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 RL Plaats RL Website  Toegekend 

Kerk- en samenlevingsopbouw    

     

2020-0081 Zelfvertrouwen is de basis  

 Stichting Nuestra Casa Stichting Nuestra Casa is een inloophuis voor Spaanstaligen in Rotterdam en omgeving, 

dat in haar activiteiten niet alleen een veilige thuisbasis wil bieden, maar tevens 

integratie en participatie wil bevorderen. 

 

 Rotterdam www.nuestracasarotterdam.nl   

 

De activiteiten van de organisatie zijn momenteel ondergebracht in 3 werkgroepen: ‘Apoyo a la Mujer’ (ondersteuning van 

vrouwen en kinderen in moeilijke leefsituaties), ‘Cercanía’ (nabijheid bij ouderen, zieken, gehandicapten en gevangenen) en ‘Casa 

Abierta’ (open huis met inloopspreekuur en Nederlandse lessen en informatieve voorlichtingsbijeenkomsten om de integratie te 

bevorderen). Nuestra Casa combineert hierbij presentie met interventie. 

3.500,00 

2020-0118 Stichting Hobbycentrum gemeente 

Boxmeer 

Stichting Hobbycentrum Gemeente Boxmeer is een sociale ontmoetingsplek die iedereen 

van 18 jaar en ouder de gelegenheid biedt om elkaar te ontmoeten en hun hobby uit te 

oefenen.;  

 

 Boxmeer www.hobbycentrumboxmeer.nl   

 Helaas is de ruimte te klein geworden voor het aantal deelnemers, wat inmiddels is opgelopen tot 138, en is er de noodzaak om 

uit te breiden. Ook zijn er plannen om onze activiteiten verder uitbreiden en hiermee meer mensen met een maatschappelijke 

achterstand bereiken, en zo een grotere maatschappelijke impact te behalen. Zo willen wij het hobbycentrum toegankelijker 

maken voor mindervaliden en met onze plannen een nog fijnere, veiligere en geschiktere plek creëren om samen actief te blijven, 

nieuwe sociale contacten op te bouwen en te onderhouden en creatief bezig te zijn, en op deze manier eenzaamheid tegen te gaan 

en een prettige leefomgeving te bevorderen. 

5.000,00 

2020-0122 Tweede Thuis 2020-2021  

 Don Bosco Rijswijk Het bieden van laagdrempelige activiteiten voor jeugd  

 Rijswijk www.donboscorijswijk.nl   

 Volgens de werkwijze van Don Bosco is iedereen welkom. Met dit project blijven we dichtbij de doelstellingen van het 

jeugdcentrum: een plek bieden aan iedereen, ongeacht onderlinge verschillen, en hen bieden wat ze nodig hebben. Bijvoorbeeld 

een luisterend oor, beweging, de mogelijkheid om nieuwe vrienden te maken of een ontspannen activiteit. Door het bieden van 

inloopmiddagen, waarvoor aanmelden niet nodig is, hopen we de kinderen en volwassen uit hun isolement te halen.  

15.000,00 

2020-0123 Taizé in Amsterdam  

 Taizé in Amsterdam Als Taizé in Amsterdam willen we verder bouwen aan de beweging van vertrouwen, die 

door Frère Roger is gestart.  
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 Amsterdam taizeinamsterdam.nl   

 Bij de beoordeling van het eerste jaar van dit project werd gesteld dat het een goede zaak is als een Taizegroep zich ook als een 

echte Taizegemeenschap ontwikkelt, zodat het een belangrijke ankerplaats voor jongeren kan worden. De aanvraag voor het 

tweede jaar laat zien dat het toch niet zo eenvoudig is om een stabiele gemeenschap te ontwikkelen. Er zijn wel resultaten geboekt 

in het eerste jaar, maar de meeste zijn in de sfeer van het ontdekken waar precies de 'flessenhalzen' liggen. Desondanks is dit 

project ten dienste van jongeren het ondersteunen waard. 

5.000,00 

2020-0173 Steun aan Emmaus Nederland in tijden van corona  

 Federatie Emmaus Nederland   

 Haarzuilens www.emmaus.nl   

 

De coronacrisis treft iedereen, maar vooral de meest kwetsbaren in de maatschappij. De Emmausbeweging zet zich al decennia in 

om, uitgaande van het praktische idealisme van onze oprichter Abbé Pierre, dak- en thuislozen op te vangen en te ondersteunen 

naar een nieuw, zelfstandig leven en om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een zinnige dagbesteding en vaak een 

leertraject te bieden. De Emmausgroepen voorzien in hun eigen levensonderhoud door het verzamelen, sorteren en verkopen van 

‘welvaartsresten’.  

15.000,00 

2020-0184 Toekomstbestendig MFA Oelbroeck  

 Stichting Oelbroeck Het beheren en exploiteren van gemeenschapshuis MFA Oelbroeck en het beschikbaar 

stellen voor activiteiten van alle verenigingen, stichtingen en instellingen die werkzaam 

zijn op cultureel-, creatief-, recreatief-, maatschappelijk- en/of educatief gebied. 

 

 Sint Anthonis www.oelbroeck.nl   

 Met de terugtredende overheid wordt er veel meer verwacht van het zelf-organiserend vermogen van burgers. Door het 

ontwikkelen van nieuwe activiteiten en het uitbreiden van de doelgroepen (ambitie is om een functie te vervullen voor inwoners 

van 0 t/m 100 jaar), moet de MFA een centrum worden waar alle inwoners van Sint Anthonis hun weg naartoe weten te vinden en 

waar ze zich allemaal welkom voelen. Oelbroeck wil zich ontwikkelen tot de spin in het web van de gemeenschap Sint Anthonis. 

Hiertoe wordt het gebouw verbouwd en heringericht om zo optimaal mogelijk gebruik te maken van alle ruimtes en 

voorzieningen. 

5.000,00 

2020-0186 Vredesweek Haarlem  

 Stichting de Antonius Gemeenschap Het bieden van een platform voor een gemeenschap van mensen die zich inzetten ten 

dienste van mensen in nood en werken aan de droom van vrede. 

 

 Haarlem www.antonius-gemeenschap.nl   

 In 2014 is de Antonius Gemeenschap ambassadeur van Pax Nederland geworden. In de Vredesweek worden door de Antonius 

Gemeenschap, in samenwerking met verschillende partners, diverse activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan een groter 

saamhorigheidsgevoel binnen Haarlem en die inzichtelijk maken dat vrede niet vanzelfsprekend is. Het programma bestaat uit 

een aantal bijeenkomsten, informatieverstrekking en het betrekken van de Haarlemse bevolking. De Vredesweek richt zich hierbij 

niet alleen op conflictgebieden elders op de wereld, het thematiseert ook de vrede in eigen huis en gemeente.  

2.375,00 
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2020-0198 Tolk Gebarentaal bij Eucharistievieringen op tv  

 Kerkelijke Instelling Rooms-Katholiek 

Pastoraat voor Doven 

De Rooms-Katholieke gespecialiseerde pastorale zorg voor dove mensen uit te oefenen, 

te ondersteunen en te faciliteren. Ook de actieve deelname van dove mensen aan het 

leven van de Rooms-Katholieke Kerk in al zijn facetten te bevorderen. 

 

 's Hertogenbosch www.doofenkatholiek.nl   

 Aan het begin van de coronacrisis heeft het Katholiek Dovenpastoraat aan de KRO-NCRV verzocht om bij de Eucharistievieringen 

zondagochtend op NPO2, een tolk gebarentaal te plaatsen. De KRO-NCRV heeft hiermee ingestemd onder voorwaarde dat het 

Katholiek Dovenpastoraat zorgt voor de urenvergoeding van de tolk. Het initiatief bleek zo goed te werken dat is besloten 

hiermee tot 1 september door te laten gaan. Hierna wil de KRO-NCRV hiervan een blijvende voorziening maken, onder 

voorwaarde dat het Katholieke Dovenpastoraat de bijkomende kosten voor een extra camera en cameraman betaald.  

