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Get to
know
Girls
Forward
Girls Forward is ontstaan in 2014
door Soumaya & Zaitoon. De
missie van deze twee Amsterdamse
vrouwen is om meiden te inspireren,
motiveren en in hun kracht te
zetten. Tijdens de wekelijkse
workshops en trainingen op de
Girls Forward avonden ontmoeten
meiden elkaar, ontdekken hun
talenten en halen het beste uit
zichzelf naar boven.
In dit boekje delen wij met jullie
waar wij voor staan, wat we doen,
en wat we tot op heden hebben
kunnen betekenen voor de meiden.
- Soumaya & Zaitoon
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EEN PLEK

we engage,

Respect

waar je niks

educate and

Compassie

moet, JEZELF

empower
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KAN ZIJN, EN

Girls.

Leren

waar je je

Because

Groeien

thuis voelt

Girls Matter!

Inspiratie
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Why

Wij geloven dat meiden alles
kunnen bereiken waar ze hun
zin op zetten. Meiden zijn
talentvol, slim en liefdevol, maar
vergeten soms zichzelf op de
eerste plek te zetten. Wij willen
bij Girls Forward de meiden een
plek bieden waarbij ze zichzelf
kunnen zijn, kunnen stilstaan
bij hun ware ‘ik’, en het beste
uit zichzelf te halen. Bij Girls
Forward zetten we meiden in
hun kracht met behulp van skills
en tools die hen verder kunnen
brengen om hun dromen en
ambities waar te maken. Je
leert er werken vanuit je kracht,
denken in mogelijkheden en om
op jezelf te vertrouwen. Wij staan
voor diversiteit & inclusiviteit,
onze deuren staan open voor alle
soorten meiden.

Why
How

How

Girls Forward is een fijne en
vertrouwde ontmoetingsplek
voor meiden tussen 14 tot 20
jaar. Meiden kunnen er lekker
zichzelf zijn en gaan samen met
ons op ontdekkingsreis naar de
kwaliteiten en krachten die zij
bezitten, om deze vervolgens
in te zetten in het dagelijkse
leven. Het mooie is dat meiden
worden betrokken bij het maken
van ons programma vanuit hun
ideeën, interesses en wat ze
graag willen leren. Wij geloven
erin dat iedereen ergens goed
in is en daarom krijgen de
meiden ook de kans om in
charge te zijn voor activiteiten.
Meiden geven bijvoorbeeld zelf
dansworkshops of kooklessen.
Wij zien hierdoor dat zij leren,
groeien, en shinen. Door
diversiteit aan achtergronden,
karakters en talenten blijven we
elkaar verrassen en inspireren.

What

Wij organiseren groepsactiviteiten, evenementen en is
er individuele coaching. Tijdens
de groepsactiviteiten bieden
we awesome workshops aan
op het gebied van Healthy
Girls, Identity, Me Myself & I en
Performance. We organiseren
jaarlijks een aantal grote events
voor en door meiden, waarbij
we meiden willen motiveren,
inspireren en verbinden. Onze
vertrouwenspersonen bieden
ook individuele coaching aan
voor meiden die behoefte
hebben aan een luisterend oor
en advies.

“Ik kan hier
echt mezelf
zijn.”

What
4
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Behind
Girls
Forward

Zaitoon

Soumaya

Ik geloof dat meiden alles kunnen bereiken wat ze graag willen als ze
in zichzelf geloven en de juiste support krijgen. Meiden kunnen elkaar
verder helpen, inspireren, empoweren met hun eigen levensverhalen.
Girls Forward helpt meiden hun talenten te ontdekken, zichzelf kunnen en
durven zijn en het beste uit zichzelf te halen. Vanuit mijn rol als founder
en programmamanager kijk ik naar wat jij graag wilt bereiken en hoe we
samen jou kunnen helpen groeien om je doelen te kunnen behalen. Niks is
onmogelijk, en het begint bij het geloven in jezelf en je eigen talenten!

Girls Forward helpt meiden letterlijk vooruit door ze kennis te laten
maken met hun ware ‘ik’. Vanuit Girls Forward ga ik samen met jou op
ontdekkingsreis naar je talenten en kwaliteiten en leer ik je deze in te
zetten vanuit bepaalde rollen in je leven. Je kunt bij mij ook altijd terecht
met persoonlijke verhalen en vragen waar je advies bij nodig hebt. Vanuit
mijn rol als jongerencoach kan ik jou helpen door mee te denken over wat
jij nodig hebt om door te kunnen gaan!

