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Voorwoord 
Voor Stichting Congada was het jaar 2013 een enerverend jaar. Direct 

na de oprichting op 8 maart 2013 was het doel: Mobiliseren, Binden en 

Verbinden van chronisch zieke vrouwen en vrouwen die kampen met 

overgewicht. 

Wij begonnen op 1 april direct met een groot aantal verschillende 

activiteiten die gericht waren op bewegen, ontmoeten en grip krijgen 

op de eigen gezondheid. Informatie delen met elkaar, bevorderen van 

de sociale cohesie en voorkomen van sociaal isolement. Wandelen, 

fietsen, dansen waren de belangrijkste activiteiten, daarnaast was er 

ook ruimte om in gesprek te gaan met elkaar. De inloopsoos, 

spreekuur, workshops en ontmoetingsdagen waren daar onderdeel 

van.  Dit alles konden wij aanbieden binnen de twee projecten (Samen 

koken, Samen eten en Vrouwen en Gezondheid) in opdracht van het 

Stadsdeel Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. 

De aanmeldingen stroomden binnen en vele vrouwen hadden interesse 

in wat wij te bieden hadden. Middels flyers, mond tot mond, informatie 

op social media bereikten wij deze doelgroep. 

Wij hebben een groot aantal aanmeldingen gehad ruim 70 vrouwen 

hebben zich ingeschreven voor een activiteit van Congada. Met de 

grote groei kwamen ook de problemen, het project was immers 

bedoeld voor 25 tot 35 vrouwen. Voor sommige vrouwen was Congada 

toch niet de organisatie die bij hun wensen paste. De zoektocht naar 

vrijwilligers ter ondersteuning en vooral op zoek gaan naar financiële 

ondersteuning was voor ons de grote uitdaging. Om de kosten te 

drukken hebben wij helaas ons kantoor op de eerste etage in NoLimit 

per 1 december 2013 moeten sluiten. 
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Het heft in eigen handen nemen vraagt nogal wat van de vrouwen. 

Motivatie, Inzet, Discipline en Doorzettingsvermogen zijn nou net 

niet zomaar de eigenschappen die men  uit een blik trekt. De 

veranderingen die de vrouwen doormaakten was niet altijd 

gemakkelijk. Verandering van levensstijl is een grote opgave. Aan het 

begin van het jaar heeft iedereen goede voornemens die al snel weer 

wegebben. Met het samen 

doen hopen wij de vrouwen 

bij elkaar te houden. 

Als voorzitter die zelf aan 

een aantal chronische 

aandoeningen en 

overgewicht lijdt, heb ik 

vooral meegedaan om ook 

de pijn en frustraties van de 

vrouwen te voelen, ze te 

motiveren en zelf het goede 

voorbeeld te geven. 

Al met al was het een mooi 

en productief jaar! 

 

               Sophia A-Tjak Hiwat 

               Voorzitter Congada 
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Bekentenissen van een penningmeester 
Drie jaar geleden (2011) werd ik(Yvonne Elder) benaderd door Sophia 

met de vraag of ik de taak van penningmeester wilde vervullen omdat 

zij een Stichting wilde oprichten. Ik vond het geen probleem omdat ik 

nu van mijn pensioen geniet en dus over vrije  tijd beschik. 

Als penningmeester ontvang ik maandelijks alle bonnetjes van 

uitgaven die zijn gemaakt van de boodschappen en die bij elkaar 

opgeteld moeten worden. Lijkt heel simpel, maar 

daar gaat veel tijd inzitten. 

Tot mijn werkzaamheden  behoren verder het 

bijhouden van donaties/schenkingen, 

vervoerkosten uitstapjes, eigen bijdragen van de 

vrouwen, inkomsten workshops en indien nodig 

wat typewerk. Ten slotte maak ik tegen het eind 

van het jaar een financieel overzicht voor 

stichting Congada. 

 

Samen koken, eten en 
bewegen- Stichting  
Congada 
Als oprichtster van de stichting 
Congada maakt Sophia gebruik  
van haar jarenlange ervaring als 
buurtambassadeur. Haar motto 
‘binden en verbinden’ komen tot 
uiting in diverse goedlopende 
cursussen die ze organiseert. 
Zoals de loopclub, diabetesgroep 
en de kooklessen. 
 
