
 

 

 

Maak kennis met stichting Alwaan 
 
Alwaan staat voor kleuren of kleurrijk in het Arabisch. Door de uitbraak 
van COVID-19 en de gevolgen hiervan hebben wij de afgelopen tijd geen 
kans gehad om te communiceren met de bewoners. Nu er stapsgewijs 
aan de versoepelingen wordt gewerkt, kunnen we eindelijk contact 
maken met de bewoners! 
 
Het doel van de stichting is vanuit een eigen visie een steentje bijdragen 
aan verbetering op het gebied van welzijn en het verrijken van het 
bestaande activiteitenaanbod. Zij beoogt de functie van bruggen slaan 
te gaan beoefenen om ruimte te creëren voor verbinding, 
kansgelijkheid, diversiteit en inclusie. Wij streven naar een positieve 
verandering hierin doormiddel van onze programma's. Het huidige 
bestuur van Stichting Alwaan bestaat uit een groep bewoners die 
verschillende wijken van Zaandam vertegenwoordigen waaronder 
Zaandam Zuid, Poelenburg - Peldersveld en Rosmolenbuurt.  
 
Bewoners die actief willen bijdragen aan de verbetering van hun 
woonwijk als bestuurder of als vrijwilliger zijn van harte welkom. Aarzel 
niet en neem zeker contact met ons op. De contactgegevens staan op 
de achterzijde van deze brochure. 
 

De visie van Alwaan 
Om uitsluiting van bewoners tegen te gaan en inclusie en diversiteit te 
bevorderen in de wijken, is Stichting Alwaan van mening dat 
communicatie tussen de bewoners onderling en tussen de bewoners en 
instanties het belangrijkste middel dient te zijn.  
 
 
 

 
 
 
Stichting Alwaan beaamt dat het verbeteren van communicatie een 
positief effect kan hebben op de participatie van onze wijkbewoners. 
Het stimuleren van bemiddelingsinitiatieven en het versterken van de 
rol van zelforganisaties kunnen leiden tot het actief participeren van 
wijkbewoners. Zelforganisaties en sleutelfiguren vormen een kracht 
waar gebruik van gemaakt wordt door een signalerende rol aan te 
nemen en bruggen te slaan 
 

Wat kunnen wij betekenen voor de bewoners? 
Wij, van Stichting Alwaan, kunnen daar waar behoefte aan is 
informeren, adviseren, voorlichten, bemiddelen en doorverwijzen naar 
de juiste hulpinstanties. 
 

Waar staan we u op te wachten? 
Onze hoofdlocatie is Lobeliusstraat 73 in Poelenburg 
bij Inloophuis de Bron tegenover Supermarkt Tanger. Daarnaast hebben 
we een locatie op de Zuidhoek te Zaandam-zuid. 
 

Laat uw stem horen!  
Elke vrijdagavond zit het team van stichting Alwaan klaar onder het 
genot van een kopje koffie of thee om samen met u ideeën uit te 
wisselen en inspiratie op te doen. We willen hierbij ook uw stem en 
mening horen! U bent dan ook van harte welkom ons te bezoeken 
tussen 20:00 en 22:00 uur op de Zuidhoek, Wilgenstraat 9.  
 
Tot vrijdag! 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

‘’V A N   E N   V O O R   B E W O N E R S ‘’ 

C O N T A C T  
 
Adres: Lobeliusstraat 73, Zaandam 
 

: alwaanstichting@gmail.com 
 

: +31 6 82977340 
 

Ƒ: Stichting Alwaan 


