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VOORWOORD

Het jaar 2020 begon zoals altijd met vrolijke nieuwjaarsbijeenkomsten. Gezien de mooie 
cijfers - 2020 - moest het wel een bijzonder jaar worden, maar dat het zo bijzonder zou 
worden had niemand voorzien. Half maart veranderde het dagelijkse leven en moest iedereen 
zoeken naar een nieuwe balans. Hoe los je praktische problemen op en vooral: hoe zorg je 
ervoor dat je met elkaar in contact blijft? Het eenzaamheidsvirus was nadrukkelijk aanwezig. 
In de zomerperiode, toen ontmoetingen onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk wer-
den, merkten we pas hoe we de in-levende-lijve contacten hadden gemist. Groepjes ouderen 
gingen met elkaar naar het park om samen te lunchen, te praten en nog meer te praten. In 
de maanden van lockdown werd er veel gebeld en gebeeldbeld, er werden kaarten geschreven 
en ontvangen, er werden attenties uitgedeeld, er waren gesprekjes bij de voordeur en er kon 
vanaf het balkon genoten worden van korte muziekoptredens, maar toch kon dit het echte 
samenzijn niet vervangen. 

De kracht van onze werkwijze ‘voor en door ouderen’ kwam ook in dit bijzondere jaar tot 
uiting. De werkgroepleden van de Anders Ouder Worden groepen bleven met de hierboven 
genoemde acties in contact met elkaar. Zodra het mogelijk was organiseerden ze weer groeps-
bijeenkomsten. En als de ontmoetingsruimtes nog gesloten waren, gingen ze, als het weer het 
toeliet, weer samen op pad. 
Als Pluspunt zijn we heel trots op alles wat de werkgroepleden georganiseerd en gerealiseerd 
hebben. Om vereenzaming te beperken is het belangrijk met elkaar contact te blijven hou-
den. We hopen op betere tijden en met het vaccinatieprogramma in volle uitvoering zal dat 
in 2021 ook gaan lukken.
 
We zijn dit jaar met andere partijen in de stad aan de slag gegaan om plannen uit te werken 
die vormgeven aan het gemeentelijke programma Rotterdam Ouder en Wijzer. Dit program-
ma gaat uit van wat ouderen zelf willen en kunnen. Hoe kun je vitaal en fit blijven, hoe kun 
je je talenten inzetten, hoe regel je het zo dat het er voor jou toe doet? De plannen liggen 
klaar en zodra het kan worden ze in gang gezet. 

Ook in 2020 zijn er, binnen de mogelijkheden, diverse kunstprojecten uitgevoerd. Zoals Met 
kunst de zomer door, Sierkussens maken en de Culturele Huiskamer Emmahuis, een initia-
tief van ouderen die behoefte hebben aan kunstactiviteiten in hun wooncomplex. 
Durf te Dansen werd deels buiten uitgevoerd. De deelnemers waren zo blij dat ze weer 
mochten dansen, dat ze zich niet lieten weerhouden door zomerse regenbuien.

In dit jaar hebben we het project Het verhaal van je leven grotendeels kunnen afronden. 
Inmiddels zijn er al veel ontroerende fragmenten uit levensverhalen van migrantenouderen te 
lezen op onze website. 

In Rotterdam stijgt het aantal ouderen de komende jaren flink. Graag willen we met onze 
werkwijze ‘voor en door ouderen’ velen inspireren hun talenten en kwaliteiten in te blijven 
zetten voor de samenleving. Je talenten gaan immers niet met pensioen! 

Heili Bassa, directeur Pluspunt
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ANDERS OUDER WORDEN/SENIORENATELIERS

Al 48 jaar organiseren Anders Ouder Worden (AOW)-werkgroepen bijeenkomsten voor andere 
ouderen in hun eigen wijk. In 2020 waren er 32 werkgroepen, met in totaal 125 werkgroeple-
den. De werkgroepen organiseerden ruim 324 bijeenkomsten die door 5.202 senioren werden 
bezocht, over thema’s als ouder worden in coronatijd, bewegen en gezondheid en langer thuis 
wonen. 

