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Beste lezer,

Voorwoord
In de naam van Allah,
de meest Barmhartige,
de meest Genadevolle.

Voor u ligt het jaarverslag van Jongerencentrum
MGT voor de jaren 2013, 2014 en 2015. Het waren
succesvolle en bijzondere jaren voor de vereniging.
Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd en
de vereniging heeft veel veranderingen meegemaakt
in deze jaren.
Jongerencentrum MGT heeft naast een aantal specifieke projecten ook een speciaal aanbod van activiteiten opgezet, ontwikkeld en uitgevoerd voor zowel
het achterban en leden als voor alle buurtbewoners.
Zo zijn er nieuwe projecten opgestart, het mentorproject is daar een voorbeeld van. Met een buddy
systeem wordt getracht om de jongeren een rolmodel te geven waardoor zij op alle vlakken persoonlijk
begeleid kunnen worden.
De Campagne “Heb je naasten lief’ was weer een
onvergetelijke dag voor de vrijwilligers. Het project
‘Weekendschool’ brengt nog steeds vele positieve
reacties met zich mee. Momenteel krijgen 45 jongeren extra begeleiding met dit succesvolle project.
Daarnaast zijn er vele voorlichtingen georganiseerd
om de leden te betrekken in de maatschappij en hen
te informeren over de ontwikkelingen. Ook het belang van de georganiseerde sportactiviteiten dient
niet onderschat te worden om zowel jongeren als
volwassenen erbij te betrekken.
Daarnaast zijn ook de kadertraining weekenden met
de bestuursleden een jaarlijks terugkerende activiteit geworden. Hiermee wordt beoogd om op een
professionele manier de kennis en kwaliteit van de
deelnemers uit te breiden en te verbeteren.

Voor de vereniging is de verhuizing van de locatie in
2014 een grote klus geweest. Ik wil onze leden die
ons hebben bijgestaan enorm bedanken. De verhuizing heeft een grote impact gehad voor de vereniging.
Het was een grote klus: het bekijken, organiseren en
het plannen heeft veel tijd en energie gevraagd van
de bestuurders en leden.
De verhuizing was niet de enige cruciale verandering voor de vereniging. In het jaar 2015 heeft er een
bestuursverkiezingen plaatsgevonden en is afscheid
genomen van de oude voorzitter B. Aydin. Ik wil hem
bedanken voor zijn jarenlange inzet en steun voor de
vereniging. Zijn bijdrage aan de vereniging is in al de
jaren enorm geweest.
Bij een groot deel van deze activiteiten en projecten
is samengewerkt met verschillende instellingen en
organisaties. Ik wil in het bijzonder de vrijwilligers,
de bestuursleden en de oud-voorzitter bedanken
voor hun steun en inzet. Verder wil ik het Stadsdeel
Amsterdam-West bedanken voor de samenwerking,
ondersteuning en bijdrage. De vereniging hecht grote
waarde aan samenwerking met verschillende organisaties en hoopt hier de komende jaren verder vorm
aan te geven. Niet alleen onze eigen inspanningen,
maar ook het werk dat gezamenlijk wordt verricht zal
uiteindelijk moeten leiden tot de verwezenlijking van
de doelen. Jongerencentrum MGT gaat de toekomst
met vertrouwen tegemoet.

“Het was een grote
klus:
het bekijken, organiseren
en het plannen heeft veel
tijd en energie gevraagd van
de bestuurders en leden.“

Amsterdam, maart 2016

S. Türk
Voorzitter Jongerencentrum MGT

Duizenden mensen volgen onze activiteiten via onze
website, facebook en twitter. Onze website heeft een
nieuw modern uiterlijk gekregen. Onze uitstraling
op het internet heeft een groot effect op de georganiseerde activiteiten in deze moderne technologische tijdperk. Als vereniging willen wij het gebruik
van sociale media verbeteren. Ons doelgroep, de
jongeren in Amsterdam West en omstreken, is sterk
vertegenwoordigd op sociale media.
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Vooraf

“Wees de verandering die je in de wereld wilt zien.”
- Mahatma Gandhi -

Inleiding

Jongerencentrum MGT is een sociaal educatieve organisatie die zich richt op begeleiding en ondersteuning
van jongeren. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. De
vereniging is in 1991 opgericht en, hoewel ze geestverwanten heeft, opereert zij zelfstandig en onafhankelijk
van andere organisaties. De beweging is in beginsel
intercultureel, staat open voor iedereen en streeft de
dialoog en samenwerking na met alle maatschappelijke
organisaties in stadsdeel West.

Jongerencentrum MGT telt 150 betalende leden en
heeft een achterban van meer dan 1.000 personen in
stadsdeel West en omstreken. Daarnaast zijn er een
groot aantal sympathisanten die (nog) geen lid zijn,
maar incidenteel meedoen aan de activiteiten.

Organisatiestructuur

De sturende kracht achter de Jongerencentrum MGT
is het bestuur. De bestuursleden worden gekozen uit
de algemene ledenvergadering. Jongerencentrum
MGT telt 19 bestuurders. Dit aantal is op zich best
hoog, maar ook noodzakelijk om de vele projecten
naar behoren uit te voeren. Zo heeft iedere bestuurder
een “assistent” die hem te hulp schiet tijdens drukke
perioden met school of werk. De bestuurders die geassisteerd worden zijn rond de 25 tot 30 jaar oud, de
assisterende bestuurders zijn scholieren en studenten
tussen de 17 en 23 jaar oud.
Er wordt voornamelijk gewerkt met commissies. Voor
elke activiteit/project wordt een commissie gevormd
om dit in goede banen te leiden. Al enige tijd is er een
zelfstandig opererende jeugdcommissie die bestaat
uit jonge bestuursleden. Onder begeleiding van oudere bestuurders organiseren deze jongeren activiteiten
voor 10-16 jarigen. Hiermee willen we de jongeren
meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen bijbrengen.
Wij hopen dat jongeren door deze activiteiten nader
tot elkaar kunnen komen en samen de problematiek
die enigszins in onze samenleving bestaat gedeeltelijk
kunnen verlichten.

8
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Doelstelling

De doelstelling van Jongerencentrum MGT is het bevorderen en vergroten van integratie, emancipatie en
participatie in de Nederlandse samenleving door onder meer het aanbieden van activiteiten, projecten, het
organiseren van voorlichtingen, het voorkomen en bestrijden van criminaliteit en hanggedrag onder jongeren.

Daarnaast is de doelstelling dat alle jongeren de gelegenheid krijgen om zich naar eigen interesse buitenshuis en buiten school op een zodanige manier te
vermaken dat zij er plezier aan beleven en dat het, los
van alle leerprocessen, bijdraagt aan hun vorming en
persoonlijkheidsontwikkeling.

De hoofddoelen van Jongerencentrum MGT zijn:

Meerdere beheerders zijn verantwoordelijk voor het
beheer van de ontmoetingsruimte. De medewerkers
van Jongerencentrum MGT hebben door het bestaan
van de ontmoetingsruimte dagelijks intensief contact
met een belangrijk deel van de jongeren en zijn in staat
in te spelen op acute vragen en problemen. Wij hopen
dat deze jongeren en de Nederlandse samenleving
door deze activiteiten nader tot elkaar kunnen komen
en samen de problematiek die enigszins in onze samenleving bestaat gedeeltelijk kunnen verlichten.

