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1 Inleiding 
 
Casa Tiberias is sinds 1993 actief als organisatie van en voor Kaapverdianen en andere 
Portugeessprekenden in Rotterdam en daarbuiten. Tot 2005 als vrouwenopvanghuis alleen 
gericht op Portugeessprekende vrouwen, vanaf 2005 open voor mannen en vrouwen.  
Vanaf de oprichting staat ontmoeting, toerusting en ontwikkeling centraal in de activiteiten 
van Casa Tiberias.  
 
In 2014 bleef het onverminderd druk met bezoek; klanten voor de formulierendienst,  
deelnemers aan taal- en computerlessen, en deelnemers aan de voorlichtings- en 
ontmoetingsactiviteiten. Gemiddeld bellen elke week zo’n 100 - 120 mensen aan bij Casa 
Tiberias, waarvan naar schatting 30 - 40 mensen twee maal (voor de verschillende lessen). 
Onder hen vele arbeidsmigranten, die voor werk recent vanuit Portugal naar Nederland zijn 
gekomen. 
 
De vrijwilligersgroep is sterk in beweging. Vrijwilligers vanuit de Portugeessprekende 
gemeenschap, maar ook vanuit andere groeperingen zetten zich in voor Casa Tiberias. Ook 
de leeftijd van de vrijwilligers daalt naar gemiddeld 40+ (was 50+), met uitzondering van de 
vrijwilligers die zich inzetten voor de groep oudere vrouwen, die op woensdagochtend en 
zondagmiddag Casa Tiberias bezoeken voor verschillende activiteiten. 
 

2 Voortgang professionaliseringstraject 
 

2014 was het 2e jaar van het professionaliseringstraject binnen Casa Tiberias. Dankzij de 
ondersteuning van het Laurensfonds voor het “Projectplan Professionalisering Stichting Casa 
Tiberias” kan het bestuur samen met de 2 medewerkers en vrijwilligers extra inzet leveren 
om de ontwikkeling van Casa Tiberias in goede banen te leiden.  
In 2013 is de aandacht met name uitgegaan naar de interne werkprocessen. Ondersteuning 
bestuur in het uitvoeren van haar taken, financiële processen op orde brengen, 
vrijwilligersbeleid algemeen en per activiteit, netwerkontwikkeling binnen de 
Kaapverdiaanse gemeenschap, etc. 
 
In 2014 is meer aandacht voor samenwerking en deskundigheidsbevordering tussen de 
vrijwilligers van een activiteit, onderling overleg en samenwerking met andere 
Kaapverdiaanse organisaties, en fondswerving. Bij de ontwikkeling van deze activiteiten 
bleek echter veel neer te komen op de 2 betaalde krachten, een slechte ontwikkeling voor 
een vrijwilligersorganisatie met ambities.  
 
Werving vrijwilligers voor bestuur en leidinggevende functies. 
In de 2e helft van 2014 is daarom ingezet op de werving van (met name 
Kaapverdiaanse/Portugeessprekende) vrijwilligers die als bestuurslid of leidinggevende voor 
een activiteit de coördinator kunnen ondersteunen bij de invulling en ontwikkeling van een 
activiteit. Een eerste ronde gesprekken met Kaapverdianen, die een belangrijke plaats 
innemen in de Kaapverdiaanse gemeenschap leverde niets op. Het netwerk van de huidige 
actieve vrijwilligers leverde ook geen kandidaten op. Gestart is nu met het zoeken naar 
hoogopgeleide Kaapverdianen, die werkzaam zijn in Rotterdam om via hen de juiste 
kandidaten te vinden. 



 

 

 

Financiële procesgang 
- De jaarrekening 2013 kon volgens planning worden opgemaakt en is besproken in de 

bestuursvergadering van maart 2014, en vervolgens in mei 2014 vastgesteld.  
- Voor het verkrijgen van een accountantsverklaring zijn in de loop van 2014 afspraken 

gemaakt met een accountant. Deze accountant zal ook de jaarrekening van 2014 en 
2015 beoordelen, zodat ook dit proces in 2015 sneller kan verlopen. 

- Voor de verschillende activiteiten van Casa Tiberias zijn fondsen geworven voor het 
gehele jaar, of voor de periode september 2014 – juni 2015. 

