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HAËLLA 2020
VOORWOORD
Het jaar 2020 was voor iedereen een jaar van ‘anders’. Het was een jaar van zoeken naar
manieren van omgaan met alle veranderingen waar iedereen mee te maken kreeg, thuis,
op het werk en daarbuiten. Ook voor de medewerkers van de Haëlla Stichting betekende
het veelal thuis werken, online vergaderen en minder directe contacten met aanvragers en
partners. Een groot verlies was het overlijden van Pam Piekema, die zoveel betekend heeft
voor het werk van Haëlla. Vreudgdevol was de komst van Najah, die als office manager het
team van Haëlla is komen versterken. Aan hen beiden wordt in dit jaarverslag aandacht
gegeven.
Het was een jaar met grote implicaties op economisch vlak in ons land. Mensen zagen
wat ze in hun bedrijf hadden opgebouwd verdampen, anderen verloren hun baan, soms
zonder enige vorm van sociale zekerheid. Met als gevolg dat de armoede in Nederland zo
veel toenam, dat op verschillende plaatsen grote voedselprojecten werden opgezet. Ook op
sociaal en emotioneel terrein waren de gevolgen groot. Het (noodgedwongen) isolement
leidde tot vergroting van eenzaamheid en psychische klachten bij velen. En tegelijk
ontstonden overal kleine nieuwe projecten waarin mensen iets wilden ondernemen om
anderen (en daarmee ook zichzelf) te helpen door deze periode heen te komen. Al snel
besloot Haëlla volop in te zetten op het ondersteunen van deze initiatieven en vond talloze
andere fondsen bereid om hierin samen op te trekken: het platform Kleinecoronahulp was
geboren. Zo werd 2020 voor Haëlla niet alleen een jaar van nieuwe uitdagingen, maar ook
van nieuwe samenwerkingen.
Voor die flexibiliteit en betrokkenheid komt grote dank toe aan allen die zich zo hebben
ingespannen om van 2020 een jaar te maken waarin niet alleen verdriet, wanhoop en
verlies, maar ook vreugde, hoop en perspectief een plek kregen: aanvragers, betrokken
besturen van aangesloten stichtingen en schenkers; zij die met ons meedenken en ons
adviseren, de medewerkers van Haëlla zelf, en niet in de laatste plaats onze stichters, de
familie Dake, zonder wie de Haëlla Stichting er niet zou zijn.
August den Hollander

Voorzitter Haëlla Stichting

Mevrouw Dake

3

HAËLLA 2020
NIEUWE UITDAGINGEN
IN EEN VERANDERENDE WERELD
Het komt mij voor dat we moeten durven mondiaal te
denken, ook als wij menen dat het bereiken van het doel dat
wij stellen een of meer eeuwen tijd kan kosten.
Dit schreven de oprichters van de Haëlla Stichting, de heer en mevrouw Dake, op 14 februari
1975. Een visioen van kathedraalbouwers. Hiermee was de familie Dake hun tijd, en misschien
ook wel de onze, ver vooruit.
Geïnspireerd door hun geloof en overtuigd van het belang van het streven naar een nieuwe
economische orde, naar oecumene, duurzaamheid en wereldvrede besloten meneer en
mevrouw Dake met de opbrengst van de verkoop van hun bedrijf, de Cemsto, mensen met
inspirerende nieuwe ideeën in staat te stellen hun hartverwarmende kiemen van initiatieven
te realiseren. Mogelijk zouden die kunnen uitgroeien tot verandering op grote schaal. Dat
is nog steeds waar Haëlla voor staat.
In 2020 kwam de wereld piepend en krakend tot stilstand. In het begin van de coronacrisis
kwamen er bij Haëlla minder ‘gewone’ projectaanvragen binnen, maar des te meer vragen
om hulp uit de hele wereld om de coronacrisis het hoofd te bieden. We zijn flexibel omgegaan met vragen om uitstel en veranderingen die noodzakelijk waren om activiteiten toch
door te kunnen laten gaan.
In maart, daags na de eerste persconferentie in maart, startten we met Kleinecoronahulp,
een platform van fondsen dat zich richt op voedselnoden, eenzaamheid en armoede in de
coronacrisis. Wat begon als een klein initiatief is inmiddels uitgegroeid tot een platform met
bijdragen van 35 fondsen. Daaruit werden meer dan 230 projecten gefinancierd. Daarnaast
heeft het geleid tot een spin-off in de vorm van een omvangrijk voedselproject, uitgevoerd
door Human Aid Now in Amsterdam, waarmee 10.000 ongedocumenteerden van voedsel
werden voorzien (zie verder pagina 12).
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Het platform Wijdoenmee.nu, dat drijft op de vreugde van ontmoetingen tussen Nederlanders en nieuwkomers, kwam bijna stil te liggen en daagde daarmee uit tot innovatie.
Wat onveranderd bleef, maar des te meer aan het licht kwam, was de ongelofelijke daadkracht,
moed en passie van duizenden mensen die zich in willen zetten voor een ander, voor een
duurzame wereld, voor een wereld gebaseerd op waarden van vrede en rechtvaardigheid.
Kortom, voor een samenleving waar voor iedereen plaats is en een menswaardig bestaan
mogelijk is. We zijn onder de indruk van het doorzettingsvermogen en het aanpassingsvermogen van al onze partners.
De mensen achter de aanvragen zijn het levende bewijs dat de droom van de familie Dake
onverminderd overeind staat in de hoofden en harten van heel veel mensen. Het haalt
nauwelijks de kranten, maar er is een grote warme onderstroom die onze samenleving
leefbaar houdt. Die onderstroom uit zich in zowel het kleinste project van kaarten sturen
naar mensen die lijden onder eenzaamheid, als in een voedselproject voor 10.000 mensen
in Amsterdam en in het aandacht vragen voor veilig opgroeien en het voorkomen van
kindertrauma door een groot project van fondsen samen. Het uit zich in de mevrouw die ons
belt en haar verdriet deelt over de eenzaamheid die ze tegenkomt, in de hartverscheurende
mail over honger in grote steden in Nederland en in een enthousiast filmpje van mensen die
meezingen met muziek in de tuin van hun verzorgingshuis. Maar het uit zich ook wereldwijd,
wanneer mensen zich inzetten om de coronacrisis het hoofd te bieden, mensenrechten te
verdedigen en opkomen voor de vele vluchtelingen aan de randen van Europa.
Het blijft bijzonder dat, dankzij een familie die in denken en handelen een voorloper was, de
Haëlla Stichting dit tot op de dag van vandaag kan blijven doen. Deze familie begon ooit met
een plan, gedreven door geloof. Door de jaren leidde dit tot verbindingen tussen fondsen
en initiatieven, allemaal gericht op dat ene doel: mensen laten weten dat ze niet in de steek
gelaten worden in hun strijd om vrede en recht. Zo houden we samen de samenleving leefbaar.
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KANTOOR
Voor het bureau van Haëlla was dit een jaar van veranderingen. Niet alleen omdat iedereen
sinds maart thuis werkt, maar ook omdat we afscheid namen en welkom heetten.

We herinneren en gedenken
Pam Piekema
Sommige mensen zijn te kort bij ons, maar maken een onuitwisbare indruk.
Pam Piekema was zo iemand.
Met veel verdriet namen we op 21 januari 2020 kennis van het overlijden onze lieve, betrokken,
creatieve, kleurrijke Pam Piekema. Ze was net 54 geworden. Pam was een ras-Haëlla. Ze
heeft vele jaren voor de Haëlla Stichting gewerkt. Ze was de spil van de jubileumfeesten
en nauw betrokken bij de opzet van Wijdoenmee.nu. Ze behandelde projectaanvragen met
liefde, precisie, aandacht en betrokkenheid. Het is onvoorstelbaar dat ze er niet meer is en
we haar lach niet meer zullen horen.
De Haëlla Stichting besloot om haar te gedenken met een fonds waaruit we vier projecten
per jaar financieren op het snijvlak van sociale betrokkenheid en kunst, geheel in de geest
van Pam. Dit gebeurt in nauw overleg met de dochters van Pam en haar echtgenoot.

Zij was een prachtig mens en wij missen haar.
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We verwelkomen Najah
Een lang gekoesterde wens kwam uit: dit jaar konden wij een officemanager benoemen.
Dit was ook het moment waarop we een begin maakten met het uitvoeren van een diversiteitsbeleid. Begin 2020 startte de sollicitatieprocedure, waarvoor we nadrukkelijk
nieuwkomers en mensen met een migratie-achtergrond uitnodigden te solliciteren. Die
reageerden volop en er werden prachtige gesprekken gevoerd. Een van hen stak er met
kop en schouders bovenuit: Najah al Kafri, geboren in Syrië. In het kader op deze pagina
stelt zij zich voor. Ze begon op 1 maart en een week later moest ze door de coronacrisis al
vanuit huis gaan werken. Ondanks alle uitdagingen die dat met zich meebracht voor het
inwerken en kennismaken heeft Najah ons vanaf het begin ontzettend goed ondersteund.

