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               In dit boek is het ontstaan van buurtcommunity BIKO in beeld gebracht;                                                                                                   

.              zowel de visie van het project als het ontstaansproces van de buurtgemeenschap is daarbij verbeeld. 

              Ook is er een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in BIKO. Een aantal daarvan is in woord en beeld uitgelicht. 

              

 Uit interviews en gesprekken is een beeld naar voren gekomen van de ontwikkeling van buurtcommunity BIKO en de                              

verschillende activiteiten daarin.                                                             

             Wij danken alle initiatiefnemers van BIKO, en daarnaast deelnemers en wijkbewoners voor hun verhalen en                                                     

.            informatie.                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

.            En vooral ook Raphael Beaumont, die de opdracht gaf voor het maken van dit boek.                                                                                                                                                  

             

      

                                           

 

                                                                                                                                                                                                           Eric Simons 
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In februari 2016 zijn er sleutels 

uitgedeeld van het gebouw aan Steve 

Bikoplein 2-4 aan mensen die op deze 

locatie een initiatief wilden starten. 

 

In deze periode was er geen 

inrichting in het gebouw, geen 

servies, geen rooster, er waren geen 

afspraken  en mensen kenden elkaar 

niet. 

 

Er ontstond een document met een 

visie en een missie. 

 

Er ontstonden in beginsel mooie 

dingen maar ook conflicten. 

 

Het botste en mensen gingen zelf 

regels ophangen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 Mei 2016 was de eerste sessie van Birgit en Irma van de organisatie Plan en Aanpak. 
 



 

“ Welke rollen spelen de 

verschillende mensen in 

de buurt, en hoe verhoudt 

zich dat tot 

gelijkwaardigheid ? ”. 

--  Conflicten bijsturen en 

oplossen 

“ Hoe gaat men ermee om dat sommige mensen  

betaald krijgen en anderen vrijwillig werken?“. Hoe 

verhoudt dat zich tot gelijkwaardigheid?”.                                        

 

Organiseert netwerk- en leerbiijeenkomsten voor 

bewoners en professionals.   

* helpt projecten zichzelf te ontvouwen.                  

* maakt zichtbaar wat er al is aan moois                      

* serendipiteit wordt omarmt                                 

* helpt mee de juiste afwegingen te maken en  

stimuleert dialoog.   



 

 

 

 

 

  

 

                           

 

                           

 

                            en aldus ontstond aan het Steve Bikoplein een buurtbedrijf met allerlei verschillende initiatieven en activiteiten 

   

 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina’s een beeld van meerdere projecten die binnen buurtcommunity BIKO plaatsvinden en waarin buurtbewoners zelf 

initiatief nemen om hun leven meer vorm en kwaliteit te geven.                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

... is een inloop...                                 

er is een luisterend oor.              

... er is ruimte om                

vragen  te stellen....                   

te zoeken                                      

naar dromen                                    

en verlangens... ..                         

...of te praten                              

over dingen die je             

weerhouden, of           

belemmeren... en na te         

denken over  wie je                 

zou willen  ZIJN!           

 

 



 

 

Leerlingen geven aan 

dat ze in de lessen 

houtbewerking tot rust 

komen en contact met 

de natuur ervaren.                              

Ze zijn daarom erg 

enthousiast.    

John leert leerlingen 

tijdens de lessen 

houtbewerking omgaan 

met snijmessen en 

andere attributen en 

leert hoe vormen te 

snijden 

 

HOUT                    

BEWERKING 



 

Stichting 

Adviesman  biedt 

particulieren en MKBers 

met schulden een 

luisterend oor,                      

helpt om hun administratie 

inzichtelijk te maken, 

onderhandelt met 

schuldeisers over 

betalingsregelingen                

en start eventueel 

rechtszaken in het belang 

van een client. 

 

Op het inloopspreekuur 

van Grip op je Geld  

kunnen wijk-     bewoners 

terecht met vragen over 

geldzaken  en het 

organiseren van hun 

administratie.           



  



 

KLEDING-WEGGEEFWINKEL     

Biko’s Budget Boetiek 

 

In de Kleding- Weggeefwinkel van 

BIKO kan je gratis kleding  afhalen 

die dient als aanvulling voor je 

eigen garderobe. 

 

 De Kleding- Weggeefwinkel heeft 

verassend stijlvolle kleding, maar 

daarnaast ook vele dagelijks 

bruikbare kledingartikelen.  

 

Bewoners van de Transvaalwijk 

kunnen kleding uitzoeken, passen en 

deze gratis meenemen.  

 

“ Van de Kleding-Weggeefwinkel van BIKO                                                                          

heb ik dit colbert ontvangen, en daardoor kan ik                                                                                  

een nieuw trainingspak kopen voor mijn zoontje,                                                                              

waardoor hij er helemaal bij hoort op school”.                   



CREATIEVE                         

ACTIVITEITEN-       
We leren van elkaar. 

 

Eenmaal per week geeft 

Rita een creatieve 

workshop, waarin de 

leerlingen ook van 

elkaar leren. 

 

Er worden verschillende 

materialen gebruikt en 

er zijn verschillende 

thema’s, zoals 

bijvoorbeeld de natuur. 

 



 CONVERSATIE-  EN TAALLES NEDERLANDS 

In de conversatie- en taalles Nederlands leren de leerlingen de Nederlandse taal.                                                                                                           

Tevens wordt er aandacht besteed aan internetles, en aan de Nederlandse politiek en cultuur.                             

Er is aandacht voor zowel lezen, spreken als schrijven.  



 

                   REPAIR CAFE 
 

 

 

Repair Cafe is een activiteit binnen BIKO die eenmaal in de 

twee weken plaatsvindt.                                                                        

De tweede en de vierde zaterdag van de maand. 

 

Bewoners uit de wijk zijn welkom met kapotte spullen en 

niet- functionerende apparatuur, zoals onder andere 

computers.                                                                  

En daarnaast ook met fietsen die stuk zijn.  

 

De vrijwilligers van Repair Cafe zetten zich in om de 

spullen te repareren. 

  



Raphael,            

 

samen met collega Renate community worker bij BIKO,                                                                                

is visionair en facilitator van het BIKO Buurtcommunity Project.  

Hij heeft sleutels uitgedeeld aan initiatiefnemers uit de buurt,                                                

en van daaruit ruimte gegeven om alles  organisch te laten groeien. 

Op momenten dat het nodig is worden er meetings en momenten                    

georganiseerd om met elkaar in dialoog te gaan.                                                                               

Conflicten en uiteenlopende opvattingen worden daarin niet vermeden,                                          

maar juist benoemd om oplossingen te kunnen zoeken.  

Samen met actieve buurtbewoners, professionals en buurtondernemers                                                            

uit Amsterdam is een manifest opgesteld                                                                                     

met een visie waarop buurtorganisaties                                                                                                

hun handelen kunnen baseren.  

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle teksten en illustraties in dit boek zijn van Cemonc, tekenaar en beeldend kunstenaar Eric Simons. 
 

Het boek is gebonden door boekbinder Udo.H. Mook 
 

                                                                                                                                                                    www.pluritext.biz   

                                                                                                                                                                    www.ericsimons.eu  
 

http://www.pluritext.biz/
http://www.ericsimons.eu/