- Ook zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheid van het verwerven van inkomsten 
voor het in dienst nemen van een betaalde coördinator voor de periode na 2015. Dit 
heeft tot nu toe niet geresulteerd in positieve resultaten. 

- De coördinator van Casa Tiberias heeft de kasboekhouding inmiddels volledig voor 
haar rekening genomen.  

 

Ondersteuning bestuur 
In 2014 is het bestuur 4 maal als geheel bij elkaar gekomen. 2 vergaderingen konden 
vanwege te veel zieken/verhindering van bestuursleden niet doorgaan. 
Aan de orde is o.a. gekomen:  

- De versterking van de organisatie, met als doel dat meer beleidsmatige en 
leidinggevende taken binnen de organisatie door vrijwilligers kunnen worden 
uitgevoerd. Profielen voor verschillende functies zijn opgesteld. 

- Overheveling van taken tussen de 2 medewerkers. 
- Afronding financiële procesgang. 
- Samenwerking met allerlei organisaties, waaronder Kaapverdiaanse, binnen 

Delfshaven/Rotterdam. 
- Vrijwilligersbeleid. 

 

Communicatie 
Dankzij geld van de DCI kon Casa Tiberias verschillende nieuwe communicatiemiddelen laten 
maken. 

- Allereerst is een eenvoudige nieuwe flyer gedrukt, ter vervanging van de oude folder 
die inmiddels gedateerd was. Er is een mooie, maar eenvoudige versie gemaakt, die 
gemakkelijk verspreid kan worden. En tegelijkertijd als veredeld visitekaartje kan 
worden gebruikt. 

- Een banner is gemaakt, die gebruikt wordt bij gelegenheden, waar Casa Tiberias zich 
wil presenteren. 

- Een poster, A4-formaat, zonder tekst in dezelfde layout als flyer en banner. Deze 
poster kan gebruikt worden voor de aankondiging van activiteiten. Op een deel van 
de poster kan de aankondiging van de activiteit gekopieerd worden. 

 

Website.  
De huidige website zal binnenkort in nieuwe layout verschijnen. Belangrijkste 
veranderingen: 

- Een helder overzicht van de activiteiten binnen Casa Tiberias per dag.  
- De belangrijkste informatie in twee talen (Nederlands en Portugees). 

Er is een begin gemaakt met de vertaling van Nederlandse teksten naar het Portugees. 
Helaas is er nog te weinig vertaald om de website in de nieuwe uitvoering te activeren.  



 

 

 

Facebookpagina 
Een vrijwilligster heeft een Facebookpagina voor de stichting Casa Tiberias aangemaakt. 
De eerste berichten zijn daarop geplaatst. Een actief gebruik van de pagina en zorgen dat 
steeds meer mensen de pagina bekijken is gepland voor 2015. 
 
Nieuwe activiteiten 
Contact tussen Generaties 
Met de activiteit ‘Contact tussen Generaties’ heeft Casa Tiberias geprobeerd een activiteit 
op te zetten, waarbij jong en oud elkaar zouden ontmoeten. Helaas is deze activiteit 
vroegtijdig gestaakt. 
 
Met deze activiteit wilde Casa Tiberias bereiken:  

- Dat er jongere doelgroepen betrokken werden bij de organisatie Casa Tiberias 
en ook familie en bekenden van deze jongeren (de veertigers van nu) die minder 
betrokken zijn bij het werk van Casa Tiberias. 

 
Voor het werven van jongeren is samengewerkt met de Kaapverdiaanse parochie.  
Helaas waren er te weinig jongeren geïnteresseerd in deze activiteit. Waren er de eerste 
cursusmiddag nog 6 van de 14 jongeren komen opdagen. De 2e cursusmiddag waren           
het er nog maar twee.  
 
Aanschuifmaaltijden 
Vanuit de wijk kwam het verzoek om deel te nemen aan ‘aanschuifmaaltijden’, een initiatief 
van de sociale ondernemersgroep Zorgvrijstaat Rotterdam West. Doel is dat wijkbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten tijdens een maaltijd. Deze maaltijden worden gehouden op 
meerdere plekken in de wijk. Zorgvrijstaat zorgt voor de verspreiding van een lijst met 
maaltijden per wijkgebied, die elke maand georganiseerd worden. Inmiddels worden er elke 
week zeker 4 maaltijden in een wijk georganiseerd. Het is een activiteit in het kader van 
bestrijding van eenzaamheid.  
Eind 2014 heeft Casa Tiberias tweemaal een aanschuifmaaltijd georganiseerd. In 2015 willen 
de vrouwen van Casa Tiberias hier één tot twee maal per maand mee doorgaan. 
 
