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 Voorwoord  

Sinds 2006 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een 

samenleving waarin iedereen meedoet, waar mensen elkaar ontmoeten en begrijpen, elkaar 

inspireren, zich ontwikkelen en een bijdrage leveren. Jong en oud, hoog en laag opgeleid, met en 

zonder beperking - iedereen doet mee.  

Dit doen wij middels een scala aan activiteiten voor alle leeftijden. Bij al deze activiteiten nemen wij 

kwaliteit als uitgangspunt. De kwaliteit die wij nu kunnen aanbieden zouden we nooit bereikt hebben 

zonder al onze vrijwilligers.   

Om ons heen zien we steeds meer leuke contacten ontstaan ongeacht de verschillende 

achtergronden. Dit is een mooi voorbeeld van ons gezamenlijke doel om een brug te vormen tussen 

verschillende culturen. De deelnemers van onze activiteiten leren van elkaar en durven door de 

harmonieuze sfeer elkaar te vragen naar verschillen, zodat ze steeds dichter bij elkaar komen en 

beseffen dat we helemaal niet zoveel van elkaar verschillen.   

Zoals eerder al gezegd zetten wij niet alleen in op de jeugd, die onze toekomst gaan vormen, maar 

ook op hun ouders om de samenleving nu al dichter bij elkaar te brengen. Tevens kunnen ouders ons 

helpen om de doelen die wij onszelf stellen te bereiken.   

Al deze activiteiten en doelen die wij nu beschrijven zien wij binnen onze stichting elk jaar groeien. We 

leren elk jaar van het vorige jaar en proberen steeds dichter bij ons doel te komen. Onze activiteiten 

worden uitgebreid, we proberen steeds meer samenwerking te creëren en proberen ook steeds onze 

doelgroep uit te breiden. Met deze insteek zijn we ook door het jaar 2013 heen gevlogen en met 

succes! Wij hopen dat we dit succes kunnen voortzetten in de jaren die ons naderen.  
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Informatie avonden ouderparticipatie  

Wekelijks worden er activiteiten georganiseerd om de ouderparticipatie te vergroten. Er wordt 

stilgestaan bij het vergroten van het leerplezier van leerlingen. Tevens krijgen ouders voorlichting over 

verschillende onderwerpen variërend van sociaal maatschappelijke vraagstukken tot school 

gerelateerde onderwerpen. Onze leesclub is een project om met onze ouders lezen onder jongeren te 

bevorderen.  

Stichting Prisma is van mening dat een gemotiveerde leerling beter presteert. Door de ouders bij 

allerlei activiteiten bij te trekken probeert Stichting Prisma haar jonge cursisten te motiveren zodat zij 

het maximale uit zichzelf halen.  

Curus Ebru  

De Ebru-techniek is gebaseerd op het druppelen en/of aanbrengen van verfmet een kwast in een 

oplossing van gom tragacant sprietjes. Op het water wordt een stuk speciaal papier gedurende 

ongeveer 10 seconde geplaatst. Hierdoor ontstaan unieke motieven op het papier.  

De cursus is met name bedoeld om interactie tussen verschillende culturen te bevorderen. Het is 

tevens een ideale activiteit om participatie van vrouwen te bevorderen.  

Cursus Keramiek  

Naast het feit dat iedereen aan het einde van de dag naar huis gaat met een mooi aandenken, is de 

cursus keramiek bij stichting Prisma Eindhoven ook ontzettend leuk en gezellig.  

Hoe ziet de cursus eruit?  

Tijdens de cursus keramiek bij stg. Prisma krijgt iedere cursist de beschikking over alle 

benodigdheden voor de cursus, zodat men de geleerde theorie direct in de praktijk kan brengen. 

Naast het zelf ontwerpen van de tekeningen wordt er ook aandacht besteed aan het samenstellen en 

opbrengen van het glazuur. Het glazuur creëert niet alleen een mooie finishing touch, maar zorgt er 

ook voor dat de kunstwerken een beschermlaagje hebben.  

Deze cursus is niet alleen ideaal om je eigen kunstwerk te creëren maar is ook ideaal om in een 

gezellige warme sfeer kennis te maken met mensen uit verschillende culturen.   

Project bezoekmannen  

Er is de laatste jaren veel aandacht geweest in Nederland voor de integratie van allochtonen vrouwen 

in de samenleving. Veel varianten op projecten van bezoekvrouwen zijn er uitgevoerd. En met succes. 