-

begeleiding en ondersteuning van jongeren
het versterken van sociale cohesie en contacten, zowel intern als extern;
het beleven van de eigen cultuur;
versterking van het gevoel van eigen waarde;
advies, hulpverlening en (door)verwijzing;
een betere participatie van de bewoners;
een adequate aanpak van de jongerenproblematiek;
wegwerken van de achterstand in onderwijs;
het aanbieden van kadertrainingen;
een intermediaire functie vervullen tussen de
achterban en de algemene instellingen;
het bevorderen van maatschappelijke en politieke participatie.

De doelstelling van Jongerencentrum MGT is begeleiding en ondersteuning van jongeren door onder meer
het aanbieden van activiteiten, projecten, het organiseren van voorlichtingen, het stimuleren en motiveren
van de jongeren, het activeren van de jongeren in de
maatschappij en het vergroten van de beheersing van
de eigen taal en cultuur.
Naast deze activiteiten biedt Jongerencentrum MGT
jongeren een ruimte waar zij terecht kunnen. De ruimte van Jongerencentrum MGT dient al jaren als ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en jongeren. Er
wordt voor hen, zeven dagen per week van 12.00 uur tot
00.00 uur, de mogelijkheid geboden in een vertrouwde
en bekende omgeving met elkaar te praten.

10
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Doelgroep

De jongeren tussen de 10 en 30 jaar in Amsterdam-West
en omstreken vormen de grootste doelgroep. Jongerencentrum MGT wil jongeren helpen bij het maken
van hun belangrijke keuzes en hun kansen vergroten.
Investeren in de jeugd betekent immers investeren
in de toekomst. Voor jongeren zal opbouwwerk moeten worden opgezet ter ondersteuning van bestaande
activiteiten, initiatieven en voor nieuw te ontwikkelen
activiteiten. Het gaat daarbij vooral om het realiseren van ontmoetingsmogelijkheden, bevorderen van
sportdeelname, vermindering van schooluitval door
huiswerkbegeleiding en ouderparticipatie projecten,
individuele hulpverlening, bemiddelen bij conflicten
tussen jongeren en hun ouders of school, cursussen
etc. Jongeren worden gemobiliseerd in het stellen en
bereiken van hun doelen. Ook maken jongeren kennis
met andere groepen uit de maatschappij en met zaken
die buiten hun culturele kader liggen. De begeleiding
wordt gegeven door hoog opgeleide vrijwilligers van
onze organisatie. Zij functioneren als rolmodel voor
jongeren en helpen hem bij het versterken van zijn
vaardigheden en mogelijkheden.
Een andere doelgroep van Jongerencentrum MGT zijn
de volwassenen en ouderen. Met de activiteiten voor
ouderen wil Jongerencentrum MGT de zelfredzaamheid van ouderen bevorderen. Vele ouderen zijn niet
voorbereid op ouder worden in Nederland en velen
van hen beheersen de Nederlandse taal niet of onvoldoende. Veelal zijn de ouderen niet op de hoogte van
de voorzieningen die de Nederlandse samenleving hen
biedt. Om de ouderen wegwijs te maken en te ondersteunen worden er diverse activiteiten georganiseerd.
Aangezien veel ouderen in een isolement dreigen te raken is er binnen de activiteiten ook aandacht om dit te
voorkomen en te reduceren. Een deel van de activiteiten van Jongerencentrum MGT zijn gericht op ouderen.
Hierbij kan men denken aan voorlichtingsactiviteiten,
inloopspreekuren, cursussen en discussiebijeenkomsten.

12
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Links: B. Aydin - Rechts: S. Türk

Jongerencentrum MGT heeft de vereniging als rechtsvorm waarbij het door de algemene ledenvergadering
gekozen bestuur bevoegd is om besluiten te nemen.
Een belangrijke ontwikkeling die in het jaar 2015 heeft
plaatsgevonden is de wijziging van het bestuur. Op 31
oktober 2015 is oud-voorzitter de heer B. Aydin afgetreden. Wij danken hem voor zijn inzet en bijdragen.
De toenmalige vicevoorzitter S. Türk is door de algemene ledenvergadering gekozen tot nieuwe voorzitter.
De nieuwe voorzitter heeft meerdere bestuursfuncties
bekleed en talloze projecten geleid. Nu staat hem een
nieuwe uitdaging te wachten. Wij wensen hem veel
succes met zijn nieuwe functie.

Bestuursverkiezingen
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Debatten en seminars

“Er is maar één deugd en dat is kennis;
en er is maar één ondeugd en dat is onwetendheid.”
- Socrates -

Verkiezingsdebat

14
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Op 10 maart 2014 hebben wij in samenwerking met
Studenten Unie Nederland een verkiezingsdebat
georganiseerd in het gemeentehuis in Amsterdam
West. De opkomst voor het debat was zeer hoog. Er
waren meerdere partijen aanwezig tijdens het debat
om hun meningen over de stellingen uit te leggen voor
de gemeenteraadsverkiezingen. Zo kwamen tal van
onderwerpen aan bod van sociale faciliteiten binnen
de gemeente tot aan discriminatie binnen de samenleving. Vooral jongeren woonachtig in Amsterdam West
waren aanwezig tijdens het debat. Er werden kritische
vragen gesteld aan de partijleden. Het was een zeer
sfeervolle en leerzame avond.

Constantinopel, een zeer belangrijke stad ten tijde
van het Romeinse Rijk en het Byzantijnse Rijk, werd
in 1453 door de Ottomaanse Turken overgenomen.
Onder leiding van Sultan Mehmet II werd Constantinopel veroverd. De stad werd omgedoopt tot Islambol of
Islambul, tegenwoordig genaamd Istanbul. Sindsdien
beschikken de Turken over een brug tussen de islamitische en westerse wereld.

Constantinopel

Op 30 mei 2013 heeft gastspreker de heer Akkoç een
lezing gegeven over “Constantinopel”. De stad is niet
alleen een brug tussen Azië en Europa, maar is eeuwenlang een harmonieus platform geweest tussen de
islam, het jodendom en het christendom. De gasten
waren zeer onder de indruk en toonden veel interesse.
Na de lezing kreeg iedereen een poster mee waarop de
kaart van de oude Constantinopel te zien is.

Jaarverslag 2013-2015 | MGT Amsterdam West
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Wij als Jongerencentrum MGT organiseren elke
woensdag een bijeenkomst voor jongeren. Tijdens
deze bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod. De onderwerpen zijn zeer variërend, van
gedragsregels tot het nuttig besteden van je vrije tijd.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn er iedere keer 30 tot
50 jongeren aanwezig. Er is veel interactie en onderwerpen kunnen gedetailleerder besproken worden.
Iedere week kijken de jongeren er weer naar uit.

Seminar
‘Samen met
de jongeren’

Wetscholen
in de islam

16
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Woensdagbijeenkomsten

In het jaar 2013 is een seminar georganiseerd onder
de naam ‘Samen met de jongeren’. Wij hebben tijdens
deze seminar Dr. Abdurrahman Büyükkörükçü mogen
verwelkomen. De opkomst voor deze seminar was boven verwachting. Het was een indrukwekkende en bijzondere toespraak.

Op 5 en 12 November 2014 hebben wij een lezing georganiseerd over de wetscholen binnen de islam. Deze
lezingen zijn gegeven door Said el Mokadmi. Hij heeft
in verschillende delen van de wereld aan verschillende erkende Islamitische universiteiten gestudeerd. De
opkomst voor deze lezing was zeer hoog en iedereen
heeft met veel interesse en betrokkenheid geluisterd.
Tijdens de lezing zijn de overeenkomsten en verschillen van de wetscholen binnen de Islam aan de orde
gekomen. Het waren interessante, leerzame en bijzondere lezingen.