Opbouwen Netwerk in de wijk/stad 
Netwerk Kaapverdiaanse organisatie. 
In Delfshaven zijn meer Kaapverdiaanse organisaties actief met dezelfde doelstelling. Op 
initiatief van een (Kaapverdiaans-) lid van de gebiedscommissie Delfshaven en de 
beleidsmedewerker van Casa Tiberias zijn een aantal Kaapverdiaanse organisaties 
uitgenodigd om met elkaar te onderzoeken op welke gebieden men elkaar kan 
ondersteunen en samenwerken. 11 Organisaties zaten aan tafel. Een bijzondere 
ontwikkeling binnen de Kaapverdiaanse gemeenschap, waar langdurig overleg en 
samenwerking tussen organisaties een lastige is. De eerste overleggen waren gericht op 
kennismaking met elkaar, elkaars activiteiten leren kennen en afspraken hoe elkaar te 
informeren. Deze contacten zijn voor alle aanwezigen een bron van informatie over 
ontwikkelingen binnen de Kaapverdiaanse gemeenschap en binnen Delfshaven. 
 
  



 

 

Overige contacten. 
Zowel! 
Oriënterend gesprek met de manager van Zowel! Delfshaven over  mogelijke vormen van 
samenwerking. Als mogelijkheden zijn genoemd:  
- De mogelijkheid om financiering van activiteiten van Casa Tiberias te verkrijgen via Zowel!   
  (als onderaannemer). Op deze mogelijkheid is Casa nog niet verder gegaan. 
- Samenwerking op concrete activiteiten, bijvoorbeeld ondersteuning bij taalactiviteit. Een  
  vrijwilliger is onder verantwoordelijkheid van de welzijnsorganisatie Zowel! opgeleid als  
  taaldocent-vrijwilliger. Vervolgens heeft Casa Tiberias i.s.m. Zowel! een groep deelnemers  
  uitgenodigd om 2 maal per week les te volgen in een ruimte van Casa Tiberias. Aanvankelijk  
  werd de begeleiding van de taalvrijwilliger door Zowel! uitgevoerd. Na enkele weken bleek  
  het efficiënter dat Casa Tiberias deze taak zou overnemen. Zowel! is Casa Tiberias voor  
  deze extra inzet financieel tegemoetgekomen.   
 

Kwadraad 
Kwadraad is de organisatie in Delfshaven, die de Vraagwijzer organiseert. Een organisatie 
waar mensen terecht kunnen met hun vragen op o.a. administratief gebied. Voertaal is bij 
Kwadraad alleen Nederlands. Deze activiteit lijkt erg op de activiteit van de 
formulierenbrigade. Regelmatig verwijst de Vraagwijzer Portugeessprekenden, die de 
Nederlandse taal niet machtig zijn door naar het spreekuur van Casa Tiberias. In overleg met 
Kwadraad is afgesproken dat de vrijwilligers van de formulierenbrigade mogen deelnemen 
aan cursusactiviteiten in het kader van deskundigheidsbevordering die Kwadraad 
organiseert voor haar eigen vrijwilligers.  
 

3 Organisatie 
 
Vrijwilligers 
Dankzij de vrijwilligers kan Casa Tiberias haar activiteiten aanbieden.  
Voor de verschillende activiteiten waren in 2014 44 vrijwilligers actief. 
Sommigen wekelijks 3 uur – 20 uur. Anderen alleen tijdens grote activiteiten één of 
meerdere keren per jaar. 
 

Wekelijkse activiteiten totaal aantal 
vrijwilligers actief 
voor deze activiteit in 
2014 

Formulierendienst  8 

Alfabetiseringslessen 1 

Taallessen 3 

Computerlessen 4 

Koffieochtend met thema's 4 

Naai- kookles/cha das tias (zondagactiviteiten) 
4 

Gastvrouwen 6 



 

 

Incidentele activiteiten   

Opening nieuwe seizoen 3 

Batuco voor dames 1 

Internationale Vrouwendag 8 

Aanschuifmaaltijd 2 

Totaal 44 

 

 

De gastvrouwen/heren voeren geen activiteit uit, maar zorgen door hun aanwezigheid dat 
de vrijwilligers van de verschillende activiteiten hun werk goed kunnen doen. Zij ontvangen 
de bezoekers, zorgen voor koffie en thee, en doen ondersteunende werkzaamheden voor de 
verschillende activiteiten. 
 
