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Voorwoord
Voor u ligt het impact rapportage van 2021.
We kijken met veel plezier terug op een
succesvol jaar, waarin we een divers
programma hebben aangeboden online en
fysiek voor Girls Night en Healthy Girls. Dit
jaar vergde extra veel van onze flexibiliteit
door de maatregelen tegen COVID-19. Ons
doel is immers om de zelfredzaamheid en
netwerk te vergroten van meiden en
talentontwikkeling te bevorderen, terwijl de
maatregelen juist (fysieke) ontmoeting
tegenhielden. We hebben binnen de regels 
 zoveel mogelijk door laten gaan en
alternatieven bedacht om zoveel mogelijk
voor de meiden te kunnen betekenen in
deze tijden.

Ook hebben wij meer samengewerkt met
hulpverleningsorganisaties in het
doorverwijzen van meiden. Wederom een
nieuw jaar met nieuwe mooie
samenwerkingen. Hierover meer in het
verslag.

Liefs, 

team Girls Forward
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about
Girls Forward

Girls Forward is in 2014 ontstaan door Zaitoon
& Soumaya. Twee jonge meiden met een
missie nl; meiden inspireren, motiveren en in
hun kracht zetten. Tijdens de wekelijkse
workshops en trainingen op de Girls Forward
avonden ontmoeten meiden elkaar,
ontdekken zij hun talenten en halen het beste
uit zichzelf.
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we engage,
educate and

empower
Girls.

Because
Girls

Matter!

Over ons missie kernwaarde

EEN PLEK
waar je

niks moet,
JEZELF KAN

ZIJN, EN
waar je je
thuis voelt

Respect
Compassie
Vertrouw
en Leren
Groeien
Inspiratie
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Purpose
Girls Forward

o
f

Ik geloof dat meiden alles kunnen bereiken 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 te zijn en het beste uit zichzelf te halen.
Vanuit mijn rol als founder en directeur kijk ik
naar wat de meiden graag willen bereiken en
hoe we samen hen kunnen helpen groeien om
hun doelen te kunnen behalen. Niks is
onmogelijk, en het begint bij het geloven in
jezelf en je eigen talenten!

Zaitoon shah (Founder/Zakelijk Leider)

When women support each
other, incredible things happen

4



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
verantwoordelijk te zijn voor
activiteiten. Meiden geven
bijvoorbeeld zelf dansworkshops of
kooklessen. Wij zien hierdoor dat zij
leren, groeien, en stralen. Door
diversiteit aan achtergronden,
karakters en talenten blijven we
elkaar verrassen en inspireren. 

why how what
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 waar zij zichzelf
kunnen zijn, kunnen stilstaan
bij hun ware ‘ik’, en het beste
uit zichzelf kunnen halen. Bij Girls
Forward zetten we meiden in
hun kracht met behulp van skills
en tools die hen verder kunnen
helpen in het waarmaken van
hun dromen en
ambities. 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. 

Wij organiseren
groepsactiviteiten, evenementen
en geven individuele coaching. 

Tijdens de groepsactiviteiten
bieden we diverse workshops aan
op het gebied van Healthy Girls,
Identity, Me Myself & I,
Performance en My Future.

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. 
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SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS
Girls Forward draagt bij aan de Sustainable
Development Goals  van de United Nations. 
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SDG#4 Kwaliteitsonderwijs:
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en
bevorder levenslang leren voor iedereen
Adequaat onderwijs is voor mensen in alle leeftijdscategorieën
en in alle levensfasen van belang, van voorschoolse educatie tot
‘een leven lang leren’. Onderwijs zorgt ervoor dat de werkenden
over vaardigheden beschikken om te kunnen functioneren in een
kennisintensieve omgeving.

SDG#5 Gendergelijkheid:
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en
meisjes
De mate van gelijkheid wordt onder meer afgemeten aan
verschil in beloning voor arbeid, arbeidsdeelname en de positie
van mannen en vrouwen in bedrijfsleven en bestuur. Een andere
specifieke doelstelling binnen deze SDG is het terugdringen van
geweld gericht tegen vrouwen.

SDG#10 Ongelijkheid verminderen:
Dring ongelijkheid in en tussen landen terug
Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen
landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang
onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving.
Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van
de sociale infrastructuur.

