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Inleiding  
Op 23 december 2013 is op initiatief van onder andere Stichting Mammarosa Den Haag en een aantal 
enthousiaste vrijwilligers Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond van start gegaan.  

In het eerste jaar is door het Bestuur de nadruk gelegd op het mogelijk maken van het geven van 
voorlichtingsbijeenkomsten in diverse talen, door aspirant voorlichters middels trainingen klaar te 
stomen. In 2015 en 2016 is dit uitgebouwd, doordat de voorlichters meer praktijkervaring hebben 
opgebouwd. Eind 2015 is gestart met training van een 9-tal nieuwe aspirant voorlichters. Zij zijn in 
2016 actief geweest. 2017 was een overgangsjaar. De voorzitter verliet het bestuur en een voorzitter 
a.i. heeft voor een jaar het roer overgenomen. Daarnaast stellen nog een aantal bestuursleden hun 
zetel ter beschikking. Opvolging wordt momenteel nog gezocht.  

Financiering voor het opstarten van de activiteiten alsmede voor de jaren 2015 en 2016 is verstrekt 
door PinkRibbon via Stichting Mammarosa Den Haag.  

Activiteiten in 2017 
Het jaar 2017 heeft voor Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond in het teken gestaan van de start:  

• In 2015 en 2016 is verder gegaan met de uitbouw van de activiteiten vanuit de Proeftuin in 
Rotterdam. Sinds september 2014 heeft Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond een eigen 
informatiecentrum in de Proeftuin, Persoonsdam 142 te Rotterdam, waar elke maandag 
inloop mogelijk is voor geïnteresseerden. Twee vrijwilligers zijn wekelijks aanwezig om 
geïnteresseerden te informeren over de activiteiten van Stichting Mammarosa Rotterdam 
Rijnmond. Marga Vintges heeft hier een wervende en coördinerende rol op zich genomen tot 
eind 2016, waarna de binnen het informatiecentrum actieve vrijwilligers Hasnae Amarouch en 
Hanan Barrouhou de leiding over het centrum hebben overgenomen. Zij hebben dit in 2017 
verder uitgebouwd.  

• In januari 2017 heeft een lotgenotenbijeenkomst plaatsgevonden in Amsterdam. Geleid door 
een van de voorlichters, Femina Fransman.  

• In februari 2017 vond een derde edititie van het buurtontbijt plaats, in het kader van Project 
Sarah.  

• In maart 2017 heeft Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond deelgenomen aan de 
internationale vrouwendag met een stand.  

• In mei vond ook de landelijke G3 bijeenkomst van de Mammarosa’s plaats in Amsterdam.  

• In oktober 2017 namen de vrijwilligers op uitnodiging van de gemeente Rotterdam deel aan 
het het vrijwilligersontbijt op het stadhuis in Rotterdam.  

• Gedurende het jaar heeft Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond met stands 
deelgenomen aan informatieve bijeenkomsten in ziekenhuizen in de regio en gaven zij 
verspreid over het jaar 8 voorlichtingen met een opkomst die varieerde van 7 tot 31 vrouwen.  

Naamsbekendheid in Rotterdam en omstreken 
In de loop van 2016 en 2017 zijn bestuursleden en vrijwilligers actief bezig geweest om de 
naamsbekendheid van Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond te vergroten in het doelgroep 
gebied. Na de opening van de Proeftuin heeft dit geleid tot een behoorlijk aantal aanvragen voor 
voorlichtingsbijeenkomsten.  
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Ten behoeve van de voorlichtingen werd begin 2016 een training gegeven aan aspirant voorlichters 
voor SMRR door Marga Vintges en Chavi Martodihardjo. In 2017 is er geen training voor aspirant 
voorlichters georganiseerd, maar in maart 2018 staat dit weer op de planning vanwege de grote vraag 
door geïnteresseerden. Marga Vintges zal deze training samen met Hasnae Ammarouch organiseren 
en geven.  

Via het uitdelen en toezenden van informatieve flyers aan diverse betrokkenen / zorgverleners, zoals 
huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, buurtcentra bereikt Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond 
inmiddels een groot deel van de Rotterdamse regio.  

Daarnaast hebben vrijwilligers van Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond met stands 
deelgenomen aan informatiedagen in de regio om de naamsbekendheid te vergroten.  

Financiën 
De financiering van Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond is voor de eerste drie aanloopjaren 
gefinancierd via Stichting Mammarosa Den Haag. In verband hiermee is met Stichting Mammarosa 
Den Haag een samenwerkingsovereenkomst gesloten.  

Bestuur  
Samenstelling bestuur Stichting Mammarosa Rotterdam Rijnmond per 31 december 2016: 
 

• Leo de Hoog, interim voorzitter 

• Britt van den Brink, secretaris / penningmeester 

• Jet van Dam, lid 

• Ljiljana Bamburać, lid 

• Arzu Tez, lid 

• Chavi Martodihardjo, lid 
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