Mijn naam is Najah. Ik ben geboren en getogen in Damascus in Syrië en ik heb daar
Engelse literatuur gestudeerd. Ik heb daar 12 jaar bij een handelsbedrijf gewerkt als
financieel-administratief medewerkster. In 2014 ben ik naar Nederland gekomen,
samen met mijn zoon, vanwege de oorlog in Syrië. De reis naar Nederland was
heftig, vooral met een jong kind van 11 jaar. We staken ’s nachts te voet de grens
van Syrië naar Turkije over. Het duurde ongeveer zes uur en uiteindelijk werden we
gepakt door de Turkse politie. We verbleven een dag in de gevangenis en werden
toen vrijgelaten. De tweede stap was naar Griekenland met een klein vissersboot. We
zaten met ongeveer 30 personen in een klein ruimte. De zee was erg wild en regenachtig. We waren tien uur op zee, totdat we op een Grieks eiland aankwamen, waar
we ook werden gearresteerd. We bleven in een klein kamp, na een week werden we
vrijgelaten. De laatste stap was met een vrachtwagen naar Nederland. Mijn zoon en
ik zaten vier dagen in die gesloten vrachtwagen. Wij hadden alleen maar een paar
dadels te eten en een klein beetje water. Uiteindelijk vertelde de vrachtwagenchauffeur ons dat we in Nederland waren aangekomen. Het was heftig, maar ik had het
geluk om veilig aan te komen. Een nieuw leven opbouwen in Nederland en de taal
leren waren voor mij een grote uitdaging. Maar door vrijwilligerswerk te doen en bij
te dragen aan de Nederlandse samenleving heb ik veel obstakels overwonnen.
In 2018 begon ik met mijn eerste betaalde baan hier in Nederland, tot eind 2019.
Het jaar 2020 was een raar en zwaar jaar, maar tegelijkertijd was het ook een heel
bijzonder jaar.
Ik was heel blij om voor de Haëlla Stichting aan de slag
te gaan. Wegens de uitbraak van het coronavirus in de
inwerkperiode moest ik thuiswerken. Met de hulp van
lieve collega’s en dankzij de leerzame en vriendelijke
werksfeer, kon ik veel moeilijkheden overwinnen. Ik
ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om bij
Haëlla te werken en daar mijn ervaringen hier in
Nederland kon uitbreiden.
Wat nog mooi is om te weten: toevallig is een van de
betekenissen van Haëlla in het Arabisch een groot en
mooi ding.
Bedankt Haëlla voor alles.
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De sollicitatieprocedure liet ons zien hoe moeilijk het is voor mensen met een niet-Nederlandse achtergrond om aan een baan te komen. Elise Kant, directeur van de stichting, schreef
hierover een column op sociale media. Deze column leidde niet alleen tot veel aandacht
voor dit thema, maar ook tot concrete uitnodigingen aan de overige sollicitanten om bij
andere organisaties te solliciteren. (De column vindt u achter in jaarverslag op pagina 34).
In de eigen organisatie willen we ook op andere manieren handen en voeten geven aan
een rechtvaardige samenleving en diversiteit. Daarom werken we samen met de stichting When the Eagle Learns to Fly, een organisatie die zich inzet voor mensen die het om
diverse redenen moeilijk hebben om hun plek in de samenleving te vinden, bijvoorbeeld
door een detentieachtergrond, verslaving of door langdurige afstand tot de arbeidsmarkt.
Zij verzorgen voor ons o.a. de schoonmaak van het pand. Daarnaast werken we voor de
website en sociale media van Wijdoenmee.nu samen met de Young Digitals: een initiatief
om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt digitaal op te leiden op het terrein van
marketing en communicatie.

We werken thuis
Na de persconferentie veranderde er veel. Vanaf dat moment werkte iedereen thuis. Gelukkig
was in december 2019 alle software al up-to-date gebracht, waardoor de plotselinge overgang naar volledig thuiswerken soepel verliep, ook technisch. Het was in eerste instantie
heel vreemd om niet meer samen te zijn. Gelukkig vonden we manieren om elkaar vast te
houden, door wekelijks bij te praten, makkelijk te bellen en te whatsappen, verjaardagen
per zoom te vieren en, op die momenten dat het mocht, ook twee keer met elkaar te lunchen.
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Record aantal aanvragen

Alle aanvragen

1021

Alle schenkingen

555

Aanvragen Haella

626

Schenkingen Haella

285

Aanvragen KleineCoronahulp

324

Schenkingen KleineCoronaHulp

231

Schenkingen WIJDOENMEE.NU

39

Aanvragen Wijdoenmee

71

Op het bureau van de Haëlla Stichting zijn in 2020 in totaal 1021 aanvragen binnengekomen,
waarvan 626 voor Haëlla, 324 voor KleineCoronaHulp en 71 voor het platform WIJDOENMEE.
NU. Van deze verzoeken hebben 555 projecten een schenking gekregen, waarvan 285 via
de Haëlla Stichting, 231 via KleineCoronaHulp en 39 via WIJDOENMEE.NU.
In 2020 heeft de Haëlla Stichting een bedrag van € 1.020.249 aan schenkingen uitgegeven (t.o.v. € 792.031 in 2019), dit is exclusief de schenkingen vanuit KleineCoronaHulp
(€ 345.220) en vanuit WIJDOENMEE.NU (€ 68.587). Projecten die (deels) zijn vrijgevallen
in 2020 worden van deze bedragen afgetrokken, wat leidt tot een netto schenkingsbedrag
van € 990.912 voor reguliere projecten, € 338.958 voor projecten van KleineCoronaHulp en
€ 62.682 voor projecten via WIJDOENMEE.NU. Er was in 2020 vaak vrijval doordat projecten
wegens coronamaatregelen niet door konden gaan.
Het gemiddelde toegekende bedrag per aanvrager in 2020 bedroeg € 3.580 over de reguliere
projecten (tegenover € 2.880 in 2019); bij WIJDOENMEE.NU was de gemiddelde bijdrage
€ 1.759 (tegenover € 1.335 in 2019) en bij KleineCoronaHulp was € 1.494 het gemiddelde
giftbedrag.
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Verkorte balans
Activa 2020

Bedragen in € 1.000

Bedrijfsinventaris 

20

Passiva

Bedragen in € 1.000

Eigen vermogen: Vermogen Haëlla Stichting

292

Kortlopende vorderingen 

196

Bestemmingsfonds WIJDOENMEE.NU

135

Liquide middelen 

857

Bestemmingsfonds KleineCoronaHulp

156

Overige bestemmingsfondsen

Totaal activa 

1.073

(Beheerd vermogen Derden )

345

Nog uit te keren schenkingen 

124

Overige kortlopende schulden 

21

Totaal passiva 

1.073

Verkorte staat van baten en lasten
Baten

Bedragen in € 1.000

Lasten

Bedragen in € 1.000

Bijdrage van Stichtingen en particulieren Regulier  1.425

Schenkingen aan projecten Regulier

Bijdrage van Stichtingen en

Schenkingen WIJDOENMEE.NU projecten

63

Schenkingen KleineCoronaHulp projecten

339

particulieren voor WIJDOENMEE.NU

30

Bijdrage van Stichtingen en particulieren
voor KleineCoronaHulp
Overige baten

497
0

Netto kosten Platform WIJDOENMEE.NU 

19

Netto kosten Platform KleineCoronaHulp

2

Personeelskosten268
Overige (kantoor)kosten 

Totaal baten 

1.952

991

Totaal lasten 

De Haëlla Stichting berekent geen kosten aan WijDoenMee en Kleine Coronahulp
voor de inzet van mensen en middelen. Daardoor kunnen de ontvangen schenkingen
maximaal ten goede komen aan de doelstelling.
Over de totaliteit van inkomsten en uitgaven is er een positief eindresultaat van
€ 202.503. Daarvan is € 36.166 toegevoegd aan de bestemmingsfondsen, en € 166.337
aan de algemene reserve.