SDG#3 Goede gezondheid en welzijn:
Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle
leeftijden
Het voorkomen van voortijdige sterfte veroorzaakt door
overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes en psychische
problemen staat hoog op de VN-agenda. Het aanpakken van
roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik kan de
gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.



journey
Girls Forward

o
f

In de zomer van 2014 doken wij de buurt in, op
zoek naar een manier om de buurt meer in
verbinding met elkaar te brengen. Zo zijn we 
 in contact gekomen met een jong Ijburgs
meisje, haar wens; een plek voor meiden in de
wijk. Dit hebben we direct opgepakt met
netwerkpartners 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. Wij hebben samen gezorgd
voor een veilige en fijn thuisgevoel waar de
meiden zichzelf kunnen zijn en kunnen praten
over onderwerpen die hen bezighouden. Aan
de hand van deze onderwerpen hebben wij
samen met de meiden een programma
ontwikkeld met leerzame thema’s en leuke
evenementen. Wij zijn samenwerkingen
aangegaan met organisaties uit de wijk, zodat
meiden bijvoorbeeld makkelijker aan werk
kunnen komen of gratis kunnen sporten. De
meiden hebben inmiddels verschillende
activiteiten uitgevoerd, zoals koken voor de
buurt tijdens Bevrijdingsdag, griezels spelen
tijdens Halloween avonden en meegedaan
aan de fototentoonstelling Our Grid/ Growing
between the lines.
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Highlights of Girls Forward
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Programs

2021
o

f

Healthy Girls Girls Night Together forward

Healthy Girls
Coaching

Meiden event Summer program
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Together Forward
73 personen

Meiden event
45 meiden

Healthy Girls
33 meiden

Girls Night
32 meiden

Zomerprogramma
20 meiden

Healthy Girls Coaching
18 meiden

FACTS
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ONZE MEIDEN

In 2021 hebben wij bij het Healthy Girls en Girls Night programma totaal 
 65 meiden in hun kracht gezet, hun netwerk vergroot en een podium
gegeven.
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Girls
Night

Binnen Girls Forward hanteren wij
een laagdrempelige inloop, waar
alle meiden welkom zijn, met focus
op meiden tussen de 14 en 20
jaar. Met onze activiteiten richten
wij ons op preventief werken en in
onze workshops ligt de focus op
vaardigheden, persoonlijke
groei en taboeonderwerpen.
Wanneer hulpverlening nodig
is verwijzen wij de meiden door
naar onze
samenwerkingspartners.

In ons programma samenstelling
maken wij gebruik van Theory U
en de Focus elementen van
Steven Covey.

IJb
urg

Werkwijze
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FACTS

13
Healthy Girls
workshops

9
Identity

workshops

10
Me, myself and I 

workshops

2
Girls Care 
workshops

13
Performance
workshops

1
Girls Talk
workshop

meiden die zich hebben aangesloten
bij het Girls Night programma. 32

6
Meiden doorverwezen

16
Meiden gecoacht

48
Workshops

24
Samenwerkingen

SIGNALEN
Eenzaamheid - Depressie - Liefde & Seksualiteit - Laag zelfbeeld -

Problematische thuissituaties - Onzekerheid - toekomst
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In januari 2021 zijn wij een samenwerking
aangegaan met Women Win voor een periode
van 6 maanden, Samen hebben wij een
Methodiek ontwikkeld voor het IJburg
programma en een impactmeting uitgevoerd
onder de meiden van IJburg. In totaal zijn er
25 modules ontwikkeld voor de 6 thema’s
waar we mee werken. 

We hebben en werkboekje ontwikkeld voor de
meiden gelinkt aan de methodiek, met
wekelijkse challenges gefocust op: routine
mindfulness, zelf-liefde, ontwikkeling en
oriëntatie. De uitdagingen zullen meiden
helpen om meer stil te staan bij wie zij zijn, wat
ze willen en wat ze kunnen. Uitdagingen die ze
meer uit hun comfortzone halen.