Deze activiteiten inspireerden 
haar om subsidie aan te vragen 
voor activiteiten die gericht zijn 
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op vrouwen met overgewicht en vrouwen met een chronische 
aandoening. Deze subsidie werd door het stadsdeel Zuidoost 
toegekend in het kader van het project Vrouwen en Gezondheid en 
zorgde voor de oprichting van Stichting Congada in maart 2013.  
 

Cursussen en spreekuur 
Met de woorden zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 
zelfverzekerdheid  wil Sophia bijdragen aan een positief zelfbeeld van 
vrouwen met overgewicht en een chronische aandoening door 
cursussen aan te bieden die gericht zijn op gezond en gevarieerd 
eten(samen kopen, samen eten), meer bewegen(Fitwalk en Dans je 
slank) en een private gym in het No limit culturele centrum in 
Geldershoofd.  Daarnaast is er elke donderdagochtend in het 
vrouwencentrum VEC  een laagdrempelig inloopspreekuur samen met 
wijkverpleegkundigen van de ‘Zichtbare Schakel’. Dit spreekuur  is 
voor iedere hulpvraag op het gebied van gezondheidszorg 
(GezondZO nr.1 december 2013 
 

Vastberadenheid 
Zo welluidend en krachtig als de naam klinkt, zo sterk en vastberaden 
is de oprichtster van deze vrijwilligersorganisatie. 
Hoewel Congada al in vele behoeftes in ons kleine werelddeel 
Amsterdam Zuidoost voorziet, moet er nog vele barrières, zowel van de 
top als van down, overwonnen worden. 
Officiële organen juichen vrijwilligerswerk toe, zien graag dat 
bewoners verantwoordelijkheid op zich nemen, maar moeten wel 
beseffen, dat dit niet vanzelf gaat; sommige mensen hebben een 
steuntje in de rug nodig. Initiatieven daartoe moeten ook 
daadwerkelijk ondersteund en erkend worden. 
Congada timmert aan de weg om vrouwen in hun gevecht tegen 
obesitas te helpen. Thuis zitten is en kan een voedingsbodem zijn voor 
zwaarlijvigheid. Congada ondersteunt ook vrouwen die geen 
arbeidsritme hebben en in sociaal isolement dreigen te geraken.  
Sophia zet haar opofferingsgezindheid, haar energie en tijd in om 
vrouwen er toe te bewegen naar buiten te treden, om ze bij elkaar te 
brengen, zodat zij allerlei activiteiten kunnen ontplooien, waaronder 
lopen, wandelen, dansen, crea-activiteiten teneinde zich te ontspannen 
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en te praten over zaken die hun bezighouden en samen oplossingen 
daarvoor te zoeken. 
Congada probeert op kleine schaal, grote problemen  ter hand te 
nemen. Eens ben ik ook actief geweest in Suriname in  de buurt waar ik 
woonde om mensen bewust te maken van hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid  en om ze erop te wijzen  dat ze hun toekomst 
zelf in handen hebben.  Nu draag ik het stokje over aan Sophia. 
Sophia, ik heb bewondering voor jou omdat je ondanks jouw medische 
klachten, kosten noch moeite spaart om voor vrouwen in Zuidoost op 
te komen. Dat waardeer ik. 
 
Proficiat. 
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Congada  gives courage 
Congada gives me spirit and  laughter even if I'm not well. 
Congada gives me the integrity to be a woman, to climb up even if the 
mountains are steep and high in this daily live. 
Congada gives me the pride, the courage, the compassion the 
knowledge and so much more to be what I want to be, A proud and 
strong woman. 
 
Viva Foundation Congada! 



8 
 

Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en 
zelfverzekerdheid 
Allereerst wil ik zeggen dat ik blij ben dat er een Stichting Congada  
bestaat. Mijn leven is totaal veranderd. Ik doe nu dingen waarvan ik 
nooit had gedacht dat ik het zou kunnen. Ik heb bijvoorbeeld met 
enkele dames van de stichting en Sophia de  10 km vechtloop van 
Weesp gelopen. Drie uren lopen zonder tussenstop en de finish 
gehaald!  Wie had dat ooit gedacht, dat ik het zou kunnen? Ik ben ook 
meegegaan op bootcamp in Biddinghuizen. Daar hebben wij ons 
bewust bezig gehouden met onze gezondheid(eten en bewegen). Door 
het zelf te ervaren  merk je dat het een kleine moeite is om je aan te 
passen, aan een ander gezonder levenspatroon(Zelfredzaamheid). 
 