Grondslag van waarderingen
Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in het bijzonder Richtlijn
RJ 640 voor organisaties zonder winststreven. Deze balans betreft een verkort
overzicht. De volledige jaarrekening is gecontroleerd en goedgekeurd door Maas
Accountants. Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw
beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Haëlla Stichting per
31 december 2020 en van het resultaat over 2020.
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KLEINECORONAHULP
Zo snel als de coronacrisis uitbrak, zo snel volgde ook de reactie. Overal kwamen mensen
in actie om de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden. Initiatieven werden opgezet, uitgebreid en aangepast, om zoveel mogelijk mensen die in nood waren gekomen te
helpen. Een overstelpende hoeveelheid energie en dadendrang kwam los. Voor de Haëlla
Stichting was het binnen een paar dagen na de persconferentie duidelijk dat er heel veel
kleine initiatieven ontstonden die dringend behoefte hadden aan bescheiden financiering.
Daarop werd het plan om het platform Kleinecoronahulp op te zetten geboren. Overleg
met Fonds 1818 leidde in zeer korte tijd tot de realisatie van dit platform. Een mail aan het
Landelijk Fondsen Overleg met de vraag: ‘Wie doet er mee?’ had als resultaat dat binnen
twee weken tien fondsen aanhaakten. In de maanden daarna liep dit op tot 35 fondsen en
een toezegging van een totaalbedrag van bijna 570.000 euro eind 2020. Op het moment
van verschijnen van dit jaarverslag hebben meer dan 230 projecten financiering gekregen.
Kleinecoronahulp is een prachtig voorbeeld hoe fondsen en initiatieven hun inzet en
vrijheid benutten om dat te doen wat nodig is. Klein en flexibel en tegelijk groots en
belangrijk voor zo velen. Het werd een vliegwiel voor heel veel energie en resultaat. Van
‘Crew against Corona’ in Den Bosch, dat begon met een paar vrijwilligers en uitgroeide tot
een coördinerend platform, tot de vele voedselprojecten. Van activiteiten voor eenzame
mensen, tot hulp voor mensen die overal buiten de boot bleken te vallen en meer in de
problemen kwamen naarmate de crisis langer duurde. Van muziek in verzorgingstehuizen tot spatschermen voor duofietsen. Allemaal initiatieven met een menselijke maat.
Allemaal in gang gezet door mensen die zich inzetten voor een ander en dat heel gewoon
vinden. Allemaal vrije vogels die elkaar vinden in een wereld die op zijn kop staat.
In de loop van de zomer werd steeds duidelijker dat de gevolgen van de coronacrisis
groter zouden zijn dan gehoopt. Vooral de
vraag om voedselhulp groeide. Daarom
besloten we om webinars te organiseren
voor overleg en afstemming met initiatiefnemers van voedselprojecten. Dit werd door
de initiatieven zeer gewaardeerd en leidde
tot nauwere samenwerking (“Ik heb nog
een pallet voedsel over, kom maar halen”).
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Uit dit overleg bleek dat er een groeiende groep mensen was die niet meer rond kon komen.
Ongedocumenteerden en arbeidsmigranten, maar ook gezinnen die net boven de voedselbanknorm leefden. De initiatieven bleken ook veel mensen te bereiken die voorheen
niet in beeld waren. Mensen die hun inkomen waren kwijtgeraakt en na enkele maanden
geen reserve meer hadden om huur en boodschappen te betalen.
In vervolg op die conclusies werd met een aantal fondsen (Kleinecoronahulp/Haëlla
Stichting, RCOAK, Fonds 1818, Fundatie van den Santheuvel Sobbe en het Kansfonds),
de Voedselbanken, het Rode Kruis en SUNN een onderzoek uitgevoerd onder deze voedselprojecten. Dit onderzoek leidde tot:
•

aangescherpte afstemming van criteria voor voedselprojecten

•

samenwerking met het Rode Kruis, Voedselbanken, gemeenten en initiatieven op
lokaal niveau.

Op grond van de resultaten van het onderzoek werd op initiatief van Haella de grootste
spin-off van Kleinecoronahulp geboren: een gezamenlijk voedselproject voor Amsterdam, met centrale inkoop van voedsel. Inmiddels is dit een project van een miljoen euro,
gefinancierd door Haëlla, het RCOAK, het Kansfonds, het Oranje Fonds en andere fondsen, uitgevoerd door Human Aid Now (HAN). Dit project heeft ertoe geleid dat er directe
afstemming is tussen de fondsen, de gemeente Amsterdam en het Rode Kruis en dat er
in ieder geval tot 10.000 mensen uit de groep ongedocumenteerden en mensen die net
buiten de criteria van de voedselbank vallen, door HAN worden bereikt.
Een plannetje, geboren aan de keukentafel, leidde zo tot verbindingen tussen fondsen en
initiatieven, allemaal gericht op dat ene doel: mensen laten weten dat ze niet in de steek
gelaten worden, zelfs niet in coronatijd.
Voor meer informatie over Kleinecoronahulp zie de tussenrapportage:

www.kleinecoronahulp.nl
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Corona voedselhulp
Haëlla is voor mij geen onbekend fonds. Al jaren kijk ik met bewondering naar dit
fonds met een relatief bescheiden omvang, maar met een impact waar menig groter
fonds jaloers op kan zijn. Ook de wijze waarop Elise Kant Kleinecoronahulp groot
heeft gemaakt is een prestatie van formaat.
Tot voor kort was mijn waardering vooral waardering op afstand. Stichting RCOAK
en Haëlla werkten niet concreet samen in een gezamenlijk project. Daar is dit jaar
verandering in gekomen. En hoe! In een megagroot project: de corona-voedselhulp
van Human Aid Now voor ongedocumenteerden en mensen die niet in aanmerking
komen voor hulp van de voedselbank. Die samenwerking is een feest! We schakelen
snel: korte lijntjes en allebei 24/7 beschikbaar. Dat was soms ook nodig, want wat
kwam er veel op ons af. Maar hoe hectisch en intensief ook, wat een plezier beleefden
en beleven wij aan onze samenwerking.
De nood is heel groot en dat is verschrikkelijk. Ruim 10.000 mensen die in hun
bestaanszekerheid worden bedreigd. Maar de voldoening is groot dat we samen met
Human Aid Now in minder dan twee weken een infrastructuur hebben opgebouwd
om deze 10.000 mensen van voedsel te voorzien. En de voldoening dat ons initiatief de
ogen heeft geopend van het gemeentebestuur van Amsterdam voor de grote noden en
de ellendige omstandigheden van een deel van haar bewoners, legaal of sans papiers,
is ook groot.
Ik ben dankbaar dat we als fondsen gezamenlijk zoveel mensen kunnen helpen. Dankbaar ook voor de samenwerking met Human Aid Now, zonder wie we dit niet van de
grond hadden kunnen krijgen. Ook ben ik heel dankbaar voor de vlekkeloze en altijd
inspirerende samenwerking met Haëlla.
Frieda de Pater, Directeur Stichting RCOAK
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Voorbeelden projecten Kleinecoronahulp

Stichting Here to Support
Telefoons voor Straatsignalering
Here to support zet zich onder andere in voor straatsignalering van daklozen en ongedocumenteerden. In de coronacrisis moest dat door de beperkingen anders vormgegeven worden. De bijdrage was voor telefoons voor
de opvanglocaties, zodat onderling contact mogelijk bleef, en voor de
kosten van openbaar vervoer van en naar de locaties.

www.heretosupport.nl

Plaats de Wereld
Solidariteitsacties en creatieve ontmoetingen
Plaats De Wereld (Vries, Noord-Drenthe) is een educatief activiteitencentrum dat zich inzet voor een leven dicht bij de natuur en steun voor een
veelkleurige wereld. Nu de activiteiten stilliggen merkt men dat bezoekers
die in de regel aan activiteiten deelnemen, last hebben van eenzaamheid,
angst en psychische klachten. Het centrum werd via een cirkel van vrijwilligers 'makelaar' tussen vraag en aanbod: er werden solidariteitsacties georganiseerd en creatieve projecten op touw gezet, waaraan men
vanuit huis aan mee kan doen. Er kwamen app-groepen, telefooncirkels,
en de behoefte aan praktische hulp werd geïnventariseerd en gesignaleerd.
Dagelijks is er digitaal koffiedrinken en er is een speciale facebook-groep
gestart. Met de kwetsbare deelnemers worden voordeur- of raamgesprekken gevoerd. De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met
de dorpskerk en andere maatschappelijke organisaties. De bijdrage was
voor de aanschaf van materialen.

www.plaatsdewereld.nl
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IVVS Internationale Vrije Vrouwen Stichting
Samen zijn we sterker
De stichting verwoordt haar werk als volgt: vrouwen - verschillende
gezichten - verschillende talen - verschillende stemmen - verschillende
kleuren - verschillende meningen - verschillende feiten - gemeenschappelijke hoop. De bijdrage die men vroeg was voor een fruitmand voor 100
probleemgezinnen in Rotterdam Delfshaven die in armoedige omstandigheden leven. Door het plotseling samen thuis zitten en door oplopende
spanningen neemt huiselijk geweld toe. IVVS biedt naast deze donatie een
luisterend oor; vrouwen kunnen bij de vrijwilligers terecht voor vragen en
hulp bij problemen.