Tijdens de stedelijke bijeenkomsten die Pluspunt voor de werkgroepen organiseert, wisselen de 
leden ervaringen en ideeën uit en inspireren ze elkaar. In 2020 zijn er inleidingen gehouden over 
actuele thema’s zoals het belang van digitalisering, hoe blijf je fit, hoe onderhoud je contacten, 
wat doet deze geïsoleerde periode met jezelf en wat kun je betekenen voor anderen. Er waren 
voorlichtingen over zorghulpmiddelen van de Vegro, over inkomensondersteunende regelingen 
en mogelijkheden voor kwijtschelding van afvalstoffenheffingen. 
Door de coronamaatregelen groeide de behoefte onder de deelnemers naar zaken als kunnen 
beeldbellen, contacten onderhouden, digitaal bankieren, contact hebben met zorgverleners, 
boodschappen doen voor anderen. 
Toen er geen stedelijke bijeenkomsten mogelijk waren, zijn er intensieve mailcontacten geweest 
en werd er met elkaar gecommuniceerd via mailverslagen. Op deze manier bleven de werk-
groepleden van elkaars activiteiten op de hoogte en inspireerden ze elkaar.  

De AOW-werkgroepleden hebben dit jaar drie trainingen gevolgd, in het begin van het jaar over 
fondsenwerving en in de zomer over hoe om te gaan met de coronamaatregelen in groepsverband 
en over veilig bankieren. 
Bewegen is belangrijk voor ouderen, zeker in deze coronatijd. We namen dit jaar dan ook deel 
aan de werkgroep voor de Fitfestivals in Rotterdam. Helaas was de uitvoering niet mogelijk in 
verband met de maatregelen.  
De AOW-werkgroepen en Seniorenateliers uit Kralingen/Crooswijk en Noord hebben meege-
daan aan het kunstproject Fruits de Mer van kunstenaar Eddy Kaijser. Met plastic dat scholieren 
hadden opgevist uit de Rotte en dat was bewerkt, haakten de senioren kunstvoorwerpen. De 
kunstinstallatie is tentoongesteld in het Zaagmolenbrugwachtershuisje. 
Pluspunt en AOW vrijwilligers hebben bij de Kom Erbij Conferentie een talententafel georgani-
seerd met de miniworkshop “Hoe benut je je talenten na je pensioen?”  

Seniorenatelier Dahliacomplex volgt workshop Fantasievogels maken



AOW Avenue Concordia heeft een uitwisseling gehad met een vrijwilligersorganisatie uit 
Noord-Duitsland in het kader van meer inzicht krijgen in het betrekken van migrantenouderen.  
Seniorenatelier Kerkeplaats heeft meegedaan aan de bloemenestafette van Coalitie Erbij. Voor de 
senioren die nog niet hun huis uit durfden hebben de senioren bosjes bloemen gemaakt en langs 
zestig huisdeuren bezorgd. 
Seniorenatelier Kayena heeft in juli met haar senioren een lunch genuttigd in het Kralingse Bos 
en met elkaar een bewegingsles gevolgd in het bos. 
Onder de bomen in het Afrikaanderpark volgden de deelnemers van Seniorenatelier Turkse Vrou-
wengroep DSB een buikdansworkshop en diverse voorlichtingen, onder meer over Trevvel (veilig 
reizen in coronatijd) en andere coronazaken. 
Tijdens de lockdown zijn senioren creatief aan de slag gegaan met het maken van bloemen van 
stof. Daarvoor werden creatieve doe-het-zelf brievenbuspakketjes gemaakt. 
Werkgroepleden van AOW zijn massaal presentjes, eten, fruit en boodschappen gaan bezorgen 
bij hun oudere bezoekers.  
Diverse AOW-werkgroepen hebben meegewerkt aan het onderzoek naar communities van Amy 
Jo-Ann bij gemeente Rotterdam.
We konden dit jaar twee nieuwe Seniorenateliers verwelkomen: Satsang in Overschie en Dahlia-
complex in Feijenoord. Door corona bleven de Seniorenateliers in de oprichtingsfase.