Dankzij de Stichting ben ik niet meer afhankelijk van de bus/snorder 
om naar m’n werk  te gaan of naar de Amsterdamse Poort.   Ik doe alles 
(boodschappen, werk 2½ km) op de fiets of lopend, ook al regent, 
stormt of sneeuwt het. Ik ben nu dus super gemotiveerd dankzij Sophia 
van Stichting Congada. Een ander voorbeeld is dat wij op de 
zaterdagochtend  wandelen. Voorheen ging ik op de zaterdag (mijn 
vrije dag) niet uit huis. Ik bleef gewoon uitslapen. Nu verheug ik mij op 
de zaterdag. Ik heb Sophia  al gevraagd wanneer wij weer gaan oefenen 
voor de volgende 10 km loop van Weesp (zelfverzekerdheid).  
 
Voordat ik Sophia leerde kennen was ik lid v/d Bijlmergym.  Ik  was 
niet gemotiveerd, ik had het gevoel dat ik daar niet op m’n plaats was 
en niets goed deed. Bij deze stichting hoef je je niet te bewijzen. Een 
ieder is chronisch ziek of heeft overgewicht. Je hoeft je dus nogmaals 
niet te bewijzen, als je maar beweegt en gezond bezig bent. Je ontdekt 
ook dat je je fitter voelt en tot veel meer instaat bent ondanks je ziekte. 
Ik kan me geen leven meer voorstellen zonder Stichting Congada. 
 

Verandering van levenshouding 
Door Stichting Congada  ga ik positiever om met situaties. Waarom? 
Omdat ik sinds de oprichting van de Stichting heel veel heb kunnen 
bijleren. Ik was bijna over alles negatief, zat vaak in mijn eigen wereld 
opgesloten en ik wist niet hoe ik mij verder moest ontplooien om uit 
mijn  situatie te komen.  Stichting Congada is mijn redmiddel geweest 
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om positiever te gaan denken en doen!!! Ik ben nu als vrijwilliger bij de 
Stichting en de samenwerking met de voorzitter mw. Sophia A-Tjak - 
Hiwat is verbluffend! Ik ben blij dat ik mij heb kunnen aanmelden bij 
de Stichting en heb er absoluut geen spijt van! Er is altijd wat te doen.  
 
SAMEN STAAN WIJ 100% STERKER!!! DE POWER EN ENERGIE ZIT IN 
ONS!!!!  
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Geloof in eigen kunnen 
Ik ben 24 jaar oud. Toen ik in 2012  bij Sophia begon was ik  21 of 22 
jaar oud en erg somber. Ik sliep alleen maar en kwam nauwelijks uit 
mijn huis. Ik werd door mijn moeder meegesleurd naar de zumba die 
werd  georganiseerd door Sophia. Toen viel zij nog onder de 
buurtambassadrices, de eerste weken ging ik hier trouw naar toe, maar 
dit veranderde  al gauw ik ging steeds minder en kreeg weer een 
terugval. In 2013 heeft Sophia mij weer aangemoedigd om mee te 
doen, wat ik erg bijzonder vond. Zij nodigde mij in maart uit naar de 
opening te komen van stichting Congada, ik wist eerst niet wat het 
inhield, totdat ik begreep dat er aan onze gezondheid gewerkt zou 
worden. Dat betekende elke maandag dansen en zaterdagochtend 
lopen, ik begon trouw mee te doen aan het dansen, dit  vond ik leuk en 
was elke maandag aanwezig, de sfeer was zo bijzonder, omdat er  
zoveel dames bij elkaar  waren die elkaar motiveerden. Iedereen had 
wel iets, de een was ziek, de ander depressief.