www.ifwf.nl

El Roi
Coronahulp voor prostituees
El Roi is een stichting met een christelijke achtergrond, die zich inzet voor
vrouwen die in Utrecht en Amersfoort, en omstreken, in de prostitutie
werken. De vrijwilligers bieden vrouwen een plek waar ze zich welkom
voelen, en waar ze gezien worden in plaats van bekeken. Tweemaal per
maand bezoeken vrijwilligsters seksclubs en tippelzones om de vrouwen
te laten weten dat zij er zijn en dat er altijd een ondersteunend gesprek
mogelijk is. De prostituees weten de weg naar de organisatie goed te
vinden. In de huiskamer kunnen ze tot rust komen, koffiedrinken, een
praatje maken en Engelse les volgen. Ook biedt El Roi desgevraagd maatschappelijke hulp en begeleiding naar ander werk. De (buitenlandse) prostituees maken door corona een extra moeilijke tijd door. Vaak hebben zij
geen financiële buffer of sociaal vangnet. Ook kennen zij de weg niet naar
hulpverlenende instanties. De vrijwilligsters steunen hen, zorgen voor
hulp bij het aanvragen van een BBZ-uitkering en delen voedsel- en zorgpakketten uit. De bijdrage was voor voedselpakketten.

www.elroi.nl
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Kadootje van Floor
Raamvisite met tekening
De eerste oproep van Kadootje van Floor op Instagram en Facebook was:
‘Ken jij iemand die het zwaar heeft in deze rare periode? Iemand die je
even een momentje aandacht zou willen geven? Ik ga graag namens jou op
raamvisite.’ De initiatiefneemster, of een andere vrijwilliger, ging naar de
opgegeven persoon toe en legde door middel van een kaartje het aanbod
voor een raamtekening uit. In overleg maakte zij een tekening op een
gekozen raam en meestal ontspon zich dan een conversatie op afstand of
via briefjes. Er kwamen zoveel aanvragen dat Floor in samenwerking met
een andere tekenaar en met de buurtverbinders van de gemeente besloot
het project uit te breiden. De aanvraag was voor de aanschaf van materiaal.

Stichting Midzomer Nachtfeest, Dorst
Maaltijdvoorziening ouderen
Dorst is een kleine dorpsgemeenschap met 3000 inwoners. Om eenzaamheid te voorkomen organiseerden vrijwilligers een 'Samen Thuis
Eten'-project voor ouderen. Vrijwilligers van de Stichting Midzomer
Nachtfeest en van de Buurtbusvereniging Molenschot-Dorst brachten bij
kwetsbare ouderen zes maal een lunch-maaltijd. In een gesprekje op veilige afstand werd geïnformeerd of er op de een of andere manier hulp nodig
was. Voor corona waren er in het dorp regelmatig gezamenlijke maaltijden.
Met het project wilde men de ouderen laten weten dat zij erbij horen en dat
er hulp en/of een luisterend oor voor hen is, indien nodig. De lunchpakketten werden door vrijwilligers samengesteld en de ingrediënten werden
ingekocht bij plaatselijke ondernemers. Bij het samenstellen werd rekening
gehouden met de veiligheidsregels.

www.midzomernachtfeestdorst.nl
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HAËLLA 2020
THEMA'S HAËLLA
In 2020 is er met een recordaantal initiatieven samengewerkt op de verschillende thema’s
van de stichting. We ontvingen tot maart een prachtige stoet van gasten voor overleggen
en voor capaciteitsopbouw. Ook organiseerden we twee workshops voor initiatieven over
hoe een aanvraag in te dienen bij vermogensfondsen. Eén workshop in samenwerking
met Partin voor kleine initiatieven wereldwijd en één in samenwerking met Wo=Men voor
diaspora-organisaties. Na maart ging alles online. Dat heeft het hele jaar goed gewerkt.
Speciaal voor Wijdoenmee-partners werd een trainingstraject Online werken opgezet.

Deze foto is gemaakt vóór de coronacrisis.

HAËLLA 2020
THEMA: MILIEU EN DUURZAAMHEID
Het visioen van de familie Dake bevatte nadrukkelijk de zorg voor de aarde. Hoe zorgen
we ervoor dat mensen die zorg delen en omzetten in daden? Hoe zet je mensen aan het
denken, zodat ze zich ook druk maken over de generaties na hen? En welke nieuwe activiteiten en ontwikkelingen kan de Haëlla Stichting stimuleren met een startbijdrage?
Anno 2020 is dat nog steeds een uiterst relevante vraag, die door de stichting op twee
manieren wordt beantwoord.
Naast het financieren van activiteiten zijn er ook in 2020 nieuwe keuzes gemaakt inzake de
belegging van het vermogen door de Haëlla Vermogensbeheer Stichting. De stichting stelde
een nieuwe vermogensbeheerder aan, Fair Capital Partners, die juist op dit moment een
wezenlijk verschil maakt. Daarnaast maakte de stichting een start met impactinvestment,
juist ook in duurzame ondernemingen.
De Haëlla Stichting besloot binnen dit thema meer nadruk te gaan leggen op duurzame
verandering. Daarmee willen we als Haella graag aansluiten bij een beweging die transitie-onderzoeker Derk Lorbach als volgt beschrijft:

“Overal ter wereld zijn mensen aan het experimenteren geslagen, en zijn ‘transities’ – grote maatschappelijke veranderingen – ingezet. Als die doorzetten, en als
de overheid een handje helpt, kunnen ze samen optellen tot iets revolutionairs: een
echt duurzame samenleving. Ik zie dat er op allerlei niveaus technologische, sociale,
economische en institutionele veranderingen plaatsvinden die een antwoord bieden
op de existentiële problemen van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Heel veel mensen in alle lagen van de samenleving voelen die urgentie. Vroeger
noemden we het een onderstroom, maar inmiddels is die, mede dankzij corona,
enorm aan het versnellen. Het is nu een brede beweging die de basis aan het leggen
is voor een heel ander soort samenleving. Dat is misschien lastig te zien, want het
is een gefragmenteerde beweging – binnen bedrijven, in wijken, bij ambtenaren
en bij individuele onderzoekers. Het lijkt allemaal klein, maar die mensen worden
gedreven door eenzelfde motivatie en ze zijn aan het experimenteren in eenzelfde
soort richting.’'
Bron: De correspondent van 27 januari 2021
Het is mooi en intrigerend om te zien hoe anno 2020 het juist maatschappelijke initiatieven
zijn die inzetten op duurzame verandering. Een beweging van mensen die zich inzetten
voor het klimaat, voor een eerlijke, natuurpositieve economie en die zelf aan de slag gaan.
Hier worden dingen uitgeprobeerd en uitgevonden die later op grotere schaal kunnen
worden toegepast.
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HAËLLA 2020
Voorbeelden projecten milieu en duurzaamheid
Stichting UNO-Foundation – Veerhuis
De aarde vrijkopen
Grond is, net zoals water en frisse lucht, een gemeenschappelijk goed waar iedereen
toegang tot zou moeten hebben én waar iedereen over zou moeten kunnen meebeslissen.
Iedere vierkante meter kunnen we immers maar één keer gebruiken. En wat we met die
vierkante meters doen heeft grote gevolgen voor het type samenleving dat we voor huidige
en toekomstige generaties creëren.
De zorg om de aarde is groot. Een zorg die gedeeld wordt door verschillende generaties.
Dat leidt tot innovatieve aanpakken. Tot andere manieren om het feit dat de nood hoog is
aanhangig te maken en te laten zien welke alternatieven er zijn.
Het Veerhuis neemt het initiatief om wereldwijd aandacht voor deze zorg te vragen, met
de in het oog springende gedachte om de hele aarde op de Werelderfgoedlijst te zetten. Om
dat te bereiken doet Het Veerhuis twee bijzonder dingen:

1. De grond van het Veerhuis, met daarop een doe- en kennishuis voor een nieuwe
(duurzame) economie, en met haar natuur, vrijkopen. Dat is inmiddels gebeurd en
de grond is geschonken aan Stichting Grond van Bestaan, die ervoor zal zorgen dat
het beschermd wordt van de markt. De toekomstige generaties krijgen een stukje
aarde terug. Deze grond zal nooit meer worden verhandeld.