Seniorenatelier Turkse Vrouwengroep DSB volgt buikdansworkshop

Seniorenatelier Kayena volgt bewegingsles in Kralingse Bos Fruits de Mer 

foto: Eddy Kaijser
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Culturele Huiskamer Emmahuis

LANG LEVE KUNST

Culturele Huiskamer Emmahuis
Bewoners van het Emmahuis in Rotterdam-Blijdorp hebben het initiatief genomen culturele 
activiteiten in het wooncomplex te organiseren. Het werd een programma bestaand uit optredens 
van verschillende muziekstijlen, exposities van kunstenaars en voordrachten van dichters. De 
activiteiten zijn bestemd voor bewoners van het Emmahuis èn voor mensen uit de wijk. Pluspunt 
werd gevraagd voor ondersteuning bij de organisatie en programmering, samen met kunstenaars-
collectief Karmijn, Noorderdicht en Cultuurscout Noord. 
In februari vond de eerste Culturele Huiskamer Emmahuis plaats met dichteres Jana Beranová, 
een optreden van jazzsaxofonist Ruud Bergamin en een groepstentoonstelling van vijf kunste-
naars: Annalies Bontjes, Tilly Heijster, Elly Ramirez, Barbara Obst en Els van Teeffelen. Bij de 
bijeenkomst in maart waren ruim tachtig bezoekers aanwezig. 
Door de coronamaatregelen is het programma aangepast. De dichters zijn doorgegaan met het 
maken van gedichten op maat. Zo werkten onder meer stadsdichter Dean Bowen en dichters uit 
het project van Noorderdicht mee. De gedichten werden op groot formaat in de hal opgehangen. 
Ook exposeerden zes kunstenaars hun werken in de hal. Op deze manier bleef de kunst voor de 
bewoners van het Emmahuis toegankelijk. Small Talk heeft buiten voor het Emmahuis opgetre-
den met vrolijke bossanova muziek. 
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Durf te Dansen in het park

Durf te Dansen
Ook in 2020 is het Open Dansatelier voor 60-plussers Durf te Dansen actief geweest. De groep 
ging zoals gewoonlijk van start in het Atrium van Humanitas Bergweg. Tijdens de eerste lock-
down werd er door de deelnemers gedanst vanuit huis, via Youtube filmpjes van Marie-Louise 
Gilcher, de vaste choreografe. Voor sommige deelnemers was het lastig, het is minder inspirerend 
als je in je eentje danst. Toen het mooi weer werd en het mogelijk was heeft de groep in het park 
gedanst. Het was vooral fijn om elkaar weer te ontmoeten en te inspireren. 
Bij Durf te Dansen gaat het om moderne dansexpressie en wordt er steeds toegewerkt naar een 
danspresentatie. Durf te Dansen heeft een kleine vaste kern die al vanaf het begin danst. Deze 
kerngroep stimuleert, onder meer door dansoptredens, andere ouderen ook te gaan dansen. De 
drempel is laag, want danservaring is niet nodig. Gemiddeld doen er twaalf deelnemers mee. 
Na het dansen is er een gezellige nazit, de deelnemers hebben ook contact met elkaar buiten de 
dansmeetings om. De groep heeft aansluiting gezocht bij het AOW-programma.   

Met kunst de zomer door
Ouderengroepen uit Feijenoord hebben meegewerkt aan het kunstproject Sierkussens maken. 
Het thema was: wat heb je gemist tijdens de lockdown? Het project was een initiatief van Plus-
punt en werd uitgevoerd door beeldend kunstenaars Mirjam Peeters en Paula van Dijk. De 37 
sierkussens konden helaas niet tentoongesteld worden in Galerie Niffo door de coronamaatrege-
len. Wel hebben we een filmpje gemaakt van de kussens: Kijk hier! 
De deelnemers maakten van diverse materialen zoals textiel, hout, leer, wol, kralen, metaal, verf, 
zand en bewerkte foto’s sierkussens van 40 x 40 cm. De workshops vonden plaats op verschillen-

https://youtu.be/pz8IR7FQSS8
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de ruime locaties zodat het coronaproof was. Gemiddeld waren er acht deelnemers. De deelne-
mers hadden veel plezier en vonden het fijn weer iets met elkaar te kunnen doen. Een deelneem-
ster nam het werkstuk mee naar huis omdat zij zich thuis verveelde en de dagen zo lang waren. 
Een 90-plus deelneemster was enthousiast omdat ze nu leerde hoe je verf kunt mengen.

HET VERHAAL VAN JE LEVEN

Met het project Het verhaal van je leven wil Pluspunt oudere migranten de kans geven hun 
levensverhaal te vertellen, vast te laten leggen en naar buiten te brengen. Onze ervaring is dat het 
vertellen van een levensverhaal ervoor zorgt dat ouderen hun leven positiever bekijken en er trots 
op worden. Ze beseffen dat ze, ondanks allerlei tegenslagen, toch hebben doorgezet en dat ze 
daardoor zijn gekomen waar ze nu zijn. 
In maart 2020 hebben de vrijwilligers die de levensboeken voor oudere migranten schrijven een 
rondleiding gekregen door Stadsarchief Rotterdam en vertelden archivarissen waarom het be-
langrijk is dat de verhalen van migranten in het archief worden opgenomen. Ook deze verhalen 
horen bij Rotterdam.
Er is een methodiekbeschrijving gemaakt die terug te vinden is op onze website.
En er zijn weer fragmenten uit de levensboeken op onze website geplaatst. 
Door de coronacrisis hebben we de geplande afsluitende bijeenkomst moeten uitstellen.