We zaten eigenlijk allemaal niet lekker in onze vel. In oktober opende 
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Mvr. Sophia nog iets geweldigs en dat was de private gym.  Wij werden 
gewogen  in het begin en onze progressie werd bijgehouden. 
Doordat veel deelnemers zo gemotiveerd waren kreeg ik energie om 
ook aan mijn gewicht te werken.  
Ik vind het fijn dat stichting Congada er is, omdat ik mij in een gewone 
sportschool niet fijn voel. Ik heb in mij in het verleden op 3 
verschillende sportscholen ingeschreven waar ik mij eigenlijk nooit zo 
fijn heb gevoeld als bij de kleine gym van Sophia. Ook ‘Dans je slank’ op 
de maandag is voor mij een belangrijk punt geweest ik heb het gevoel 
dat ik weer de oude ben, ik heb eigenlijk drie jaar van mijn leven 
verspild en ik wil u meedelen dat ik de maand maart 2014 weer aan 
mijn vervolg opleiding begin. Ik zeg u eerlijk ik hoop dat stichting 
Congada blijft, want men heeft geen idee wat er dan van de vrouwen 
van Congada zal worden afgenomen. Conclusie ik heb dit ervaren als 
therapie, en ervaar het nog steeds zo. ook wil ik meedelen de doelen 
die ik heb bereikt door de positiviteit die ik heb ervaren aan het 
deelnemen aan de activiteiten van stichting congada. Deze doelen 
zijn:  weer aan het werk, weer naar school en weer uit mijn huis. Ik 
hoop dat iedereen zich realiseert hoe belangrijk Congada  is voor 
mensen die het even niet meer zien zitten en ik kan  nog melden dat ik 
mij door stichting Congada zo gemotiveerd voel dat ik dit ook bij 
anderen doe.  

 

Veelzijdige 
activiteiten 
Als 67-jarige vrouw nam ik 
al deel aan de 
bewegingsactiviteiten in de 
G-buurt. Wekelijks sporten 
in de gymzaal en recreatief 
wandelen in de Bijlmer. Met 
de komst van Stichting 
Congada vond ik een 
uitgebreider aanbod aan 
activiteiten voor mensen 
met onder meer 
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overgewicht. Ik ben bij Congada gegaan vanwege licht overgewicht en 
een ietwat hoge bloeddruk. Door meer met lotgenoten te gaan 
bewegen verwachtte ik gemotiveerder te zijn om het vol te houden. Dat 
is ook gelukt. Aangezien ik ook door een diëtiste word begeleid heb ik 
de doelen die ik mij gesteld had gehaald. Stichting Congada heeft een 
breed aanbod aan activiteiten waar verschillende vrouwen aan deel 
kunnen nemen. Stevig doorwandelen met gelijkgestemden spreekt mij 
het meeste aan.  
 Stichting Congada is een welkome aanvulling op de diverse 
sportactiviteiten in de Bijlmer. Lotgenoten, vrouwen, ontmoeten 
elkaar, versterken elkaar op weg naar het behalen en behouden van 
een gezond gewicht.  
 
Het bestuur van Stichting Congada feliciteer ik met het 1- jarig bestaan 
en ik bedank hen voor de geboden faciliteiten het afgelopen jaar. 
Samen staan wij sterk, ook en vooral om gezond te blijven!!!!! 
 

Lekker fit met Congada                        
Ik heb het lopen bij Stichting Congada als zeer prettig ervaren, omdat 
ik makkelijker loop in groepsverband. Het motiveert en stimuleert mij 
meer. De 10 km blijft mij zeker bij, omdat dat in mijn ogen het 
hoogtepunt was. Ik vond het superknap dat iedereen heeft doorgezet 
en de eindstreep behaald heeft. Het fijne aan deze wandeling vond ik 
dat het in een mooie omgeving was. Dat is prettiger lopen en hield je op 
de been. Ook heb ik mij kostelijk vermaakt tijdens de lessen van ‘ Dans 
je fit’. Ik danste me letterlijk en figuurlijk fit  en de zweetdruppels die 
dropen van mijn voorhoofd af. Door omstandigheden kan ik deze 
lessen niet meer bijwonen, maar zodra alles achter de rug is ben ik 
zeker weer van de partij.  
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Lang leve Stichting Congada 
Ik ben net een jaar bij de stichting Congada en heb het zien opbouwen 
en het word steeds mooier. Ik kan jammer genoeg niet met alles 
meedoen vanwege mijn handicap, maar doe mee waar ik kan. Ik hoop 
dat de stichting Congada nog lang zal voortbestaan, omdat het goed is 
voor chronisch zieken en gehandicapten zoals ik. Mede dankzij het 
gezond eten bij Congada  ben ik afgevallen en ben ik ook anders gaan 
eten. Ik ben Congada hier dankbaar voor en blij met het   1-jarig 
bestaan en hoop dat er nog vele jaren zullen volgen. Succes !!! 
 