Door deze projecten uit te voeren kom je erachter dat er ook nog veel mannen slecht integreren en in 

van allerlei problemen zitten waar zij zelfstandig niet uit komen. Derhalve is Prisma dit jaar gestart met 

dit project.  

Mannen hebben hun eigen problemen en vragen om hun eigen specifieke aanpak. Het gaat vaak om 

mannen met een grote taalachterstand en die daardoor moeilijk hun plek in de maatschappij weten te 

vinden. Ze raken geïsoleerd en functioneren niet goed in de maatschappij. Met alle sociale en 

financiële problemen van dien. Uiteindelijk heeft dit ook sociaal-economische effecten voor Nederland.  



Middels dit project wordt getracht om een duurzame structuur van begeleiders opzetten, door een 

aantal vrijwillige begeleiders te trainen en ervaring op te laten doen met de doelgroep. Vervolgens 

moeten zij hun kennis weer aan nieuwe vrijwilligers overdragen. Dit combineren we met taalcursussen 

en het uitvoeren van zoveel mogelijk activiteiten waarbij ontmoeting tussen allochtonen en 

autochtonen gestimuleerd wordt. Door verbindingen te maken wordt actief burgerschap bevorderd.  

Dit project is sinds juni dit jaar gestart en in dit kader worden diverse sub activiteiten uitgevoerd.  

Project integreren leescultuur  

Het jaar 2020 is uitgeroepen tot Jaar van het online Voorlezen onder het motto: WIJ GAAN 

VOORLEZEN  

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Want geletterdheid heeft een directe 

invloed op onderwijsniveau, werk, inkomen en gezondheid. Een hoge leesvaardigheid is van groot 

belang voor een gezond en gelukkig leven. (Kunnen) lezen is dus niet alleen leuk, maar ook enorm 

belangrijk.  

Stichting Prisma Eindhoven heeft het initiatief genomen om in dit kader diverse activiteiten te 

organiseren. De belangrijkste activiteit rondom dit thema is het distribueren van het voorleesboek, 

Kenan viert Suikerfeest. De doelstelling van dit project is om de leescultuur bij allochtone gezinnen te 

stimuleren. Een andere belangrijke doel van dit boek is om ervoor te zorgen dat allochtone moeders 

actief gaan voorlezen aan hun kinderen.  

  

Zaalvoetbaltoernooi Prisma  

Van tijd tot tijd worden er zaalvoetbaltoernooien georganiseerd om op deze sportieve manier jongeren 

van straat te houden. Deze sportieve activiteiten zijn goede voorbeelden om jongeren een goede 

positieve vrijetijd alternatief aan te bieden.   

Project bezoek vrouwen  

Het project bezoekvrouwen wordt dit jaar ook voorgezet. Cultuur is een belangrijk aspect in 

communicatie. In zorg, welzijn en onderwijs en is daarom communiceren strek afhankelijk van taal en 

cultuur. In het project “Bezoekvrouwen” helpen allochtone vrouwen andere allochtone vrouwen in 

Eindhoven en omgeving om uit hun isolement te komen en wegwijs te worden in de Nederlandse 

samenleving.   

De bezoekvrouwen leggen door middel van huisbezoeken contact met de allochtone vrouwen in hun 

eigen taal. Ze benaderen de allochtone vrouwen vanuit de eigen cultuur. Wat het communicatie op 

een optimaal niveau laat vloeien. Ze luisteren naar de wensen en behoefte van de vrouwen om op die 

manier het aanbod te kunnen laten aansluiten bij de vragen die er leven. Op deze wijze blijken de 

bezoekvrouwen een succesvolle schakel in de inburgering van allochtone vrouwen te zijn. De 

bezoekvrouwen verwijzen hen naar de Nederlandse les, of geven tips over sociale voorzieningen. Zij 

verstrekken informatie en activeren vrouwen en hun kinderen tot deelname aan activiteiten. Daarnaast 

organiseren deze bezoekvrouwen speciale voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten zoals 

handvaardigheid cursussen, thee-middagen, lees-middagen, sociale excursies, braderieën en 

discussie-middagen rondom thema’s die verband houden met de participatie in de maatschappij. 

Tevens nodigen wij ze uit naar seminaries over Pedagogiek en opvoeding, Kinderpsychologie.   

