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Inleiding: 
Casa Tiberias blijft actief en in beweging 
In 2018 heeft Casa Tiberias haar activiteiten uitgebreid. Er zijn 2 groepen bijgekomen: een 
ontmoetingsgroep op zaterdagmiddag en een dansgroep (Batuco) op de zondagmiddag.  
In 2018 heeft ook de taalgroep een eigen (vrijwillige) coördinator gekregen, zodat de inzet vanuit 
algemeen coördinator en externe kracht verder kon afnemen. 
Een poging tot het opzetten van een huisbezoekproject voor oudere Kaapverdianen is helaas  eind 
2018 gestaakt. 
In 2018 heeft wethouder Grauss ( portefeuille armoedebestrijding, schuldenaanpak en informele 
zorg)  een bezoek gebracht aan Delfshaven en aan Casa Tiberias. Vrijwilligers van Casa Tiberias 
hebben duidelijk het belang van de organisatie voor haar bezoekers  bij de wethouder naar voren 
gebracht. 
Het bestuur heeft eind 2018 haar vaste samenwerking met stichting Mara omgezet in een contract 
op afroep. Voor vooraf omschreven activiteiten wordt de externe adviseur ingezet. Hiermee wil Casa 
Tiberias de externe ondersteuning nog verder terugbrengen.  
 
Activiteiten: 
In 2018 heeft Casa Tiberias haar reguliere activiteiten doorgezet. Informatie over de verschillende 
activiteiten vindt u op onze website www.casatiberias.nl 
 
Belangrijke wijzigingen: 
Dankzij de inzet van een 4e vrijwilliger houdt de formulierenbrigade nu spreekuur gedurende 4 dagen 
in de ochtend. In de middag kunnen mensen altijd afspraken maken als zij meer dan 10 minuten 
nodig denken te hebben voor hun vragen. 
 
In het voorjaar van 2018 is er op zaterdagmiddag een ontmoetingsactiviteit bijgekomen. Grupo 
Unidos heeft Casa Tiberias gevraagd om haar te ondersteunen om de wekelijkse ontmoetingen 
mogelijk te maken. De ondersteuning bestaat uit het  beschikbaar stellen van een ruimte en een klein 
bedrag per maand voor het kunnen uitvoeren van activiteiten. Voorwaarde van Casa Tiberias aan de 
groep was dat de groep open staat voor anderen, en dat de leden van de groep ook open staan voor 
deelname aan andere  activiteiten binnen Casa Tiberias. Een van de leden van Grupo Unidos is 
inmiddels actief binnen de koffieochtend en als gastvrouw binnen Casa Tiberias 
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In het najaar van 2018 is de groep Batuco weer gestart. Een groep van 15 vrouwen oefent 2 maal per 
maand de kunst van de Batuco muziek en dans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het onderzoek naar het opstarten van een nieuwe activiteit, namelijk huisbezoeken brengen aan 
Kaapverdianen, die moeilijk hun huis uitkunnen, is helaas stopgezet. Voor oudere Kaapverdianen zijn 
verspreid over de stand meerdere ontmoetingsactiviteiten, zoals ook bij Casa Tiberias. In 
verzorgingshuizen wordt regelmatig voorde Kaapverdiaanse doelgroep een culturele Kaapverdische 
middag georganiseerd. Voor de groep oudere Kaapverdianen, die moeilijk hun huis uitkomen 
vanwege fysieke gebreken blijken weinig activiteiten te worden georganiseerd. De organisatie Maria 
Legioen, organiseert huisbezoeken met een religieus karakter vanuit de ‘Kaapverdische parochie’. 
Helaas bleek het niet mogelijk een groep vrijwilligers te vinden die met ondersteuning van de 
organisatie Casa Tiberias,  huisbezoeken wilde realiseren voor alle Kaapverdianen die daar behoefte 
aan hebben.  
 
Vrijwilligers 
In 2018 waren 29 vrijwilligers actief, evenveel als in 2017. 
Naast de Formulierenbrigade heeft nu ook de taalgroep een vrijwillige coördinator, die 
verantwoordelijk is voor het  inwerken van nieuwe vrijwilligers, keuze gebruik lesmethode, contact 
met de taalvrijwilligers, contact met het netwerk in Delfshaven/Rotterdam en verslaglegging aan het 
bestuur.  
 

 
 
 
 
 

 
De ontmoetingsgroep op de woensdagochtend heeft halverwege het jaar een nieuwe coördinator 
gekregen. Zij betrekt de groep bij het invullen van de agenda met activiteiten van de groep.  

 
Er zijn 2 vrijwilligersbijeenkomsten gehouden die goed bezocht zijn. In het voorjaar discussieerden 12 
vrijwilligers over wat hen motiveert om het werk te doen. Knelpunten in de organisatie van Casa 
Tiberias werden geïnventariseerd, en er werd voorlichting gegeven over de gevolgen voor Casa 
Tiberias van de invoering van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming   
In het najaar informeerden de vrijwilligers van de verschillende activiteiten elkaar, wat er binnen elke 

activiteit gebeurt. Na deze bijeenkomst blijken vaker deelnemers van een activiteit geïnteresseerd in 

Grupo Unidos is voor de deelnemers als een familie. Vriendelijke mensen. Gezellige 
activiteiten. De groep is erg blij met de permanente ondersteuning door Casa 
Tiberias. Dat blijkt ook uit de opkomst, die constant rond de 15 personen is. 

 

Batuco is een muziekstijl die gekenmerkt wordt door vocale, van origine 

ceremoniële muziek, gebracht door vrouwen. Een solostem zingt een tekst, waarop 

een koor antwoordt. Het ritme wordt verzorgd door met de handen te klappen en te 

slaan op een opgerold stuk stof, met leer bekleed, dat tussen de benen geklemd 

wordt. De liedjes worden doorgaans ter plekke geïmproviseerd, en zijn satirisch 

en/of kritisch van toon. 

Docent Nederlandse les: Het doet me heel veel plezier en het geeft me ook veel 
energie, als ik merk, zowel persoonlijk als via de Whatsapp-groep, dat de 
deelnemers enthousiast zijn en steeds maar weer blij en opgewekt naar huis 
gaan. 
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(een of meer) andere activiteiten binnen Casa Tiberias. Bijvoorbeeld: een deelnemer van de nieuwe 

groep Grupo Unidos is nu actief als vrijwilliger. 

Per 1 januari 2019 bestond het bestuur uit 5 personen. Het bestuur mist node een deskundige op het 
gebied van welzijnsbeleid, specifiek zoals het wordt ingevuld in de gemeente Rotterdam.  
 
Resultaten 2018.  
2018 is een actief jaar geweest bij Casa Tiberias. Het aantal vrijwilligers is gestegen van 29 naar 32.   
Er zijn meer bijeenkomsten georganiseerd dan in 2017. Het aantal deelnemers is sterk toegenomen 
in vergelijking met 2017 Alleen de computerlessen werden in 2018 minder bezocht. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Stichting Casa  Tiberias 
info@casatiberias.nl 
010-4767411    

mailto:info@casatiberias.nl
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