Jaar in jaar uit, elke vrijdag, organiseren wij onze
vrijdagbijeenkomsten. Elke week staat er weer iets
nieuws op het programma. Zo worden er islamologen,
psychologen, pedagogen en andere deskundigen uitgenodigd om een thema te behandelen. De thema’s die
behandeld worden gaan onder andere over het welzijn
van mensen, respect, je naasten lief hebben, maar ook
over de regels binnen de islam. De opkomst voor deze
bijeenkomsten zijn in al die jaren nog altijd hoog. Ook
de vragenronde aan het einde van de bijeenkomsten
is één van de leukste onderdelen van deze leerzame
bijeenkomst. De avond wordt gezellig afgesloten door
samen met zijn allen een kopje thee te drinken.

Vrijdagbijeenkomsten
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Lessenreeks
Fiqh

Conferentie
Ebubekir Sifil
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Op 30 november 2014 is met circa 20 tot 30 studenten
een lessenreeks gestart in Fiqh met Said el Mokadmi.
Fiqh betekent letterlijk inzicht hebben in iets en het
weten/begrijpen van wat iets betekent. Tijdens deze 10
daagse lessenreeks is met name gefocust op de reinheden en onreinheden binnen de islam. De studenten
hebben hun kennis flink uitgebreid door de leuke en
interactieve methode van de spreker.

Ebubekir Sifil is een academici, onderzoeker, schrijver en dichter. Daarnaast is hij een columnist en heeft
zich met name gespecialiseerd in Islamitsche wetenschappen. Zijn bekendheid was duidelijk te zien aan de
opkomst tijdens de conferentie op 30 januari 2015. Uit
Turkije is hij speciaal naar Nederland gekomen om zijn
bijzondere bevindingen en zienswijze met de aanwezigen te delen.

Samen met Islam Color heeft Jongerencentrum MGT
een bijeenkomst georganiseerd waarin gastspreker
Dr. Bahri Bulut ons heeft toegesproken over het belang
van de Ummah. Een letterlijke vertaling voor Ummah
is gemeenschap. Islam Color staat voor transparantie, wederzijds respect en openheid in de activiteiten
die ondernomen worden door Moslims in Nederland
aan te moedigen tot participeren in deze samenleving.
Het bieden van Nederlandstalige islamitische kennis
voor iedereen is van essentieel belang. Op diverse
universiteiten in Nederland wordt deze kennis al op
academische niveau gegeven. Echter, met dit soort
“laagdrempelige” bijeenkomsten wordt gepoogd om
jongeren mogelijkheden te bieden tot zelfontplooiing
binnen de Nederlandse maatschappij.

Dr. Ihsan Şenocak, een bekende geleerde uit Turkije,
gepromoveerd met zijn proefschrift “Het effect van
cultuur binnen de Islamitische wetgeving” heeft op 13
april 2015 Jongerencentrum MGT bezocht en een zeer
interessante symposium gegeven. Binnen de Islamitische gemeenschap is Dr. Ihsan Şenocak een belangrijke geleerde en wij waren zeer vereerd met zijn bezoek.
In de multiculturele samenleving in Nederland is het
van belang om dit soort onderwerpen vanuit diverse
invalshoeken te bestuderen en hier met deskundigen
over te spreken.

Seminar het
belang van de
Ummah

Symposium
İhsan Şenocak
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Voorlichtingsbijeenkomsten

“Onwetenheid zorgt voor angst. Angst zorgt voor haat
en haat zorgt voor geweld. Dit is de equatie.”
- Ibn Rushd (Averroes) -

Voorlichting
over
onderwijs

Ieder jaar organiseert Jongerencentrum MGT een
voorlichting over het Nederlandse onderwijssysteem.
Hasan Kartal, die werkzaam is als docent Economie
op een middelbare school, was de gastspreker in 2013
en Menno van de Koppel, verbonden aan Onderwijs
Consumenten Organisatie (OCO), was de gastspreker
in 2014. Wij merken dat ouderen het belangrijk vinden om goed ingelicht te worden over hoe het systeem
werkt en wat zij zelf kunnen betekenen voor hun kinderen. Deze avonden zijn met name gericht op de ouders,
maar ook studenten en leerlingen waren aanwezig. De
nadruk lag voornamelijk op de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod zoals de Cito toets,
Cito trainingen, verschil tussen basis- en voortgezet
onderwijs en nog veel meer.

Ömer Karaoğlu is een artiest die zich bezighoudt met
muziek en daarnaast is hij verbonden aan de Sakarya
Universiteit in Turkije. Hij ziet geluid als één van de
mysterieuze schepsels op de wereld. “Muziek krijgen
we binnen via onze oor en het betoverd onze hart en
ziel.” Dit was één van de vele uitspraken tijdens deze
avond met ongeveer 100 aanwezigen. Het was een
mooie en inspiratievolle avond waarbij onze jongeren hun perceptie hebben verbreed. Op verzoek van
de jongeren heeft onze gastspreker ook één van zijn
verzen aan ons voorgelezen.

Op 27 september 2013 kwam als gastspreker Mesut
Cavusoğlu de jongeren informeren over milieubewustwording. Met name onderwerpen als het scheiden van
afval, verschillende soorten afval en afvalinzameling
kwamen aan bod. Milieu bewust leven is een belangrijk onderwerp binnen onze samenleving. Milieubewustwording valt ook binnen onze slogan ‘Investeren in
de jongeren is investeren in de toekomst’. De volgende
generatie is niet verplicht de rotzooi die wij achterlaten
op te ruimen. Daarvoor is het van belang dat iedereen
zich bewust is van ons milieu.
20
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Voorlichting
Kunst en
cultuur

Voorlichting
milieubewustwording
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Voorlichting
Gezinspsychologie

Voorlichting
Gezondheid

Voorlichting

Orthopedische
beroepsziekten
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Psycholoog Ibrahim Zeyd Gerçik, werkzaam op de
“Istanbul Şehir” universiteit, heeft op 22 November
2013 een voorlichting gegeven over gezinspsychologie. Welke manieren zijn er om te communiceren met
je partner? Welke manieren zijn er om te communiceren met je kinderen? Hoe voelt de ander zich? Het
blijkt dat vooral jongere gezinnen problemen hebben
met onderlinge communicatie. De vraag naar dit soort
voorlichtingen blijft groot. Dit bleek ook uit het aantal
deelnemers die aanwezig waren tijdens de voorlichting
en uit de vragen die gesteld werden.

Jongerencentrum MGT heeft in 2014 een gezondheidsvoorlichting georganiseerd waarbij de aanwezigen ervaringen met elkaar hebben kunnen uitwisselen. Een
deskundige heeft onderwerpen als roken, hartfalen en
het belang van sporten behandeld. Met name het interactieve gedeelte was zeer interessant door de diverse
vragen die werden gesteld. De aanwezigen werden bewuster van een gezonder leven. Onze doelstelling met
deze voorlichting is om mensen zich er bewust van te
maken dat ‘voorkomen beter is dan genezen’. Als men
op jonge leeftijd al rekening houdt met zijn gezondheid,
zal men de vruchten hiervan later plukken.

Eind 2015 hebben wij een voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd samen met fysiotherapeut Alparslan
Erdem. De heer Erdem is werkzaam in de wijk Bos
en Lommer en heeft onze leden geïnformeerd over
de werking van het spierstelsel en het belang van een
goede lichaamshouding. De voorlichting was specifiek
gericht op orthopedische beroepsziekten. De fysiotherapeut kon rekenen op een grote hoeveelheid vragen
van onze leden. Na de voorlichting hebben een aantal
leden zelfs één op één kunnen spreken met de fysiotherapeut. Met de grote opkomst was deze voorlichtingsbijeenkomst een groot succes te noemen.