Workshop Sierkussens maken 

https://bit.ly/2QJWe2p
http://pluspuntrotterdam.nl/blog2/
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VERHALENDERWIJS

Ons project Verhalenderwijs bestaat inmiddels al meer dan twintig jaar. De vertellers met hun 
verhalen uit verschillende culturen leveren iedere keer weer waardevolle bijdragen aan bijeenkom-
sten. Dankzij hun verhalen maken ze thema’s als eenzaamheid, inkomen of leefstijlen gemakke-
lijker bespreekbaar in een groep. Dit jaar vertelden onze verhalenvertellers vlak voor de lockdown 
verhalen in het museum Kunsthal KAdE in Amersfoort bij de tentoonstelling ‘Tell Me Your 
Story’ over 100 jaar storytelling in de Afrikaans-Amerikaanse kunst. 
In het kader van Internationale Vrouwendag werd op 5 maart verteld in de Centrale Bibliotheek 
Rotterdam met als onderwerp emancipatie: De kracht van vrouwen.

EN VERDER
 
•    Werkten we mee aan het ontwikkelen van de Talentenkaravaan voor 60-plus in Rotterdam. Via 

deze talentenkaravaan willen we 60-plussers prikkelen hun talenten te (her)ontdekken en er 
actief mee aan de slag te gaan.

•    Organiseerden we met vrijwilligers bij de Kom Erbij Conferentie een talententafel met de 
miniworkshop “Hoe benut je je talenten na je pensioen?” 

•    Namen we deel aan brainstormsessies van Coalitie Erbij Rotterdam voor activiteiten om oude-
ren weer in contact te laten komen met elkaar na de lockdown.

•    Participeerden we in het stedelijk Netwerk Digitale Inclusie 55+ om de digitale vaardigheden 
bij 55-plussers in Rotterdam te stimuleren. 

•    Werkte een vrijwilliger mee aan alternatieve stages voor MBO-studenten. De studenten maken 
ouderen wegwijs met videobellen. Kijk hier! 

•    Werkten we mee aan het jubileummagazine van De Brede-Raad-010 met daarin een portret 
van Carla Zonneveld, ook vrijwilliger bij AOW en een interview met Pascalle van Leerdam, 
projectleider van AOW. 

•    Participeerden we in de stedelijke werkgroep Vitale Woongemeenschappen.

Vrijwilligers van Het verhaal van je leven bezoeken Stadsarchief

https://bit.ly/3tiSEtd
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KENGETALLEN

Deelnemers 
Cursussen/workshops/trainingen/projecten: 354  
Themabijeenkomsten: 5.202
Publieksbijeenkomsten: 1.004
Advies en begeleiding: 236 
Sociale media volgers/leden/bezoekers: 5.493

                                            Totaal: 12.289

SAMENWERKING
Activos, Centrale Bibliotheek Rotterdam, Coalitie Erbij 
Rotterdam, Cultuur Concreet, DOCK, DSB, Emmahuis, 
Huizen van de Wijk, Humanitas Bergweg, Karmijn, 
MaasWonen, Mens Centraal, Netwerk Digitale Inclusie 55+, 
Noorderdicht, OSO, Prefuru, SOL, SOR Heulbrug, Tori 
Oso, Woonstad Dahliacomplex, Zorgcocon.

FINANCIERS
De totale omzet afgerond op € 194.000,- bestaat uit prestatie-
subsidies van de overheid en uit projectfinanciering van 
fondsen. Voor meer informatie, zie het verkort financieel 
jaarverslag op onze website.

Coalitie Erbij Rotterdam, gemeente Rotterdam, Fonds Sluy-
terman van Loo, Oranje Fonds, Sint Laurensfonds, Stichting 
Het R.C. Maagdenhuis, Stichting RCOAK, Stichting Soli-
darodam en Van Leeuwen van Lignac Stichting.
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