5.000,00 

2020-0200 Kansen voor Kanjers - ZOC Rotterdam  

 Stichting Timon Timon helpt gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen bij problemen met 

opvoeden en opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Dit doen we met 

specialistische zorg in aanvulling op de lokale zorg en het netwerk van de cliënten. 

 

 Zeist www.timon.nl   

 

Naast een investering in de locatie wordt er ook een compleet nieuw team van bevlogen en professionele medewerkers 

samengesteld. Doordat alle ‘zware gevallen’ qua problematiek in één keer bij de locatie starten zien we vaak een heftige 

groepsdynamiek. “Bij het Onderwijs Zorg Centrum ben ik het nut van school weer gaan zien. Dat was ik echt helemaal kwijt. 

Eindelijk kreeg ik de persoonlijke aandacht die ik nodig had en werd er naar mij gekeken als mens. Ik heb mijn motivatie terug en 

het lukt weer om mijn best te doen. Intussen zit ik weer op een ´gewone´ school. Hoe gaaf!´- Oud-leerling Tham 

7.500,00 

2020-0203 Buurtpastoraat Kanaleneiland Zuid  

 Stichting buurtpastoraat Utrecht het buurtpastoraat in de stad Utrecht ten behoeve van mensen en hun leefwereld in stand 

houden en uitbouwen; overdracht en meewerken aan onderzoek 

 

 Utrecht www.buurtpastoraatutrecht.nl   

 Hoewel het groot onderhoud nog moet beginnen, is buurtpastor Titus Schlatmann vorig jaar al begonnen met zijn presentie in 

deze nieuwe buurt.  Vanuit een trouw volgehouden aanwezigheid heeft hij diverse buurtbewoners ontmoet, op straat en later ook 

bij hen thuis. Met hen is er vriendschappelijk, vertrouwenwekkend contact aan het groeien. Dat is een waarde op zich, omdat 

vertrouwen in hulp- en/of zorgverleners dikwijls problematisch is. Ook hier in deze buurt beleven veel bewoners het leven als 

zwaar. Diverse mensen hebben taalproblemen, en er zijn veel  gezondheidsklachten; daarnaast horen wij van financiële 

problemen/armoede door werkloosheid. Mensen verlangen er naar om deel uit te maken van een bredere groep bekenden in de 

wijk, maar weten niet goed hoe zij daarin kunnen slagen. 

15.000,00 

2020-0204 Trainingswall  
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 Youth for Christ De stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en identiteit, tot doel het 

verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun 

geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. 

 

 Utrecht www.yfc.nl   

 

Ons aanbod moet makkelijk vindbaar, toegankelijk, inspirerend en opbouwend zijn voor de doelgroep. Digitalisering geeft ons de 

mogelijkheid daartoe en het aanbieden van online leermogelijkheid via een online Trainingswall is hier een uitstekend middel 

voor. Door deze vernieuwende manier kunnen wij het aanbod krachtig communiceren met een sterke inhoud door actuele 

hulpvragen te koppelen aan de trainingsonderwerpen en dit te combineren in de innovatieve vorm van digitaal leren, die aansluit 

bij de nieuwe manier van leren van deze doelgroep. 

5.000,00 

2020-0209 Overbrugging  

 Stichting Kerk & Buurt Noord Op grond van het evangelie aanwezig zijn in de buurt en op te trekken met mensen, hen 

ondersteuning bieden in hun leven en bij te dragen aan het samen leven in de buurt 

 

 Amsterdam www.kerkenbuurtnoord.nl   

 Recent heeft de Stichting Kerk & Buurt in Amsterdam – noord opdracht gegeven aan de SESAM-academie, mee te denken en te 

adviseren over financiering van de stichting, het toekomstperspectief en het werven van bestuursleden. Bij het begin van de 

opdracht blijkt de Stichting in 2020 een financieel probleem te hebben van 30 a 40.000 euro. Deels is dit het gevolg van de corona 

problematiek en deels van ziekte van de coördinator. Daardoor kunnen projecten niet conform de opzet worden gerealiseerd en 

zijn projecten niet uitgewerkt en aangevraagd. Hierdoor kunnen in 2020 de kosten niet worden gedekt. De strategie is er allereerst 

op gericht het financiële gat van 2020 te dichten en zekerheid te krijgen over voldoende inkomsten voor het jaar 2021. Vervolgens 

is dan de tijd om na te gaan of en zo ja hoe de stichting bestaansrecht heeft en structureel voldoende financiering kan verwerven. 

10.000,00 

2020-0212 Pelgrimage: Way of life  

 Het Nederlands Genootschap van Sint 

Jacob 

Het Genootschap van Sint Jacob wil de belangstelling voor de pelgrimstocht, in heden en 

verleden, vergroten en verdiepen. 

 

 Utrecht www.santiago.nl   

 

Veel pelgrims hebben onderweg ervaringen die raken aan spiritualiteit. We wijzen jongeren op de Jacobskerken en –gasthuizen, 

kapellen en andere heilige plaatsen die voor de pelgrim van belang zijn. Pelgrimeren biedt jongeren kans om zich niet alleen te 

verbinden met een lange stoet van anderen en de Ander, maar ook rituelen. We willen jongvolwassene tijdens deze wandelingen 

helpen om na te denken over de trage, betekenisvolle vragen, balans in hun leven en we bieden ze kansen om deze te bespreken 

met (nieuwe) vrienden. 

10.000,00 

2020-0223 Inrichting Koffiehuis De Buurvrouw  

 Stichting ONE Het tot stand brengen van duurzame verbinding tussen inwoners, jong en oud, 

Nederlands en met migratie achtergrond, vanuit de overtuiging dat ieder mens liefde en 

vriendschap nodig heeft. 

 

 Wijk en Aalburg www.koffiehuisdebuurvrouw.nl  5.000,00 
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2020-0224 Op adem komen in Oase Oosterbeek  

 Stichting OASE Oosterbeek Voor sociaal kwetsbare mensen bieden van ontmoeten, vertrouwelijk gesprek, inspiratie, 

steun, sociaal netwerk 

 

 Oosterbeek www.oaseoosterbeek.nl   

 

We zoeken naar een nieuwe locatie want onze huidige locatie wordt gesloopt. De openstelling gaat van de huidige drie naar vijf 

dagen per week. De ruimte moet plaats bieden aan de inloop, gemeenschappelijke maaltijd en thema bijeenkomsten. Aanbod van 

zingeving: Onze professionals en nog beter toegeruste vrijwilligers nemen de tijd voor de zoektocht van onze gasten naar 

persoonlijke zingeving en levensvragen. Wij ontwikkelen samen met de kerken een programma met themabijeenkomsten. Werken 

in verbinding: De noodzaak tot samenwerken met en tussen kerken wordt steeds groter.  

15.000,00 

2020-0226 Realisatie gemeenschappelijke ruimtes  

 Stichting Wonen Zoals Het zoeken naar, het opzetten en in stand houden van woonvorm voor kinderen met een 

verstandelijk, lichamelijke of meervoudige beperking. 

 

 Den Bosch www.wonenzoals.nl   

 In 2021 gaan onze kinderen wonen in een kleinschalige woonvorm aan de Mozartsingel in Den Bosch, geïntegreerd in de 

maatschappelijke omgeving. Het is een gemengde groep van 18 jongeren, met elk een eigen appartement, en met daarnaast twee 

gemeenschappelijke ruimtes om gezamenlijk te koken, te eten of bijvoorbeeld spelletjes te doen. Binnen het complex is 24 uur per 

dag professionele zorg aanwezig die de bewoners waar nodig ondersteunt. Centraal staat geborgenheid, keuzevrijheid en zorg 

dat vereenzaming voorkomen wordt. Het solidair en gezamenlijk belang staat hierbij voorop. 