De voorlichtingsbijeenkomst op 28 november 2014 had
als onderwerp ‘Opvoeding en Identiteit’. Als gastspreker is psycholoog Abdulaziz Yilmaz op bezoek geweest.
De voorlichting ging in op het belang van de opvoeding
voor een kind en de vreedzame omgeving die een kind
nodig heeft voor een goede opvoeding. De spreker heeft
vele landen bezocht en met veel mensen gesproken.
Tijdens de voorlichting kwamen veel real-life verhalen
aan bod. Hij heeft 6 principes uitgelegd die essentieel
van belang zijn bij de opvoeding van een kind in een
gezin. De aanwezigen, met name ouders, waren onder
de indruk van de ervaringen van de psycholoog en luisterden aandachtig naar de tips die werden gegeven.

In de weken voordat de aanzeggingen voor de huurverhoging op de mat zouden vallen, hebben wij een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor onze leden in
2015. Wijksteunpunt Wonen is langsgekomen en heeft
ons uitgebreid voorgelicht over de rechten van de huurders en de aankomende huurverhogingen. De mogelijkheid om bewaar te maken kwam onder de aandacht
en veel van onze leden hadden hier belangstelling voor.

Voorlichting
opvoeding en
identiteit

Voorlichtingsbijeenkomst
huurverhoging
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Bevorderen van de sociale cohesie

“Wees fatsoenlijk in je gedrag en minacht dit niet,
ook al gaat het er maar om je broeder met een
vriendelijk gezicht tegemoet te treden.”
- Profeet Mohammed (vzmh) -

Campagne
‘Heb je
naasten lief’

24
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Sinds 2005, traditiegetrouw, wordt het project “Heb
je naasten lief” uitgevoerd. De jongeren delen rozen
uit aan buurtbewoners. Ons doel met dit project is om
het solidariteitsgevoel en de samenwerking tussen
buurtbewoners te versterken. Hiernaast willen we
ook het verantwoordingsgevoel bij jongeren aanwakkeren. Sinds 2008 is dit project gekoppeld aan Moederdag en worden de rozen uitgedeeld op Moederdag.
Moeders zijn belangrijk in onze samenleving. Zonder
hen zouden wij er niet zijn. Ook in de jaren 2013, 2014
en 2015 hebben wij kersverse moeders bezocht op de
kraamafdeling van het AMC en het VuMC. Hier zijn
mooi versierde rozen uitgedeeld met een tekst waarbij het belang van moeders verduidelijkt werd. Wij
hebben hier een gezellige en leuke tijd doorgebracht.
Daarnaast hebben wij ook het verzorgingstehuis De
Boeg in Amsterdam-West bezocht, waarbij wij rozen
hebben uitgedeeld. Gezien de leuke en enthousiaste
reacties die wij ontvangen is ook dit een jaarlijkse traditie geworden binnen de vereniging.

Op 7 juni 2015 waren wij ook van de partij op onze
buurtfestival Kolenkit Leeft! Als Jongerencentrum
MGT stonden wij daar in de volle zon als één van de
hoofdorganisatoren. Wij kwamen met andere verenigingen en organisaties in de buurt in contact en konden
hen ook informeren over wie wij zijn en wat wij doen
voor onze buurt. Wij merken dat de Kolenkitbuurt vele
verbeteringen en vernieuwingen begaan en steunen dit
van harte. Het is van belang dat verenigingen als de
onze bestaan en alles op alles zetten om de buurt in
leven te houden!

“De Kolenkit
Leeft” Buurtfestival 2015
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Sociaal
Culturele
Avond

Zowel in 2013, 2014 als in het jaar 2015 is eind december de jaarlijkse culturele avond georganiseerd. Vanuit de achterban is de vraag naar culturele activiteiten
groot. Tijdens deze leuke culturele avond stonden er
heerlijke Turkse gerechten en hapjes klaar.
In 2013 mochten we de muziekgroep ‘Groep Lalezar’
verwelkomen. In 2014 en 2015 was muziekgroep Regenboog te gast. Het belangrijkste attribuut voor de
muziek is de saz. Beide groepen maken gebruik van
dit instrument. De saz is een populaire Turkse snaarinstrument. Mede dankzij onze vrijwilligers en de culturele muziekgroepen waren het twee gezellige en onvergetelijke avonden, tezamen met de vele gasten.

Iftar is de maaltijd die gedurende de vastenmaand
Ramadan door moslims genuttigd wordt direct na
zonsondergang. Voor onze leden, bezoekers en voor
buurtbewoners hebben wij op 25 juli 2013, 8 juli 2014 en
1 juli 2015 een iftar georganiseerd. Het is geen avond
waar alleen gegeten wordt, maar deze avond staat ook
in het licht van gezelligheid. Ondanks de zomervakantie hebben toch ongeveer 150 tot 200 mensen deelgenomen aan onze iftar. Na een warm welkom hebben
wij onze geplande activiteiten weer onder de aandacht
gebracht. Het was een geslaagde avond met veel lekkere hapjes.

Iftar

Iedere bezoeker kreeg bij binnenkomst een lot, waarmee gedurende de gehele avond kans werd gemaakt
op diverse mooie prijzen. Het belangrijkste gerecht van
de avond was “Çiğ köfte”. Çiğ köfte is een pittig Turks
gerecht met heel veel kruiden. Het klaarmaken ervan
vergt erg veel inspanning en tijd, doordat het heel goed
gekneden moet worden.
Tijdens deze culturele avonden hebben wij ook verschillende spellen georganiseerd. Hierbij worden er
kandidaten uit het publiek gekozen die met elkaar
strijden voor leuke prijzen.
Voor ons als Jongerencentrum MGT is het van groot
belang dat de jongeren hun cultuur volop kunnen beleven. Cultuur is een deel van de identiteit van mensen.
Voor het behoud en uitvoering van culturele waarden
zijn dit soort avonden van essentieel belang. Aan de
andere kant zijn dit soort avonden voor mensen die
nieuwsgierig zijn naar de Turkse cultuur een mooi gelegenheid kunnen zijn om kennis te maken.
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Tijdens de maand Ramadan vasten de moslims van
zonsopgang tot zonsondergang. Vlak na zonsondergang wordt het vasten verbroken en vlak voor zonsopgang ontbijten moslims. Dat ontbijt wordt ‘sahur’ genoemd. De 27ste nacht van de maand Ramadan is een
belangrijke nacht voor moslims en het wordt ‘Laylatul
Qadr’ genoemd. Dat is de nacht waarin het eerste vers
van de Koran is geopenbaard. Veel moslims brengen
de Laylatul Qadr in de moskee door en verrichten daar
het gebed.

