
 
 
 
Bijlage: overzicht van de gehonoreerde FMO-projecten, 2de ronde (april) 2009. 

 
 
Lady’s day out 
Dertien vrouwenprojecten/groepen willen door het samen organiseren van een grootschalig 
evenement vrouwen van alle leeftijden en van verschillende culturen en achtergronden met elkaar in 
contact brengen en duurzame samenwerking bevorderen. 
Bijdrage FMO: € 25.000,- voor 2 jaar 
Contactpersoon: Khadija Ballaj; e-mail k.ballaj@iwmo.nl; telefoon: (076) 888 44 61 of 06 17 44 79 05 
of 06 38 34 59 71 
 
De Sportieve School 
Basisschool De Vlier wil in samenwerking met Breda-Actief een echte ‘Sportieve School’  worden, 
waar sport en spel, bewegen en gezondheid een belangrijke plaats innemen binnen het dagelijkse 
programma van de school én bij de buitenschoolse activiteiten in de buurt. 
Bijdrage FMO: € 74.100,- voor 3 jaar 
Contactpersoon: Joan Kuipers; e-mail j.kuipers@breda-actief.nl; telefoon (076) 523 35 55 
 
Supportgroep stemmenhoorders en cursus Vriendschap 
De stichting Psy-Café wil 2 nieuwe activiteiten ontwikkelen voor mensen met een psychische, 
psychosociale en/of psychiatrische achtergrond: een ‘Supportgroep voor stemmenhoorders’ en een 
cursus ‘Vriendschap in beweging’.   
Bijdrage FMO: € 6.308,- 
Contactpersoon: Annemiek de Feijter; e-mail info@psy-cafe.nl; telefoon 06 34 82 60 50 
 
Dansschool LOTUZ 
Dansschool LOTUZ wil ouders en kinderen uit Nieuw Wolflaar en Bavel met elkaar in contact brengen 
door het gezamenlijk voorbereiden en uitvoeren van een dansspektakel.  
Bijdrage FMO: € 5.000,- 
Contactpersoon: Carin Hagen; e-mail carin.hagen@casema.nl; telefoon (076) 561 76 16 of  
06 28 06 12 05 
 
Door het oog van…. 
Twee mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) gaan met behulp van een film voorlichting 
geven aan onder andere (toekomstige) hulpverleners over de problemen die mensen met NAH 
hebben om passende hulp en ondersteuning te krijgen. 
Bijdrage FMO: € 4.125,- 
Contactpersonen: Dannie Driehuis; e-mail ddriehuis@thuiszorgbreda.nl; telefoon (076) 526 57 06 of  
06 10 01 94 23 
 
AMV cursus 
Harmonie Euphonia wil kinderen van de basisscholen in Teteringen op een speelse manier kennis 
laten maken met muziek door het aanbieden van cursussen Algemene Muzikale Vorming (AMV). 
Bijdrage FMO: € 1.500,- 
Contactpersoon: Jan van den Wijngaard; e-mail penningmeester@harmonie-euphonia.info; telefoon 
(076) 581 26 79  of 06 14 95 98 11 
 
MEET & (GR)EAT 
De Stichting Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk wil duurzame ontmoeting en wederzijds begrip 
bevorderen op buurtniveau door het samen organiseren van allerlei activiteiten, met als startactiviteit  
‘Samen koken en eten’. 
Bijdrage FMO: € 49.871,- 
Contactpersoon: Patricia Brunklaus; e-mail p.brunklaus@snvtilburg.nl; telefoon (013) 536 36 30 
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EHBO voor mensen met een beperking 
Het Rode Kruis wil een speciale EHBO-cursus ontwikkelen voor mensen met een beperking, zodat 
ook zij kunnen leren hoe te handelen bij ongelukken, verwondingen en calamiteiten. 
Bijdrage FMO: € 5.000,- 
Contactpersoon: Willem van Gisbergen; e-mail w.van.gisbergen@rodekruisbreda.nl;  
telefoon (076) 521 23 02 of 06 41 27 97 69 
 
Samen voor veiligheid 
Het Rode Kruis wil een netwerk opbouwen van allochtone vrouwen die een opleiding krijgen om in 
minimaal 8 verschillende buurten en wijken cursussen ‘Veiligheid in en om het huis’ te gaan geven. In 
3 jaar worden minmaal 48 vrouwen opgeleid en gaan 720 (allochtone) vrouwen deelnemen aan de 
cursus die in hun eigen buurt/wijk gegeven wordt. 
Bijdrage FMO: € 30.335,- voor 3 jaar 
Contactpersoon: Willem van Gisbergen; e-mail w.van.gisbergen@rodekruisbreda.nl;  
telefoon (076) 521 23 02 of 06 41 27 97 69 
 
Theaterproject Tjinta 
De Molukse wijkraad wil een theatervoorstelling voorbereiden en uitvoeren die gaat over de 
geschiedenis van drie generaties Molukkers in Breda. De voorstelling die ‘Tjinta’ (liefde) heet, wordt 
gespeeld door Molukse en andere jongeren uit de wijk. 
Bijdrage FMO: € 7.100,- 
Contactpersoon: Frits Lisapaly; e-mail secretariaat@dewanmalukubreda.nl;telefoon 06 13 92 13 09 
 