“Het begint bij het geloven in
jezelf en je eigen talenten.”
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“Girls forward helpt meiden
kennis te maken met hun ware ‘ik’.”
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DE
MEIDEN
Girls Forward is een
gezellige plek en
brengt meiden uit de
buurt bij elkaar. Ik kom
zelf uit de buurt en
kom al vier jaar op de
meideninloop. Ik kom er
om gezellig te kletsen
met mijn vriendinnen
en ik doe ook mee met
de leuke en leerzame
workshops die wekelijks
worden gegeven. Wat ik
vooral heb geleerd is
om assertiever te zijn en
om mijn grenzen beter
aan te geven, vooral bij
vrienden.
- Sammiya Lourens, 19
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Stats &
facts

100+ meiden

450+
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waaronder professionals,
meiden, buurtbewoners,
ouders en vrijwilligers.

hebben bij ons hun
stage succesvol
afgerond.

mensen bereikt

stagiaires

Healthy Girls

School & Toekomst

Identiteit

48%

56%

73%

van de
meiden is bewuster
bezig met gezonde
voeding en beweging.

zet
zich beter in op
school en kiest voor
een opleiding die
beter bij ze past.

is
bewust bezig met
identiteitsvorming en
weten hier beter een
balans in te vinden.

Opleidingen van stagiaires:
Maatschappelijk Werk &
Dienstverlening (MWD)
Pedagogiek

Marketing & Communicatie
Sociaal Maatschappelijke
Dienstverlening (SMD)

Cultureel maatschappelijke
vorming (CMV)

Surinaams
Marrokkaans
Turks
Nederlands
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Pakistaans
Ghanees
Irakees
Palestijns
Bosnisch

Performance

73%

45%

is zelfredzamer en
geeft grenzen beter aan op het
gebied van seksualiteit, liefde &
relaties en drugs & alcohol.

Diversiteit
Onze meiden zijn:

Me, myself and I

Egyptisch
Afghaans
Nieuw Guinea
Libanees

is aan de slag
gegaan met het ontwikkelen van
hun talent. Dit is on stage maar
ook achter de schermen.

Ethiopisch
Syrisch
Antilliaans
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Onze werkwijze

Thema’s &
werkwijze
Healthy Girls
Kom lekker actief zijn, bewegen
en eten!

Identiteit
Ontdek jouw unieke identiteit!

We gaan het hebben over identiteit;
Wat is nou jouw identiteit? Waar
bestaat jouw identiteit uit? Tijdens
de workshops duiken we in
onderwerpen als cultuur, waar kom
je vandaan en hoe ga je om met
het leven in verschillende culturen.
We koken elke keer een lekkere
maaltijd uit een andere land.

Performance

We gaan samen sporten en leren
hoe je fit kunt worden. Elke keer
weer een andere sport of techniek.
Na het sporten gaan we samen
met elkaar een lekkere gezonde
maaltijd maken.

Me, Myself and I
Kom praten over jou!

In deze workshops gaat het over
wie jij bent en wat er allemaal om je
heen gebeurd. Denk aan thema’s
als Liefde, Seksualiteit, Drugs en
Social media

Kom erachter wat jouw kwaliteiten,
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In onze werkwijze gebruiken we
Theory U en wij gebruiken de Focus
elementen van Steven Covey om
ons programma samen te stellen
voor een mooie balans

Aanbod

vaardigheden, en talenten zijn!

Tijdens de Performance workshops
willen we graag jullie talenten en
kwaliteiten ontdekken en helpen
verder te ontwikkelen. Je wordt
meer bewust van je eigen en
elkaars kwaliteiten, vaardigheden
en talenten om je culturele en
professionele horizon te verbreden.

Binnen Girls Forward werken we
op een laagdrempelige manier,
er is een inloop waar alle meiden
welkom zijn, waarbij de focus
ligt op meiden vanaf 14 tot en
met 20 jaar. In het bieden van
activiteiten richten wij ons op
preventief werken en workshops
op vaardigheden, persoonlijke
groei en taboeonderwerpen.
Wanneer hulpverlening nodig
is verwijzen we door naar onze
samenwerkingspartners

Girls Talk
Een chill avond bij je tweede thuis!

