Lintjesregen 2020 – Amsterdam
Afkortingen
LON - Lid in de Orde van Oranje Nassau
RON - Ridder in de Orde van Oranje Nassau
OON - Officier in de Orde van Oranje Nassau
ONO - Officier in de Orde van Oranje Nassau met zwaarden
RNL - Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw







Achternaam

Voornaam

Onderscheiding

1

Zanten

dhr. A.

Aad van
Zanten

LON

2

Zant

dhr. GJ

Gert Jan
Zant

RON

3

Winkler

dhr.
A.M.F.

Lex Winkler

RON

4

Willemsen/duo
met Potemans

dhr. H.R.

Herman
Willemsen

LON

5

Potemans/duo
met Willemsen

dhr. B.

Bob
Potemans

LON

6

Westdijk / duo
met Mulder

mw. S.

Alie Westdijk

LON

7

Mulder/ duo
met Westdijk

dhr K.

Klaas Mulder

LON

Waarom onderscheiden?

Jarenlang actief bij vrijwillige brandweer:
Bevelvoerder/ kazernemanager/ schipper bij
Brandweer Amsterdam-Amstelland.
Oprichter en al ruim 30 jaar directeur van Stichting
Vogel- en Zoogdierenopvang 'De Toevlucht', die is
uitgegroeid tot een grote dierenopvang met regionale
uitstraling.
Speelde een grote rol bij de verbetering van de
gezondheidszorg voor minder bedeelden; als arts
ingezet voor Medécins sans Frontières, de Catholic
Organisation Emergency Relief Refugees en Artsen
zonder Grenzen (waar hij directeur was). Vervolgens
werd hij directeur bij de Stichting Artsen voor
Kinderen. Ook was hij vrijwilliger voor een aantal
organisaties, zoals Healthworks, Medical Action
Myanmar en Estrela de Favela.
Al gedurende ruim dertig jaar vrijwilliger bij het Rode
Kruis, afdeling Amsterdam-Amstelland, samen met de
heer Potemans. Zij werken beiden onder meer als
klusjesman, chauffeur en EHBO’er. Ook is de heer
Willemsen jarenlang vrijwilliger geweest bij
Speeltuinvereniging ’t Spaarndammerkwartier.
Al gedurende ruim dertig jaar vrijwilliger bij het Rode
Kruis, afdeling Amsterdam-Amstelland, samen met de
heer Willemsen. Zij werken beiden onder meer als
klusjesman, chauffeur en EHBO’er.
Sinds 1990 tot heden op vrijwillige basis bestuurslid
van het zomerkamp Licht en Lucht in de
Kennemerduinen, voor kinderen van Amsterdamse
basisscholen. De oorspronkelijke doelstelling was om
kinderen, waarvan de ouders geen financiële middelen
hadden, een fijne zomervakantie te bieden. Inmiddels
kunnen alle kinderen deelnemen. Samen met de heer
Mulder al meer dan 25 jaar bestuurslid en
initiatiefnemer. Een groot deel van het jaar zijn zij
bezig met de organisatie van de zomerweken.
Sinds 1990 tot heden op vrijwillige basis bestuurslid
van het zomerkamp Licht en Lucht in de
Kennemerduinen, voor kinderen van Amsterdamse
basisscholen. De oorspronkelijke doelstelling was om
kinderen, waarvan de ouders geen financiële middelen
hadden, een fijne zomervakantie te bieden. Inmiddels
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kunnen alle kinderen deelnemen. Samen met de
mevrouw Westdijk al meer dan 25 jaar bestuurslid en
initiatiefnemer. Een groot deel van het jaar zijn zij
bezig met de organisatie van de zomerweken.
8

Waard

dhr. A.J.
de

Arie Jan de
Waard

ONO

9

VerkerkRademaker

mw.
M.M.

Monique
Verkerk

LON

10

Verberne

mw.
MAH

Marijke
Verberne

LON

11

Veldkamp

mw. J.