Methodiek erkenning:
Nadat wij dit jaar de methodiek hebben
ontwikkeld en een impactmeting hebben
uitgevoerd van deze methodiek, zijn wij aan
de slag gegaan met het erkennen van onze
methodiek. We zijn in gesprek met experts op
dit gebied, waaronder Verwey en Jonker
instituut, UMC, VU onderzoek, Movisie, om
onze methodiek te laten erkennen bij het
Nederlands Jeugd Instituut.

methodiek
Ontwikkeling
Girls Night
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STATS & FACTS
Wat is op basis van het beschikbare onderzoek bekend over de
behaalde effecten met de interventie.

interviews focus groepFebruari
2021

Begin Midden Eind

Healthy Girls My Identity Me, myself and I Performing Girls Care My Future

4 

3 

2 

1 

0 

Juni
2021

December
2021

 

Wie zijn de meiden van Ijburg? 
De meiden van Ijburg hadden in 2021 een gemiddelde leeftijd van 17.2 jaar oud. De jongste
deelneemsters waren 13 en de oudste 21 jaar oud.
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De Surveyvragen waren gefocust op onderwerpen binnen de 5 thema’s. Er zal kort een toelichting gegeven
worden naar de effecten per thema: 

Een meisje geeft aan: " Jezelf leren kennen, doordat je elke week een andere onderwerp
en activiteit volgt. Misschien past dit wel bij mij, extra hobby of workshop." 18

Healthy Girls
De onderwerpen binnen dit
thema waren: Gezond eten,
Sport, Outer Beauty en Inner
Beauty.
Binnen het thema ‘Healthy Girls’
zijn geen significante verschillen
gevonden tussen de begin- en
tussenmeting. Meiden zijn zich
wel bewust van het belang van
gezond eten en voldoende
bewegen, echter missen ze
motivatie. Hier kan Girls Forward
een belangrijke rol in spelen.
Daarnaast is het belangrijk om
een focus te blijven leggen op
innerlijke en uiterlijke verzorging.

My Identity
De onderwerpen binnen dit
thema waren: Zelfbeeld,
zelfvertrouwen, identiteit,
conflicten, samenwerking,
mening overbrengen en
vertrouwen (in een ander). 
Uit de resultaten blijkt dat de
meiden hoog scoorden op
‘Identiteit’. Ondanks de hoge
score, valt er nog winst te
behalen op dit punt. Uit de
interviews is gebleken dat er
behoefte is aan het leren over
identiteit, o.a. in het navigeren
tussen verschillende culturen.

Me, myself and I
De onderwerpen binnen dit
thema waren: Opkomen voor
jezelf, nee zeggen, assertieve
communicatie, lichamelijke
verandering, omgaan met
kritiek, grenzen aangeven en
relaties. het thema ‘Me, Myself &
I’ is er op elk onderwerp nog
ruimte voor groei, maar de
nadruk ligt vooral op grenzen
aangeven, nee kunnen zeggen
en omgaan met kritiek. In de
interviews is benoemd dat
assertiviteit (in communicatie)
nog lastig is voor veel meiden.

Performance
De onderwerpen binnen dit
thema waren: Bewust zijn van
talenten, actie ondernemen,
hulp vragen in omgeving, weg
vinden (navigeren) en trots zijn
op skills & talents. Meiden zijn
zich niet altijd bewust van hun
eigen talenten en vaardigheden.
Ondanks dat de meiden bij de
eindmeting lager scoorden op
het ‘bewustzijn van eigen
talenten’, scoren ze hoger op 
 andere punten m.b.t.
talentontwikkeling en zijn ze
meer trots op hun eigen skills &
talents.

Girls Care
De onderwerpen binnen dit
thema waren: Hulp vragen,
overbelast zijn (mantelzorg),
mijzelf zijn, omgaan met stress,
piekeren, en omgaan met
verwachtingen. Overduidelijk is
dat 'overbelasting'  een
belangrijk focuspunt is binnen dit
thema. Daarnaast is “jezelf
kunnen zijn” een belangrijke
focus punt waar de meiden nog
in kunnen groeien. Deze groei
hebben ze al wel goed kunnen
laten zien bij de eindmeting.

My Future
My Future is een nieuw thema,
toegevoegd om meiden te
ondersteunen in hun weg vinden
binnen alle mogelijkheden en
kansen op het gebied van:
Doelen, plannen, prioriteiten
stellen, professioneel
presenteren, self-efficacy,
omgaan met geld en
zelfstandigheid (18+).
De scores op de vragen van het
thema ‘My Future’ verschillen
weinig van elkaar. Alleen bij
‘doelen’ en ‘prioriteiten’ hebben
ze duidelijk een groei gemaakt,
tijdens de eindmeting.