2. Het Veerhuis kan nu als voorbeeld dienen voor een nieuwe omgang met de aarde en
haar natuur. Zo zal Het Veerhuis in 2021 de hele aarde aanbieden voor op de Werelderfgoedlijst, om een gezonde natuur en bewust omgaan met de aarde te bereiken.
Bij het project zijn ook grote groepen jongeren betrokken die in deze benadering een uitweg
zien uit de klimaatcrisis, die door hen diep gevoeld wordt.

veerhuis.nl/grond-vrij
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Stichting Tegengif
Gifvrij thuisbezorgd
Stichting Tegengif zet zich in om de gezondheid te bevorderen en onze leefomgeving te
verbeteren, met name door blootstelling aan het gebruik van schadelijke chemicaliën tegen
te gaan. De hoeveelheid verpakt voedsel die wij als consument gebruiken, is enorm. Dit is
belastend voor het milieu, ook omdat uit de verpakkingen chemische stoffen overblijven
die slecht zijn voor de gezondheid. Niet veel mensen zijn zich hiervan bewust.
Door een lacune in de Europese wetgeving is het mogelijk dat chemicaliën die door het
Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) zijn aangemerkt als giftig, toch zijn
toegestaan in voedselverpakkingen, bijvoorbeeld plastic additieven en chemische middelen
die nodig zijn om een vet afstotende laag te creëren.
Samen met een coalitie van Europese consumentenorganisaties wil Stichting Tegengif
hier iets aan doen. De Stichting test voedselverpakkingen uit zeven landen grondig op de
aanwezigheid van chemische stoffen. Met het resultaat van dit onderzoek kan men actie
ondernemen en een gesprek aangaan met consumenten, het bedrijfsleven en de politiek.

www.tegengif.nl
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Stichting Karavaan Exceptionel
Theaterproductie brengt boeren en burgers samen
Een voorstelling over de mens die de natuur volledig naar zijn hand zet. Over ons tanende
vermogen om te leven met tegenslag en onvolmaaktheid. Een vertelling waarin mededogen door de kieren van een kil systeem kruipt, en liefde ondanks alles toch weer uitbot
en opbloeit.
De Karavaan Exceptionel ontwikkelt projecten op het gebied van de podiumkunsten, met
name in Noord-Holland. Sinds 2009 organiseert men buitengewoon theater op locatie
op het platteland rondom Alkmaar.
Kiem is een voorstelling die agrarische - en daarmee samenhangende ethische vraagstukken -terugbrengt naar de menselijke maat, zodat een breed publiek zich in kan leven.
Het stuk geeft een kritische, maar hoopvolle kijk op een groot thema: het steeds verdergaande menselijke ingrijpen in het diepste wezen van het leven. Welke controle hebben
wij nog over ons voedsel, en onze gezondheid? Waarom gaat onze zucht naar gewin ten
koste van alles? Hoe overleeft de boer in een systeem wordt beheerst door agrarische
multinationals?
De Haëlla Stichting steunde het educatieve programma van deze productie, die gemaakt
werd in samenwerking met een aantal partners waaronder de LTO, de Natuur- en
Milieufederatie Noord-Holland en Stichting Down-Syndroom. Het thema is actueel
en met deze voorstellingen brengt De Karavaan boeren en burgers bij elkaar voor een
niet-vijandige discussie. Theater brengt verdieping, laat de verschillende kanten van de
medaille zien en zet aan tot denken.
Ondanks corona kon De Karavaan met de nodige maatregelen 15 voorstellingen spelen.
De voorstelling moest worden aangepast, zoals heel breed spelen en een andere vorm
van geluid versterken. Veel voorbereidingen moesten online en telefonisch worden
gedaan, waar flexibiliteit voor nodig was. De onzekerheid over de overheidsregels viel
zwaar, maar de bijzonder lovende publieksreacties maakten veel goed.

www.karavaan.nl

Deze foto is gemaakt vóór de coronacrisis.
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THEMA: SAMENLEVEN IN NEDERLAND
De Haëlla Stichting droomt van een rechtvaardige samenleving waarin iedereen
tot bloei kan komen. Onder het thema ‘Samenleven in Nederland’ zetten wij ons
in om mensen in ons land die het extra moeilijk hebben, te helpen en tot hun recht te
laten komen. In 2020 was dat een nog grotere uitdaging dan in de jaren daarvoor.
Aan het begin van het jaar, toen alles nog gewoon was, organiseerden we op kantoor een
bijeenkomst met alle initiatieven die kerst- en sinterklaasactiviteiten hadden georganiseerd.
Dit was een leuke en inspirerende bijeenkomst waar veel goede ideeën werden uitgewisseld.
Na maart veranderde alles. Bestaande initiatieven bleven zich uit alle macht inspannen om,
ondanks de coronacrisis, toch door te gaan. Het was indrukwekkend om te zien hoe, na de
eerste schok in maart, in de loop van het jaar allerlei activiteiten weer werden opgepakt
en aangepast.
De stichting is soepel omgegaan met vragen om uitstel of andere invullingen van projecten
dan oorspronkelijk voorzien. Het belang van (buurt)initiatieven en projecten, met als doel
dat iedereen mee moet kunnen doen, is nu misschien nog wel groter dan ooit.

Deze foto is gemaakt vóór de coronacrisis.

HAËLLA 2020
Voorbeelden projecten samenleven in Nederland
Stichting de Tweede Mijl
Veilige haven voor daklozen
Stichting De Tweede Mijl beheert al bijna 25 jaar een inloophuis in de Willemstraat
in Amsterdam, waar mensen die dak- en thuisloos zijn drie keer in de week kunnen
douchen, een eenvoudige warme maaltijd krijgen en schone kleren. Als er behoefte aan
is maakt men ruimte voor een gesprek en voor persoonlijke aandacht. Steeds zijn er
twee vrijwilligers aanwezig en er is een parttime coördinator. Tweemaal per jaar krijgen
de vrijwilligers een training aangeboden om hen toe te rusten voor dit werk en voor de
omgang met gasten die verslaafd zijn of psychische problemen hebben. Het inloophuis
is een veilige haven voor mensen die aan de rand van de samenleving staan. Het is iedere
keer weer een klus om de begroting dekkend te krijgen. Winkels in de omgeving van het
inloophuis doneren voedsel en andere zaken waar het huis iets aan heeft. Ook is er een
groep trouwe donateurs en krijgt men bijdragen van kerken en fondsen. De Tweede Mijl
is een begrip in de Amsterdamse Jordaan. Men merkt, net als in andere steden, dat het
aantal dak- en thuislozen toeneemt, wat een zorgelijke ontwikkeling is.

www.detweedemijl.nl

Streetcats, de kracht van meiden
Meiden ontwikkelen hun competenties en talenten
‘STREETCATS, de kracht van meiden’ is een wijkgericht talentontwikkelingsproject van
Stichting De Zebra in ‘s-Hertogenbosch. Aan dit empowermentproject doen meisjes
mee die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken om zich te ontwikkelen tot sterke,
zelfbewuste meisjes die positief in het leven staan.
Streetcats is een preventief project voor kwetsbare meiden tussen de 11 en 18 jaar. Door
de preventieve, positieve en stimulerende opzet van Streetcats worden kansen gecreëerd.
De meiden ontwikkelen hun competenties en talenten. Ze leren waardig nadenken over
zichzelf, over elkaar en over hun eigen sociale omgeving. Hierdoor neemt de kwaliteit
van hun leefomgeving toe. Ze ontwikkelen respect voor zichzelf en vervolgens verspreidt
dit zich naar hun leefomgeving: ouders, vrienden, de buurt. Streetcats is voor de meiden
vaak het eerste korreltje dat valt in de zandloper, op hun weg van persoonlijke
ontwikkeling.

www.streetcats.nl
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Stichting Niemand Buiten Spel
Tenniscompetitie voor vluchtelingen en Nederlanders
Dit project heeft een voorgeschiedenis bij Wijdoenmee.nu. De (toen) 85-jarige Rob
Bonneur uit Schiedam sprak bij het verwelkomen van een Syrisch gezin dat in de buurt
was komen wonen een meisje dat thuis enthousiast tenniste, tot zij moest vluchten. Zelf
ook tennisser besloot hij haar te helpen met een lidmaatschap van zijn eigen club en een
uitrusting. Hieruit groeide een enthousiaste groep tennissende vluchtelingen, die tot op
de dag van vandaag samen met Nederlanders van de club een competitie vormt en activiteiten onderneemt. Rob Bonneur liep zich de benen uit het lijf om fondsen te werven, ook
voor vluchtelingen die een andere sport wilden doen en vervolgens voor anderen die door
armoede of handicap werden uitgesloten. Er is inmiddels een breed sociaal netwerk en
veel contact met maatschappelijke organisaties. Om het geheel meer handen en voeten
te geven werd dit jaar een stichting opgericht. Nu staat er een groep om Rob heen die hem
praktische zaken uit handen kan nemen. Twintig vrijwilligers zijn actief bezig en – in
2020- 58 sporters. De hulp die de stichting vraagt is niet voor kinderen, daar zijn namelijk andere middelen voor te vinden. Wel wil men een resocialisatieproject voor jongeren
starten door middel van sport en coaching, als de financiën dit toelaten. De bewegingsactiviteiten zijn uitgebreid met onder meer fitness, zwemmen en boksen. Professionele
docenten begeleiden de deelnemers en doen dit tegen een gereduceerd tarief. Deelnemers betalen een bescheiden bijdrage per maand, tenzij dit niet op te brengen is, bijvoorbeeld voor mensen die binnenkomen via de Voedselbank. Door het samen bewegen
krijgen mensen contact met anderen en een sociaal netwerk, dat anders moeilijk op te
bouwen is.

