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Een eerste indruk  
 

Al vrij snel in 2020 werden we geconfronteerd met de maatregelen die 
genomen werden ten gevolge van Corona. Dit betekende dat een gedeelte van de 
geplande projecten niet door kon gaan of ‘on hold’ kwamen te staan. Onze inzet om 
scholen en kinderen digitaal met verhalen en creatieve opdrachten te bereiken 
leverde weinig respons op. De scholen gaven aan dat ze te druk waren met de 
impact die de maatregelen op hen en de kinderen hadden. Om eerlijk te zijn, ging en 
gaat het digitale werken in tegen onze missie waarbij het ‘live vertelde verhaal in een 
direct en open contact met de kinderen’ centraal staat. Soms moet je even roeien 
met de riemen die er zijn, dat begrijpen we ook en dat hebben we dit jaar ook zeker 
gedaan. Zo gaf Christine Cornelius op vraag van kinderopvang Hestia een aantal 
keren tussen maart en juni op vrijwillige basis een digitale vertelworkshop aan 
ouders en stafleden van de opvang. Dit was een succes. En niet ondenkbaar dat we 
dat indien noodzakelijk nog eens toepassen voor volwassenen. 

Zoals gezegd konden niet altijd de geplande projecten doorgaan maar 
daarentegen ontwikkelden zich wel kiemen voor de toekomst zoals nieuwe 
verhaalprojecten rondom de jaarfeesten of een nieuwe samenwerking met Stichting 
Wijsneus.  
 

Een overzicht van de uitgevoerde activiteiten kunt u verderop in verslag lezen 
op pagina vier. Bij resultaten en conclusies op pagina vijf leest u inhoudelijk iets 
meer over de projecten. Daarnaast op pagina zes en zeven ook een stukje over 
publiciteit en de inkomsten en uitgaven van 2020. We sluiten op pagina acht af met 
een vooruitblik naar 2021.  
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1. Verhalenhuis activiteiten: wat hebben we gedaan en bereikt?  
 

- Met ‘Verhalen uit alle Windstreken’ hebben we in drie kleutergroepen en in 
twee groepen 3 van de Buikslotermeerschool (Amsterdam-Noord) 12 van de 
40 geplande lessen uitgevoerd i.v.m. Corona. We spreken af het 
gereserveerde geld wat over blijft te investeren in een nieuw traject/project 
voor het nieuwe schooljaar 2020/2021. 

 
- Met ‘Aankomen in Amsterdam’ voerden we i.v.m. Corona een halve serie uit 

op de Noordmanschool (Amsterdam Nieuw-West), ontwikkelden we een deel 
van de serie digitaal (filmopnames van de verhalen en digitale 
verwerkingsopdrachten) en voerden we op de presentatie na twee series uit 
op de Pro Rege school (Amsterdam Nieuw-West). 
 

- In de bestaande verhalen zijn nieuwe verhaalelementen ingevoegd over het 
koloniaal verleden.  
 

- Er is een folder gemaakt om ‘Aankomen in Amsterdam’ te promoten.  
 

- Er is een opzet gemaakt met vertelprojecten voor ‘de jaarfeesten’ waarmee 
we het hele jaar rond langs kunnen gaan op scholen voor eenmalige 
vieringen.  
 

- Uitvoering Sint-Maarten project op de Weidevogel (Amsterdam-Noord). 
 

- Diverse vertelprojecten voor Stichting Wijsneus uitgevoerd in de 
schoolvakanties waaronder ‘jaarfeestverhalen’ en ‘Aankomen in Amsterdam’.  
 

- ‘Verhalen Aan Tafel’: scholing eens per zes weken voor nieuwe 
geïnteresseerde en ervaren vertellers door Christine Cornelius, een bron 
waaruit het Verhalenhuis put. 
 

2. Wat hebben we niet gedaan? 
 
- Meer scholen bereikt om een langere termijn samenwerking mee aan te 

gaan. 
- Fondsen werven. 
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3. Bestuur en overige uitvoerende betrokkenen  

Het bestuur 
- Jeroen de Lange (voorzitter) 
- Hans Kooijman (penningmeester)  
- Mariëtta de Bruine (secretaris) 
- Jurjen Pen. 
 