Wij kijken met succes terug naar het
eerste jaar van het
leiderschapsprogramma van Healthy
Girl in oud-oost. Het programma liep
van januari 2021 tot eind december
2021, bestaande uit 40 weken. 
 Wekelijks zijn er verschillende
sportactiviteiten georganiseerd aan
de hand van de modules die in 
 samenwerking met Woman Win zijn
ontwikkeld. Wij hebben het afgelopen
halfjaar de meiden kennis laten
maken met nieuwe teamsporten,
zoals basketbal en hockey. Ook
hebben wij een fantastische sportdag
op Nova Zembla in IJmuiden
georganiseerd.

Healthy
Girls

O
ud

-
o
o
s
t
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FACTS
meiden die zich hebben aangesloten
bij het Healthy Girls programma. 33

4
Meiden doorverwezen

18
Meiden gecoacht

4
events

40
workshops

6
My confidence

workshops

7
My self love
workshops

8
My body

workshops

6
My power

workshops

6
My skills & talents

workshops

6
My future
workshop

SIGNALEN
Groepsdruk - Lichamelijke veranderingen - jonge mantelzorgers -

Depressie - Jongens - aandacht - liefde
21



In september 2021 zijn wij gestart met de
samenwerking met Women In om de impact
meting voor Healthy Girls over te nemen van
Women Win. Women Win heeft geholpen bij de
opzet en nu nemen we de impactmeting intern
over. 
We hebben een werkboekje ontwikkeld voor
de meiden gelinkt aan de Healthy Girls
methodiek, met wekelijkse challenges gefocust
op: routine mindfulness, zelf-liefde,
ontwikkeling en oriëntatie. De uitdagingen
zullen meiden helpen om meer stil te staan bij
wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.
Uitdagingen de ze meer uit hun comfortzone
halen.

Methodiek erkenning: 
Begonnen met de erkenning van het Healthy
Girls methodiek voor de erkenning (Centrum
Leefstijl interventies).

methodiek
Ontwikkeling
Healthy Girls
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STATS & FACTS
Afgelopen december heeft er een survey plaatsgevonden die diende als een eindmeting. Deze
survey werd geanalyseerd samen met de survey uit dec 2021 (begin meting) en de
tussenmeting, die in juni 2021 heeft plaatsgevonden.

De meiden van Healthy Girls hadden in 2021 een gemiddelde leeftijd van 13.1 jaar oud. De
jongste deelneemsters waren 12 en de oudste 16 jaar oud.

Interviews Focusgroep
Dec.
2020

Juni
2021

dec.
2021

Begin Midden Eind

My Confidence My Self-Love My Body My Power My Skills & Talents

10 

7,5 

5 

2,5 

0 

23



24

My confidence
Op alle drie de onderwerpen
(assertiviteit, zelfvertrouwen en
(non)verbale communicatie)
scoren de meiden hoog in de
eindmeting. Ten opzichte van de
nulmeting is een groei van 8% te
zien in de assertiviteit van de
meiden en de (non) verbale
communicatie zelfs met 26%. Op
het onderwerp zelfvertrouwen
scoren de meiden in de
eindmeting hoger ten opzichte
van de tussenmeting.

My self-love
In de eindmeting is ten opzichte
van de nulmeting en de
tussenmeting een flinke groei te
zien op het onderwerp
‘positiviteit’. De meiden scoren
gemiddeld 9% hoger op de
stelling: ‘Ik ben positief over wie
ik ben’’. Ook op het onderwerp
zelfliefde is een flinke groei te
zien, de meiden scoren
gemiddeld 11% hoger op de
stelling ‘ik heb het gevoel dat ik
een waardevol persoon ben.’ 

My body
Gemiddeld hebben de meiden
het laagst gescoord op dit
thema. Op de vraag “Ik voel me
op mijn gemak om te praten
over veranderingen die in mijn
lichaam plaatsvinden met een
persoon die ik vertrouw” blijft de
scores op alle drie de
meetmomenten hetzelfde.

My power
Gemiddeld gezien hebben de
meiden een groei gemaakt
binnen dit thema. Bij de
competentie ‘opkomen voor
jezelf’ scoorden de meiden
gemiddeld een 9,8, dit is 13%
hoger dan tijdens de
tussenmeting is gescoord. De
meiden scoren met name een
stuk hoger op het onderdeel
‘groepsdruk’. Waar de meiden
hier gemiddeld 7,2 scoorde bij
de nulmeting, scoren zij op dit
onderdeel nu gemiddeld een
9,4. Dit is een forse verhoging
van 23%.