Joke
Veldkamp

LON

12

Van Beek

dhr.
W.H. R

Wim van
Beek

LON

De heer De Waard is sinds 1983 werkzaam als officier
van de Technische Dienst bij de Koninklijke Marine,
al laatste in de rang van vice-admiraal. De heer De
Waard heeft veel functies bekleed als Directeur van de
Defensie Materieel Organisatie en in maatschappelijke
nevenfuncties. Onder zijn leiding verbeterde de
bedrijfsvoering van de gehele krijgsmacht, in het
bijzonder op het terrein van informatietechnologie.
Is ruim 15 jaar secretaris van de Stichting tot Behoud
en Beheer van de Fransche Kamp. De Fransche Kamp
is een seizoenskampeerterrein gelegen in het Goois
Natuurreservaat (GNR) dat al 88 jaar bestaat en waar
van oudsher de arbeiders uit de Amsterdamse
volksbuurten in het seizoen van naar toe trokken.
Gepensioneerd celliste. Speelde in ensembles en
concerten waarbij ze Nederlandse componisten
promootte, maar speelde ook vrijwillig: van
buurtconcerten tot in Afrikaanse ziekenhuizen voor
mensen met AIDS. Sinds 2003 doet ze
vrijwilligerswerk: ze helpt met het programma
SamenSpraak anderstaligen beter Nederlands te
spreken, was vrijwilliger (‘leesmoeder’) op basisschool
De Bron en publieksvrijwilliger in het Amsterdam
Museum.
Vanaf 1966 actief in het vrijwilligerswerk, zoals
cursusleidster VOS (Vrouwen Oriënteren zich op de
Samenleving). en trainer van vrouwengroep FORT
(Feministische Oefengroep Radicale Therapie). Nu is
ze o.a. vrijwilliger bij de Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen (ANBO) en één van de oprichters van
het project Levensverhalen. Ook zet mevrouw zich in
voor het Roze Stadsdorp Amsterdam Nieuw-West, dat
zij heeft opgericht in 2017. Ze organiseert maandelijks
bijeenkomsten voor homoseksuele mannen en
lesbische vrouwen van 50 jaar en ouder.
Zet zich al 30 jaar in als vrijwilliger voor de
Willemsparkbuurt in Amsterdam Zuid, via de
bewonerscommissie ACOB04 en wijkcentrum
Willemspark. De meeste buurtbewoners kennen hem
van de tuinfeesten en kunstbijeenkomsten die hij
jaarlijks organiseert. Naast zijn inzet voor de
Willemsparkbuurt is hij jaren vrijwilliger geweest bij de
Roze Filmdagen.
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13

Sylla

dhr. T.H.

Baba Sylla

OON

14

Swaan

dhr. T.
de

Tom de
Swaan

OON

15

Stockey

mw J.

Jolanda
Stockey

LON

16

Spaic

mw. K.

Karolina
Spaic

RON

17

Schutte-van
Soest

mw. G.

Truus
Schutte-van
Soest

LON

18

Roy van
Zuijdewijn

dhr. A.

Arnoud de
Roy van
Zuijdewijn

RON

19

Pröpper

dhr. H.

Henk
Pröpper

RON

Waarom onderscheiden?