Sahur

Zoals ieder jaar wordt door ons in de nacht van Laylatul
Qadr een sahur georganiseerd. Er wordt stil gestaan
bij het belang van Laylatul Qadr, waarna er lekker gezamenlijk wordt ontbeten.
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Educatie

“Zonder educatie kom je nergens in deze wereld.”
- Malcolm X -

MGT
Weekendschool

Al sinds 2003 bieden wij de MGT Weekendschool aan.
Naast al onze projecten die wij hebben lopen is dit
ons belangrijkste project. Educatie staat centraal in
dit project. De MGT Weekendschool heeft ongeveer 45
leerlingen, verdeeld over 4 klassen.
De MGT Weekendschool is bedoeld voor jongeren tussen de 7 en 16 jaar die behoefte hebben aan ondersteuning in het onderwijs. Wij hebben tot op heden vele
jongeren geholpen en vele positieve reacties ontvangen.
Gezien de hoeveelheid aanmeldingen zien de ouders
de extra begeleiding als een toegevoegde waarde voor
de kinderen. Dit project is met name gericht op het vergroten van de schoolprestaties, het stimuleren en motiveren van de jongeren, het activeren van de jongeren
in de maatschappij en het vergroten van de beheersing
van de eigen taal en cultuur. Om aan alle behoeften
van de jongeren aandacht te schenken is er een pakketprogramma opgesteld en in de loop der jaren sterk
verbeterd.
Om de band met de jongeren niet te verliezen wordt
ieder schooljaar feestelijk afgesloten door middel van
een rapportuitreiking en een uitstapje.

Huiswerkbegeleiding is vaak zeer belangrijk in de ontwikkeling van discipline en structuur bij een kind. Ouders die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen
hebben moeite om hun kinderen zelf hulp te bieden bij
het maken van het huiswerk. Ook ontbreekt vaak een
geschikte werkruimte of de gelegenheid thuis om het
huiswerk te maken. Al deze factoren hebben een negatieve invloed op de schoolprestaties.

Huiswerkbegeleiding

Wij als Jongerencentrum MGT organiseren huiswerkbegeleiding voor jongeren. In de jaren 2013, 2014 en
2015 hebben wij dit gekoppeld aan ons Weekendschool.
De begeleiding van de leerlingen vind plaats door vrijwilligers (o.a. docenten en HBO/WO studenten). Er is
veel diversiteit binnen de groep, zo zijn er jongeren van
VMBO tot VWO. Wij merken dat hierdoor de jongeren
elkaar ook helpen en ondersteunen.
Voor de leerlingen van de basisschool hebben wij opdrachtenboekjes beschikbaar. Hierin staan verschillende opdrachten van rekenen tot taal en van topografie tot verkeer. Daarnaast nemen de leerlingen ook hun
eigen huiswerk mee, waarmee wij ze kunnen begeleiden.
De leerlingen uit het voortgezet onderwijs hebben
hun eigen huiswerk. Deze leerlingen zijn uiteraard
zelfstandiger, maar hebben toch vaak hulp nodig van
de begeleiders. Samen met de begeleider wordt een
planning gemaakt en een aanpak besproken. Wij willen deze leerlingen voornamelijk discipline en structuur geven. De leerlingen kunnen ook werken aan een
verslag of een werkstuk voor school, welke dan wordt
gecontroleerd door de begeleiders op inhoud, spelling
en grammatica.

28

MGT Amsterdam West | Jaarverslag 2013-2015

Jaarverslag 2013-2015 | MGT Amsterdam West

29

Kadertraining

Het, waar mogelijk, verbeteren van de kwaliteit van de
activiteiten is een constant aandachtspunt voor de vereniging. In de jaren 2013, 2014 en 2015 zijn verschillende kadertrainingen georganiseerd, waaraan de bestuursleden, begeleiders van de MGT Weekendschool
en vrijwilligers hebben deelgenomen.
Door middel van deze kadertrainingen wordt geprobeerd
om op een professionele manier de kennis en kwaliteiten van de deelnemers uit te breiden en te verbeteren.
De trainingen bevatten onderwerpen als rechtspositie,
boekhouding, projectontwikkeling, publiciteit, inspelen
op lokale en regionale ontwikkelingen, voorlichting, vergadertechnieken en activiteiten over onderwijs. Tijdens
de training wordt ook aan teambuilding gewerkt door
samen te sporten en spelletjes te spelen om de band
tussen de vrijwilligers te vergroten. Aan het einde van
deze trainingen worden de georganiseerde activiteiten
geëvalueerd en worden er individuele gesprekken gevoerd. Ieder jaar krijgen wij leuke en enthousiaste reacties terug van de vrijwilligers. Dit zorgt voor nieuwe
energie om het jaar daarop nog verder uit te blinken.

Jongerencentrum MGT hecht veel waarde aan de jongeren. Investeren in jongeren is investeren in de toekomst.
Met dit motto als uitgangspunt zijn wij in de zomer van
2015 van start gegaan met ons mentorproject. Het doel
dat wij voor ogen hebben is de begeleiding van jongeren
in hun meest verwarde jaren als puber te verbeteren.
Jongeren tussen de 12 en 17 jaar zijn gekoppeld aan
mentoren van 18 jaar en ouder. Deze mentoren helpen
de jongeren bij heel veel verschillende onderwerpen.
Zo krijgen jongeren extra huiswerkbegeleiding van de
mentoren, komen ze bij elkaar voor voorlichtingen en
organiseren ze samen leessessies. De mentoren en
jongeren komen ook 1 keer per maand samen bijeen
met leuke activiteiten als bowlen en zaalvoetbal. Daarnaast hebben mentoren ook nauw contact met de ouders om het project zo succesvol mogelijk te maken.

Op 22 juni 2013 en 14 juni 2014 zijn wij naar het pretpark ‘Walibi’ geweest. De leerlingen hebben tijdens
dit uitstapje veel plezier beleefd en een hechtere band
kunnen vormen met hun begeleiders. Het waren beiden zeer zonnige en gezellige dagen. De leerlingen kijken er met veel plezier naar terug.
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Mentorproject

Walibi uitje
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1001
Inventions

Op bezoek
bij jongeren
thuis
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Op 4 januari 2015 hebben wij de 1001 Inventions expositie bezocht. 1001 Inventions is een internationale
educatieve organisatie gewijd aan de popularisering
van de geschiedenis van de wetenschap en technologie in de islamitische beschaving in de periode die
bekend staat als de Islamische Gouden Eeuw. Wist jij
dat onze moderne woord Alchemie komt van het Arabische woord al-kimia? Onze leerlingen wel! Het was
een leuke en leerzame dag in Rotterdam, samen met
onze leerlingen van de MGT Weekendschool!

Wij willen de band tussen jongeren onderling vergroten
door bijeenkomsten te organiseren bij de jongeren thuis.
Om een zogenaamde familieband tussen jongeren en
hun begeleiders te creëren is het belangrijk dat deze bijeenkomsten bij jongeren thuis worden gehouden. Thuis
communiceren met de jongeren gaat makkelijker door
de vertrouwelijke ‘thuis’ omgeving. Elke week worden
er verschillende onderwerpen behandeld. De groep van
ongeveer 15 tot 20 jongeren behandelen thema´s met
betrekking tot onderwijs, religie, politiek en samenleving. Onder het genot van een hapje en drankje worden
de bijeenkomsten afgesloten en kijken de jongeren uit
naar de volgende bijeenkomst.

De pubertijd is voor veel jongeren een onzekere en
moeilijke periode. Voornamelijk is dat het geval bij jongeren die opgroeien in een omgeving waar werkloosheid en armoede heerst. Deze jongeren zitten tevens
klem tussen twee culturen. Voor deze jongeren is er
extra zorg nodig.

Huiskamerproject

Deze zorg biedt Jongerencentrum MGT door kringgesprekken te organiseren. Een deel van haar locatie wordt door de organisatie gebruikt als een soort
huiskamer. In deze kamer is er één keer per week een
pedagoog of een geestelijke verzorger aanwezig. Hij
luistert naar de problemen en vragen van jongeren. Er
wordt in de kamer een vertrouwde situatie gecreëerd.
Deze locatie is in principe elke dag voor de jongeren
een rustige en vertrouwde plek, ver van het drukke en
zware leven buiten.