My skills & talents
Gemiddeld gezien hebben de
meiden t.o.v. de nulmeting een
groei gemaakt binnen dit thema.
In de eindmeting scoorden de
meiden op alle drie de
onderwerpen (‘skills en talenten’,
‘doelen stellen’ en
‘toekomstvisie’) hoger dan
tijdens de nulmeting. Op de
stelling ‘ik weet wat ik in de
toekomst wil gaan doen’ scoren
de meiden gemiddeld 17%
hoger.

De Surveyvragen waren gefocust op onderwerpen binnen de 5 thema’s. Er zal kort een toelichting gegeven
worden naar de effecten per thema: 

My Future
My Future is een nieuw thema,
toegevoegd om meiden te
ondersteunen in hun weg vinden
binnen alle mogelijkheden en
kansen op het gebied van:
Doelen, plannen, prioriteiten
stellen, professioneel
presenteren, self-efficacy,
omgaan met geld en
zelfstandigheid (18+).
Gezien we hier pas mee
begonnen zijn tussen september
en december, hebben we dit
niet meegenomen in de meting
omdat we hier geen begin- en
tussenmeting van hebben.



Summer
Program
Voor het midzomermokum programma zijn wij
naast ons reguliere programma een
samenwerking aangegaan met Kikid en
Sexmatters. Sexmatters gaf elke week een
workshop waarbij er openlijke gesprekken zijn
gevoerd over consent, identiteit en
seksualiteit. En Kikid gaf een voorstelling voor
de meidengroep. 

Tijdens het zomerprogramma hebben wij de
volgende activiteiten uitgevoerd: 

Bioscoop, rondvaart, suppen, bootcamp,
WONDR, escape room, stadswandeling en
(w)rap my hijab. 

26



Een van de nieuwe extra COVID
initiatieven van Girls Forward is de
#TogetherForward Box. Dit zijn boxen
die wij op IJburg hebben gemaakt en
uitgedeeld aan eenzame mensen en
aan mensen die een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Gemiddeld zijn er 4
boxen per week uitgedeeld in de buurt. 

Veel jongeren, jongvolwassenen en
ouderen voelden zich op dat moment
erg eenzaam door de lockdown en
corona. Hierdoor hadden ze minder
sociale contacten en was er voor
jongeren geen dagbesteding naast
online onderwijs. Daarom vinden wij
vanuit Girls Forward het belangrijk om
op een veilige manier de eenzaamheid
onder bewoners en jongeren te
reduceren en hen toch het gevoel
geven dat er aan ze gedacht wordt
door middel van #TogetherForward
box.

27
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EVENTS
Moeder dochter event
Dit jaar hebben we het Moeder Dochter Event
aangeboden als groepsactiviteit, dit omdat wij i.v.m.
de corona maatregelen geen events mochten
organiseren. Het moeder dochter event is een event
om de band tussen moeder en dochter te versterken.
De meiden hebben een brief geschreven gericht aan
hun moeder en hebben spellen gespeeld waarbij de
band tussen moeder en dochter centraal staat. Verder
hebben wij goodiebags gemaakt met daarin spelletjes
die ze thuis met hun moeder konden spelen.

Listen2me event Deel I & II
LISTEN2ME deel I: In samenwerking met preventie
medewerker Chetna van centrum voor huiselijk
geweld hebben wij input gegeven over wat wij vanuit
Girls Forward signaleren op het gebied van gender
gerelateerd geweld. In samenwerking met Dynamo,
Elance Academy en PerMens hebben wij dit jaar
Listen2Me deel II georganiseerd in het kader van
Internationale Vrouwendag. Tijdens het event waren
vrouwen in hogere posities aanwezig om jonge
meiden te inspireren en andersom hebben meiden
hun talenten gedeeld om de vrouwen te inspireren.

