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BIKE WORKS  
ONTVANGT APPELTJE 
VAN ORANJE  
VOOR HET SOCIAAL  
INITIATIEF  

Het thema in 2018 was ‘jong en  
ondernemend’. De fietswerkplaats 
van Alifa is een plek om jongeren  
in contact te brengen met elkaar,  
vak in de praktijk leren en het  
voor-wat-hoort-wat principe  
positief te introduceren. 

WANDELING  
‘MOEDERS VOOR  
VREDE’ 
Met 45 ouders en kinderen van de 
Ontmoetingsgroep langs de Syrische 
kerk, de synagoge, de Katholieke 
kerk in het centrum, Selemiye 
moskee en protestantse Ontmoe-
tingskerk.

IN MEI STARTTE  
ALIFA MET HET  
VERVOERSPROJECT 
AUTOMAATJE  

In het eerste half jaar van haar  
bestaan heeft Automaatje bijna  
1000 ritten voor senioren door  
senioren gemaakt.

IN DECEMBER 2018 IS 
GESTART MET BUITEN-
BIKKELS IN DE BUURT 
STEVENFENNE 

De eerste keer waren er meteen al  
19 kinderen! Zij werken actief mee  
aan het verbeteren van de buurt. 
Iedereen mag meedoen, respect  
voor elkaar, minder ruzie en de  
omgeving schoon, heel en veilig zijn 
de doelen waar we samen met de  
ouders en de buurtkinderen voor 
staan en aan werken.

VRIJWILLIGERS- 
PLATFORM JIJ!  
GESTART  

Alifa wil een uitstekende vrijwil-
ligersorganisatie zijn en startte 
met een speciaal platform voor 
vrijwilligers. Op www.jijbentalifa.nl 
vinden vrijwilligers alle informatie 
die ze nodig hebben, welke trainin-
gen Alifa aanbiedt en de actuele 
vrijwilligersvacatures. 

BIJZONDERE  
THEMA’S TIJDENS
REGENBOOGDAGEN
Tijdens de Regenboogdagen een 
bijzondere themabijeenkomst 
voor senioren: ‘Mijn kleinkind  
is homo’. 
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2018 
IN 
BEELD

Kijk op 
alifa.nl 
voor 
meer
activiteiten 

Alifa bestaat dankzij haar  
medewerkers en vrijwilligers. 
Wij zijn daarom ook heel blij dat 
we in 2018 nieuwe enthousiaste 
en gemotiveerde medewerkers 
hebben mogen verwelkomen,  
om de teams te versterken  
en ook om vorm en inhoud te  
kunnen geven aan het project 
innovatie team. 

Wij hebben ook net als voorgaande jaren 

samen met onze ruim 600 vrijwilligers klaar 

gestaan voor migranten, ouders, ouderen, 

jongeren en alle andere burgers van Enschede 

die een zetje in de goede richting konden ge-

bruiken. Wij zijn daarmee één van de grotere 

vrijwilligersorganisaties in Enschede. Vrijwil-

ligers die verdienen dat ze gezien worden en 

ondersteund: daarom hebben wij een vrijwilli-

gersplatform opgericht: Jij! 

De Twentse Alliantie die is opgezet is een 

samenwerkingsverband van Alifa, Eurus en 

Visier. Samenwerken over organisaties heen 

vraagt tijd en aandacht en leren van elkaar. 

Wij hebben in 2018 hiervoor een goede basis 

gelegd, en kijken met vertrouwen uit naar 

2019 om verder van elkaar te leren en samen 

te groeien naar toonaangevend wijkwerk. 

In 2018 is ook uitvoering gegeven aan de 

uitkomsten van de herpositionering, met de 

start van de project innovatie unit, het leer- en 

ontwikkelplan voor alle medewerkers, en een 

PR & Communicatieplan. Wij willen hiermee 

zeker stellen dat we uitstekende ambassa-

deurs van het welzijnswerk in Enschede zijn. 