5.000,00 

2020-0228 Activiteiten Inloophuis Den Helder  

 Stichting Inloophuis Den Helder en 

omstreken 

De stichting heeft ten doel de realisatie en instandhouding van een inloophuis in Den 

Helder en: het ontplooien van activiteiten ten behoeve van diegenen die met een ander 

levensbedreigende ziekte te maken hebben of krijgen; 

 

 Den Helder www.inloophuisdenhelder.nl   

 Het activiteitenprogramma van het Inloophuis is voor de jaren 2021, 2022 en 2023 en is opgedeeld in zes verschillende thema’s, te 

weten: psychosociaal, verzorgend, creatief, kinderen, fysiek en inloop en thema. De komende jaren willen wij gebruiken voor het 

verder uitwerken, implementeren en inbedden van nieuwe activiteiten die zijn ontwikkeld om in te kunnen spelen op de 

behoeften van de diverse doelgroepen en om mee te bewegen in de stijgende hoeveelheid bezoekers. De nieuwe activiteiten zijn 

mediteren, koffer vol verhalen uit het leven, het nieuwe hip: handwerken en ‘Nordic Walking’. De diverse activiteiten worden 

begeleid door vrijwilligers die ondersteund worden door de coördinator van het Inloophuis.  

5.000,00 

2020-0233 Als de bloem niet bloeit......  

 Stichting Kunst=Zinnig Het ontwikkelen van projecten op het gebied van kunst en cultuur en sociale projecten  

 Rotterdam www.kunstiszinnig.nl   
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De wijk Hillesluis is de meest kwetsbare wijk in Rotterdam, de cijfers van armoede, eenzaamheid, taalachterstand, criminaliteit 

zijn hoog. Ook is de gezondheid slecht en leven de verschillende culturen op hun eigen eiland. Wij willen d.m.v. kunst en cultuur, 

sociale project voor en door bewoners deze situatie verbeteren. De kinderen gaan we samenbrengen met ouderen en schrijven 

verhalen over hen en de wijk, hiervan wordt een voorstelling gemaakt en een boekje gedrukt. In het nieuwe pand wordt een 

cultuurhuis ontwikkeld voor en door bewoners, waar trainingen en cursussen gevolgd kunnen worden om zowel de geestelijk als 

financiële armoede te verbeteren. De ouders worden betrokken bij de activiteiten van de kinderen door gezamenlijk de kleding te 

naaien of de decors te bouwen voor de voorstellingen.  Vrijwilligers, die door ons zijn opgeleid, gaan ouderen bezoeken, om te 

vragen naar hun behoeften. Vrouwen gaan een wijkrestaurant ontwikkelen. 

5.000,00 

2020-0241 Meedoen in NL 2021  

 NL Cares NL Cares zet zich in voor een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar en 

elkaar helpen 

 

 Amsterdam www.nlcares.nl   

 Dit project richt zich op het bevorderen van integratie door de inzet van vrijwilligers, die zich flexibel inzetten NL Cares brengt 

veelal jonge mensen in contact met migranten en vluchtelingen, waardoor betekenisvolle ontmoetingen ontstaan Eén persoon kan 

heel waardevol zijn in de ontdekkingstocht naar een nieuw bestaan. 

13.750,00 

2020-0261 Pastorale zorg voor drugsverslaafden  

 Stichting Drugspastoraat Amsterdam Pastorale zorg voor drugsverslaafden  

 Amsterdam www.drugspastoraat.nl   

 De Stichting heeft onderzoek laten verrichten naar de vraag of er nog doelgroepen zijn in de stad die onvoldoende in beeld zijn. 

Dit resulteerde in een aantal bruikbare aanbevelingen waar vanaf zomer 2019 voortvarend aan de slag is gegaan. Zo wordt er nu 

in een van de inloophuizen in Zuidoost wekelijks een pop-up viering gehouden. Daarnaast zoekt men de doelgroep actiever op 

door er als pastores en vrijwilligers zelf in Amsterdam op uit te trekken. 

6.500,00 

2020-0268 Realisatie Getijden- en woongemeenschap  

 Stichting Nieuw Sion Behoud religieus cultureel erfgoed d.m.v. stiltebeleving, getijdengebed, gastvrijheid, 

handenarbeid en natuurbeleving 

 

 Diepenveen www.nieuwsion.nl   

 

Om een vaste getijden- en woongemeenschap te realiseren worden maandelijks vormingsavonden voor de getijdengemeenschap 

georganiseerd en gesprekken met aspirant leden van de getijdengemeenschap gevoerd, die niet op Nieuw Sion wonen. Daarnaast 

wordt aandacht besteed aan de verdere uitbouw van de getijdengebeden. Gesprekken om te onderzoeken of het tijdelijk 

lidmaatschap van de woongemeenschap van jongeren is ook een optie. 

20.600,00 
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Noodleniging en armoedebestrijding    

   

2020-0177/79 Stichting ANDERS  Lokale ondernemers verbinden met hulpvragen van de meest kwetsbare stadgenoten. 

Samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties om dat doel te bereiken. 

Geven maakt rijk! 

 

 Eindhoven/ Amstelland www.stichtinganders.nl   

 Lokale ondernemers verbinden met hulpvragen van de meest kwetsbare stadgenoten. Samenwerken met bedrijven en 

maatschappelijke organisaties om dat doel te bereiken. Geven maakt rijk! De kernactiviteit van het werk omvang het matchen van 

hulpvragen aan ondernemers die hiervoor in actie willen komen.  

7.500,00 

2020-0188 Samenspel Kerken en SchuldHulpMaatje, preventieprogramma  

 Vereniging SchuldHulpMaatje 

Nederland 

Het ondersteunen van mensen in schulden naar een financieel gezond leven  

 Leiden www.schuldhulpmaatje.nl   

 

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland en bestaat sinds 2010. SchuldHulpMaatje is eind 2019 actief in 131 

gemeenten via 91 lokale stichtingen (95 locaties) met betrokkenheid vanuit zo’n 700 plaatselijke kerken en zo’n 2750 vrijwilligers. 

(2085 maatjes / 401 bestuurders / 246 coördinatoren). In 2019 zijn ruim 10.000 mensen geholpen met een maatje en 78.000 via 

online hulpsites. Onze vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te maken hebben met (dreigende) schulden. Zonder oordelen en 

snel. Om een vicieuze cirkel van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de langere termijn ook op zelfredzaamheid en 

bewust financieel gedrag. Met het project willen de gezamenlijke inzet van kerken en SHM-locaties op terrein van 

schuldhulppreventie versterken. Daarbij willen we zowel online leden van kerken bereiken met onze Campagne Samen Hart voor 

Mensen en lokale kerken tools aanreiken hoe ze geldzorgen kunnen signaleren en bespreekbaar maken. 

7.000,00 

2020-0199 Remus, een thuis voor vaders met kinderen  

 Stichting De Tussenvoorziening Opvang, steun en begeleiding bieden aan daklozen en andere gemarginaliseerde 

groepen. 

 

 Utrecht www.tussenvoorziening.nl   

 In dit projectvoorstel vragen we een bijdrage voor het inrichten van de 9 driekamerappartementen die in het Remus 

wooncomplex ter beschikking komen voor de vaders met hun kinderen. Momenteel wonen zij in een groepspand met gedeelde 

faciliteiten. Dat is niet ideaal voor de vaders en nog minder voor hun kinderen; zij hebben een veilige, rustige en prettige 

omgeving nodig en dat kan een groepspand niet bieden.  

5.000,00 

2020-0202 Kind in Beeld 2021  

 Stichting Seguro Seguro is een stichting die zich inzet voor kansarme ongedocumenteerden in Utrecht met 

aanmerkelijke psychische en of fysieke problemen. 

 

 Utrecht www.fangamusow.nl   
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De kinderen komen vaak bij Fanga Musow met een sociaal emotionele en/of onderwijsachterstand. Daarom heeft Fanga Musow 

een orthopedagoog in dienst. Het Moeder & Kind begeleidingstraject wordt alleen ingezet indien dit echt nodig is. Het is een 

intensief traject waarbij de orthopedagoog gedurende een afgebakende periode een aantal uur per week in het gezin aanwezig is. 