Directeur 
- Ruth Meyns 
 
Inhoudelijk sparringpartner & verteldocent voor vertellers, ouders en leerkrachten 
- Christine Cornelius 
 
Vertellers en kunstvakdocenten 
- Has Drijver 
- Ailun Elzenga 
- Jan Hoek 
- Esther Verkaaik 
- Annelies Geijtenbeek 
 

4. Resultaten en conclusies t.a.v. onze activiteiten 
 
Verhalen uit alle Windstreken 

Ongeveer een derde, twaalf van de veertig lessen, van het geplande project 
voerden we uit op de Buikslotermeerschool. Een klein gedeelte deden we digitaal 
maar besloten algauw in overleg om in het nieuwe schooljaar een nieuw project te 
starten, deels met het geld wat overbleef. In het nieuwe schooljaar 2020 hebben we 
ingezet op het thema ‘erfgoed’ in combinatie met de onderwerpen die op school in 
de lessen aan de orde kwamen. Denk aan jaarfeesten als Sint-Maarten, Sinterklaas 
en Kerst, de seizoenen maar ook onderwerpen als machines, vervoer of bouwen die 
in lesmethodes van de school aan de orde zijn. We ontwikkelden verhalen en 
creatieve verwerkingsopdrachten waarmee ook de leerkrachten in de lessen verder 
konden. Dit project zal ook nog in de eerste helft van 2021 doorlopen. De bedoeling 
is dat dit project verder doorontwikkeld wordt in het schooljaar 2021/2022 en het 
een substantieel onderdeel kan worden in het onderwijs. 
 
Aankomen in Amsterdam 

Het Amsterdam project op de Noordmanschool werd halverwege door de 
Coronamaatregelen afgebroken en konden we niet verderzetten omdat de school 
andere keuzes maakte. 

We hebben (een deel van) de serie digitaal gemaakt en boden dit als 
Coronapakket aan met grote korting, aan alle scholen in Amsterdam Noord en 
Amsterdam West. We zagen dit tevens als promotie voor het project. Dit vond 
echter geen aftrek bij scholen waardoor we besloten er niet mee verder te gaan.  

Na de zomervakantie voerden we twee live series uit op de Pro Rege school 
waarvan de Coronamaatregelen van december 2020 helaas weer een stokje voor de 
geplande eindpresentatie stak.  
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Er is gewerkt aan het invoegen van nieuwe verhaalelementen in de 
bestaande serie rondom slavernij/koloniaal verleden. De verhalen zijn klaar voor 
redactie. Ook is er een folder gemaakt om scholen te benaderen met het project. 
Hiermee kunnen we verder in 2021.  

 
Verhalen rondom de jaarfeesten 

Vanuit een reeds langer bestaande wens en passie voor de jaarfeesten zoals 
bekend uit de Vrijeschooltraditie, het erfgoedkarakter daarvan en de nieuwe weg die 
we insloegen met de Buikslotermeerschool, ontstond het enthousiasme om een 
aantal verhalen en creatieve verwerkingen vorm te geven rondom Sint-Maarten, 
Sinterklaas, Kerst en het oud- en nieuwfeest. Deze hebben we uitgevoerd op de 
Weidevogel (Amsterdam-Noord/Ransdorp) en naschools via Stichting Wijsneus. Zo 
ook liggen de ideeën voor Carnaval, Pasen en Sint Michaël al klaar voor 2021. 
 
Samenwerking met Stichting Wijsneus 

Via één van onze vertellers is er contact gelegd met Stichting Wijsneus. In de 
schoolvakanties voerden we in samenwerking met hen verschillende 
verhaalprojecten uit: het project ‘Aankomen in Amsterdam’ samengebald in één 
zomerweek, helden- en griezelverhalen, sprookjesverhalen, kerst- en 
eindejaarsverhalen. Zowel de kinderen, Stichting Wijsneus als wijzelf zijn positief 
over deze nieuwe ervaringen en zetten ook in 2021 graag de samenwerking verder.  

 
Verhalen aan Tafel 
 Een op zichzelf staand initiatief maar een bron waaruit nieuwe en meer 
ervaren vertellers putten een weg waarlangs vertellers instromen bij Het 
Verhalenhuis, is de scholing die Christine verzorgt bij ‘Verhalen aan Tafel’. Het is voor 
de vertellers letterlijk een moment om zich aan te laven maar ook om zich een stuk 
te verdiepen en te oefenen. Een aantal nieuwe vertellers die mogelijk in 2021 aan de 
slag gaan voor het Verhalenhuis zijn hierbij aangesloten.  
 

