
Rolling Stone-bijeenkomst Kracht in NL bij Makassarplein 

Community. 

Zaterdag 24 november, 11:00-15:00 uur: wij, gangmakers van de Makassarplein Com-
munity (Amsterdam Oost, Indische Buurt) geven je graag een kijkje in onze keuken.   

Onze Makassarplein Community is één van de Indische Buurt Communities die zich inzetten 

voor leefbaarheid en sociale cohesie door: ontmoeting; bestrijding van armoede, solidariteit 

met en zorg voor zwakkeren in de buurt; creëren van ruimte voor ambitie van bewoners; 

empowerment, community vorming, integratie en eigenaarschap. 

Kom kennis maken met onze buurtkracht! Wij vertellen je graag over onze buurt, wat wij waardevol en waardeloos vinden en 
wat onze aanpak is. En wij zijn benieuwd over wat jij doet in je buurt met je eigen kracht.  

Onze programma ziet er als volg uit: 

• 10:30 uur Inloop en ontvangst in de Meevaart (Buurthuis in zelfbeheer van bewoners) 

• 11:00 uur Welkom namens de Indische Buurt Communities (Mellouki Cadat) 

• 11:10 uur Presentatie Meevaart (Firoez Ramin Azarhoosh) 

• 11:20 uur Civil Society At Crossroads: Cristien Temmink (PSO) presenteert haar onderzoek naar de Makassarplein 

Community in het kader van een internationale reflectie in 16 landen over de toekomst van de civil society. 

• 12:00 uur Lunch (de vrijwilligerscatering Kook Ook in de Meevaart van Tim Doornewaard) 

• 12:45 uur De Makassarpleinbuurt in: waarderende gesprekken in groepjes aangaan met leden van het kernteam van 

de Makassarplein Community. Over vitale momenten, ‘gouden’ ideeën en waardevolle thema’s.  

o Shazia Ishaq: met haar stichting Maatschappelijke Ontwikkeling en Integratie (MOI) is Shazia’s doel al 5 

jaar mensen uit de schulden helpen. 

o Esma Salama: voorzitster van de Makassarplein Community. Zij zet zich in voor maatschappelijke participa-

tie en integratie. Motto: de hef in eigen hand nemen. 

o Feye van Olden, projectleider van de Makkie, een ruilprogramma om samen te zorgen voor een fijne buurt. 

o Firoez Ramin Azarhoosh: trekker van de Meevaart, de wijkonderneming in wording van de Indische Buurt 

Communities. 

o Mellouki Cadat: over budget monitoring en burgerparticipatie in de Indische Buurt. 

• 14:15 uur Wrapping-up en discussie o.l.v. Marga Verheije (kernteam Makassarplein Community). 

• 15:00 uur Afsluiting. 

 

De praktische kant: 

• Adres Meevaart: Balistraat 48, Amsterdam.  

• Kosten voor zaalhuur en catering: 20,00 € per persoon contant ter plekke te betalen. 

 

Let This Stone Roll! 

Interesse? Meer informatie en aanmelding bij Mellouki Cadat (cadat@makassarpleincommunity.nl |  06 24 63 68 79) 

Makassarplein Community 

Makassarplein 1 

1095 RC Amsterdam 

www.makassarpleincommunity.nl 


