven. 
Vooral voor oudere migranten is van belang dat er voldoende mogelijkheden tot contact en activiteit 
zijn, dat zij gehoord worden in hun problemen en vragen, geactiveerd worden in hun mogelijkheden 
en erkend worden in hun waarden en normen. 

Output: door deelname aan activiteiten van de Turkse Ouderenraad:  

• leggen ouderen onderling contacten, worden contacten gelegd tussen verschillen generaties 
en met (zorg) organisaties in de buurt; 

• wordt de kennis over taal en gezondheid vergroot; 
• nemen de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen toe. 

 
De doelgroep  
De Turkse ouderenraad richt zich overwegend op kwetsbare mensen met een Turkse culturele 
afkomst van 55 jaar en ouder in Amsterdam. De indeling naar leeftijd is arbitrair. De fysieke en/of 
mentale situatie van een vijftiger kan slechter zijn dan die van een tachtiger. In Amsterdam Oost en 
West leeft een grote groep eerste en tweede generatie Turkse migranten. Turkse Ouderenraad wil 
deze groep ondersteunen in zichtbare en verborgen vraagstukken, om daarmee bij te dragen aan een 
verhoogd welzijn en een sterkere betrokkenheid bij de samenleving.  

Uitgangspunten van de activiteiten 
De Turkse Ouderenraad wil ouderen in contact brengen met elkaar, met jongeren (vakstudenten), met 
andere (groepen)inwoners van Amsterdam en met organisaties in hun woonomgeving. Doel is 
contacten leggen en kennis en ervaring delen zo om deelname en inbedding in de wijk te stimuleren 
een isolement tegen te gaan. Diversiteitsland wil succesvolle activiteiten voor Turkse ouderen (in 
aangepaste vorm) ook aanbieden aan migrantenouderen met een andere afkomst.  
 

Thema's waarop de Turkse Ouderenraad zich richt: 
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• Lotgenotencontact & sociale ontmoeting 
• Dementie: inzicht en kennis, mantelzorg 
• Zingeving, isolement en eenzaamheid 
• Cognitieve stimulatie (training) 
• Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid 
• Mijn toekomst als oudere 

 
De organisatie  
De Turkse Ouderenraad is een kleine organisatie van vrijwilligers met een uitvoerende werkgroep en 
met professionele ondersteuning van Stichting Diversiteitsland.  

Kernactiviteiten  
Vrijwilligers van de Turkse Ouderenraad stimuleren dat Turkse ouderen zolang mogelijk regie over hun 
leven houden en waar nodig passende hulp en steun kunnen inschakelen om zolang mogelijk 
zelfredzaam en prettig te leven. In 2013 en 2016 voerde de Turkse Ouderenraad twee succesvolle 
pilots uit: het Alzheimer Theehuis en het Seniorencollege. Met de combinatie van deze twee projecten 
wordt een groot deel van de vraag van Turkse ouderen bediend. Het spreekt zowel de nieuwe 
instroom ouderen (55+) aan die nog actief willen leren, als ook de oudere generatie die op een 
laagdrempeliger niveau een impuls aan de kwaliteit van leven willen geven. 
 

Met ons driejarig project “Vitale Ouderen in Amsterdam” willen we meer continuïteit realiseren voor 
bovenstaande activiteiten. We bieden de activiteiten over een langere periode aan waarin meer 
ouderen vanuit meer locaties kunnen deelnemen. De concepten gaan we met onze ervaringen 
verbeteren en tevens gaan we een (aangepast) aanbod aanbieden aan migranten ouderen met een 
andere achtergrond dan de Turkse.  

 
Uniek aan het Senioren College is dat de lessen worden gegeven door vrijwillige studenten aan de 
universiteit met dezelfde etnische achtergrond als de ouderen. Hiermee kunnen we de lessen zonder 
taalbarrière aanbieden aan ouderen die nooit de kans hebben gekregen om zichzelf op deze manier te 
verrijken. Daarnaast leren de studenten de culturele achtergrond van hun (groot)ouders beter 
kennen. 