Om het leesplezier te bevorderen en om de lees- en
spreekvaardigheid te ontwikkelen wordt door een groep
jongeren elke week een boekbespreking gehouden. Het
lezen van een boek is een vorm van ontspanning. De
ene ziet het als een emotionele verrijking en de andere
ziet het als een bron van informatie. Er zijn verschillende genres, van romans tot aan informatieve boeken.
Tijdens de boekbesprekingen komen de jongeren bij elkaar om hun boek met de groep te bespreken. Hiermee
ontwikkelen zij hun presentatietechnieken. De groep
stelt vragen en geeft feedback. Het is altijd weer een
gezellige en interactieve bijeenkomst.

Boekbespreking
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Ouderparticipatie en spreekuur

“Die in zijn jeugd het pad der deugd heeft ingeslagen, en
het goede doet, wacht welgemoed zijn oude dagen.”
- Hieronymus van Alphen -

Ouderparticipatie

De leerlingen hechten veel waarde aan de morele
steun die hun ouders hen kunnen bieden. De reden
dat ouders minder betrokken zijn is vaak te vinden in
het feit dat zij de Nederlandse taal niet goed beheersen en hierdoor hun kinderen minder goed kunnen
ondersteunen. Voor de ouders organiseren wij ouderbijeenkomsten waarin wordt uitgelegd wat ouders zelf
kunnen doen om hun kinderen beter te begeleiden. De
ouders wordt onder andere verteld dat ze hun kinderen
actief moeten motiveren. Ouders moeten ook worden
toegerust om te kunnen participeren. Dit gebeurt door
het geven van voorlichting en cursussen die de kennis
over schoolse zaken vergroten.
Verder bieden wij de ouders enkele cursussen aan
waarin ze kunnen leren hoe ze in verschillende situaties met hun kinderen kunnen omgaan. Ook is de
overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs en het vroegtijdig schoolverlaten uitgebreid
besproken met de ouders. Hierbij zijn enkele gastsprekers met ervaring op het gebied van onderwijs en de
leerplichtambtenaar uitgenodigd. De vergrote betrokkenheid bij en kennis van het onderwijs van ouders
helpt de jongeren in hun verdere schoolcarrière. Ook
eventuele broers, zussen en andere familieleden kunnen hiervan profiteren.
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Wij als Jongerencentrum MGT willen de ouders zo veel
mogelijk bij de ontwikkeling van hun kinderen betrekken. De individuele voortgangsgesprekken vormen
hiervan een voorbeeld. Veel ouders zijn benieuwd naar
de ontwikkelingen van hun kinderen. De begeleiders
voeren één keer in de twee maanden een individueel
gesprek met de ouders. Aan de hand van een verslag
dat de begeleiders schrijven over de leerprestaties en
sociale ontwikkelingen van de leerlingen worden de
gesprekken gevoerd. De begeleiders informeren de ouders wat de leerlingen in de voorgaande periode hebben gedaan en hoe de leerlingen hebben gepresteerd.
De cijfers die door de leerlingen zijn behaald worden
aan de ouders getoond. Bij zo een gesprek bestaat de
mogelijkheid voor de ouders om de problemen die zij
bij het onderwijs ondervinden voor te leggen aan een
begeleider. De begeleiders worden vaak om advies gevraagd als het gaat om schoolkeuze of andere belangrijke beslissingen. De individuele voortgangsgesprekken worden door bijna alle ouders bezocht. We merken
dat de ouders zeer betrokken zijn bij hun kinderen.
Over het algemeen zijn de ouders zeer tevreden over
onze activiteiten en dat laten ze ook blijken. Voor de
begeleiders zijn deze gesprekken ook zeer belangrijk,
de begeleiders geven aan dat ze tijdens zo een gesprek
met de ouders afspraken maken om de leerlingen van
beide kanten te motiveren.

Spreekuur
voor ouders
en leerlingen
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Sport en ontspanning

“Wie de wereld wil bewegen, zal eerst zelf in beweging
moeten komen.”
- Socrates -

Paintball

Bowlen
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Paintball is laatste tijd een zeer populaire strategiespel
onder jongeren. Paintball kan zowel binnen als buiten
gespeeld worden. De groep wordt in tweeën verdeeld
en deze groepen gaan op een bebost terrein elkaar beschieten met verfballetjes. Strategische schietspelletjes op computers zijn razend populair en wordt onder
jongeren vaak gespeeld. Met paintballen ga je een stap
verder, je bent zelf een onderdeel van het spel. Rennen,
schuilen, schieten! Op 12 mei 2013 hebben wij met 30
jongeren van ons Jongerencentrum een gezellige dag
gehad in Spaarnwoude. Na het bespreken van de tactieken begon de strijd! Deze actieve en spannende dag
werd afgesloten met een drankje.

Onze jaarlijkse sportdag hebben wij in de maand juni
van de jaren 2013, 2014 en 2015 met ruim 80 jongeren
gerealiseerd in het recreatiegebied Spaarnwoude. Het
recreatiegebied Spaarnwoude is uitstekend geschikt
om onze sportdag te organiseren. Naast de jongeren
waren er veel leden en bezoekers aanwezig. Er zijn
diverse activiteiten georganiseerd, zoals voetbaltoernooien, sumo worstellen, estafetten, touwtrekken en
nog veel meer. Het waren gezellige en ontspannende
dagen voor de bezoekers. Dit evenement werd afgesloten met een heerlijke barbecue onder de zon.

Sportdag &
Picknick

Traditiegetrouw gaan wij samen met de jongeren van
Jongerencentrum MGT ieder jaar bowlen. Het waren
leuke en gezellige bowlingavonden aan de Amstelborgh-Borchland. Op meerdere banen werden de kegels omver gegooid. De jongeren hebben een leuke
en gezellige tijd doorgebracht. Door het organiseren
van dit soort activiteiten versterken de jongeren en de
(bestuurs)leden hun banden met elkaar. Met name de
informele sfeer is een ideale omstandigheid om de jongeren beter te leren kennen.
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Game Party

Jongerencentrum MGT heeft ook meerdere malen een
“Game Party” georganiseerd. Voor jongeren tussen de
13 en 18 jaar is een fifa-toernooi georganiseerd. Het
spel is geprojecteerd op een groot scherm zodat iedereen de wedstrijden live kon volgen. Door een knock-out
systeem bleven uiteindelijk 2 finalisten over. Beide finalisten kregen als prijs een mooie voetbal. De winnaar
kreeg een cadeaubon voor een spel naar keuze. Iedereen heeft zich zeer vermaakt. Het waren spannende
wedstrijden, voor zowel de deelnemers als de kijkers.

Als Jongerencentrum MGT weten wij hoe belangrijk het
is om jongeren te laten participeren in de samenleving.
Hiernaast weten wij ook hoe belangrijk ontspanning en
sporten is. Al sinds 2008 hebben wij, als bestuur van de
vereniging, een zaalvoetbalvereniging opgericht met de
naam ‘MGT Jongeren ZVV’, waarbij ZVV staat voor zaalvoetbalvereniging. Zaalvoetbal is erg populair onder
jongeren. Binnen Amsterdam zijn er veel zalen waar
gevoetbald kan worden en vaak zijn deze ook volgeboekt. Gedurende de jaren 2013, 2014 en 2015 hebben
wij met meerdere teams in de KNVB competitie meegedaan.