Gezond eten 
Mijn ervaring met de workshops van Congada is dat je met minder eten 
ook goed verzadigd kan zijn. En waar een wil is, is een weg.  Wij zijn 
met 14 dames op stap geweest met verschillende karakters en toch 
was er een klik. Het vertrouwen onder elkaar was heel goed. Zou het 
graag over willen doen. Verder heb ik ook geleerd om gezond te eten, 
en met trainen je ook je doel kan bereiken 

 
Wekelijkse afleiding 
‘Een geluk bij een ongeluk was het. Sophia begon maart 2013 met haar 
stichting. Begin april 2013 werd bij mij een vreselijke diagnose gesteld, 
omdat ik Sophia kende als buurtambassadeur en ik wist dat zij een 
stichting had opgezet voor vrouwen met overgewicht en/of een 
chronische ziekte heb ik haar op straat aangesproken. Ik voelde direct 

dat ik veel aan de stichting 
zou kunnen hebben. 
Sindsdien bezoek ik 
wekelijks de inloopochtend 
en doe ik zoveel mogelijk 
mee aan gezonde en 
gezellige activiteiten. Ik 
leer er veel en krijg veel 
emotionele steun van de 
vrouwen. Sophia is voor 
mij een groot voorbeeld en 
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ik hoop dat de stichting lang blijft voortbestaan.’  
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De Crea-club 
Via mijn collega ben ik in contact gekomen met deze GEWELDIGE 
stichting. Ik kan vanwege mijn baan niet altijd deelnemen aan al de 
activiteiten . Donderdagavond is er crea-club. Wij maken hele leuke 
kaarten en nog veel meer, bijvoorbeeld gezellig babbelen. Sophia zorgt 
er altijd voor dat er gezonde hapjes zijn.  
Ook heeft zij veel workshop georganiseerd die betrekking hebben op , 
gezond leven, hoe ga je verstandig om met je geld, met stress .  
Kortom te veel om op te noemen.  Het meest belangrijke vind ik: 
Dat Sophia zoveel wilskracht heeft en ons zoooo .... MOTIVEERT.  
 
SOPHIA BEDANKT.  
 
Heel veel liefs.  
Ga zo door!! 

Niet meer te stoppen 
Stichting Congada o.l.v. Sophia Atjak viert dit jaar in maart 2014 haar 1 
jarig bestaan. Sinds de oprichting ben ik lid van deze stichting. Vol 
enthousiasme ben ik er wekelijks bij betrokken. Ik probeer waar 
mogelijk aan zoveel mogelijk activiteiten mee te doen.  Ik heb mij als lid 
aangemeld omdat ik mij kon vinden in de doelstellingen waar de 
stichting voor staat. Ook omdat ik vond dat ik aan de voorwaarden 
voldeed die door de stichting gehanteerd worden. De stichting heeft 
mij steeds bewezen dat het er toe doet om zowel als individu maar ook 
als groepslid tot resultaten te komen. De stuwende kracht en motor 
achter deze stichting heeft bewezen dat mede met haar achterban te 
kunnen doen. Zij heeft steeds `hoge’ eisen gesteld, die wel haalbaar en 
reëel waren om de gestelde doelen te kunnen halen. 
Sophia heeft steeds aangegeven dat ze ervoor gaat omdat dat haar 
drijfveer is maar ook steeds benoemd dat zij het samen met de 
vrouwen doet en niet alleen. 
Dat vond ik een hele krachtige opstelling. Een van de hoogtepunten van 
het afgelopen jaar was het kamp, waaraan veel vrouwen hebben 
meegedaan. 
Zo zijn er vele activiteiten door Sophia geïnitieerd. 
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Sophia communiceert heel helder en regelmatig met haat achterban. 
Sophia geeft helder te kennen er niet alleen voor te ( willen ) staan. 
Sophia betrekt haar achterban er altijd bij. 
Sophia deelt haar kennis met anderen. 
Sophia geeft iedereen de ruimte zichzelf te zijn. 
Dank,  dank en nogmaals dank. 
Wij staan achter jou, de doelstellingen van St. Congada en gaan er ook 
in 2014 voor!!!! 
Van een trouwe deelnemer 
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Mijn ervaringen met stichting Congada 
Ik ken de initiatiefneemster van stichting Congada – Sophia A-Tjak-
Hiwatt – sinds de jaren ’90 toen wij beiden in Amsterdam-Oost 
woonden.  Toen Sophie buurtambassadeur werd van de G- buurt , 
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kwamen wij weer met elkaar in contact. Ik bezocht veel van haar 
activiteiten. Na haar ambassadeurschap richtte Sophia haar eigen 
stichting Congada op,  om vrouwen die lijden aan een chronische 
aandoening en die te kampen hebben met overgewicht bij elkaar te 
brengen. Ik sloot mij ook aan. De slogan van stichting Congada is: elke 
vrouw die zelfstandig, zelfverzekerd en zelfredzaam wil worden 
ongeacht kleur, afkomst of religie mag zich inschrijven. 
  