De sociaal geïsoleerde vrouwen zijn meer betrokken en laten hun stem meer horen dan voorheen. We 

zien we vaker terug met de activiteiten en zijn sociaal ook mondiger geworden.  



  

Multiculturele festijnen  

De maanden april en mei stonden in het teken van Koninginnedag en Lentefestivals. Het startshot 

werd gegeven in Weert waar Prisma Eindhoven in een buurthuis een buurtevenement hield. Gevolgd 

door de Lentefestivals In Venlo en in Veghel. Tussendoor is er ook nog onder andere in Helmond en 

Venlo meegedaan aan het Koninginnedagmarkt.   

Dodenherdenking Eindhoven 2020  

Tijdens de Nationale herdenking die jaarlijks plaatsvindt op 4 mei, stond dit jaar het thema „Vrijheid 

geef je door‟ centraal. Ook op de gemeentelijke begraafplaats de Oude Toren in Eindhoven werd 

hierbij stilgestaan. Op deze begraafplaats liggen 686 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 

begraven. De herdenking werd afgesloten door het leggen van bloemen en kransen. Namens 

Stichting Prisma Eindhoven werd deze krans gelegd door bestuurders van stichting Prisma.   

Thee middagen  

Elke week wordt een thee middag georganiseerd en worden de vrouwelijke wijkbewoners uitgenodigd 

bij elkaar te komen om met elkaar nadere kennis te maken zodoende relaties op te bouwen en elkaar 

waar nodig te ondersteunen zodat de zelfredzaamheid wordt bevorderd.  

Lees middagen  

Tijdens een leesmiddag zijn de moeders getraind over hoe ze het beste hun kinderen konden 

voorlezen. Een deskundige is hierbij uitgenodigd en die heeft de moeders tips meegegeven over de 

manieren waarop je lezen aantrekkelijk kunt maken bij kinderen. Hiermee hebben we het lezen bij de 

moeders ook gestimuleerd, en hierdoor hun eigen ontwikkeling bevordert.   

De moeders is duidelijk gemaakt dat voorlezen niet alleen leuk is maar dat het ook een belangrijke rol 

kan spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de 

eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling van een kind. Kinderen leren nieuwe 

woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook 

te praten over het boek wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.  

Lessen moreel en ethiek  

Om de kennis in cultuur ,ethiek en normen en waarden te stimuleren organiseert stichting Prisma 

Eindhoven dit jaar ook activiteiten. De lessen vinden voornamelijk in het weekend plaats. Ze krijgen 

les in normen en waarden. Deze lessen zijn belangrijk voor de leerlingen omdat ze op deze manier 

basis hebben om goed te kunnen integreren in de samenleving.  

  

  

  

  

  

  

  



Cursus Papiermarmeren  

Het Nederlandse woord voor Ebru is, papiermarmeren,  maar deze vertaling neemt de sierlijkheid van 

het woord wegneemt, vandaar dat we het gewoon ‘ebru’ zullen noemen.  

De motieven worden zonder het gebruik van een kwast of penseel op papier gebracht. Hoe kan dat? 

De Ebru techniek is gebaseerd op het druppelen en/of aanbrengen van verf met een kwast in een 

oplossing van gom tragacant sprietjes. Op het water wordt een stuk papier gelegd. Speciaal papier. 

Het wordt na ongeveer tien seconden verwijderd. Daardoor krijgt men unieke motieven op het papier. 

Traditionele Ebru kunst wordt al door de eeuwen heen in stand gehouden met de inzet van een 

handjevol kunstenaars. Het is verheugend te melden dat er steeds meer belangstelling voor Ebru is, 

ook in Nederland. Deze cursus wordt dit jaar ook voortgezet. Deze cursus is voor iedereen 

toegankelijk van jong tot oud. Met name geïsoleerde mannen en vrouwen. Dit is een manier om ze 

sociaal te activeren.  

  

Afsluiting activiteitenjaar  

De activiteiten die door stichting Prisma worden verzorgd is feestelijk afgesloten voor dit schooljaar. 

Alle kinderen, ouders en buurtbewoners zijn uitgenodigd om de afsluiting in een feestelijk sfeer af te 

sluiten. De kinderen hebben opgetreden, playback etc. De ouders hebben genoten van de programma 

en buiten stonden er kraampjes waar iedereen hapjes en dranken konden krijgen.  

  

  
 