Oprichter van de stichting Orange Babies. Deze houdt
zich bezig met de oorzaken en gevolgen van HIV in
Namibië, Zuid-Afrika en Zambia, met lokale projecten
variërend van voorlichtingsprogramma’s en tot het
opzetten van klinieken en opvanghuizen. In de
afgelopen twintig jaar zijn dankzij de stichting al
500.000 baby’s door voorlichting, medicatie en
zorg hiv-vrij ter wereld gekomen. Tienduizenden
mensen zijn getest op hiv, en jaarlijks krijgen circa
3000 kinderen onderwijs via de stichting.
Zette zich in op tal van gebieden, met name kunst en
wetenschap. Dit deed/doet hij o.a. bij de volgende
organisaties: NKI-AVL, Joods Historisch Museum,
Koninklijk Concertgebouworkest, Van Leer Jeruzalem
Instituut, Nationale Opera & Ballet, Liszt Concours,
Akbank, Stichting Premium Erasmianum en de
Stichting tot instandhouding van de Diergaarde van
het Koninklijk Zoölogisch Genootschap Artis Magistra.
Zet zich al jaren in voor de gezondheid van jongeren in
Amsterdam Zuidoost. Ze is medeoprichter van de
honk- en softbalvereniging ‘Ban Topa Future Stars’, die
minderbedeelde jongeren naast sport ook naschoolse
opvang en actieve huiswerkbegeleiding biedt. Ook
organiseert ze naschoolse sportactiviteiten voor
jongeren en organiseert ze activiteiten voor de hele
buurt, zoals een jaarlijks Caribische Kerstmarkt.
Sinds 1991 artistiek directeur van het huidige ZID
Theater. ZIj verbindt in haar werk kunst, cultuur en de
samenleving. Met een grote, vaste groep vrijwilligers,
die ze buurtacteurs noemt, heeft ze in een moeilijke
buurt van Amsterdam West, de multiculturele
Kolenkitbuurt, een theater opgericht dat al 18 jaar
bestaat en een begrip is in de buurt.
Doet vele jaren vrijwilligerswerk, bij o.a. Katholieke
Arbeiders Vrouwen (jaren 70), bewonerscommissie van
de Algemene Woningbouw Vereniging, Burenhulp,
Telefooncirkel Geuzenveld, verpleeghuis Jan Bonga.
Ook was ze duo-raadslid voor het CDA in GeuzenveldSlotermeer.
Vele jaren als vrijwilliger actief bij verschillende
organisaties. Zo was hij penningmeester bij de
Koninklijke Dordrechtsche Roei- en Zeilvereeniging,
Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam en
Stichting KiKa. Tot op heden is hij vrijwilliger bij
Stichting Niet Blind, SRG Aangepaste vakanties en bij
Stichting Kathedrale Basiliek. Ook was hij medeiniatiefnemer van Stichting Bedrijfsvrienden
Dordrechts Museum.
Heeft een grote rol gespeeld op het gebied van
literatuur, kunst en cultuur. Hij was o.a. jarenlang
directeur van het Nederlands Letterenfonds en van De
Bezige Bij, waar hij heeft bijgedragen aan het
(internationale) succes van deNederlandse literatuur.
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Hij was voorzitter van het bestuur van het Prins Claus
Fonds, voorzitter van de Stichting Internationale
Culturele Activiteiten en heeft hij op vele plekken
vrijwilligerswerk gedaan.
20

Payer

dhr. R.

Roberto
Payer

OON

Heeft tijdens zijn loopbaan van meer dan 50 jaar bij
Hilton een belangrijk stempel gezet op de
gastvrijheidsindustrie in Nederland en een
gezichtsbepalende rol vervuld binnen de internationale
horeca- en toerismebranche. Daarnaast is hij door zijn
persoonlijke betrokkenheid en ondersteuning van
evenementen voorwaardenscheppend geweest voor
de ontwikkeling en het succes van tal van food- en
culturele initiatieven. Tot op de dag van vandaag
vervult hij onbezoldigd een bestuurlijke en/of
adviserende rol in uiteenlopende maatschappelijke,
educatieve en culturele organisaties. Als hotelier pur
sang is hij een voorbeeld voor velen, wereldwijd
ambassadeur voor zijn vak, voor Amsterdam en voor
Nederland.

21

McFadden

Mw. C.