Wij willen sterk staan als sociale basis voor 

alle Enschedeërs. Dat dit van cruciaal belang 

is wordt steeds duidelijker. Immers een sterke 

sociale basis, met voldoende investering in al-

gemene en collectieve voorzieningen betekent 

minder zorg. Wij worden niet voor niets het 

voorliggende veld genoemd. In 2019 zullen we 

ons als vertegenwoordiger van het welzijn in 

Enschede aan de politieke gesprekstafels als 

zodanig meer moeten manifesteren. 

In september 2018 was op directieniveau 

de overdracht van Gerke Visser als interim 

bestuurder naar Liselot Reversma. Wij danken 

Gerke voor de rust en stabiliteit die hij Alifa 

bracht. Dankzij hem kon de nieuwe bestuurder 

een uitstekende start maken, met een basis 

die op orde is. 

ALIFA 
2018 
IN HET 
KORT

ENKELE HIGHLIGHTS



 

6.500

 

2018

PROJECTEN
EN ACTIVITEITEN

GESTART MET  
PROGRAMMA
LEREN EN 
ONTWIKKELEN

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

VRIJWILLIGERS  
WELZIJN OUDEREN

€3.532.473

11.250

MENSEN
45

301

ABONNEES

120 
TAALVRIJWILLIGERS

127 
OUDERCONTACTEN

over schulden

23WEKELIJKSE  
ONTMOETTINGS 
GROEPEN

Elk team bestaat uit  
een jongerenwerker,  
opvoedondersteuner  
en wijkwerkers.

Ik weet nu dat de  
selfies die ik altijd  

maakte, de verkeerde  
indruk wekten. 

Ik heb geleerd 
dat richting  
mijn dochter  
nee, nu echt  
nee is.

Door de Burenhulpdienst 
gaat er nu iemand met mij 

mee naar ingewikkelde  
gesprekken in het  

ziekenhuis. 

5STADSDEEL-
TEAMS TOTAAL  

OPBRENGSTEN  
IN € PER  
31-12-2018

VOOR (JONGE)  
MOEDERS EN  
KINDEREN

doorgestroomd  

van Doen-beurs naar  

vrijwilligerswerk

DOOR ALIFA BUDGET 
ADVIES TEAMS  
GEHOLPEN

Jullie  
oordelen  

niet,  
maar  

luisteren…

Over een paar  
jaar ben ik ook  

jongerenwerker,  
let maar op.

Voorheen durfde ik  
door mijn dyslexie 

niet hardop voor te 
lezen in de klas.  

Nu wel.

” ” 

” ” ” ALIFA 
STADSPOST
VOOR  
SENIOREN 167

inwoners 

Deze ochtend houd  
ik iedere week vrij,  

de ontmoetingsgroep 
is een moment  

voor mezelf.

225 
NIEUWE SENIOREN

BEREIKT

1100 

JONGEREN ACTIEF  
EN FREQUENT  
ONDERSTEUND

200  

” ” 

IN LOONDIENST

43
AANTAL STAGIAIRES 

67

VRIJWILLIGERS 
IN DE  
STADSDELEN

 9 LOCATIES  

16  
INLOOPPUNTEN  

 

WIJKWIJZER

Enkele van onze samenwerkingspartners: 
wijkbewoners, wijkraden, wijkwijzers, Powers, gemeente Enschede, wijkteams, woningcorporaties, wijkagenten, scholen, speeltuinen, sportverenigingen en Sportaal. Zorginstellingen o.a.: Liberein, Jarabee, Estinea, Humanitas, Aveleijn, Radar Uitvoering Oost Maatschappelijke organisaties o.a.: Eurus, Visier, M-Pact, Bibliotheek 

Samen hebben 
we onze buurt 
gezelliger 
gemaakt.  
We zien elkaar 
nu ook vaker.

” 
 opvoedondersteuning: 

1000
OUDERBEZOEKEN

>5000
 VOLGERS OP SOCIAL MEDIA

GEHOLPEN  
MET PROJECT  
BELASTING-
INVULHULP

OUDEREN  
1578