Ik genoot van de dansavonden die als doel hadden om ongedwongen af 
te slanken door de beweegritme op te voeren. Toen de avond 
verplaatst werd naar een dag waarop ik zelf actief ben op een 
sportschool, trok ik mij terug. Steeds als er een activiteit was, werd ik 
door Sophia op de hoogte gehouden. Indien mogelijk was ik erbij. Zo 
heb ik ook op de donderdagmorgen de ontbijt-samenkomsten 
bijgewoond. Naast het gezond eten spraken wij ook over ditjes en 
datjes. De groep vrouwen werd steeds groter. Bij de opening van de 
private gym was ik er ook. Ik ben heel trots op Sophia en  dat ze dit 
alles heeft kunnen bereiken. Ze geeft de vrouwen een duw in de goede 
richting. Zij heeft zoveel energie en potentie dat haar eigen ziektebeeld 
steeds meer op de achtergrond komt. Alle vrouwen zijn te spreken 
over de ochtend- en avond wandelingen die stg. Congada onderneemt.  

  
Trainingsweek in Biddinghuizen 
Het hoogte punt van Congada is ongetwijfeld het trainingsweekend in 
Landorf in Biddinghuizen te Lelystad geweest. 14 vrouwen deden 
hieraan mee, elk met haar eigen ziektebeeld. Ook ik was van de partij, 
omdat ik diabeet ben. Het was een positieve ervaring om met zijn allen 
in twee huizen te verblijven zonder dat er noemenswaardige 
problemen zich voor deden. De dames waren allen gemotiveerd. Iedere 
morgen ontbeten we gezamenlijk. Daarna deden wij mee met het 
aerobic programma van de tv en gingen daarna ongeveer twee uurtjes 
wandelen, gevolgd door een lunch. Na de lunch kon je de middag zelf 
invullen. De meesten gingen fietsen, zwemmen of de buurt verkennen. 
Anderen gingen naar de sauna of verwenden hun voeten in een 
voetbad. Daarna maakten wij gezamenlijk het avondeten klaar en 
brachten enige tijd met elkaar door. Een dag hadden we een workshop 
Verbindende communicatie. Heel interessant was dat. Voor wij met de 
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training begonnen werden we gewogen en de taille werd gemeten. Op 
de een voor laatste dag vond de uitslag plaats. Enkele dames waren 
wat pondjes kwijtgeraakt. Voor sommigen was het een teleurstelling 
dat het gewicht hetzelfde was, maar de hoofdzaak was, dat we geleerd 
hebben om anders het eten voor te bereiden en dat het toch smakelijk 
is. Ook hebben we geleerd om verdraagzaam tegen elkaar te zijn en de 
vriendschapsbanden zijn aangesterkt. Ter afsluiting van het 
trainingsweek organiseerde Congada een feestavond. Dit project is 
geslaagd geweest. Ondanks de stichting niet door het stadsdeel 
gesponsord werd, hebben alle deelnemers hun eigen kosten betaald en 
het leuke van was, dat vele thuisblijvers ook een bijdrage tot het 
welslagen van dit project hebben geleverd. Alle deelnemers waren 
enthousiast. Congada beloofde in het jaar 2014 wederom een 
trainingsweek te organiseren met de indeling van vrouwen met 
dezelfde chronische klachten. 
  