Ontspannen avond waarin een
film wordt gekeken en we samen
een maaltijd voorbereiden. Films
sluiten aan op belevingswereld
met thema’s als: loverboys,
groepsdruk, liefde en drugs

Bij Girls Forward bieden we indivuele
coaching, groepsactiviteiten en events
aan. Zie hieronder hoe vaak we dit
doen.
Groepsactiviteiten - elke week
Individuele coaching - elke week
Evenementen - elk kwartaal
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Events

Jaarlijks zijn er verschillende kleine
en grote evenementen voor en door
meiden georganiseerd.
Voor Meiden:
We willen meiden een platform geven
om hun talenten te ontdekken, nieuwe
meiden te ontmoeten en vooral fun te
hebben!
Door Meiden:
We organiseren samen met meiden
evenementen voor meiden inclusief
vrienden, familie, buurgenoten en
samenwerkingspartners. Dit zijn vaak
grotere evenementen, van 30-100
mensen, waarbij de meiden in de
organisatie zitten van het event, on
stage en backstage. Voorbeelden
van evenementen zijn: buurt diners,
performance events en buurtgenoten
met hun skills in het zonnetje zetten.
We proberen de meiden een platform
te bieden hun talenten te laten zien,
en dit te tonen aan hun naasten.
Verder willen we ze graag in contact
te brengen met de buurt, en laten
ervaren hoe het is om wat terug te
doen voor de maatschappij.
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Girls
Forward
journey
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In de zomer van 2014 waren we
in de buurt bezig om te kijken hoe
we de buurt meer in verbinding met
elkaar kunnen brengen. Zo zijn
we een in contact gekomen met
een jong Ijburgs meisje dat haar
wens uitsprak voor een plek voor
meiden in de wijk. Dit hebben we
toen gelijk met netwerkpartners

Wij hebben samen gezorgd voor
een veilige en fijn thuisgevoel waar
de meiden zichzelf kunnen zijn en
kunnen praten over dingen die ze
bezighouden. Aan de hand van de
onderwerpen die naar voren zijn
gekomen tijdens de meidenavonden
hebben wij samen met de meiden
een programma gemaakt met

opgepakt en zijn een maand later
begonnen met het aanbieden
van een meideninloop in een
jongerencentrum aan het strand
op Ijburg. De gezelligheid heeft
zich vermenigvuldigd met leuke en
bijzondere meisjes uit Ijburg.

daarin leerzame thema’s en leuke
evenementen. Daarin hebben
wij partnerorganisaties uit de
wijk meegenomen, zodat meiden
bijvoorbeeld makkelijker aan werk
kunnen komen of gratis kunnen
sporten.

Wat de meiden de afgelopen
jaren zoal hebben gedaan is
bijvoorbeeld het koken voor de buurt
tijdens Bevrijdingsdag, vrijwillig
griezels spelen tijdens Halloween
avonden, en meegedaan aan de
fototentoonstelling Our Grid/ Growing
between the lines.

Nu vijf jaar later
is Girls Forward
onmisbaar in
de buurt!
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Stagiaires

Team
Soumaya

“De herinnering die je later wilt
hebben moet je nu maken”

Zaitoon

Hayat
Akazim

Ricella
willems

ragnie
sewraj

Ahlam
el bouchaibi

Youssra
kadri

letitia
plet

anna
diouf

ghizlane
aabi

tatshara
gambier

“When women support each other,
incredible things happen”

Workshop begeleiders

Meral
okman

Karima
ahmadouch

Pedja
djurdjevic

punt p

Prezens

kimekai gym

“De begeleiders hebben er voor gezorgd dat
ik mijn kwaliteiten heb ontdekt en ben gaan
inzetten. Hierdoor ben ik een zelfverzekerde
professional geworden. Als

ik opnieuw de keuze
voor een stageplaats moest maken zou ik zeker
weer Girls Forward kiezen!”
- Ricella Willems
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Sponsors
supporters
partners

Bij Girls Forward zijn we altijd op zoek hoe
we met elkaar kunnen samenwerken om
de meiden het beste te helpen. Wij zien de
kracht van samenwerking, en hebben veel
samengewerkt met diverse organisaties.
Dit kan zijn op kennis, op thematiek, of
nieuwe skills.
We werken samen / en zoeken
samenwerking op de volgende vlakken:

Doorverwijzing
van meisjes
naar ons:
Scholen,
maatschappelijk werk,
jongerenorganisaties,
Ouder Kind Centrum
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Doorverwijzing
naar
hulpverlening
of activiteiten:
Streetcornerwork,
Spirit, Jongeren
Informatie Punt

Werken met Girls
Forward, heeft mij de
kans gegeven het beste
uit jonge meiden te halen
en hen te stimuleren
om hun talenten te
ontdekken. Ze bieden je
de kans en flexibiliteit
om een programma zo
te ontwikkelen dat het

aansluit bij de meiden
– Nana Asante

Geven van workshops:
Welzijns (preventie)
organisaties, organisaties
of ondernemingen die
workshops geven op
thema’s: Healthy Girls,
identiteit, empowerment,
performance en my future
(school en werk)

23

Get in touch
girls forward

Ed Pelsterpark 8
1087 EJ Amsterdam
06-24180844
info@girlsforward.com
www.girlsforward.com
Girls Forward
GirlsForward_
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24