 
Uniek aan het Alzheimer Theehuis is de laagdrempelige aanpak door het werken met oudere 
vrijwilligers met dezelfde culturele achtergrond: zij beschikken over een juiste ‘culturele gevoeligheid’ 
om het taboe van dementie onder Turkse ouderen te doorbreken. Door afstemming met professionals 
van welzijn- en zorgorganisaties kunnen Turkse ouderen de juiste ondersteuning en hulp krijgen: 
zowel ouderen met dementie als hun mantelzorgers. De bezoekers kunnen in alle openheid met 
elkaar praten over een leven met dementie onder leiding van een deskundige gespreksleider. Zo kan 
de redzaamheid van ouderen en hun mantelzorgers vergroot worden.  Klik hier voor het 
Volkskrantartikel 'Nee, Alzheimer is geen straf van Allah ', over de start van de theehuizen.  
 

Informatiemagazine AKTIF voor een vitale oude dag 
Daarnaast willen we migrantenouderen informatie verschaffen over de mogelijkheden voor een vitale 
leefstijl. Om een grote groep ouderen te bereiken en een brug te slaan tussen verschillende groepen 
ouderen gaan we jaarlijks een Tweetalig Magazine AKTIF uitgeven dat verspreid wordt onder 
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(migranten)ouderen. Met informatie en tips over een vitale leefstijl, interviews met oudere 
(voorbeeld)migranten en met medewerkers van organisaties. Tevens willen we het aanbod aan 
activiteiten en informatie over hulpverlening zichtbaar maken. We starten met een Turks-Nederlands 
tijdschrift, waarna ook een Arabisch-Nederlands Tijdschrift volgt. Samenwerkingspartners hebben 
reeds hun medewerking toegezegd. Bij voldoende draagvlak en financiering wordt AKTIF uitgegeven.  
 

Ambitie en strategie 

Senioren College en Alzheimer Theehuis willen we in drie jaar tijd (2019-2021) in heel Amsterdam 
uitvoeren en 1740 migrantenouderen laten deelnemen aan onze activiteiten (zowel ouderen van 
Turkse afkomst als met andere afkomst) en 20.000 ouderen bereiken met onze tijdschriften  
Ieder jaar volgt een evaluatie (verslag). Bij voldoende financiering en draagvlak bouwen we het aantal 
activiteiten stapsgewijs uit. Deze aanpak is uitvoerig beschreven in een projectplan.  
 
Planning:  
 ➢ 2019: Senioren College. 8 thema’s x 4 colleges/bijeenkomsten (32 bijeenkomsten + 8 excursies). 
Per thema/college (= 4 bijeenkomsten) en excursie doen er min. 10 max. 15 mensen mee. Totaal doen 
er min. 80 en max. 120 ouderen mee. 
9 x Alzheimer Theehuizen. Per bijeenkomst min. 30 mensen. Totaal doen er 270 mensen mee.  
5000 Tijdschriften AKTIF (Turks-Nederlands) verspreiden onder 5000 ouderen. 
➢ 2020: Senioren College. 12 thema’s x 4 colleges /bijeenkomsten = 48 bijeenkomsten + 12 excursies. 
Per thema/college en excursie doen er min. 10 en max. 15 mensen mee. Totaal doen er min. 120 en 
max. 180 ouderen mee. 
13 x Alzheimer Theehuizen. Per bijeenkomst 30 mensen. Totaal doen er 390 mensen mee.  
7500 Tijdschriften AKTIF (Turks-Nederlands/Arabisch Nederland) verspreiden onder 7500 ouderen 
➢ 2021: Senioren College: 16 thema’s x 4 colleges/bijeenkomsten = 64 bijeenkomsten + 16 excursies. 
Per thema/college en excursie doen er min. 10 en max. 15 mensen mee. Totaal doen er min. 160 en 
max. 240 ouderen mee. 
18 x Alzheimer Theehuizen. Per bijeenkomst 30 mensen. Totaal doen er 540 mensen mee. 
7500 Tijdschriften AKTIF (Turks-Nederlands/Arabisch Nederland) verspreiden onder 7500 ouderen 

 
Contactgegevens Turkse Ouderenraad:  
Postadres: Postbus 92073, 1090 AB Amsterdam 
Bezoekadres Timorplein 29, 1094 CC Amsterdam 
www.turkseouderenraad.nl  
info@turkseouderenraad.nl  
Tel: 020-8932481 