De Speelzolder 
De Speelzolder i.o. wil een kleinschalige opvang gaan verzorgen voor kinderen van 0-5 jaar met een 
handicap of beperking. Ouders kunnen hun kind één of enkele dagdelen per week naar de opvang 
brengen, om weer even op adem te komen en nieuwe energie op te doen. 
Bijdrage FMO: € 3.500,- 
Contactpersoon: Esther Steentjes; e-mail steentjes@online.nl; telefoon (076) 521 72 40 of  
06 25 18 05 60 
 
Kwartiermakersfestival 
De stichting Psy-Café wil een eendaags festival organiseren voor mensen met een psychische en/of 
psychiatrische kwetsbaarheid, familieleden, hulpverleners, mantelzorgers en voor alle andere 
bewoners van Breda. Het festival ‘maakt ruimte voor de ander’ die anders is. 
Bijdrage FMO: € 10.030,-  
Contactpersoon: Annemiek de Feijter; e-mail info@psy-cafe.nl; telefoon 06 34 82 60 50 
 
Màrshé Breda 
Màrshé Breda wil een maatschappelijk verantwoorde horecaonderneming starten die (allochtone) 
vrouwen de kans biedt om als zelfstandig culinair ondernemer in een eigen inkomen te voorzien. Het 
concept omvat ook een Woman Business Centre, dat vrouwen ondersteunt in het ondernemerschap 
door coaching, hulp bij financiële administratie, marketing en communicatie, gezamenlijke inkoop e.d.  
Bijdrage FMO: € 94.400,- 
Contactpersonen: Danitzah Jacobs en Sirelda Jackson; e-mail info@marshebreda.nl; telefoon  
06 15 10 34 84 of  06 41 01 45 17 
 
Junior Street League 
De Junior Street League is een straatvoetbalcompetitie voor jongens en meisjes van 9 t/m 11 jaar, 
waarbij school, buurt en sport samenkomen. Teams kunnen punten verdienen door het spelen van 
wedstrijden, fair play en het uitvoeren van activiteiten voor de buurt. Scholen die meedoen hebben 
een lesprogramma waarin sport en spel, voeding en gezondheid en normen en waarden aan bod 
komen. 
Bijdrage FMO: € 300.304,- voor 3 jaar 
Contactpersoon: Hubert Rovers; e-mail hrovers@nac.nl; telefoon 06 15 04 81 14 
 
 
 
 
 

mailto:w.van.gisbergen@rodekruisbreda.nl
mailto:w.van.gisbergen@rodekruisbreda.nl
mailto:secretariaat@dewanmalukubreda.nl
mailto:info@psy-cafe.nl
mailto:info@marshebreda.nl
mailto:hrovers@nac.nl


Jolo’s Haagse Beemden 
De Jolo’s (Jongeren lossen het op) in de Haagse Beemden gaan zich -als vrijwilliger- inzetten om 
behoeftes van jongeren te inventariseren en die samen met anderen om te zetten in activiteiten. 
Daarnaast bemiddelen ze bij conflicten tussen jongeren en buurtbewoners. De Jolo’s werken nauw 
samen met o.a. de buurtcoaches, het jongerenwerk van Surplus Welzijn en met het project ‘Vinden, 
binden en verbinden’ van het IMWO. 
Bijdrage FMO: € 30.500,- voor 2 jaar 
Contactpersoon: Jan Klerx; e-mail jan.klerx@surpluswelzijn.nl; telefoon (076) 522 32 20 of  
06 51 69 92 77 
 
Rolstoeler zonder beperking 
Stichting De Kleine Hoeve wil mensen met een beperking , die werken of willen werken op deze 
stadsboerderij, nog betere mogelijkheden bieden om dat te doen, door het aanschaffen van twee 
‘outdoor-rolstoelen met toebehoren’. 
Bijdrage FMO: € 32.145,- 
Contactpersoon: Hans Snelder; e-mail info@dekleinehoeve.nl; telefoon (076) 549 33 12 of 
(076) 542 03 01 of 06 28 48 63 47 
 
50 jaar Molukse wijk in Breda 
De Molukse wijkraad wil een boek maken met foto’s en verhalen over 50 jaar geschiedenis van de 
Molukse bewoners van Breda. Het gezamenlijk samenstellen van het boek verbindt de verschillende 
generaties Molukkers en draagt bij aan integratie met behoud van de Molukse identiteit. 
Bijdrage FMO: € 17.500,- 
Contactpersoon: Ricardo Sapulete; e-mail ricardosapulete@gmail.com; telefoon 06 50 40 81 20 
  
Foto-expositie Oranjehaeve 
Negen derdejaars studenten, die een cursus fotografie volgen bij de Nieuwe Veste, willen foto’s 
maken van -voor dementerende ouderen herkenbare- plekken in Breda en die tentoonstellen in 
Zorgcentrum Oranjehaeve. 
Bijdrage FMO: € 1.654,- 
Contactpersoon: Rosanne Houtveen; e-mail info@nieuweveste.nl; telefoon (076) 529 96 00 
 
Breda, 21 april 2009. 
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