Zaalvoetbal

Daarnaast hebben wij op 15 februari 2014 en 22 maart
2015 voor de MGT Weekendschool een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Het was een leuke dag en de
leerlingen hebben enorm genoten van deze dagen.
We hebben gemerkt dat na deze dag de band tussen
de leerlingen is versterkt. We kunnen met volle overtuiging zeggen dat het een geslaagde dag is geweest.
Hiernaast hebben wij op 3 mei 2015 voor onze leden ook
de zogenoemde ‘Futsaltoernooi” georganiseerd. Dit
was een groot succes en wij zullen dit vaker naast onze
wekelijke zaalvoetbal wedstrijden organiseren.

Zwemmen
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Gedurende het jaar 2013 hebben wij voor zwemliefhebbers de mogelijkheid geboden om te genieten van
de baden, sauna’s en het stoombad van Sportplaza
Mercator. De deelnemers komen bijeen en kunnen tegelijkertijd ontspannen en sporten. De zwemactiviteit
is ook in 2013 met enthousiasme ontvangen door de
deelnemers.
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Volleybal

Vakantieactiviteiten
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Voor onze oudere leden hebben wij gedurende het jaar
2013 ook de mogelijkheid geboden om iedere zaterdagavond te volleyballen. Ook ouderen hebben behoefte
aan sport en ontspanning, ondanks dat zij hier over het
algemeen niet veel waarde aan hechten als jongeren.
Volleybal is een iets “rustigere” sport dan bijvoorbeeld
basketbal of voetbal. De groep volleyballers bestaat uit
ongeveer 20 personen.

Niet iedereen gaat in de zomer met vakantie. Veel
jongeren die thuis in Nederland blijven vervelen zich
omdat er weinig te doen is in de buurt. Ook willen de
meeste jongeren ook iets anders te doen hebben in de
zomer. Daarom bieden wij deze jongeren de mogelijkheid om zich te vermaken. De aard van de activiteiten
zijn zeer divers. Van samen voetballen tot films kijken,
van een etentje tot computerspelletjes spelen. Zo proberen we ervoor te zorgen dat deze jongeren ook een
plezierig vakantie beleven.

Voor onze leden organiseren wij ook jaarlijks een biljardtoernooi. Het zijn geen professionals, maar er zijn
goede spelers aanwezig. Velen komen ook even langs
om een potje te biljarten. Door dit in een vorm van een
toernooi te organiseren is er ook een grotere uitdaging in het spel gekomen. Nu kan eindelijk iemand met
overtuiging zeggen “Ik ben de beste”.

Biljardtoernooi
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Sociale & Humanitaire
dienstverlening

“In ons geval leeft niemand voor zichzelf. Iedereen leeft
voor zijn broeder. Dat is de makkelijkste weg om
persoonlijk belang te voorkomen.”
- Prof. Dr. Necmeddin Erbakan -

Stichting
Hasene

Offerprojecten
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Naast alle lokale jongerenactiviteiten probeert Jongerencentrum MGT ook een bijdrage te leveren aan
de internationale samenleving. Samen met Stichting hulporganisatie Hasene Nederland zetten wij
ons wereldwijd in om de levensomstandigheden van
derdewereldlanden te verbeteren door verschillende
humanitaire projecten te ontplooien. Deze projecten
zijn zeer belangrijk en essentieel om jongeren bewust
te maken van het feit dat er ook mensen bestaan die
geen basisvoorziening hebben zoals het hebben van
onderdak, schoon water of voedsel. Hiermee proberen wij enigszins de saamhorigheid te bevorderen.
Deze hulp wordt geboden aan iedereen ongeacht etnische achtergrond, religie en geslacht.

Het Offerfeest is één van de grote feesten in de islam.
Het wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet
Ibrahim (vzmh) en zijn zoon Ismail (vzmh). Mede hierdoor organiseren wij jaarlijks een Offer-actie om arme
mensen een leuk feest te bezorgen. De aangeboden
hulp varieert van het vlees van offerdieren tot aan cadeaus aan kinderen. Het idee hierachter is om niet alleen materiële hulp aan te bieden maar ook het gevoel
te geven dat ze niet alleen zijn en dat er ook mensen
zijn die duizenden kilometers verderop meeleven. Zoals ieder jaar zijn wij ook in de jaren 2013, 2014 en 2015
betrokken geweest bij het Offerproject. De actie heeft
duizenden euro’s opgeleverd waarmee we meer dan
honderden families vlees hebben bezorgd. De intentie
is om deze acties voort te zetten en er wordt geprobeerd om een grotere groep te bereiken zodat we meer
mensen in de derdewereldlanden kunnen helpen.

Meer dan 3 miljoen mensen sterven jaarlijks door
gebrek aan schoon water. Een groot deel van al deze
mensen bevinden zich in Afrika en leggen lange afstanden af om aan een druppel drinkwater te komen. De
omstandigheden zijn zo slecht dat mensen genoodzaakt
zijn om onhygiënische regenwater te gebruiken. Dit resulteert in het ontstaan van ziektes. Door water tekorten
mislukken oogsten waardoor mensen niet in staat zijn
om hun basisbehoeften te bekostigen. Dit is een zeer
trieste situatie voor de mensheid waar we decennia lang
naar toe kijken.

Waterprojecten in Afrika

Vanuit deze optiek, voelen wij als Jongerencentrum MGT
de noodzaak en de humanitaire plicht om deze mensen
in Afrika te helpen. Door giften te verzamelen hebben
wij de opdracht gegeven om meerdere waterputten te
bouwen in verschillende landen in Afrika. Door deze
voorzieningen zullen honderden families, duizenden
mensen in hun waterbehoefte kunnen voorzien. In de
komende jaren zullen we projecten met betrekking tot
watervoorzieningen stimuleren en proberen om leden,
sympathisanten en alle inwoners van Amsterdam hiervan bewust te maken.
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Onderwijsproject Afrika

Wij vinden dat alle kinderen op de wereld recht hebben
op onderwijs.
Artikel 28 van het verdrag inzake de Rechten van het
Kind opgesteld door de Verenigde Naties luidt als
volgt: “Ieder kind heeft recht op onderwijs. De staat
heeft tot taak het basisonderwijs verplicht te stellen
en het voor iedereen gratis beschikbaar te maken, de
ontwikkeling van verschillende vormen van voortgezet
onderwijs aan te moedigen en toegankelijk te maken.”
Helaas is dit niet overal in de wereld zo. Vooral op het
Afrikaanse continent is onderwijs een luxe. Veel ouders
zien het nut van educatie helaas niet in en houden hun
kinderen thuis. De kinderen kunnen immers helpen bij
het huishouden of werken in plaats van hun dag door
te brengen in een onderwijsinstelling. Zelfs als ouders
besluiten hun kinderen wel naar school te sturen zijn
de problemen nog niet opgelost. Een gebrek aan faciliteiten en goed materiaal is vaak een obstakel. De
kinderen die soms wel kilometers te voet afleggen om
naar school te gaan moeten het doen zonder boeken,
schriften en andere benodigdheden. Kinderen zijn onze
toekomst en elk kind heeft recht op onderwijs, daarom
hebben wij een Onderwijsproject in Afrika opgesteld en
waargemaakt. We hebben een campagne gehouden
waarbij mensen een rugtas met schoolspullen konden
doneren aan leerlingen in Kameroen, Tsjaad, Mali en
Oeganda. De pakketten die werden verstuurd bevatten
een schooltas, schriften, etuis, schrijfpotloden, kleurpotloden, gummen, puntenslijpers en schoolboeken.
De prijs voor een pakket was € 15,-. In een maand tijd
hebben we ons beoogde doel van 100 pakketten ruimschoots gehaald en wel 196 pakketten verstuurd. Onze
slogan hiervoor was “van jongeren, voor jongeren”
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Als Jongerencentrum MGT, zetten wij ons ook in voor
landen die getroffen zijn door natuurrampen en burgeroorlogen. De behoefte naar noodhulp in de meeste
situaties is belangrijk, omdat basisvoorzieningen niet
meer bestaan. Om dit te voorkomen proberen we acties
te organiseren en hiermee voedselpakketten en schoon
drinkwater te verstrekken. Uiteraard loopt de coördinatie lokaal heel strak om zo snel en zo veel mogelijk in te
zamelen. De hulp moet immers dringend bij de getroffen gebieden aankomen.