Meerdere vrijwilligers hebben Casa Tiberias gekozen als werkplek voor de tegenprestatie en 
vervullen een belangrijke rol binnen Casa Tiberias. 
Het totaal aantal actieve vrijwilligers binnen Casa Tiberias is 30. De vrijwilligers voor 
incidentele activiteiten zijn ook actief binnen de wekelijkse activiteiten. 
 
Voor de verschillende lessen en de formulierendienst zijn in de loop van 2014 nieuwe 
mannen en vrouwen (Portugeessprekend en/of Nederlandssprekend) actief geworden. 
De leeftijd varieert tussen 30 en 60 jaar. Alleen de vrijwilligers voor de koffieochtend en 
zondagmiddagactiviteiten zijn 50+. 
 
 

Wisseling vrijwilligers in 2015 

  
eind 
2013 

nieuw in 
2014 

vertrokken 
in 2014 

eind 
2014 

          

Formulierendienst  5 3 3 5 

Alfabetiseringslessen 1 0 0 1 

Taallessen 2 3 2 3 

Computerlessen 4 1 4 1 

Totaal 12 8 10 10 

 

 

In bovenstaande tabel kunt u zien dat er een grote wisseling onder de vrijwilligers is geweest 
in 2014. De vervanging van een vrijwilliger die (plotseling) vertrok vanwege bijvoorbeeld 
ziekte of familieomstandigheden, kostte vaak enige tijd. Gevolg: de activiteiten konden niet 
altijd doorgang vinden.  
 



 

 

In de loop van 2014 bleek dat de opzet van vrijwilligersoverleggen niet meer functioneerde. 
De groep van vrijwilligers is te groot geworden, en de inhoud van de vergaderingen was voor 
velen slechts voor een klein deel interessant. Een deel van de vrijwilligers kan alleen tijdens 
de uren, die zij voor Casa Tiberias beschikbaar hebben. Het aantal aanwezige vrijwilligers 
nam snel af tijdens de 4 vergaderingen, die in 2014 gehouden zijn. Besloten is om te stoppen 
met deze manier van overleg en te zoeken naar een nieuwe structuur. Een structuur waarin 
de geluiden van de vrijwilligers gehoord worden, maar wel op een efficiënte manier en in 
een voor hen interessante overlegvorm. Er zijn enkele overleggen gevoerd per activiteit, wat 
door de vrijwilligers meer gewaardeerd wordt. Er bestaan ideeën om een overleg te creëren 
van vertegenwoordigers per activiteit. Dit is nog niet gerealiseerd. 
 
Er is een algemene vrijwilligersovereenkomst ontwikkeld. In deze overeenkomst zijn de 
afspraken vastgelegd waar organisatie en vrijwilligers zich aan te houden hebben. 
Ook zijn er voor enkele activiteiten vrijwilligershandleidingen geschreven, een eerste 
introductie over de inhoud van het werk en informatie over de gehanteerde werkwijze. 
 

Bestuur 
Stichting Casa Tiberias heeft een meewerkend bestuur. De samenstelling van het bestuur is 
in 2014 niet gewijzigd en bestond uit de volgende personen: 
 

Hans Beijersbergen   Voorzitter 
Hervelina Maria Santos  Algemeen bestuurslid 
Dulcilena Santos Algemeen bestuurslid (tevens afgevaardigde uit de 

Portugeessprekende parochie Onze Lieve Vrouwe van de 
Vrede) 

Frans van Zoelen  Penningmeester (namens het bisdom Rotterdam) 
 
Als adviseurs waren bij de bestuursvergaderingen betrokken: 
Lieke Steinmeijer  Adviseur van het bestuur namens Stichting Mara  
Angela Ben-David Coördinator Casa Tiberias 
Maria Huijts Medewerker bestuur en beleid Casa Tiberias. 
 