Claron
McFadden

RON

22

Meyden/ duo
Akihari

mw.
M.M. van
der

Muriël van
de Laar

LON

23

AkiharyKrijnen/duo
Meyden

mw. E

Usi Lies
Akihary

LON

24

Linden

mw.
E.A.M.
van der

Els van der
Linden

RON

Veelgevraagd en gerenommeerde zangeres, zowel
nationaal als internationaal. In 1985 maakte zij haar
operadebut in Nederland tijdens het Holland Festival.
In dit jaar heeft de van geboorte Amerikaanse zich ook
gevestigd in Nederland. Sindsdien heeft zij een grote
reputatie verworven als concertzangeres met zowel
traditioneel als modern repertoire. Haar bijdrage aan
de muziek is veelzijdig, vernieuwend en
toonaangevend.
Zet zich in voor Indisch Molukse ouderen in
Amsterdam. Ze is met mevrouw Akihary
medeoprichter van en vrijwilliger bij de stichting IMOA
(Indisch Molukse Ouderen Amsterdam) en
initiatiefnemer van het wooncomplex Tempat Senang
aan het Teldershof. Ook is ze mantelzorger: ze zorgt al
ruim 20 jaar voor haar bejaarde en dementerende
buren, en voor bewoners van woongroep JaToPa.
Zette zich jarenland in als vrijwilliger voor
verschillende organisaties. Ze was actief lid van de
oudercommissie op diverse scholen in AmsterdamOsdorp en van de oecumenische raad Osdorp (ORO).
Ook werkt ze vrijwillig in ziekenhuizen en organiseert
ze spelletjesmiddagen voor senioren. Ze is met
mevrouw Van de Laar medeoprichter van en
vrijwilliger bij de stichting IMOA (Indisch Molukse
Ouderen Amsterdam) en van het wooncomplex
Tempat Senang.
Zet zich in voor patiënten met ‘functionele
neurologische stoornissen’ (FNS), oftewel
neurologische symptomen waarvoor geen bekende
ziekte verantwoordelijk is. Ze ontwikkelde zich tot een
vraagbaak voor deze kwetsbare groep en organiseert
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onbezoldigd intervisiebijeenkomsten voor
hulpverleners. Ook zet ze zich in voor mensen met
werk-gerelateerde problemen en stress en heeft ze
onbezoldigde coaching gedaan.
25

Kraus

mw.
CCAM

Ineke Kraus

LON

26

Koolstra/ duo

dhr. J

Jaap
Koolstra

LON

27

Koolstra/ duo

mw. M

Mérea
Koolstra

LON

28

Kesting

dhr. H

Hans
Kesting

RNL

29

Hoen

mw. H. 't

Ellen 't Hoen

OON

30

Hoefnagels

dhr. H

Hein
Hoefnagels

LON

Heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger voor
verschillende organisaties in Amsterdam en richt zich
m.n. op de verbetering van de positie van vrouwen
(voornamelijk lesbische vrouwen en senioren) middels
de Stichting Roze Stadsdorp, tennisvereniging
Smashing Pink, de Gay Games Amsterdam 1998, het
Amsterdams Buurvrouwen Contact, De
Regenbooggroep en bij Vluchtelingenwerk. Ook zet ze
zich in voor de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie en de klachtencommissie van GGZinGeest.
Heeft zich gedurende 40 jaar als vrijwilliger ingezet
voor de Protestantse Gemeente in Amsterdam
Zuidoost. Hier heeft hij vele verschillende taken op
zich genomen. Hiernaast maakt hij al 25 jaar onderdeel
uit van de werkgroep Bijlmerweide, voor het
onderhoud van buurtpark Bijlmerweide. Hij nam in de
jaren ’90 samen met zijn vrouw Merea Koolstra een
politiek vluchteling uit Congo op in zijn familie.
Heeft zich 20 jaar ingezet voor de Protestantse
Gemeente in Amsterdam Zuidoost. Zij deed
verschillend vrijwilligerswerk en was voornamelijk
bezig met het helpen van kwetsbare personen. Ook bij
‘Diaconaal-Pastoraal Centrum Bijlmer Duif’ zette
mevrouw Koolstra-Lebailly zich in voor kwetsbare
bewoners. Ze nam samen met haar man Jaap Koolstra
een politieke vluchteling uit Congo op in haar familie.
Acteur die nationaal en internationaal geroemd wordt,
speelde bij ITA (voorheen Toneelgroep Amsterdam) in
vele bekende toneelstukken (o.a. Richard III, Macbeth,
De Welwillenden), , maar ook films (o.a. Karakter,
Minoes) en televisie (Klokhuis).
Heeft zich gedurende zeer lange tijd ingezet aan het
breed toegankelijk maken van levensreddende
medicatie. In haar werk als jurist heeft ze onder meer
gezorgd voor flexibiliteit in medische patenten voor
ontwikkelingslanden die met ernstige
gezondheidsbedreigingen of epidemieën te maken
krijgen. Ook doet ze vrijwilligerswerk voor onder meer
het Des Centrum, Artsen zonder Grenzen en de
Stichting Farma ter Verantwoording. Haar collega
Wilbert Bannenberg krijgt ook een lintje in zijn
woonplaats, gemeente Bergeijk.
Van 2002 tot heden op vrijwillige basis taalinstructeur
bij Gilde Amsterdam. Van 2013 tot heden vrijwilliger bij
Cormeta, vereniging voor slechtzienden en blinden en
‘voorfietser’ op een van de tandems tijdens de
maandelijkse tandem-tochten.
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31