Het traject is bedoeld voor gezinssituaties waarin directe intensieve, laagdrempelige opvoedondersteuning nodig is. 

Kindervrijwilligers organiseren op woensdagmiddag kindermiddagen, gevuld met sport, spel en muziek. De vrijwilligers worden 

ondersteund door de orthopedagoog. 

15.000,00 

2020-0239 Boodschappenpas voor ouderen  

 Stichting Armoedefonds De Stichting heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van armoede in Nederland.  

 Rosmalen www.armoedefonds.nl   

 Met de Boodschappenpas kunnen de ouderen boodschappen en verzorgings-en hygiëneproducten kopen. De pas wordt 

aangeboden in een brievenbuspakket wat verder is gevuld met een aantal items om hen een hart onder de riem te steken, 

waardoor ze het gevoel krijgen ‘iemand denkt aan mij’, ‘ik word niet vergeten’. Wanneer een vrijwilliger van de lokale organisatie 

de doosjes uitdeelt, is er een extra contactmoment/sociale controle: hoe gaat het met u? Belangrijk aspect van de Boodschappenpas 

is dat ouderen met de pas, zélf kunnen kiezen waaraan ze dit extra budget besteden. 

10.000,00 

2020-0245 JobHulpMaatje Leiden e.o., 3e jaar  

 Stichting Voor Elkaar Leiden e.o. Hulp bieden aan kwetsbare burgers in Leiden e.o. - kinderen, jongeren, volwassen en 

ouderen, ongeacht afkomst en levensovertuiging - uit liefde voor God en de medemens. 

 

 Leiden www.voorelkaarleiden.nl   

 JHML begeleidt en ondersteunt mensen in hun zoektocht naar werk, voornamelijk met een grotere afstand tot arbeid, zodat zij 

beter bemiddelbaar worden en als vrucht werk vinden, al dan niet betaald. 

9.500,00 

2020-0251 Project De Plompstraat  

 Stichting Exodus Midden-Nederland re-integratie ex-gedetineerden  

 Utrecht www.exodus.nl   

 

De gift is bedoeld voor de inrichting van de kamers van de deelnemers, de gezamenlijke woonruimte, de keuken en een kantoor. 

Een positief leefklimaat is van grote invloed op het herstel van ex-gedetineerden en het slagen van hun re-integratie traject. Met de 

inrichting van de kamers leggen we de basis voor mensen die vaak met niks uit de gevangenis komen. Het is een frisse start. 

5.000,00 

2020-0270 Basistaken Stichting LOS  

 Stichting LOS Behartigen van de belangen van migranten zonder verblijfsvergunning 

("ongedocumenteerden") en het beïnvloeden van het overheidsbeleid. 

 

 Rotterdam www.stichtinglos.nl   

 Stichting LOS is de enige landelijke stichting die deze hulpverleners ondersteunt en voorziet van de informatie die zij nodig 

hebben, deels door de LOS-website, de nieuwsbrief, de website basicrights.nl, conferenties en het stimuleren van zelforganisatie 

door ongedocumenteerden. Daarnaast verrichten we onderzoek naar de problemen waar ongedocumenteerden tegenaan lopen en 

30.000,00 
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publiceren rapporten, die wij onder de aandacht brengen van politici, bestuurders en onze partnerorganisaties.  

In 2021 zal ons werk gericht zijn op vijf thema's: (1) basisrechten van ongedocumenteerden, (2) zinvolle dagbesteding en 

onderwijs voor ongedocumenteerden, (3) vreemdelingendetentie en humaniteit in het terugkeerproces, (4) monitoring van de 

populatie en ontwikkelingen binnen BBB- en LVV-opvang en (5) de situatie van Dublinclaimanten. 

     

Vorming en empowerment    

2020-0149 Digihulp in tijden van Corona  

 Stichting ZIP/Cybersoek a) Een fysieke locatie in de buurt beheren waar verschillende bevolkingsgroepen kunnen 

leren omgaan met ICT/internet. b) het dreigende ontstaan van een 'digitale kloof' tegen te 

gaan. c) het arbeidsmarktperspectief van bewoners verbeteren. 

 

 Amsterdam www.cybersoek.nl   

 Het project "Digihulp in tijden van Corona" is bedoeld voor kwetsbare bewoners in onze omgeving, die zonder digitale middelen 

volledig afgesloten zijn van de buitenwereld in deze crisistijd. Daarom stelt de Gemeente Amsterdam 500 laptops kosteloos aan de 

stichting beschikbaar, die zij kunnen verdelen binnen hun doelgroep. Ze doen dit (noodgedwongen...) op afstand en met behulp 

van "maatjes", die de meestal "analfabeten op digitaal gebied" aanleren, ondersteunen op ICT-gebied en de hiermee 

samenhangende problemen met diverse instanties. Aldus niet alleen behulpzaam op het digitale vlak, maar ook bij kleine sociale 

problemen, armoede, eenzaamheid en taalproblemen.  

15.210,00 

2020-0166 Ontwikkeling en uitvoering Stoere Stemmer “Tweede Kamer Verkiezingen”  

 Stichting Rotterdamse Avondschool 

(STRAS) 

STRAS is een non-profitorganisatie die wil dat jongeren met een verstandelijke beperking 

meer mogelijkheden krijgen hun vaardigheden te vergroten en meer kunnen 

participeren. 

 

 Rotterdam www.stras.nl   

 

Het stemrecht is een basisrecht binnen onze maatschappij en iedereen die de kiesgerechtigde leeftijd bereikt heeft mag en kán 

stemmen in ons land. Helaas is dit “gewone” basisrecht een stuk minder vanzelfsprekend voor mensen met een verstandelijke 

beperking. Zij mogen gewoon stemmen maar stuiten op verschillende drempels voorafgaand en tijdens het stemproces. Ze 

hebben met name moeite met het lezen en begrijpen van politieke partijprogramma’s, maar ook in het stemproces zelf ervaren ze 

diverse problemen. Stoere Stemmer bereid mensen met een verstandelijke beperking voor op het stemmen. Voor maart 2021 staat 

de laatste module in de serie cursussen Stoere Stemmer op de rol. Namelijk Stoere Stemmer “Tweede Kamer”. Dit maakt de serie 

compleet.  

10.000,00 

2020-0168 Petje af Waterweg 2020-2021  

 Petje af Waterweg Bij Petje af verkrijgen kinderen inzicht in hun drijfveren, interesses, talenten en 

mogelijkheden in de wereld. Zij leren door middel van het opdoen van nieuwe 

ervaringen. 
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 Vlaardingen www.petjeaf.nl/waterweg   

 Een Petje af-schooljaar bestaat uit zeven blokken van vier bijeenkomsten op zondag. Ieder blok komt een vrijwillige gastspreker 

over zijn/haar beroep vertellen waarna de kinderen het beroep gaan ervaren in de praktijk. Na deze nieuwe leerervaringen 

presenteren zij aan hun ouders wat ze hebben geleerd met behulp van een PowerPointpresentatie, een toneelstukje of op een 

andere creatieve manier. Tegelijkertijd werken ze aan hun portfolio dat na iedere leerervaring weer wordt aangevuld.  

10.000,00 

2020-0171 SamenDoorSamen 2020  

 Stichting Mano Het bevorderen van participatie in de samenleving voor groepen en individuen voor wie 

dat niet vanzelfsprekend i. 

 

 Rotterdam www.stichtingmano.nl   

 Het gaat om een voortraject voor de zeer kansarme doelgroep bestaande uit statushouders met een beperkt leervermogen. 

Daarnaast hebben we activiteiten aan ons aanbod toegevoegd gericht op het ontwikkelen van emotionele- en sociale weerbaarheid 

alsook het bieden van praktische informatie die van belang is binnen de nieuwe context waarin statushouders hun bestaan 

opbouwen. Statushouders die geïnteresseerd zijn in werken in de IT-sector, kunnen dit jaar ook voor het eerst deelnemen aan een 

traject SamenProgrammeren. Als laatste speelt de professionalisering van de inzet van ervaringsdeskundigen een steeds grote rol. 