Van de adviseur Lieke Steinmeijer is in nov. 2014 afscheid genomen. Zij kon haar 
adviseursfunctie niet verenigen met de nieuwe baan die zij dec. 2014 heeft aanvaard. Mw. 
Steinmeijer heeft veel betekend voor de ontwikkeling van Casa Tiberias. Zij heeft als 
adviseur een belangrijke bijdrage geleverd aan het financieel beleid en het 
professionaliseringstraject. 
Het bestuur is er in 2014 niet in geslaagd nieuwe kandidaten voor het bestuur te vinden. 
Voor 2015 heeft het vinden van (Kaapverdiaanse/Portugeessprekende) bestuursleden een 
hoge prioriteit. 
 

Medewerkers 
Voor de dagelijkse leiding waren in 2014 twee betaalde medewerkers werkzaam voor Casa Tiberias; 
medewerker vrijwilligers en activiteiten (0.89 fte), en een medewerker bestuur en beleid (0.55 fte).  

De medewerker vrijwilligers en activiteiten heeft in 2014 twee taken overgenomen van de 
medewerker bestuur en beleid, namelijk het bijhouden van de kas en het werven en 
inwerken van vrijwilligers. 



 

 

Een aantal processen zijn door de medewerker bestuur en beleid vastgelegd in 2014, zoals 
een algemene vrijwilligersovereenkomst, functieomschrijvingen voor de verschillende 
functies binnen Casa Tiberias, een handleiding voor de vrijwilligers van de formulieren en 
ook voor de vrijwilligers van de computerles. Voor beheer gebouw en computers zijn een 
aantal zaken vastgelegd. Dit wordt in 2015 afgerond. 
 
 

4 Activiteiten 
 

 

Wekelijkse activiteiten gemiddeld 
aantal 
vrijwilligers 
p.w. 

Deelnemers 
p.dagdeel/activiteit 

deelnemers 
per week 

Gemiddeld 
aantal 
bijeenkomsten/ 
dagdelen p.w. 

Formulierendienst  5 3 17 6 

Alfabetiseringslessen 1 6 12 2 

Taallessen 2 31 62 5 

Computerlessen 2 6 12 2 

Koffieochtend met 
thema's 3 8 8 1 

Naai- kookles/cha das tias 
(zondagactiviteiten) 4 8 8 1 

Totaal 19 62 113 17 

     

Incidentele activiteiten       
 Totaal aantal 
bijeenkomsten 

Opening nieuwe seizoen  15   1 

Batuco voor dames  8   4 

Internationale 
Vrouwendag  120   1 

Aanschuifmaaltijd  7   2 

Totaal    150    8 

 

 

 



 

 

Formulierendienst 
Vrijwilligers van de formulierendienst helpen hun klanten met het begrijpen van de 
administratie en waar nodig ondersteunen zij hen bij contacten met Nederlandse instanties. 
Mensen kunnen 3 maal per week binnen lopen tijdens het open spreekuur voor kleine 
vragen. Eventueel kan men een afspraak maken als men ruim tijd nodig heeft voor de 
afhandeling van een vraag. 
Het gehele jaar door konden mensen gebruikmaken van de diensten van de 
formulierendienst, met uitzondering van de kerstvakantie. In de zomervakantie was de 
dienst een dagdeel per week beschikbaar. 
De vragen van mensen hadden betrekking op:  

• Het vertalen van brieven.  
• Het bellen naar (overheids)instanties.  
• Het invullen van formulieren.  
• Het aanvragen van betalingsregelingen. 
• Het vragen om kwijtschelding.  
• Belastingteruggave.  
• Het maken van bezwaar. 
• Het regelen van een advocaat.  

De vrijwilligers van de formulierendienst zijn 3 maal bij elkaar geweest. Informatie-
uitwisseling en afstemming van werkzaamheden waren de belangrijkste agendapunten. Ook 
is functieomschrijving en handleiding voor vrijwilligers van de formulierendienst vastgelegd. 
 
Alfabetisering  
De doelstelling van deze activiteit is om taalachterstanden te verkleinen en om de 
startpositie op de arbeidsmarkt van vrouwen te versterken. Verder beogen we met deze 
cursus bij te dragen aan de verzelfstandiging en onafhankelijkheid van de deelnemers in de 
Nederlandse samenleving en in de eigen culturele gemeenschap. De belangstelling voor 
alfabetisering blijft een kleine maar vaste groep van in 2014 gemiddeld 6 personen. 
  