Hendriks-De
Bakker

mw. C

Tinie
Hendriks

LON

32

Haan

dhr S. De

Siep de Haan

RON

33

Glas

mw. T.A.
T.

Dini Glas

LON

34

Gilds

dhr.
W.G.

Wilfred Gilds

LON

35

Duijn

dhr. J.
van

Jan van
Duijn

LON

36

Dongen

mw.
AMR

Rose van
Dongen

LON

37

Dona

dhr. L.A.

Louis Dona

LON

Waarom onderscheiden?

Als 25 jaar zeer actief als vrijwilliger, o.a. in het
woonzorgcentrum A.H. Gerhardhuis. Toen het A.H.
Gerhardhuis in 2014 dicht ging, is mevrouw
overgestapt naar het Leo Polakhuis. Daarnaast is zij
vrijwilliger ESAN, afdeling Slotermeer (Energieke
Senioren Amsterdam Nieuw-West), voorheen ANBO.
Hier is zij erg actief in de werkgroep 'Eenzaamheid'.
In 1989 heeft de heer De Haan, docent wiskunde en
voorzitter van de sectie wiskunde op het St.
Bonifatiuscollege in Utrecht, een vereniging opgericht
die streed voor het behouden van jonge generaties
docenten voor het primair en voortgezet onderwijs. Na
vijf jaar actievoeren en onderhandelen werd het doel
bereikt: voor de salarissen van beginnende docenten
werd 300 miljoen euro uitgetrokken. Ook was hij in
1996 als bestuurslid van de Gay Business Amsterdam
(GBA) mede-initiatiefnemer en organisator van de
Amsterdam Pride.
Zet zich in voor psychisch kwetsbare mensen, voor wie
ze op vrijwillige basis maandelijkse Psychiatrie Cafés
organiseert. Vanwege het succes bestaan die
inmiddels in meerdere stadsdelen en wordt er goed
samengewerkt met zorgorganisaties.
Richtte in 1980 toneelvereniging Angalampoe op.
Hiernaast is hij sinds 1994 lid van de Evangelische
Broedergemeente, als aflegger en grootmeester bij de
aflegvereniging 'Jozef'. Wanneer er iemand van de
vereniging overleden is, bespreekt hij de wensen met
de familie en begeleidt hij het hele proces volgens
Surinaamse gebruiken.
Zowel tijdens als na zijn werkzame leven, o.a. als
wethouder Economische Zaken en gemeenteraadslid
(CDA) van de gemeente Amsterdam, heeft hij zich
belangeloos ingezet voor vele organisaties. Zo heeft
hij zich ingezet voor het Drugspastoraat Amsterdam
en de Protestantse Kerk Amsterdam.
Was lang werkzaam voor het Rode Kruis. Nu zeer
actief als vrijwilliger in Nieuw-West bij o.a. ESAN
(Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West,
voorheen ANBO), Leger des Heils, Stichting Markant,
Woongroep Carpe Diem en actiegroep 'Tram 14 MOT
Trug'. Ze wordt gezien 'gezondheidsambassadeur' van
Nieuw-West.
Is 50 jaar als vrijwilliger actief bij Volkstuinvereniging
Sloterdijkermeer. Ook is hij als vrijwilliger actief bij De
Hallen Amsterdam (West). Hier geeft hij
rondleidingen, verzorgt kerstdiners voor
minderbedeelden en helpt mee bij kinderactiviteiten.
Hiernaast heeft hij voor De Hallen een maquette
gemaakt van de vroegere werkplaats. Tot slot
begeleidt hij ouderen in Amsterdam Noord tijdens
uitjes.
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38