Wij ontwikkelden daarom een opleidingsprogramma voor ervaringsdeskundigen. 

15.000,00 

2020-0180 The Bridge2Hope academy  

 Stichting Bridge2Hope Het doel is slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting helpen een 

economische zelfstandig en menswaardig bestaan op te bouwen. 

 

 Amsterdam www.thebridge2hope.org   

 

Het programma richt zich op drie fasen: stabilisatie, rehabilitatie en re-integratie. Elke fase kent zijn eigen interventies en doelen, 

waarvan psychologische ondersteuning (w.o. PTSD therapie) en het trainen van sociale, taal- en levensvaardigheden de 

belangrijkste zijn. Daarnaast wordt een voorbereiding op een vakopleiding of op het ondernemerschap geboden en, indien nodig, 

juridische ondersteuning. De deelnemers komen twee keer per week bij elkaar, vijf  uur per dag. In de projectperiode biedt de 

stichting ondersteuning aan 30 deelnemers. Oud-deelnemers hebben ook een rol in de begeleiding van de deelnemers als mentor. 

Resultaten van de academy worden nauwgezet gemonitord en geëvalueerd en opnieuw verwerkt in het programma. 

20.000,00 

2020-0185 Interculturele communicatie in de zorg  

 Stichting Gezond Samenwerken Bruggen bouwen in de samenleving  

 Den Haag www.gezondsamenwerken.eu   

 Doelstelling van het project is het bieden van een laagdrempelige plek waar mensen met allerlei achtergronden en diverse  

culturen en nationaliteiten terecht kunnen met gezonds- en sociaal-maatschappelijke vragen. Medio 2019 is gestart met een nieuw 

pilot-inloopspreekuur in de Centrale bibliotheek in Den Haag (elke donderdagmiddag). Het valt op dat die plek door 

verschillende doelgroepen en nationaliteiten wordt bezocht. Daarom wil men nu een nieuw project starten, met en in die 

bibliotheek, met zorgvrijwilligers die verschillende talen spreken en ook meer gericht zijn op interculturele communicatie in de 

zorg.  

1.000,00 
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2020-0187 Ouderinitiatief De Hooiberg voor 12 jongvolwassenen met een beperking  

 Stichting De Hooiberg De stichting heeft als doel het bieden van zorg en ondersteuning in een beschermde 

woon-zorgvorm aan een groep mensen met een beperking en het verrichten van al wat 

hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

 Zenderen www.hooibergborne.nl   

 

Stichting De Hooiberg is een ouderinitiatief dat is ontstaan vanuit de behoefte om een kleinschalige woon-zorgvoorziening te 

realiseren voor jongvolwassenen met een verstandelijke en soms lichamelijke beperking in de gemeente Borne, in de buurt van 

hun dagbesteding en van hun ouders. Het doel is een warm (t)huis realiseren voor 12 kinderen met een beperking van ouders die 

niets liever willen dat ook hun unieke kinderen veilig en vertrouwd zelfstandig kunnen wonen. Een (t)huis die een ‘normale’ 

gezinssituatie zo dicht mogelijk benadert en zich middenin de samenleving bevindt voor een optimale integratie. Een plek om 

zelfstandig te wonen én samen te leven; De Hooiberg. 

5.000,00 

2020-0190 VRIJ impacttraject  

 Stichting Worldvisuals Film Belangrijke maatschappelijke kwesties aan de orde te stellen, te verhelderen en het 

gesprek hierover onder een breed publiek op gang te brengen. De stichting hanteert film 

als een medium bij uitstek om dit proces te ondersteunen. 

 

 Amsterdam www.worldvisualsfilm.nl   

 Met het VRIJ impact programma - dat onderstreept wordt door DJI - willen we binnen de muren van jeugdgevangenissen en 

jeugdinrichtingen, voor en door de doelgroep, deelnemers aanspreken op hun verbeeldingskracht, vindingrijkheid, nieuwe 

vaardigheden en competenties aanleren, die nodig zijn om deze intrinsieke motivatie aan te wakkeren en hoog te houden. Het 

integraal impact programma zorgt ervoor dat deelnemers worden ondersteund in het aanleren van 5 life skills. Dat gebeurt in de 

vorm van een:(reeds gemaakte) film en nagesprek onder leiding van ervaringsdeskundige Bruce & coach Lamyn. 

10.000,00 

2020-0192 Inrichting Ons Nieuwe Thuis  

 Stichting Ons Nieuwe Thuis Realisatie van Ons nieuwe thuis voor 8 bewoners met een verstandelijke beperking  

 Stellendam www.ons-nieuwe-thuis.nl   

 Ons nieuwe thuis is een woonvoorziening waar alles op alles wordt gezet voor 8 jongvolwassenen met een licht tot matige 

verstandelijke beperking. Iedereen heeft het recht om deel uit te maken van de samenleving om een zo normaal mogelijk leven te 

kunnen leiden en zich geaccepteerd te voelen in de maatschappij. In onze ruime ervaring in de zorg hebben we gezien dat er veel 

woonvormen zijn waar de bewoners voornamelijk binnen blijft of heen en weer naar de dagbesteding gaat. Wij willen dat 

doorbreken door de bewoner zelf de keuze te geven: wat wil jij graag doen vandaag?  

5.000,00 

2020-0194 JobHulpMaatje Apeldoorn  

 Stichting Met Elkaar Apeldoorn Vergroten bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt van werkzoekenden door het bieden 

van sociale en praktische ondersteuning 

 

 Beemte Broekland     
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 Doordat deskundige vrijwilligers een ‘tijdje meelopen’ met werkzoekenden, krijgen ze meer zicht op welke baan aansluit bij hun 

kwaliteiten, gaven, talenten en werkervaring. Door een gericht programma van (zelf)analyse worden de deelnemers zelfbewust en 

daarmee meer bemiddelbaar gemaakt voor de arbeidsmarkt. Einddoel is verhoging van de maatschappelijke- en 

arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

10.000,00 

2020-0195 Vrouwen Kunst Atelier  

 Stichting voor de Haagse Jeugd 

Clubhuizen 

Bieden van kansen op ontwikkeling voor kinderen en ouders in de Schilderswijk Den 

Haag 

 

 Den Haag www.demussen.nl   

 

Met de inzet van sleutelfiguren (Schilderswijk Moeders) bereiken veel geïsoleerde vrouwen achter de voordeur. Doordat zij 

vanuit de leefwereld werken, kunnen zij deze vrouwen activeren. We hebben al sportaanbod, maar nog geen kunstaanbod. 

Volgens vele onderzoeken kan het inzetten van kunst en cultuur een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen. Wij willen in 

dit project een start maken met het aanbieden van kunst en cultuur met de inzet van 2 cursussen, 2 exposities en bezoeken aan het 

Mauritshuis in Den Haag. 

9.260,00 

2020-0196 Belevingstuin Gizeh  

 Stichting Coloriet Het bieden van zorg, welzijn, dienstverlening en huisvesting aan hen die zorg behoeven 

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn ten 

dienste van het algemeen belang. 

 

 Lelystad www.coloriet.nl   

 Door de toenemende vergrijzing en daardoor stijgende zorgvraag, blijft ook de behoefte aan woonvoorzieningen stijgen. Dit is in 

Zeewolde niet anders. Om die reden wordt een nieuwe woonvoorziening geopend waarin Coloriet aan twee groepen van ieder 

acht bewoners zorg gaat leveren. Meerdere locaties van Coloriet hebben belevingstuinen. Geheel onbekend terrein is dit dus niet 

voor ons. Met eigen ogen zien wij wat deze belevingstuinen doen met ouderen met dementie, zonder dementie en wat het doet 

met naasten en verzorgers van de ouderen. Onze ervaringen en de effecten die benoemd worden in diverse onderzoeken, leidde 

tot wederom de realisatie van een belevingstuin. 