5. Publiciteit 
 
Dit jaar zijn we begonnen met flyers en folders maken voor o.a. vertelprojecten voor 
‘de jaarfeesten’ en het project ‘Aankomen in Amsterdam’.  
Hiermee kunnen we gerichter klanten benaderen. Dit geeft een beter gezicht aan 
wat we doen. Ook zagen we in dat de website een update verdient, iets om aan te 
pakken in 2021. Daarnaast hebben we steeds individueel scholen benaderd maar dit 
bleek niet rendabel. In 2021 onderzoeken we de mogelijkheden en draagkracht in 
het team om de zichtbaarheid van het Verhalenhuis te versterken. 
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6. Financiën 
 
KVK nummer: 63347369 
ANBI status: ja 
Zie Jaarrekening 2020 
 
Er zijn geen nieuwe fondsen aangetrokken in 2020. Wel krijgen we jaarlijks een gift 
van € 1.000 met als specifiek doel om leraren op te leiden in het vertellen, zo ook in 
2020. Er zijn een aantal geïnteresseerde scholen geweest maar dit heeft in 2020 niet 
tot een concrete opdracht geleid.  
 
Voor de verdere uitvoering van het project ‘Aankomen in Amsterdam’ hadden we 
voor 2020 nog € 19.189 staan. Door de corona crisis hebben we niet volledig kunnen 
uitvoeren. We hebben in totaal uitgevoerd voor € 8.170. Het resterende bedrag van 
€ 11.018 zullen we besteden in 2021 wanneer het weer kan en mag.  
 
Voor het project ‘Verhalen uit alle Windstreken’ wat vroegtijdig afbrak, hebben we 
€1461,15 ontvangen voor zowel uitvoering als organisatie. In 2020/2021 zijn we 
gestart met een nieuw project voor een totaalbedrag van €4363,15 waarvan €888,27 
is uitgegeven in 2020.  
 
Voor de uitvoering van de Sint Maartensviering in vijf klassen van de Weidevogel 
ontvingen we €500 euro. Met Stichting Wijsneus voerden we in de zomer uit voor in 
totaal €1795 en in de kerstvakantie de warme winterverhalen voor €1190. 
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Vooruitblik naar 2021 
 
Het Verhalenhuis kon in 2020 niet optimaal uitvoeren vanwege de 
Coronamaatregelen. Toch ontwikkelden zich wat aanzetten tot nieuwe projecten en 
contacten die positief ontvangen zijn zoals bijvoorbeeld de verhalen rond de 
jaarfeesten en het contact met Stichting Wijsneus en OBS de Weidevogel. En al met 
al gaan we gestaag door met wat we ons voornamen.  
 
In 2021 hopen we het staartje – de tiende bijeenkomst en de eindpresentatie van 
het project ‘Aankomen in Amsterdam’ met de groepen zeven van de Pro Rege uit te 
kunnen voeren. Ook willen we de laatste serie neerzetten die we met hulp van een 
fonds kunnen uitvoeren. In 2021 willen we onderzoeken hoe we het project verder – 
al dan niet met financiële steun – opnieuw kunnen lanceren.  
 
Met Wijsneus willen we verder samen werken in naschoolse projecten. Ook in 2021 
staan we open voor nieuwe samenwerkingen.  
 
In 2021 staat het uitbreiden, het versterken en het vergroten van de slagkracht van 
het Verhalenhuisteam centraal. Zowel door het organiseren van teamdagen, 
scholing als ook door het werk steeds meer te verdelen.  
Het zichtbaarder maken van het Verhalenhuis, nieuwe ontmoetingen aangaan, meer 
uitvoeringen en eventueel nieuwe fondsen aantrekken, kan daardoor breder en 
beter gedragen worden. Daarmee is het ook nodig dat het bewustzijn over onze 
missie en wie welke verantwoordelijkheid draagt binnen het Verhalenhuis gevoed en 
ontwikkeld blijft worden. Daarvoor nemen ook in 2021 Ruth en Christine de 
verantwoordelijkheid. Ruth zal in 2021 zich meer richten op het overdragen van 
werk, begeleiden en stroomlijnen, minder op het organiseren van nieuwe projecten. 
Daarvoor wordt het initiatief bij de vertellers gelegd. Ook het zichtbaar maken van 
het Verhalenhuis en het leggen van nieuwe contacten ligt bij hen.  
 
Na bijna zeven jaar Verhalenhuis lijkt er een nieuwe fase in aantocht. 
 
Almere, april 2021 
R. Meyns 
 
 
 