Voedselprojecten bij
noodhulp

De situatie in Syrië wordt met de dag erger en miljoenen mensen zijn al gevlucht voor het geweld. Miljoenen
mensen zijn slachtoffer van de aanhoudende burgeroorlog. De slachtoffers hebben dringende humanitaire
hulp heel hard nodig. Voor deze slachtoffers hebben wij
een campagne gehouden. We hebben voedselpakketten voor de onschuldige slachtoffers van het geweld
opgestuurd naar Syrië. De voedselpakketten bedroegen slechts € 45,-. Voor dat bedrag konden mensen een
Syrische familie blij maken tussen alle ellende die ze
hebben meegemaakt. Met de slogan “open je hart voor
Syrië” is ook deze actie een succes geworden en hebben we samen met een aantal andere instanties veel
voedselpakketten kunnen versturen naar de mensen
die het minder goed hebben dan wij in Nederland.
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Stickeractie
Free
Palestine

In de zomer van 2014 laaide het geweld in de Gaza-strook weer op. De Palestijnen werden hard getroffen door Israëlische bombardementen en de Israëlische blokkade. De internationale gemeenschap
probeerde tevergeefs een einde te maken aan het
alsmaar schrijnende conflict. Wij besloten toen als
Jongerencentrum MGT in actie te komen. Via onze
website www.jongerencentrummgt.nl/palestina was
het mogelijk om een stickervel met 117 stickers te
bestellen voor € 2,-. Op de stickers waren teksten als
“Free Palestina” en “Free Gaza” te lezen. Er was veel
aandacht voor de actie. Mensen bestelden massaal
stickers die ze op hun muntgeld plakten. In totaal zijn
er meer dan 250.000 stickers besteld. Alle inkomsten
van de actie zijn gedoneerd aan Palestina. De actie
heeft € 5.000,- opgeleverd voor de Palestijnen die onder zware omstandigheden te maken kregen met het
escalerende geweld. Met deze actie hebben wij naast
de donaties ook meer aandacht weten te krijgen voor
het conflict in de regio. Op sociale media als Twitter
zijn nog steeds berichten te vinden over deze actie
onder de hashtag freepalestinestickers .

Wereldwijd leven er zo’n 800 miljoen mensen onder de
armoedegrens. Zij beschikken niet over basisbehoeften zoals schoon drinkwater, voldoende voeding en
onderdak. Wij zijn daarom een actie gestart voor deze
mensen die onder zware omstandigheden leven. Met
de slogan “hand in hand voor de onderdrukte” hebben
we op verscheidene plaatsen in Nederland spaarpotten
staan. Deze spaarpotten liggen bijvoorbeeld in ons Jongerencentrum, (gelieerde) non-profit organisaties en
winkels. Deze spaarpotten worden in een later stadia
opgehaald en het geld dat is gespaard wordt verstuurd
naar onderdrukte en arme mensen over de hele wereld.

Tijdens de koude wintermaanden in 2015 hebben wij
een campagne georganiseerd door Stichting Hasene
te steunen door donaties te accepteren voor dekens
en winterkleding voor de Syrische vluchtelingen die in
moeilijke omstandigheden verkeren. Terwijl wij warm
thuis in bed liggen, probeert iemand buiten in de kou de
nacht door te brengen. Het zijn mensen die van de één
op de andere dag hun eigen huis, hun eigen land verplicht moeten achterlaten. Zij beginnen aan een lange
reis, een reis met hoop op een toekomst. Wij als Jongerencentrum MGT hopen dat de vluchtelingen middels
deze campagne hebben kunnen voelen dat ze er niet
alleen voor staan.
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Spaarpotactie

Winterhulp
Syrië
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Kadervorming en training/
Spreekuur

Kadervorming
en training

Wij als Jongerencentrum MGT hebben ook hoger opgeleide jongeren als leden. Met hen worden culturele activiteiten ontwikkeld en wordt gewerkt aan het
wegnemen van de belemmeringen die zij ondervinden
bij hun maatschappelijke ontplooiing. Deze jongeren
worden tevens aangesproken op de mogelijkheden om
als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan activiteiten
zoals huiswerkbegeleiding. De vereniging werft actief
onder haar kader voor het vervullen van maatschappelijke functies, bijvoorbeeld in het besturen en organiseren. Trainingen worden aangeboden. Wij organiseren al jaren activiteiten in samenwerking met de
Studenten Unie Nederland (SUN).
De belangrijkste doelen die SUN zich heeft gesteld zijn
onder andere: een solidariteitsgevoel geven, samen
met studenten oplossingen vinden voor de problemen
die ze op school ondervinden en met de culturele en
historische rijkdommen die we bezitten integreren in
de Nederlandse samenleving zonder onze eigen persoonlijkheid hierbij te verliezen. Als Jongerencentrum
MGT werken wij samen met SUN omdat allebei de organisaties hetzelfde doel nastreven. Door onder andere met hen van gedachten te wisselen, willen wij een
sterkere vriendschapsband aanhalen en een bredere
groep van jongeren aanspreken.
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“De besten onder jullie zijn degenen die zich het
beste gedragen.”
- Profeet Mohammed (vzmh) -

Jongerencentrum MGT biedt jaarlijks aan meer dan
200 mensen hulp bij het oplossen en omgaan met hun
problemen in hun dagelijks leven of in hun werk. Veelal
mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen
hebben vaak moeite om hun dagelijkse problemen op
te lossen. Deze mensen hebben vooral behoefte aan
hulp bij het onderhouden van contacten met instanties.
Om dit soort hulpbehoevende mensen te helpen biedt
de vereniging op onregelmatige tijden een spreekuur
aan. Er wordt dan door vrijwilligers van de vereniging
in hun vrije tijd vele uren besteed aan het geven van
advies en het invullen van formulieren. De vragen van
de bezoekers hebben vooral betrekking op de volgende
onderwerpen:
verzoeken om telefonische afspraken te maken;
uitleg van ontvangen brieven en instanties;
invullen van formulieren;
bemiddeling in geval van misverstanden over
rekeningen;
bemiddeling bij onduidelijkheden over school,
UWV en de sociale dienst;

Spreekuur

In geval van moeilijke vragen wordt er doorverwezen
naar de betreffende instanties.
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Het
Bestuur

“O mensen! Waarlijk jullie Heer is Eén en jullie vader (Adam) is één.
Een Arabier is niet beter dan een niet-Arabier en een niet-Arabier is
niet beter dan een Arabier; een blanke is niet beter dan een donkere
en een donkere is niet beter dan een blanke – behalve in termen van
vroomheid en goede daden.”
- Profeet Mohammed (vzmh) -
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Nostalgie
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