5.000,00 

2020-0205 Buddy to Buddy Wageningen  

 Welkom in Wageningen Het bundelen, afstemmen en financieel en organisatorisch ondersteunen van initiatieven 

van Wageningse burgers om activiteiten te ontplooien ten behoeve van vluchtelingen die 

in Wageningen zijn/worden ondergebracht. 

 

 Wageningen www.welkominwageningen.nl   

 Buddy to Buddy Wageningen gaat sociale isolatie tegen en vergroot sociale redzaamheid. Dit doen we in de vorm van een 

matchingsronde. Dit is een duurzaam traject van vier maanden waarin we de basis leggen voor een langdurig contact, verbinding 

of zelfs vriendschap. Tijdens het traject worden buddy’s op intensieve wijze gematcht, geïnformeerd en begeleid. Op die manier 

vergroten we de kansen op een goede verbinding. Het traject op gebaseerd op gelijkwaardigheid en laagdrempeligheid. 

14.000,00 
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Daarnaast is het traject opgedeeld in twee delen: enerzijds wordt de basis gelegd voor één-op-één contact tussen een buddykoppel 

en anderzijds wordt de mogelijkheid geboden om het netwerk te vergroten en het contact als groep te stimuleren. 

2020-0215 Positive Brothers  

 Stichting ShivA Doelstelling is mensen met hiv (weer) toegang te laten vinden tot hun eigen 

krachtbronnen om zo persoonlijke antwoorden te kunnen geven op hun geloofs- 

zingevings- en levensvragen.  

 

 Amsterdam www.shiva-positief.nl   

 

Sinds oktober 2019 is een geestelijk verzorger van de SVD in dienst getreden bij ShivA, nadat hij eerst jarenlang vrijwilliger is 

geweest bij ShivA. Doelstelling van het project is mannen met hiv/ aids die als migrant of vluchteling naar Nederland zijn 

gekomen, een kans te bieden op een leven waarin zij zich deel voelen van de samenleving en waarin zij vertrouwen hebben in de 

toekomst, voor zichzelf maar ook voor hun naasten. Essentieel is hierbij dat de mannen, dat zij ervaren dat God/Allah hen steunt 

bij het hebben van hiv waardoor hun zelfvertrouwen toeneemt. ShivA beoogt dat de mannen steeds meer uit hun isolement 

komen. Dat ieder mens kind is van God en daarom liefde, zorg en toewijding verdient, is daarbij ons uitgangspunt. Samen met de 

Bijbelse opdracht om aan gerechtigheid te werken. De resultaten van ShivA worden door de samenwerkingspartners zeer 

gewaardeerd Gesprekken tussen ShivA en het Oranjefonds enerzijds en VWS, RIVM, GGD Amsterdam, Farmaceuten en 

Verzekeraars anderzijds hebben deels al plaatsgevonden.  

10.000,00 

2020-0221 Herstel van Vitaliteit  

 Stichting Wielewaal Bijdragen aan het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kinderen en 

jongeren met een ernstige beperking. Daarnaast het ontlasten van ouders/verzorgers bij 

hun 24 uurs zorg in de periode van onze opvang en activiteiten 

 

 Hilversum www.wielewaal.nl   

 Het bieden van een extra en aangepast aanbod aan vakantiedagopvang, logeerweekenden en vakantiereizen voor kinderen, 

jongeren en (jong) volwassenen met een meervoudige beperking. De aanpassingen vloeien voort uit de COVID-19 richtlijnen en 

de ontstane hulpvraag van ouders/verzorgers en gedragsproblematiek n.a.v. de lock down periode.  

2.000,00 

2020-0222 Forensisch Medisch Onderzoek bij vermoede slachtoffers van marteling  

 Stichting iMMO iMMO draagt bij aan de bescherming van mensenrechten, door het uitvoeren van 

forensisch medisch onderzoeken van vermoede slachtoffers van marteling en inhumane 

behandeling, in bijzonder in het kader van de asielprocedure. 

 

 Diemen www.stichtingimmo.nl   

 

De IND kan een asielzoeker een forensisch medisch onderzoek (FMO) aanbieden maar dat gebeurt zelden. Asielzoekers kunnen 

dan een onafhankelijk FMO aanvragen bij iMMO. De artsen en psychologen van iMMO onderzoeken de lichamelijke en 

psychische klachten en bepalen in welke mate deze in relatie staan tot het verhaal over het ondergane geweld. iMMO wordt door 

de rechterlijke macht, als onafhankelijk deskundigen organisatie gekwalificeerd en zeer gewaardeerd. Niet erkende medische 

problematiek leidt tot vertraging of herhaling van procedures hetgeen extra gezondheidsschade en meer kosten betekent. 

15.000,00 
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Inmiddels is iMMO onder de hoede genomen door Vluchtelingenwerk Nederland om financiële continuïteit te waarborgen, 

zonder afbreuk te doen aan de onafhankelijkheidspositie van iMMO.  

2020-0227 Realisatie woonvorm ‘Grasboom Bunschoten’  

 Stichting Aunders Bunschoten Het realiseren van huisvesting in de gemeente Bunschoten van (jong)volwassen met 

autisme, alsmede het behartigen van de belangen van (jong)volwassen met autisme met 

name doch niet uitsluitend op het gebied van inkopen van zorg en huisvesting 

 

 Bunschoten-Spakenburg www.grasboombunschoten.nl   

 Wij gaan als ouders van kinderen met autisme en een normale intelligentie in Bunschoten-Spakenburg een eigen woonvorm voor 

hen realiseren. In het gebouw ‘De Schans’ aan de Weteringschans wordt de woonvorm gerealiseerd. Er komen 14 appartementen 

en een aantal gezamenlijke ruimten voor groepsactiviteiten. 

5.000,00 

2020-0229 Wooninitiatief Samast  

 Stichting Samast Het voorzien in de woonbehoefte- en verzorging van mensen met een (meervoudige) 

handicap.  Het bevorderen van het zelfstandig wonen van mensen 

 

 Nijmegen www.stichtingsamast.nl   

 Al jarenlang zijn wij bezig met de toekomst van onze kinderen met een beperking. Hoe ziet straks de toekomst van onze kinderen 

eruit als wij ouder worden? Wie zorgt dan voor hen? Waar wonen ze? Allemaal vragen die een rol spelen als het gaat om het 

ouder worden van onze kinderen. Om invulling te geven aan de toekomst van onze kinderen met een beperking hebben wij 

destijds met een aantal ouders, die dezelfde visie delen op het gebied van wonen en zorgverlening, Stichting Samast opgericht. 

Vanuit Stichting Samast gaan wij in Nijmegen een wooninitiatief realiseren voor onze kinderen met een (meervoudige) beperking. 

De locatie is er en de zorgverlener is zorgvuldig uitgekozen.  

5.000,00 

2020-0230 Nieuwkomers project  

 Stichting JobHulp Culemborg Ondersteuning Werkzoekenden  

 Culemborg www.jobhulp.org   

 

We willen op basis van de bevindingen vanuit de onderzoeksfase onze dienstverlening gaan aanscherpen/aanpassen om 

nieuwkomers beter te kunnen helpen. Eind 2020 willen we een nieuwe training hebben ontwikkeld voor nieuwe vrijwilligers 

specifiek voor deze doelgroep. Vervolgens gaan we een tiental pilotcases selecteren om de nieuwe werkwijze te toetsen, te 

evalueren en waar nodig nog verder aan te scherpen.  

10.000,00 

2020-0231 Samen vooruit met VoorUit 2020-2021  

 Stichting Studenten Voor Samenleving Het bevorderen van de maatschappelijke integratie van nieuwe Nederlanders, in de 

meest ruime zin van het woord. 

 

 Amsterdam www.vooruitproject.nl   
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Met VoorUit wil Stichting Studenten voor Samenleving de sociale cohesie in ontwikkelbuurten in Amsterdam vergroten door de 

participatie van bewoners te bevorderen. Bewoners organiseren samen met studenten van VU, de UvA, Hogescholen en ROC’s 

vraaggericht, verschillende maatschappelijk relevante activiteiten. Activiteiten zijn onder andere huiswerkbegeleiding, 

computerles, Nederlandse les, contactgezinnen (maatjesproject), culturele activiteiten. Jaarlijks worden er meer dan 500 

activiteiten georganiseerd, waarmee ongeveer 20.000 (hiervan is 75% tussen 0 - 18 jaar) bewoners per jaar worden bereikt. 

