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Bestuur Casa Jepie Makandra 
Amsterdam, 24 januari 2016.  
 
 
 
Wij het bestuur van bewonersvereniging Casa Jepie Makandra, hebben in 2015 onze voorzitter op 
non-actief gezet. Omdat we bij het opmaken van de jaarrekening 2014, tot onze ontzetting 
constateerden dat de toenmalige voorzitter geld van de vereniging gebruikte voor privé doeleinden.  
Het  gaat om een bedrag van meerdere duizenden euro's.  
 
Onderzoek uitgevoerd 
In goed overleg met onze partners en financiers besloten we om een onderzoek te starten naar de 
oorzaken van de fraude. Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke derde, Jan Hoek, 
voormalig stadsdeelwethouder in Amsterdam. Het onderzoek is klaar en het verslag is bijgevoegd.  
 
Aanbevelingen onderzoek overnemen 
Als bestuur willen we allereerst benadrukken dat we dit onderzoekstraject als helend en leerzaam 
ervaren. We stemmen in met de conclusies en we willen onverkort alle aanbevelingen van 
onderzoeker Jan Hoek opvolgen en uitvoeren, zoals over strikt en transparant budgetbeheer en het 
versterken van de organisatie. In het bijzonder de aanbevelingen die ons betreffen.  
 
Mediationtraject 
In het onderzoeksverslag stelt Jan Hoek dat het terecht is dat we als bestuur het geld terugvorderen 
dat onze voormalige voorzitter heeft gebruikt voor privé doeleinden. Tevens beveelt de onderzoeker 
aan om een mediationtraject te starten met de voormalige voorzitter. Waarbij we zoeken naar een 
vorm om de omvang van de schuld samen vast te stellen en naar een passende manier waarop die 
schuld kan worden afgelost. Dat traject starten we.    
 
Toekomst Casa Jepie Makandra 
Ondertussen hebben we ons in de afgelopen maanden keihard ingezet voor het behoud van het vele 
goede werk bij Casa Jepie Makandra. Dat is het meer dan waard omdat tientallen vrijwilligers zich 
hier dagelijks voor inspannen en honderden bewoners in Holendrecht er baat bij hebben. Het goede 
nieuws is, zo vinden wij, dat wij deze, toch voor velen zware periode, goed zijn doorgekomen. 
Buurtwerkkamer Casa Jepie Makandra is open, volop actief en we willen heel graag door met deze 
unieke plek voor, van en door bewoners in Holendrecht, Amsterdam Zuidoost.      
  
Het vernieuwde bestuur van de vereniging Casa Jepie Makandra, 
 
 
Tes Schults      Mirelly Insenia       
Bob Hunte      Gert Dijkstra  
 
Hamza Richardson, voorzitter, bereikbaar voor vragen op 06-11490877 of hamzarazi100@gmail.com 
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