Petje af
Kinderen maken kennis met verschillende beroepen
Stichting Petje af Den Haag biedt aanvullend onderwijs aan kinderen in de wijk Den Haag
Mariahoeve om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Op 28 zondagen per
jaar ontmoeten gemotiveerde nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar) en inspirerende
gastdocenten elkaar. In blokken van vier weken maken de kinderen kennis met zeven
verschillende beroepen. Het Petje af-programma draagt bij aan de beantwoording van
vragen als: ‘Waar ben ik goed in? Wat vind ik interessant? Wat is er te doen in de wereld?
Hoe kom ik waar ik wil zijn en wie kan me helpen?’ De kinderen ervaren een beroep in de
praktijk, omdat zij met de gastdocent mee het werkveld ingaan. Petje af opereert bijvoorbeeld
in het ziekenhuis, neemt plaats in het verdachtenbankje, bezoekt het museum en bekijkt
theatervoorstellingen. De kinderen maken creatieve presentaties voor hun familie over
wat ze leren. Via het programma van Petje af komen de kinderen in aanraking met nieuwe
ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen waar ze anders niet mee in
contact zouden komen. Met het aanbod van Petje af krijgen ook deze kinderen de kans om
zich goed voor te bereiden op hun toekomst.

www.petjeaf.nl/den-haag
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De coronacrisis leidt tot nieuwe uitdagingen op het thema Samenleven in Nederland. Niet
alleen in het hier en nu, maar ook voor de toekomst.
Uit een onderzoek dat de Haëlla Stichting in de zomer samen met andere fondsen liet doen
naar de voedselprojecten tijdens de coronacrisis, kwamen naast de gegevens over die
projecten twee duidelijke conclusies naar voren:
•

(Nieuwe) voedsel initiatieven bereiken mensen die door officiële instanties niet of
nauwelijks bereikt worden.

•

Een hele onderstroom van grote maatschappelijke problemen kwam bloot te liggen.

De vele coronaprojecten brachten mensen in beeld die normaal niet gezien en zeker niet
geholpen werden. De initiatieven in de buurt zijn laagdrempelig en bereiken mensen die tot
nu toe niet om hulp durfden of wilden vragen en daarmee, ondanks grote armoede, buiten
beeld waren bij de officiële instanties.
Eenzaamheid en armoede, vaak een combinatie, zijn een groot maatschappelijk probleem.
De vraag die nu op tafel ligt is wat er, als de coronacrisis en de daarbij horende noodfondsen
voorbij zijn, gebeurt met de nieuw ontwikkelde initiatieven die een veel grotere waarde
hebben dan voedsel verstrekken alleen. De mensen achter deze initiatieven zijn de oren en
ogen van de buurt. Grootschalige voedselvoorzieningen zijn niet vol te houden, en ook niet
altijd wenselijk, maar de signalerende functie van deze initiatieven is ontzettend belangrijk.
Dit is een vraag waar we ons in 2021 over gaan buigen.
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THEMA: GELOOF EN SAMENLEVING
De familie Dake liep vooruit op wat in de oecumenische beweging en de Wereldraad van
Kerken in 1990 als centraal thema zou worden betiteld: Vrede, Gerechtigheid en Heelheid
van de Schepping. Vanuit het geloof bouwen aan een wereld waar dit werkelijkheid wordt.
Anno 2020 zijn deze thema’s, zoals hierboven blijkt, nog springlevend. De wereld is echter
wel in hoog tempo veranderd. De secularisatie, en soms antireligieuze tendensen in de
samenleving, leiden tot nieuwe vragen over welke rol (protestants) christelijke fondsen
voor zichzelf zien en hoe zij hun financiering bestemmen.
Bij de Haëlla Stichting past het om initiatieven te steunen die werken vanuit een religieuze
basis, of die gericht zijn op (interreligieuze) dialoog en intercultureel samenleven. Speciale
aandacht is er voor vernieuwende projecten, nieuwe manieren om de boodschap van liefde,
vrede en recht voor het voetlicht te brengen en te vertalen in concreet handelen. Het streven
is om juist ook die initiatieven te financieren die moeilijk elders steun kunnen vinden.
Samen met een aantal andere fondsen gaan we in 2021 in gesprek over de vraag welke rol
de fondsen zouden kunnen en moeten spelen.

Voorbeelden projecten geloof en samenleving
Stichting Nieuw Sion
Klooster-Xperience festival
Stichting Nieuw Sion is gevestigd in Diepenveen. Het Klooster-Xperience festival biedt aan
jonge mensen tussen de 19 en 39 jaar, zowel ongelovige als gelovige jongeren, de mogelijkheid om met zichzelf, met elkaar en met God in contact te komen. Dit alles in een ontspannen,
sfeervolle setting. Zonder moralistisch en belerend te zijn wil het Kloosterfestival een plek
en ruimte bieden waar jonge mensen terecht kunnen die op zoek zijn naar zin, bezieling
en een leven vanuit vertrouwen. Zowel het inhoudelijke als het muzikale programma, de
getijdengebeden en de mogelijkheid tot gesprekken met religieuzen zijn gericht op het
stimuleren van zelfkennis en verdieping. Op deze manier wil het festival bijdragen aan de
zoektocht naar eigenheid, waarheid en een verrassende nieuwe blik werpen op de bron van
leven en liefde. Het was bijzonder dat dit festival in augustus plaats kon vinden, zij het in
aangepaste vorm.
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Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord
Laagdrempelig stilte- en devotieplek
Kerk & Buurt Amsterdam-Noord stelt zich ten doel om, op grond van het evangelie, aanwezig
en betrokken te zijn in een van de armste wijken van Amsterdam en daar ondersteuning te
bieden op het gebied van armoedeproblematiek en leefbaarheid. De stichting biedt hulp
ongeacht religieuze overtuiging of sociale achtergrond. De mens in zijn leefwereld is het
uitgangspunt en samen wordt gezocht naar wat nodig, duurzaam en wenselijk is. De stichting werkt nauw samen met diverse hulpinstanties in Amsterdam-Noord.
Al voor de coronacrisis kreeg de stichting verzoeken om meer te doen op het gebied van
zingeving. Toen de traditionele vieringen met maaltijd niet meer door konden gaan, groeide
de vraag naar een plek om een kaarsje aan te steken en even rustig stil te kunnen zijn. Ook
bleek er grote behoefte te zijn aan individuele- en groepsgesprekken over zingeving. Kerk
& Buurt Amsterdam-Noord biedt een devotionele plek waar zingeving laagdrempelig en
toegankelijk is, ook voor mensen die niet religieus zijn. Een ankerpunt voor iedereen die
daar behoefte aan heeft. Samen met de bewoners wordt de stilte- of devotieplek gerealiseerd.
Ook komt er, naast het spreekuur op de dinsdag woensdag en donderdag, meer ruimte voor
zingevingsvraagstukken in de vorm van een Zingevingsspreekuur. Als het kan worden
kleinschalige groepsontmoetingen georganiseerd, waar plaats is voor muziek, rituelen
en creatieve werkvormen. Drie keer per maand wordt met kleine groepen op 1 ½ meter
afstand van elkaar en met maximaal zes bezoekers en een pastor een themabijeenkomst
gehouden over actuele vragen van de bewoners. De activiteiten moeten op projectbasis
gefinancierd worden.

Meredia, project ‘Interreligieuze Bijeenkomst’
Vrede verbindt verschil
Stichting Meredia (Meer Respect en Dialoog) stelt zich ten doel respect voor mensen uit verschillende culturen te vergroten en bij te dragen aan de interculturele en interreligieuze dialoog.
Samen met de Vredeswerkgroep Schiedam, de Vrijzinnige Gemeenschap en Bahá’í gelovigen
organiseerden ze in de Vredesweek 2020 een bijeenkomst met als thema: Vrede verbindt verschil.
Op hun uitnodiging namen ook representanten van de protestantse en de rooms-katholieke
kerk deel, evenals sprekers vanuit het Apostolisch Genootschap, de islam en het jodendom.
In de Jacobuskerk in Schiedam kwamen 48 mensen bijeen (meer mocht niet wegens corona-maatregelen) én er was een zoomverbinding waardoor mensen vanuit huis meekeken.
Iedere vertegenwoordiger vertelde over het thema Vrede
vanuit zijn/haar geloofsovertuiging. Dit was heel inspirerend! De vrijwilliger van de techniek had de powerpoint-presentatie opgemaakt in de regenboogkleuren van
de Vredesvlag. En na afloop kreeg iedereen een bloem uit
een veelkleurige boeket mee dat symbool stond voor het
verbinden van de verschillen door het Vredesthema.