10.000,00 

2020-0232 Meer kansen voor jongeren: buitenschoolse heroriëntatie voor overvraagde en overbelaste jongeren.  

 Stichting LEF team De doelstelling is dat de jongeren na een individueel LEFtraject weten waar hun kracht 

ligt en gemotiveerd zijn om een passende opleiding te volgen of een (leer)werkplaats 

weten te vinden. 

 

 Maastricht www.lefteam.nl   

 Het LEFteam biedt een concrete, fysieke plek waar jongeren terecht kunnen en hun talent kunnen (her)ontdekken, zodat 

uitstroom naar onderwijs en/of werk weer in het verschiet ligt. De buitenschoolse heroriëntatie overvraagde en overbelaste 

jongeren is daar nieuw in. In de ketenaanpak die geformuleerd is vanuit scholen is men op zoek naar dit soort initiatieven die juist 

deze rol kunnen vervullen. Als er sprake is van verzuim op school is het juist prettig buiten de schoolse omgeving te zijn. 

12.500,00 

2020-0237 De Leuke School  

 Stichting Goed Bezig in Groningen Doel organisatie: de uitoefening van een leerwerkbedrijf, waarbinnen jongeren worden 

begeleid op weg naar een baan, stage of school. 

 

 Groningen www.stichtinggoedbezig.nl   

 

Voor jongeren in een kwetsbare positie kan het lastig zijn hun plek te vinden in de Nederlandse participatiemaatschappij. Om hen 

hierbij te ondersteunen en te begeleiden hebben we vanuit Stichting Goed Bezig in Groningen ‘De Leuke School’ opgericht: een 

nieuw soort onderwijs waar jongeren kunnen kiezen wat ze willen leren en dat vervolgens leren door te ‘doen’. Een ‘school’ waar 

jongeren die niet beschikken over een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt les krijgen in life skills, om zo uiteindelijk toch zo 

goed mogelijk op eigen benen te kunnen staan. Dit programma gaan we oprichten in samenwerking met De Zorgcoach. Zo 

creëren we een traject voor jongeren onder de 18 jaar waarbij we de life skills van De Leuke School combineren met jeugdzorg en 

het opdoen van werkervaring bij fietsenwinkel/-werkplaats Bikkels&Bikes. 

10.000,00 

2020-0240 Verbouwing en inrichting van de kinderkamers en gemeenschappelijke ontspanningsruimten  

 Stichting Vrienden van Gezinshuis De 

Grote Geer 

Ondersteuning aan Het Gezinshuis De Grote Geer in de ruimste zin van het woord  

 Houten www.degrotegeer.nl   

 De Grote Geer is van oorsprong boerderij uit de 15e eeuw en in de loop der tijd gerenoveerd en verbouwd. De Grote Geer wordt 

momenteel duurzaam gerenoveerd en verbouwd tot een geschikt gezinshuis. De wens is om in het najaar van 2020 te starten met 

het project verbouwen en inrichten van de kinderkamers en gemeenschappelijke ontspanningsruimten. Ook is het de bedoeling 

dat De Grote Geer in de toekomst weer een buurtfunctie krijgt. De ambitie is om begin 2021 het Gezinshuis De Grote Geer te 

openen. 

5.000,00 
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2020-0242 Bloei & Groei - - Kwaliteit, professionalisering en duurzame zelfredzaamheid -  

 St. Creating Edges Het veerkrachtiger maken van vrouwen en het bevorderen van bewustzijn over de 

positie van vrouwen, zowel op lokaal als internationaal niveau 

 

 Amsterdam www.bloeiengroei.org   

 

Het tuintraject is de basis van Bloei & Groei en is de plek waar vrouwen tot bloei kunnen komen. Hier komen vrouwen samen om 

te aarden, een moment voor zichzelf te hebben en tot elkaar te komen. Het tuinieren gebeurt van april tot en met oktober op vaste 

momenten in de week onder leiding van een tuincoach en een bloeicoach. Deze coaches begeleiden de deelneemsters zowel op 

tuinier- als persoonlijk vlak. Onderdeel van het Tuintraject zijn laagdrempelige ‘groene’ workshops over tuinieren en ecologie. De 

veranderingen die wij met onze aanpak teweeg willen brengen zijn een duurzame benadering van welzijn, (geestelijke) 

gezondheid en genezing, fysieke en ecologische duurzaamheid door het verbouwen van voedsel, sociale duurzaamheid door 

gemeenschappelijke interactie. 

15.000,00 

2020-0243 Stichting Ons Plan  

 Stichting Ons Plan Woonvorm 14 Verstandelijke beperkte jongeren  

 Waalwijk www.onsplanwaalwijk.nl   

 Wij ouders richtten Stichting Ons Plan op en kiezen voor een ouderinitiatief ontwikkelt een woonvoorziening voor 14 

jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Naast individuele zelfstandigheid, zijn onderlinge betrokkenheid en 

maatschappelijke integratie belangrijke uitgangspunten. We realiseren een woonomgeving met professionele zorg en begeleiding 

gedurende 24 uur per dag. Buurthuis de Amstel in Waalwijk zal worden omgebouwd tot een kleinschalig woon- en zorgcomplex.  

5.000,00 

2020-0246 Samenleven en samen beleven - Investeringen voor De Vactory  

 Stichting de Stelp De stichting stelt zich tot doel het bevorderen van welzijn en sociale cohesie van jongeren 

en mensen voor wie ondersteuning wenselijk is op het gebied van sociale en 

maatschappelijke participatie. 

 

 Franeker www.stichtingdestelp.nl   

 

Steeds meer jongeren hebben moeite om aansluiting te vinden bij de huidige maatschappij. Door ons worden ze gestimuleerd om 

zelf initiatieven te ontplooien, met als doel om vanuit hun eigen motivatie en beweegredenen zich uit deze situatie te 

‘ontworstelen’. En daarbij is De Vactory een laagdrempelige ontmoetingsplek voor (kwetsbare) ouderen. Een plek waar de 

ouderen elkaar ontmoeten met als doel het verhogen van de participatie en het sociaal welbevinden en daarmee hun positieve 

gezondheid. Wij willen een veilige plek voor deze mensen creëren. Om dit voor elkaar te krijgen is het noodzakelijk om nieuwe 

materialen aan te schaffen.  

5.000,00 

2020-0248 Activiteiten ROS 2021  

 Rotterdams Ongedocumenteerden 

Steunpunt 

Bieden van hulpverlening aan en belangenbehartiging voor migranten zonder 

verblijfspapieren, door middel van:  - acute noodopvang van de meest kwetsbaren en/of 

tijdelijke bijdragen geven om in de eerste levensbehoeften te voorzien. 

 

 Rotterdam www.stichtingros.nl   
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 Naast de noodopvang (die betaald wordt door de gemeente Rotterdam ihkv de LVV) bieden we activiteiten als de taalschool, de 

spreekuren, inloopmiddagen met empowerment activiteiten, deskundigheidsbevordering en beleidsbeïnvloeding. 

10.000,00 

2020-0249 Van dagbesteding naar erkende beroepsvaardigheid (2e jaar project 2019 1099)  

 Steunpunt Zorg & Onderwijs Fryslân Het Steunpunt beoogt dat er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die niet in 

staat zijn om naar school te gaan, voldoende kwalitatieve programma's beschikbaar 

komen. 