Dogan

dhr. B

Basri Dogan

LON

39

Daniels/duo

dhr. L.A.

Lex Daniëls

RON

40

Daniels/duo

mw. R.

Ria Daniëls

RON

41

Daher

dhr. M.

Mustapha
Daher

LON

42

Dahan

dhr.
Prof. Dr

Dahan, dhr.
Prof. dr.

RNL

43

Cogoni

dhr. A.

Antonio
Cogoni

LON

Waarom onderscheiden?

Zet zich als vrijwilliger actief in voor de participatie en
integratie in de Nederlandse samenleving via Stichting
Witboek, Stichting Platform INS en Huis van de Wijk
Aker, waar hij organisator is van het project
‘Maatschappelijke betrokkenheid’.
Heeft samen met zijn vrouw Ria Daniëls-de Waal in
1989 het Miniatuur Museum voor Hedendaagse Kunst
opgericht, in 1997 door het Guinness World Records
erkent als het kleinste museum ter wereld. De collectie
telt meer dan 2.000 kleine kunstwerken van ruim 1050
kunstenaars uit het binnen- en buitenland, oa Yves
Klein, Karel Appel en Damien Hirst. Het museum, sinds
2019 gevestigd in het Cobra Museum voor moderne
Kunst in Amstelveen. De opbrengst van het museum
wordt gedoneerd aan Stichting KikA.
Heeft samen met haar man Alexander Daniëls in 1989
het Miniatuur Museum voor Hedendaagse Kunst
opgericht, in 1997 door het Guinness World Records
erkent als het kleinste museum ter wereld. De collectie
telt meer dan 2.000 kleine kunstwerken van ruim 1050
kunstenaars uit het binnen- en buitenland, oa Yves
Klein, Karel Appel en Damien Hirst. Het museum, sinds
2019 gevestigd in het Cobra Museum voor moderne
Kunst in Amstelveen. De opbrengst van het museum
wordt gedoneerd wordt aan Stichting KikA.
Heeft de afgelopen 25 jaar in vele hoedanigheden zijn
sporen nagelaten binnen Regionaal Opleidingen
Centrum TOP. ROC-TOP onderscheidt zich door de
persoonlijke aandacht die aan studenten wordt
gegeven. Hij nam deel aan antiradicaliseringsprogramma’s, zette zich in voor het
tegengaan van antisemitisme door bruggen te slaan
tussen jonge moslims en de joodse gemeenschap. Ook
is hij actief bij het NIOD. Hij is met zijn leerlingen naar
Auschwitch geweest en volgde bij Yad Vashem een
opleiding bij de School of Education, over de
Holocaust en haar effecten.
Is sinds 1995 als anesthesioloog en hoogleraar
verbonden aan het LUMC. Hij leverde een
uitzonderlijke bijdrage in de afgelopen 25 jaar aan het
wetenschappelijk onderzoek rondom anesthesiologie
en geneesmiddelenonderzoek, zowel nationaal als
internationaal.
Zette zich jarenlang vrijwillig in voor de Italiaanse
gemeenschap in Amsterdam en omgeving. Hij helpt
ouderen met zorg- en financiele vragen via
huisbezoeken of door het organiseren van
doelgroepenbijeenkomsten via Stichting Woonsaem,
bij Patronato Acli Olanda en als bestuurslid bij Comites
Olanda.
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44

Chim

dhr.
Chun
Choi

Chun Choi
Chim

LON

45

Chedi

mw
S.S.M

Sandra
Chedi

RON

46

Burmann

mw. P.