27

HAËLLA 2020
THEMA: VREDE EN MENSENRECHTEN
Helaas, tijdens een jaar vol corona en daarmee samenhangende acute problemen, zijn
niet als bij toverslag alle andere problemen opgelost. Ondanks het feit dat een deel van de
projecten tot stilstand kwam, hebben we toch een groot aantal projecten kunnen financieren
die zich richt op onderliggende problemen.
Wij ontvingen dit jaar veel corona gerelateerde projecten. Van hygiënische en voorlichtingsprojecten tot projecten die zich richtten op huiselijk geweld. In landen waar de overheid
tekortschiet in voorlichting en het bieden van hygiënische mogelijkheden, sprongen veel
organisaties in de bres. Daarnaast werden initiatieven gestart om het hoofd te bieden aan
de groei van huiselijk geweld, die veroorzaakt werd door toenemende armoede, spanningen
en lockdowns. De onderliggende problemen waren er voor corona ook al, maar werden nu
versterkt.
Een probleem dat door de coronacrisis bijna uit het blikveld verdween, was de situatie van
vluchtelingen die verblijven aan de randen van Europa. We hebben ervoor gekozen een aantal
NGO’s te steunen die zich specifiek richten op het helpen met de asielprocedures en directe
hulp aan vrouwen en LGBT in gevaarlijke situaties. Deze hulp beperkt zich niet tot Moria
en andere Griekse vluchtelingenkampen, maar wordt ook in vele andere landen geboden.
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Voorbeelden projecten vrede en mensenrechten
Refugee Women’s Centre
Opvangcentrum voor vluchtelingenvrouwen in Noord-Frankrijk
Het centrum steunt vluchtelingenvrouwen en hun families die in Noord-Frankrijk verblijven.
Van het totaal aantal vluchtelingen daar bestaat 10% uit vrouwen die alleen- of met hun
kinderen – op weg zijn en die in een extra kwetsbare positie zitten. Het centrum werkt als
een van de laatste hulporganisaties daar specifiek voor vrouwen. Veel grote internationale
organisaties zijn om veiligheidsredenen vertrokken. In het opvangcentrum kunnen de
vrouwen terecht in een veilige omgeving. De ruimte werd ter beschikking gesteld door de
Franse hulporganisatie Secours Catholique. De vrouwen kunnen er terecht met vragen, zij
kunnen er materiële hulp krijgen en advies over hun rechten. Hiertoe zijn verschillende
professionele hulpverleners met de organisatie verbonden. De hulpverleners proberen
een vertrouwensband op te bouwen. Veel vrouwen hebben te maken gehad met (seksueel)
geweld en dan is specifieke ondersteuning noodzakelijk.

www.refugeewomenscentre.com

Kulmiye Pastoral Association (KPA)
Het Wajir voedselproject
Wajir is een provincie in Noordoost-Kenia, op de grens met Somalië. Het is een regio die
door de rest van Kenia met de nek wordt aangekeken. Een nomadische samenleving met van
oudsher veel conflicten tussen mensen onderling en met buurland Somalië. KPA zet zich uit
alle macht in om het leven van de mensen in het district te verbeteren. De steeds terugkerende droogte maken het erg moeilijk voor mensen om te overleven. Nu ook Kenia getroffen
is door COVID 19 wil KPA zich inzetten voor preventie en bewustwording. Een belangrijk
middel daarbij is radio, omdat veel mensen daarnaar luisteren. KPA geeft voorlichting rond
hygiëne en geeft andere Covid-19 adviezen. Daarnaast zorgt KPA voor de verspreiding van
mondmaskers en handschoenen onder de meest kwetsbaren, zoals ouderen en mensen
met een slechte gezondheid.
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Stichting Initiatives for
Peace and Human Rights (SIPHR)
De Rechtswinkel in Huye, Rwanda
In 2006 richtte Elvis Membeke in Rwanda de non-profitorganisatie Initiatives for Peace
and Human Rights op. In 2011 kwam hij naar Utrecht om daar aan zijn proefschrift te
beginnen en ontstond bij een groep mensen die enthousiast was over deze impuls voor
mensenrechteneducatie in Rwanda de idee om een steunstichting op te richten. De rechtswinkel in de plaats Huye in het Zuiden van Rwanda biedt gratis rechtshulp aan kwetsbare
groepen mensen. De hulp wordt geboden door Rwandese rechtenstudenten van de National University of Rwanda, die onder begeleiding van ervaren advocaten wekelijks gratis
juridisch advies geven. Driekwart van de cliënten is vrouw. Sinds 2018 biedt men ook hulp
op locatie voor mensen die moeilijk ter been zijn. De meeste disputen gaan over het bezit
van land en familiekwesties.
Tijdens de lockdown steeg de vraag om juridisch advies bij huiselijk geweld. Omdat de winkel
zelf dicht moest, werden de adviezen telefonisch gegeven. Bleek een gang naar de rechter
vereist, dan schakelde de Rechtswinkel een pro-bono advocaat in die de rechtzoekende
bijstond in de rechtbank. Om mensen met weinig geld toch te kunnen helpen, wilde men
een gratis telefoonnummer voor de rechtswinkel inzetten. Door Covid-19 waren mensen
huiverig om met het openbaar vervoer naar de winkel te komen. Jaarlijks helpt de winkel
rond de 300 mensen met advies. De Haëlla Stichting steunde dit project meerdere malen.
Het is een laagdrempelige en zeer effectieve manier om mensen die anders verstoken blijven
van rechtshulp van informatie te voorzien.

www.siphr.nl
Deze foto is gemaakt vóór de coronacrisis.

HAËLLA 2020
THEMA: VROUWENRECHTEN
In 2019 werd besloten om naast het thema ‘Ongedocumenteerden’ ook het thema Vrouwenrechten extra nadruk te geven. Het thema Vrouwenrechten loopt al sinds het begin
van de Haëlla Stichting als een rode draad door haar werk. Het bestuur besloot om daar een
extra budget voor vrij te maken.
Meer dan 100 jaar strijd voor vrouwenrechten heeft een verschil gemaakt, maar lang niet
zoveel als gehoopt. Wereldwijd staat de behaalde vooruitgang zelfs onder druk. Een derde
van de vrouwen heeft te maken (gehad) met geweld, ook in Nederland. In veel landen is
discriminerende wetgeving en zijn er gebruiken die vrouwen onderdrukken. Tegelijkertijd
zijn er overal ter wereld vrouwen die zich, al dan niet samen met mannen, inzetten voor
vrouwenrechten in combinatie met mensenrechten, duurzaamheid en vrede. Zij hebben
vaak veel minder makkelijk toegang tot geld.
Overal ter wereld zijn vrouwen en mannen aan de slag om discriminatie en geweld tegen
vrouwen te bestrijden, maar er is zoveel te doen dat er weinig tijd over blijft voor reflectie,
voor het uitproberen van een heel andere benadering, en voor de zoektocht naar nieuwe
mogelijkheden, ideeën en werkelijkheden. Daarom is eind 2020 begonnen met het voorbereiden van de wedstrijd ‘Out of the Box over vrouwenrechten’. Hiermee hopen we ruimte te
scheppen voor ideeën, reflectie en experimenten die anders niet mogelijk zijn. De wedstrijd
zal in 2021 worden uitgezet.

Illustratie: Ulla Schirmbeck
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THEMA: ONGEDOCUMENTEERDEN
In 2013 besloot het Haëlla-bestuur om ten behoeve van de doelgroep ‘Ongedocumenteerden’
een programma te starten onder de titel “Op reis zonder papieren”. Dit programma was
enerzijds bedoeld om als fonds meer inzicht te krijgen in de problematiek en noden van
deze kwetsbare groep en anderzijds gericht op ondersteuning van activiteiten en initiatieven op dit terrein. De Stichting Haëlla Vermogensbeheer stelde hiervoor een bedrag van
€ 250.000 beschikbaar. In iedere bestuursvergadering wordt de voortgang besproken en
wordt bepaald welke activiteiten financieel gesteund worden en waar de betrokkenheid het
best kan worden getoond. Het bestuur van de Stichting Haëlla Vermogensbeheer besloot
in 2018 en in 2020 wederom € 250.000 beschikbaar te stellen voor de kosten van projecten
ten behoeve van deze doelgroep.
Voor ongedocumenteerden was 2020 een ongekend hard en bewogen jaar. Door de coronacrisis raakten velen hun baan kwijt en groeide de groep die afhankelijk is van voedselhulp,
met name in Amsterdam. Dit hebben we deels opgevangen door steun via Kleinecoronahulp
en later door het initiëren van het op pagina 11 beschreven voedselproject.
Voedsel is echter niet het enige probleem voor ongedocumenteerden. Sterker nog, het is
een probleem bovenop bestaande problemen. Deze kwamen scherper dan ooit tevoren in
beeld. Het gebrek aan nachtopvang en het sluiten van dagopvang was in 2020 schrijnend.
Waar moet je heen als je thuis moet blijven, maar geen huis hebt? Als plekken waar je op
kunt warmen, kunt douchen of naar de wc kunt gesloten zijn. De Haëlla Stichting blijft
onverminderd organisaties financieren als het Wereldhuis, ASKV en LOS, die zich uit alle
macht inzetten voor deze mensen.
Haëlla schuift ook namens de fondsen aan bij het Gelagkamer-overleg in Amsterdam, waar
de noodsituatie en de structurele problemen worden besproken met de NGO’s die op dit
thema actief zijn.