 

 Leeuwarden www.steunpuntzorgenonderwijs.frl   

 Binnen dit project gaan we het perspectief van jongeren die binnen zorglocaties verblijven aanzienlijk verbeteren. We gaan zorgen 

dat de kinderen en jongeren op de locaties ontwikkelingsgerichte programma's kunnen gaan volgen. Ze gaan aan 

beroepsvaardigheden werken en waar nodig hun taalvaardigheid of rekenvaardigheid vergroten. Deze programma's worden 

afgesloten met landelijk, door de branche erkende (beroeps)certificaten. Het project is bedoeld om werkwijzen, instrumenten te 

ontwikkelen die na afronding van het project voor meer cliënten beschikbaar komen. Partners vanuit de zorgsector, bedrijfsleven 

en het onderwijs maken dit samen mogelijk. 

10.000,00 

2020-0257 De Grote Oversteek  

 Stichting Weekend Academie   

 Amsterdam    

 

Het programma van de Grote Oversteek richt zich op de periode voor, tijdens en na de overstap van primair naar voortgezet 

onderwijs. Het Grote Oversteek programma bestaat uit drie programmaonderdelen.  

1. Grote Oversteek programma voor kinderen (bijeenkomsten op de PO en later VO-school): In de projectperiode krijgen kinderen 

wekelijks, met uitzondering van schoolvakanties en feestdagen, een twee uur durend programma aangeboden waarbij ze aan de 

hand van verschillende workshops aan de slag gaan met thema’s die spelen rondom de overstap van PO naar VO. 2. Ouder- en 

Kind Bijeenkomsten: Gedurende de looptijd van het programma organiseren we zes ontmoetingen voor ouders en kinderen 

samen. Dit zijn interactieve en creatieve groepsbijeenkomsten waar kinderen en ouders met elkaar in gesprek gaan. Bovendien 

helpen ouders elkaar met hun ervaringen en tips.3. Coaching aan huis: Gedurende het projectjaar komt een coach tenminste 

driemaal bij het gezin thuis (vaker als daar behoefte toe is) 

10.000,00 

2020-0260 Inrichten van De Wilgenhoeve voor zeven jongvolwassenen met een beperking  

 Stichting Wilgenhoeve De stichting heeft als doel: de voorwaarden scheppen voor- en het duurzaam bevorderen 

van een goede woonomgeving en goede zorg ten behoeve van bewoners op 

Wilgenhoeve. 

 

 Scherpenzeel www.wilgenhoevewonen.nl   

 De Wilgenhoeve wordt gebouwd te Scherpenzeel (Gelderland) en bevindt zich in een natuurlijke omgeving in het buitengebied 

van Scherpenzeel. De woning bestaat uit acht appartementen en verschillende gemeenschappelijke ruimten. Naast de zeven 

bewoners, zal een echtpaar haar intrek nemen. Dit echtpaar zorgt samen met de bewoners en twee andere medewerkers voor het 

5.000,00 



  

 

 

Tweede halfjaaroverzicht 2020 
 

  

   

    

    

    

  

Pagina 18 van 19 
 

24-02-2021 
 

 

    

dagelijkse reilen en zeilen. De gemeenschappelijke ruimten zijn de gedeelde woonkamer, keuken, snoezelruimte en tuin waar de 

bewoners elkaar kunnen ontmoeten en optrekken. 

2020-0271 V-Power  (2019 1181)  

 Goud van Noord Wij gaan voor een Rotterdam waarin mensen die ‘kansarm’ genoemd worden de 

mogelijkheid krijgen hun talenten in te zetten voor de samenleving en zich te ontplooien. 

 

 Rotterdam www.goudvannoord.nl   

 

Om te werken aan vertrouwen en plezier zal de wekelijkse vrouweninloop de basis vormen onder V-Power. De gezinswerker zal 

aanwezig zijn samen met een aantal vrijwilligers. Er is oppas voor de kinderen zodat de moeders even hun handen vrij hebben. 

Voor wie meer wil is er in de tweede helft van de ochtend een coachingstraject. Empowerment is het sleutelwoord. Alle 

activiteiten zijn gericht op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positieve mindset. Het ontdekken van hun intrinsieke 

motivatie, hun talenten en manieren om deze in te zetten.  

7.000,00 

2020-0272 Mensen onder elkaar  

 De Regenboog Groep De Regenboog stimuleert de ontwikkeling van mensen in (sociale) armoede, zodat zij 

actief kunnen deelnemen aan de maatschappij 

 

 Amsterdam www.deregenboog.org   

 

Van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021 willen we minimaal 60 ongedocumenteerden die in Amsterdam verblijven hulp bieden 

middels een vrijwilliger die eens per week of eens per twee weken afspreekt. We werken samen met een zorgorganisatie die 

vanuit de gemeente Amsterdam de opdracht heeft om ongedocumenteerden 24-uurs opvang te bieden op zo’n tien locaties in de 

stad. De begeleiding is vooral gericht op zelfstandig wonen in de buurt. Het ontbreekt hen aan een luisterend oor, iemand die 

meegaat naar de dokter, of helpt bij het begrijpen van formulieren en brieven. Een vrijwilliger vanuit De Regenboog Groep kan 

daar in voorzien. Vrijwilligers krijgen een basistraining vrijwilligerswerk en een interne training waarbij ze inzicht krijgen in de 

situatie van de ongedocumenteerde. Ook zijn er iedere zes weken intervisies. Vrijwilligers kunnen voor advies over hun maatje 

altijd met de coördinator bellen, mailen of appen. 

14.000,00 

     

Onderzoek gericht op praktijktoepassing    

2020-0169 Blog Franciscaanse Spiritualiteit  

 Stichting Franciscaans Studiecentrum Wetenschappelijk onderzoek van en onderwijs in de spiritualiteit van Franciscus en Clara 

en hun erfgenamen met bijzondere aandacht voor de Nederlanden; het bevorderen van 

het onderzoek en het onderwijs in de franciscaanse spiritualiteit in al haar aspecten. 

 

 Utrecht www.franciscaans-studiecentrum.nl   

 

Vanuit de gedachte dat de franciscaanse benadering de samenleving antwoorden kan bieden op bestaande én nieuwe 

vraagstukken, richt het FSC zich op het verder uitbouwen van een structureel netwerk door middel van een centrale plek, een 

franciscaanse blog, waarin verschillende publieksgroepen met de essentiële onderdelen van de spiritualiteit van Franciscus en 

25.000,00 
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Clara van Assisi in dialoog worden gebracht. Deze sluit aan bij onze inzet voor een brede franciscaanse kenniskring en een 

dynamische franciscaanse leergemeenschap. Reeds door ons in het leven geroepen is een internationale franciscaanse blog, die om 

financiële redenen slechts Engelse en anderstalige bijdragen verzamelt. De huidige subsidieaanvraag wil deze blog relevant 

maken voor onze Nederlandse achterban en voor het grotere Nederlandse publiek van professionals en gemeenschappen van 

praktijkwerkers en religieuzen, die moeten kunnen profiteren van de hele franciscaanse traditie en inspiratie. Dit vraagt 

arbeidsuren/vertaalkosten. 

2020-0201 Maaltijden als opmaat voor zorg. Van noodhulp naar duurzame praktijk  

 Protestantse Theologische Universiteit Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek  

 Amsterdam www.pthu.nl   

 Het project betreft actieonderzoek van wetenschappers in samenwerking met migrantenkerken, zorgorganisaties en diaconale 

vrijwilligers naar de noodhulp die in Amsterdam Zuidoost aan kwetsbare mensen met een migratie-achtergrond wordt verleend 

in de vorm van gratis maaltijdvoorziening. Output is o.a. een onderzoeksrapport dat de noodzakelijkheid en risico's van 

noodhulp in kaart brengt, en zo mogelijk een documentaire uit te zenden door NPO. 

8.000,00 

2020-0278 WI- TBI - 11e jaar  

 Titus Brandsma Instituut Wetenschappelijk Instituut  

 Nijmegen www.titusbrandsmainstituut.nl   

 

Het Titus Brandsma Instituut doet wetenschappelijk onderzoek naar joodse en christelijke mystiek en spiritualiteit. Als 

academisch expertisecentrum zet het instituut ook sterk in op onderwijs- en vormingsinitiatieven voor een breed geïnteresseerd 

publiek en maatschappelijk benutten van kennis. 

50.000,00 

   
 

 