Pauline
Burmann

RON

47

Brink

mw. A.
ten

Annemarie
ten Brink

LON

48

Boer-Smit

mw Jos
de

Jos de BoerSmit

LON

49

Ablak

mw. S.

Selma Ablak

RON

50

Abdurahman

mw G.

Goli
Abdurahman

RON

Waarom onderscheiden?

Zet zich bijna 30 jaar als vrijwilliger in voor de Stichting
Chinese Ouderen Chun Pah Amsterdam, die zich inzet
voor de belangen van Chinese ouderen in Amsterdam.
Hij heeft zich ook op landelijk niveau ingezet voor het
welzijn van Chinese ouderen als vrijwilliger bij de
Landelijke Federatie van Chinese
Ouderenverenigingen Chun Pah in Nederland.
Zet haar zakelijke netwerk in om sociale projecten op
te zetten in de horeca- en kunstsector om mensen te
helpen die zetje in rug nodig hebben. Zij was oprichter
van BOTEL (drijvend hotel) en werkte samen met
Hotel Ruysdael van HVO Querido voor de opvang van
daklozen. Ook was ze oprichter van WOW
(broedplaats en hostel), bestuurslid van Stichting
Bijmer Bomentuin en initiatiefnemer van Streetsmart
(project om geld in te zamelen voor daklozen).
Zet zich sinds 1994 in voor Stichting Thami Mnyele,
eerst als bestuurslid en later als voorzitter. De
Stichting Thami Mnyele heeft als doel de uitwisseling
van kunst tussen Nederland en Afrika te stimuleren.
Dit wordt gedaan door kunstenaars uit Afrika als ‘artist
in residence’ uit te nodigen en ze een aantal maanden
een studio in Amsterdam aan te bieden, waar de
kunstenaars kunnen werken en contacten op kunnen
doen. Dit heeft geleid tot nieuwe Nederlandse en
internationale projecten.
Zette zich als vrijwilliger in bij spirituele organisatie
EnlightenNext, was bezoeker van Vreemdelingengevangenissen, gastspreker voor Landelijk Steunpunt
WO II-Heden, wandelt met ouderen bij Stichting
Odensehuis (voor mensen met beginnende dementie).
Zette zich als vrijwilliger in voor diverse organisaties in
de Amsterdam Zuidoost: Protestantse Gemeente,
Lentedag voor ouderen, Gaasperdams Gemengd Koor,
Drugspastoraat, De Zonnebloem.
Zet zich sinds 2004 op vrijwillige basis in voor
verschillende organisaties, vooral gericht op vrouwen
en jongeren. Zo organiseerde zij interreligieuze
dialoogtafels. Haar inzet was in het bijzonder gericht
op vrouwen met een migratieachtergrond.
Voorzitter van de Koerdische Vereniging NL en
organiseerde allerlei bijeenkomsten over politiek,
maatschappelijke problemen en geweld tegen
vrouwen. Later sloot ze zich, als actief lid van de
Borstkanker Vereniging Nederland, aan bij stichting
Mammarosa. Ze is zelf borstkankerpatiënt en zet zich
in voor allochtone kankerpatiënten in Nederland. In
maart 2011 richtte ze de eerste organisatie voor
kankerpatiënten in Koerdistan op, Pena Center. Bij
Stichting Mammarosa geeft mevrouw Abdurahman
voorlichting aan vrouwen met een
migrantenachtergrond en laaggeletterde vrouwen met
borstkanker.