Uit de vele mailberichten van Congada, proef ik dat het financieel niet 
zo goed gaat met de stichting en dat de subsidies ook niet echt lopen. 
Dat is jammer. De stichting voorziet in een behoefte en heeft een groot 
aantal vrouwen als lid. 2013 was een goed jaar. Ik hoop dat de 
resterende kwartalen het beter zal gaan met de stichting, zodat de 
plannen die op stapel zijn, alsnog uitgevoerd kunnen worden. 
 
Samen staan wij sterker! 
 

Vetmeting 
Ik heb een vetmeting gedaan bij de sportschol. Perfect. Ik zit onder de 
grens. Mijn taille is nu 86. Ik doe extra buikoefeningen zodat ik 80 cm 
kan bereiken. 
 
 ‘Ik zie nu dat bij jou de meting van 88 naar 89 gegaan is’.  
 
Ik ben op de goede weg. Ik ben blij. De zomer is in aantocht. 

Het  is nu 7 maanden geleden dat ik mijn entree hebt gemaakt bij 
Stichting Congada. 
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Voor Fit-dansen op de maandagavond. Maar inmiddels is het van het 
dansen naar wandelen in de Bijlmer tot fietsen naar Weesp gegaan. Ik 
vind het tof van de begeleidster van Stichting Congada dat ze mij en 
lotgenoten kan begeleiden door het bos (Bijlmer Park en Diemerbos). 
De Bijlmer is mooi de natuur is schitterend. Ook  had ik nooit gedacht 
dat ik ooit eens een keer naar Eindhoven zou gaan naar de Landelijke 
Bewonersdag. Het was erg leuk en leerzaam. De Bazaar in Beverwijk 
hebben wij ook bezocht. Het zijn ideeën en activiteiten die zijn bedacht 
en zijn uitgevoerd door St, Congada. Samen Koken, eten, 
kookopdrachten, hartstikke leuk. En dat ik ook een handje mag mee 
helpen in de keuken heerlijk is dat. Ik hoef niet meer thuis op de bank 
te zitten met de afstandsbediening (zappen). O ja! De soos op 
donderdagochtend heel gezellig met lotgenoten een ontbijtje, wij 
praten over van alles en nog wat. Door Stichting Congada heb ik 
nieuwe mensen leren kennen. Aardige maar ook onaardige. Het hoort 
er ook allemaal bij niemand is volmaakt. Maar desondanks is het er 
heel gezellig. Lachen, gieren, brullen (brrrrrrrrrul) ha, ha, ha! Stichting 
Congada mijn dank is groot! Ga zo door…… 

Lieve Sophie 
Dank voor een mooi jaar Congada. Leden van deze stichting  voelen 
zich hier op hun gemak. Dik dun, bruin, geel, rood of wit voelt zich hier 
thuis. Je hebt voor onze groep vrouwen  een warm nest weten te 
creëren. 
 
De kracht om dit werk te doen straal je uit.  Nogmaals dank. Op nog 
heel veel mooie jaren Congada. 
 
Liefs 
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Sophia before and after………………. 

 
 

De hoogtepunten van 2013 waren: 
 Moederdag Special 

• 10 kilometer Vechtloop in Weesp 

• 8 daagse trainingskamp Waterparc Veluwemeer te 

Biddinghuizen - Flevoland 

• Verschillende ontmoetingsavonden ter kennismaking 

met de dames van de andere groepen en de 

Supermarkt rondleidingen (etiketten lezen) 

• Opening van onze eigen Congada mini private gym in 

Nolimit 

• Afsluiting van het activiteitenjaar in de Nachtegaal 
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Conclusie van het financieel/ jaarverslag 2013 
De dames hebben een goede bijdrage geleverd, dat blijkt uit het totaal 

van de posten Opbrengsten Activiteiten en Eigen bijdrage 

Trainingskamp. Hierin komt één van onze pijlers Zelfredzaamheid 

goed in beeld. De post Schenkingen/Donatie komt ook grotendeels 

van de dames. 

Stichting Congada heeft zelf het kindje gedragen en gebaard. 