Conversatieles 
Er is veel belangstelling voor Nederlandse les bij Casa Tiberias. Het zijn voor het overgrote 
deel Portugeessprekenden, met name afkomstig uit Portugal en Kaapverdië. Wekelijks 
melden zich enkele mensen voor Nederlandse les. Deelnemers betalen een eigen bijdrage 
van  € 50,= voor een heel jaar. Wij denken dat de grote vraag komt omdat:  

• De mogelijkheid bestaat dat cursisten bij Casa Tiberias de les kunnen volgen, ook al 
moet men soms enkele lessen missen vanwege tijdelijk werk. Werk, en dus inkomen, 
gaat bij velen van deze groep voor.  

• Voor Portugeessprekenden is er in Rotterdam geen andere mogelijkheid om 
Nederlandse lessen te volgen met mensen uit dezelfde taalgroep. 

• De lessen worden zowel overdag als in de avonden gegeven.  
 

In 2014 zijn er 3 groepen voor conversatieles, een overdag gedurende 2 maal per week en 2  
groepen ’s avonds, elk een dagdeel per week. Eind 2014 konden wij een 2e taalgroep 
overdag starten, ook voor 2 dagdelen per week. In totaal nemen gemiddeld 31 mensen per 
week deel aan de taallessen. Er staan in totaal 60 mensen ingeschreven voor de 
verschillende conversatiegroepen. 
 



 

 

Doel van de conversatielessen Nederlandse taal is met name, dat mensen beter hun weg 
kunnen vinden in de Nederlandse samenleving. De grootste beloning voor een docent bij 
Casa Tiberias is dan ook als een deelneemster dankzij de inzet van de docent haar examen in 
de Nederlandse taal haalt, zodat zij haar baan kan behouden. Dit Nederlands examen 
moeten werknemers bij sommige bedrijven afleggen, om te bewijzen dat zij op voldoende 
nivo met hun werkgever kunnen communiceren over het werk. De docent past daarom soms 
haar lessen aan om extra aandacht te geven voor woorden op het betreffende vakgebied, 
zoals worden uit de hotelwereld en de schoonmaakbranche.  
 
Computercursussen 
Casa Tiberias heeft een computerruimte ter beschikking.  
Computerlessen vinden we belangrijk omdat in de huidige Nederlandse samenleving het 
gebruik van computers noodzakelijk is geworden om administratieve handelingen te kunnen 
verrichten. Casa Tiberias wil de zelfredzaamheid bevorderen. Leren omgaan met een 
computer hoort daarbij.  
 
In 2014 is een curriculum ontwikkeld aan de hand waarvan computerlessen gegeven 
worden. Mensen kunnen een serie lessen volgen en zo leren met de computer om te gaan 
en bijvoorbeeld teksten maken, email schrijven, surfen op internet. In 2014 is er vanwege 
gebrek aan een vrijwilliger geen computerles gestart.  
Wel is de individuele begeleiding 2 maal per week doorgegaan. Dit vervangt voor een deel 
het gebrek aan de computerles. Tijdens de bijeenkomsten individuele begeleiding krijgt 
iedere cursist begeleiding bij het werken op de computer op basis van ieders 
behoefte/vraag. 
 

Koffieochtend met thema’s 
Ook in 2014 vonden wekelijks koffieochtenden plaats op woensdagochtend.  
Soms met een thema, soms met discussies onder de aanwezigen, soms met 
handwerkactiviteiten. 
Deze activiteit is een belangrijke bijeenkomst voor de deelnemers om met elkaar in het 
Kaapverdiaans/Portugees te praten over allerlei onderwerpen. Maar misschien nog veel 
belangrijker: elkaar ontmoeten in een vertrouwde en veilige sfeer en omgeving. 
Het gemiddeld aantal aanwezigen is t.o.v. 2013 licht gestegen van 5 naar 8. 
 
Zondagmiddagactiviteiten 
Op zondagmiddag worden verschillende activiteiten gehouden: Naailes, Cha das Tias (met 
bespreking van een thema) en Bom Sabor (kookles Kaapverdiaanse en/of Portugese 
maaltijd). Vier vrijwilligers van Casa Tiberias zijn verantwoordelijk voor de invulling van deze 
activiteiten. Voor veel van de aanwezigen zijn deze activiteiten een welkome onderbreking. 
In die zin hebben ze zeker ook een sociale functie. Het gemiddeld aantal aanwezigen is t.o.v. 
2013 licht gestegen van 5 naar 8. 
 