Iftar diner events
Gedurende de Ramadan hebben wij gezamenlijk het
vasten verbroken. Het eten werd verzorgd door
onze vaste catering (ambassadeur van 'Zo blijven
wij gezond'). Gedurende het dineren konden de
meiden met elkaar in gesprek gaan en mochten niet
vastende meiden ook de ervaring van Ramadan
proeven. De tafels werden feestelijk aangekleed en
het eten werd erg mooi gepresenteerd.
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EVENTS
Summer event

In samenwerking met verschillende meidenorganisaties
in Amsterdam hebben wij van de zomer een mooi

event neergezet voor de doelgroep 16+ meiden. Met
Minute to win it games, henna, mua’s, DJ, workshops,
dansworkshop, brassband optreden en een heerlijke

BBQ. Dit allemaal met als doel om het sociale isolement
waarin de meiden zich bekeren te doorbreken, meiden

vanuit de verschillende organisaties met elkaar te
verbinden en bijdragen aan het vergroten van de

weerbaarheid bij online seksuele intimidatie.

Teambuilding event Nova zembla
In samenwerking met PBN hebben wij een teambuilding

weekend georganiseerd voor de meiden van Healthy
Girls om hun leefwereld te vergroten en aan de slag te

gaan met de competentie samenwerken. De teambuilding
heeft plaats gevonden rondom paviljoen Nova Zembla,
te IJmuiden. Het programma bestond uit een inloop met
lunch, beachgames, teamwork door middel van diverse

samenwerkingsopdrachten, teamtower, adventure tijdens
het blokarten en de duinen verkennen in combinatie met

een barbecue.

Eindevent Healthy Girls
Na negen maanden lang gewerkt te hebben aan nieuwe

competities en lifeskills hadden de meiden een afsluitfeest
verdiend. Er was een kledingruil, henna artiest, fotograaf,

mocktailbar, certificaatuitreiking en heerlijke hapjes en
drankjes. We hebben de avond feestelijk afgesloten met

zang en dans. 
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De door de overheid aangekondigde COVID
maatregelen hebben helaas ook een effect
op het event. Wij hebben daarom moeten
besluiten om de benefietavond van december
2021 te verzetten naar Q2 2022.

Dit gala is georganiseerd door jongeren en
begeleiders met als doel: geld in zamelen voor
stichting Girls Forward. Een volledig verzorgde
avond met een heerlijk 3-gangenmenu, een
loting met leuke prijzen, bijzondere acts en
een Female entrepreneur market. 
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Benefiet
Gala



Om onze activiteiten te ontwikkelen
zijn wij afhankelijk van subsidies, echter
door de bezuinigingen kunnen wij
helaas zonder extra hulp niet alle
activiteiten blijven voortzetten om de
meiden volledig te kunnen helpen.
Daarom zijn wij een Why donate actie
gestart. Hiervoor zijn er verschillende
social mediacampagnes gemaakt
zodat we overal gehoord worden. Ook
verkopen wij Girls Forward
merchandise om op die manier extra
geld op te halen. Dit zullen we in 2022
blijven continueren

why
Donate

Help mee en doneer nu!

Doneer hier
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VOORUITBLIK

Healthy Girls Pilot 10-12 - Oud oost
Healthy Girls Pilot 10-12 - Zuid
Advertising 
Verkoop merchandise
Verkoop werkboekjes
Benefiet gala

Girls Night - IJburg
Summer program

Healthy Girls 12-15 - Oud oost
Healthy Girls 16+ - Indische buurt
Summer program

Individuele coaching

Professionalisering
Fundraising 

Internationale vrouwendag

Nieuw

Girls Night

Healthy girls

Social work

Marketing & Communicatie

 

Events

In 2022 zullen wij continueren met het mooie
werk waar wij mee bezig zijn en zullen starten
met een aantal nieuwe projecten.
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Workshops - Healthy girls

Native oost Project fearless

3X3 unites

Team sportservice

PBN Najat (gezonde catering)

This is soul

Emel mutlu (sport docent)
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SAMENWERKINGEN



Jongerenwerk/hulpverlening/ Expertise partners

Women win Elance academiy Kikid

Jellinek Dream support Dynamo Girls Sociaal cement

Ouder- en kindteams amsterdam

GGZ ingeest

Permens

IJburg college Spirit

Kimekai gym

37



Workshops - Girls Night

Dock Studio 52ND

Sex matters

Right about now incl Storty telling centre

Framer framed

Chyvenley hair

Sara boudra

Nagzy

ragazze_quartet Prita Varinia  (make-up artist)

Strijders
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PARTNERS
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Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam oost

Midzomer mokum

 Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
 



Get in touch
Girls Forward 

06-82012491

info@girlsforward.com

www.girlsforward.com

Girls Forward

GirlsForward_ 
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Ivana Koopmans
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