Stadsdeel Zuidoost heeft de bevallingskosten betaald. Zoals duidelijk 

naar voren komt uit het financieel verslag. 

Zo gaat het ook in het gewone leven. U betaalt zelf uw uitzet en de 

ziektekosten verzekeraar betaalt de bevalling. 

De uitgaven waren duidelijk meer dan de inkomsten. De 

oprichter/voorzitter van Stichting Congada heeft zelf een behoorlijke 

financiële bijdrage geleverd om het project succesvol te laten verlopen. 
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Uit het verslag blijkt ook dat er huurkosten betaald worden. De 

huurkosten voor NoLimit worden uiteindelijk weer aan het Stadsdeel 

betaald zodat het Stadsdeel een groot deel van het toegekende budget 

weer terug ontvangt. Het project mag zeker succesvol worden 

genoemd. Ons hoofddoel om structureel ons eet- en leefpatroon te 

veranderen en een goede conditie op te bouwen is zeker gelukt. De 

meeste dames zijn dan ook hierbij een behoorlijk aantal kilo’s 

kwijtgeraakt. 

Wij zijn blij met de steun van het Stadsdeel, maar wij zijn ook héél 

trots op onszelf. Dit alles hebben wij in ruim 9 maanden voor elkaar 

gekregen. 

Ons streven is om een groot deel van de kosten voor het nieuwe jaar 

zelf te dragen. Wij houden vast aan onze pijlers Zelfstandigheid, 

Zelfredzaamheid en Zelfverzekerdheid. 

 

Onze plannen voor 2014 zijn: 

 

De bestaande beweegactiviteiten Fit-walk, Dansen, Cardio Fitness en 

Gymnastiek zoveel mogelijk continueren. 

Om gehoord te worden en informatie te delen zijn de Soos, het 

Spreekuur en de Workshop nodig. Vanaf eind maart gaan wij extra 

trainen om mee te kunnen doen aan de VECHTLOOP eind juni. 

Nieuw zullen zijn: 

• Sociale vaardigheid- en Communicatie trainingen 

• Reanimatie en EHBO cursussen 

• Lezingen 

Een eigen bijdrage voor de verschillende activiteiten blijven en zullen 

misschien zelf verhoogd worden! Wij zijn het jaar 2014 immers zonder 

budget gestart, terwijl de meeste activiteiten gewoon door zijn gegaan. 

Mocht het dit jaar niet lukken om steun te krijgen dan zijn wij 

genoodzaakt te stoppen. Dat zou voor zowel de Stichting als de dames 
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heel jammer zijn. Maar wij moeten realistisch blijven en kunnen de 

activiteiten niet blijven voortzetten zonder enige steun van derden. 

Een financiële bijdrage van het Stadsdeel zullen wij zeker appreciëren. 

Af en toe een donatie van derden blijft nodig! 

Vanaf 1 februari  vragen wij bij elke nieuwe aanmelding € 10,00 

inschrijfgeld, daarmee hopen wij een kleine buffer op te bouwen. 

 

Ook in 2014 staat een goede gezondheid voorop daarom hopen wij 

zonder al teveel problemen het project Samen werken aan een 

gezonde leefstijl  uit te kunnen voeren. 

Misschien ook weer een kookproject maar dat hangt van de 

medewerking van het Stadsdeel af. 

ETEN en DRINKEN 

• Bindt mensen 

• Kan heel lekker zijn 

• Vooral erg gezellig als je samen aan tafel zit 

• Vele gebeurtenissen/hoogtepunten in ons leven worden 

met eten en drank gevierd 

  

Maar ongezond en teveel kan ook de gezondheid schaden. Een goede 

balans vinden dat is de grote kunst. 

Wij van Stichting Congada hopen ook dit jaar weer vrouwen te 

ondersteunen bij hun gevecht tegen de kilo’s en de omgang met de 

verschillende chronische aandoeningen. 

Het samen doen staat voorop want samen staan wij sterker! 

 

Wij danken een ieder die op welke manier dan ook heeft meegewerkt 

aan de beide projecten. 

Een bijzondere dank aan onze penningmeester Yvonne Elder en de 

vele vrijwilligers. 

 

Sophia A-Tjak Hiwat 

Voorzitter Congada 
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