 
 
 
 



 

 

Voornemen was om voor de organisatie van de koffieochtenden en de 
zondagmiddagactiviteiten nieuwe en met name ook jongere (50-) vrijwilligers aan te 
trekken. De aard van de activiteit (ontmoeting en gezelligheid) en de samenstelling van de 
groep (overwegend 60+) laat dit echter niet toe. Er zijn wel enkele nieuwe vrijwilligers actief 
geworden voor deze activiteiten, maar allen 50+. De realiteit leert ons dat voor deze 
activiteiten regelmatig iets jongere vrijwilligers (dan de aanwezige deelnemers) geworven 
moeten worden om deze activiteiten voortgang te doen vinden. 
 
Batuco groep  
Binnen Casa Tiberias is een vaste vrouwengroep actief bezig met het maken van deze 
traditionele muziekvorm. De groep Batuco van Casa Tiberias bestaat uit 10 dames, die in 
2014 vier maal hebben opgetreden bij diverse gelegenheden in Rotterdam, waaronder 
tijdens het afscheid van Lieke Steinmeijer (adviseur van het bestuur).   
 
Opening Nieuwe Seizoen 
Zoals ieder jaar, is ook dit jaar het nieuwe seizoen in september feestelijk van start gegaan 
met een presentatie van het nieuwe programma van Casa Tiberias. Het is het moment om 
de vrijwilligersgroep na een lange zomerstop weer te verwelkomen. En hun introducés en 
andere belangstellenden warm te maken voor activiteiten en vrijwilligerswerk. Gebruikelijk 
is om de Kaapverdiaanse radio in te zetten om iedereen uit te nodigen. Helaas waren er in 
september 2014 geen Kaapverdiaanse radiozenders in Rotterdam actief. Dat vertaalde zich terug in 
een zeer lage opkomst. 
 

Viering Internationale Vrouwendag 
Iedere eerste zondag na 8 maart organiseert Casa Tiberias een eigen viering van 
internationale vrouwendag voor Portugeessprekenden. In 2014 was het thema economische 
zelfstandigheid. Het was een feest met ongeveer 120 Kaapverdiaanse en 
Portugeessprekende vrouwen en mannen. Naast het serieuze woord, was er ook tijd voor 
dans, toneel en cabaret. En uiteraard ontbraken de lekkere Kaapverdiaanse hapjes niet. 
Opvallend (voor Nederlandse begrippen) is dat het percentage mannen tijdens deze 
bijeenkomst zeker 30% is. 
 

5 Werkplan 2015. 
 
Naast het reguliere werk dat de verschillende activiteiten vragen, zal er in 2015 extra 
aandacht zijn voor: 

• Afronding van het vastleggen en beschrijven van allerlei processen. 
• Discussie over de toekomstige organisatiestructuur van Casa Tiberias voeren en 

afronden. 
• Het invullen van functies voor een stevige organisatiestructuur voor Casa Tiberias. 

Dat wil zeggen: vinden van bestuursleden en deskundigen voor de leiding van de 
verschillende activiteiten. 

• Opleiden van enkele vrijwilligers, die eind 2014 zijn gestart, voor reguliere 
activiteiten op het gebied van administratie, communicatie en marketing (waaronder 
beheren website en Facebookpagina). 

 



 

 

• Uitbouwen van de contacten met Kaapverdiaanse organisaties en andere 
organisaties in de wijk, ter ondersteuning van: 
1) De uitvoering van de doelstelling van Casa Tiberias.  
2) Het meer aanwezig zijn van Casa Tiberias in het deelgebied Delfshaven en met 

name de wijk Nieuwe Westen middels activiteiten als huiswerkbegeleiding en 
aanschuifmaaltijd. 

3) Beleid ontwikkelen en vaststellen voor een financiering voor de langere termijn. 
Doel is dat er ten behoeve van de continuïteit financiering gevonden wordt voor 
de aanstelling van een coördinator voor de komende jaren en de financiering van 
de activiteiten uitgevoerd door vrijwilligers. 