32

HAËLLA 2020
Voorbeelden projecten Ongedocumenteerden
Foundation Academy of Amsterdam
Interactief lesprogramma voor migranten
Het gaat hier om een interactief lesprogramma op academisch niveau, ontwikkeld door de
Foundation Academy en de Commission of Filipino Migrant Workers (CFMW) voor ongedocumenteerden die geen toegang hebben tot ander academisch onderwijs. De studenten
krijgen een programma aangeboden om hun kennis, competenties en vaardigheden over
mensenrechten in breed perspectief (migrantenrechten, vrouwenrechten, LHBTIQ+ rechten,
ontwikkelingsrechten, enz.) te vergroten en te verdiepen. Het programma bestaat uit
19 interactieve klassikale sessies, thuisopdrachten en examens, en rust op drie pijlers.
Pijler 1 betreft mensenrechten en migratie en gaat over het verwoorden van eigen migratie-ervaringen vanuit een mensenrechtenperspectief. Pijler 2 betreft mensenrechten en
verantwoordelijkheden en gaat over de betekenis van de rol als transnationale actor. Pijler
3 betreft mensenrechten en duurzame ontwikkeling en behandelt sociale, economische
en politieke afhankelijkheid en ongelijkheid op zowel micro (dagelijkse leven) als macro
(mondiaal) niveau.

www.foundation.eu.com

A.S.K.V./Steunpunt Vluchtelingen
Grip op het dagelijks leven krijgen
Het PAO (Project Activering Ongedocumenteerden) heeft veel kennis in huis op het gebied
van cursus- en evenementenorganisatie, coachende begeleiding en begeleiding naar regulier
onderwijs voor ongedocumenteerden, lobby, monitoring & evaluatie. Daarnaast heeft PAO
een groot bereik in Amsterdam en onderhoudt men warme contacten met ongedocumenteerde migranten, alsook met scholen en buurthuizen, bibliotheken en kerken. Vanwege
de structurele uitsluiting van deze doelgroep – die veelal weggezet worden als ongewenst
– is ondersteuning dringend nodig. Waar een gebrek aan een veilige omgeving en zinvolle
dagbesteding kan leiden tot angst, depressie en een onvermogen om na te denken over de
toekomst, kan toegang tot onderwijs en persoonlijke ontwikkeling de grip op het dagelijks
leven weer vergroten. Het PAO is daarom zeer gemotiveerd om ongedocumenteerde vluchtelingen en andere migranten te begeleiden richting een duurzaam toekomstperspectief
in Nederland of elders.

www.askv.nl
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SAMENWERKING MET ANDERE FONDSEN
Voor de Haëlla Stichting is samenwerken met andere fondsen vanzelfsprekend en inspirerend. Haëlla richt zich op kleine initiatieven die kunnen fungeren als vliegwiel voor sociale
verandering. Daarin zoekt de stichting actief de samenwerking met andere fondsen.
Daarnaast is Haëlla in staat om op die onderwerpen waarop meerdere fondsen willen
acteren, met name als het gaat om kleine initiatieven, een coördinerende rol te vervullen.
Het project Kleinecoronahulp is hiervan een goed voorbeeld. In een paar maanden tijd
sloten 35 fondsen zich aan.
Haëlla zoekt ook de samenwerking met andere vermogensfondsen en particulieren die
dezelfde doelen nastreven. Dit door middel van verschillende soorten samenwerkingsverbanden. Fondsen en particulieren stellen budgetten ter beschikking voor bepaalde
thema’s, soms langdurig soms eenmalig, of beleggen een fonds op naam. Ook neemt Haëlla
desgewenst het bestuur en de uitvoering van familievermogensfondsen over. Alle bijdragen
worden uitgegeven aan de projecten.
Een overzicht van onze samenwerkingspartners kunt u vinden op onze website
www.Haëlla.nl. De Haëlla Stichting is dankbaar voor de extra steun. Het stelt ons in staat
de vele projectaanvragers te helpen bij het realiseren van hun idealen.
De Haëlla Vermogensbeheer Stichting is lid van de branchevereniging FIN (Fondsen in
Nederland).
Dankzij Kleinecoronahulp zijn we in contact gekomen met meerdere fondsen die we niet
kenden. Dit heeft geleid tot een nieuwe aangesloten stichting. Hier zijn wij zeer erkentelijk
voor.
In oktober werd onze directeur benoemd tot voorzitter van het Landelijk Fondsenoverleg en
het Amsterdams Fondsenoverleg. Deze samenwerkingsverbanden tussen de fondsen zijn
gericht op afstemming en gezamenlijk optrekken op grotere thema’s. Ook is er regelmatig
overleg met de gemeente Amsterdam.
Ook participeren we in het Haags fondsenoverleg en het jeugdfondsenoverleg.
De Haëlla Stichting is onderdeel van een samenwerkingsverband van vier fondsen (FEMI,
Janivo, Triodos foundation en Haëlla) dat zich al drie jaar inzet om het onderwerp kindertrauma op de maatschappelijke agenda te krijgen. Uit onderzoek dat de fondsen uit lieten
voeren bleek dat er met name op preventiegebied nog heel veel te verbeteren valt. De fondsen
hebben daarom contact gezocht met het Programma Gezonde Generatie van de Samenwerkende gezondheidsfondsen en met Augeo. Hieruit is een krachtige samenwerking ontstaan,
waardoor nu dit belangrijke onderwerp ook hoog op de agenda van dit programma staat.
Fotografie: Frank Penders
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PLATFORM WIJDOENMEE.NU
In 2016 kwam onder leiding van de Haëlla Stichting een laagdrempelig digitaal platform
van de grond, waar mensen een aanvraag kunnen indienen voor projecten met en voor
vluchtelingen. Het initiatief is een samenwerkingsverband van 15 fondsen, waarbij Haëlla
de penvoerder is.
In 2020 kwam Wijdoenmee.nu (WDM) na half maart bijna stil te liggen. Alle activiteiten zijn
immers gericht op ontmoeting en dat was dit jaar maar zeer beperkt mogelijk. Het jaar werd
vooral gebruikt om heel goed na te denken over welke rol WDM in de komende jaren kan
spelen, ook als de coronamaatregelen nog lang aanhouden, en over de manier waarop we
WDM naar buiten presenteren. Dit was ook het moment om de projecten die tot nu binnen
kwamen te evalueren en zo een basis te leggen voor het toekomstig beleid. Dit beleid zal in
de eerste maanden van 2021 worden gepresenteerd.
Een online-marketingplan werd ontwikkeld en is inmiddels in uitvoering door The Young
Digitals. Dit werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van een aantal fondsen. Het plan
bestaat uit de bouw van een nieuwe website (zie www.Wijdoenmee.nu) en het vergroten
van het bereik op sociale media. (invoegen linken naar facebook, linkedin en instagram)
We besloten alle door de fondsen toegezegde gelden voor 2020 door te schuiven naar 2021.
Er was een dermate grote reserve dat alles voor 2020 daaruit kon worden betaald.
Ook startten we met het aanbieden van online trainingen voor alle initiatieven van
Wijdoenmee.nu. Het bleek dat veel initiatiefnemers niet goed thuis waren in de wereld van
het online overleggen, maar daar graag meer over wilden leren. The Young Digitals bieden
deze trainingen aan. Eind 2020 werd hier al enthousiast gebruik van gemaakt.
In 2021 zal op basis van de evaluatie opnieuw gekeken worden naar de doelstellingen en
criteria van Wijdoenmee.nu.
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Voorbeelden projecten Wijdoenmee
Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede
Startspel voor jongerenmaatjes
Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede koppelt aan het begin van ieder schooljaar
leerlingen met een vluchtachtergrond van de Internationale Schakelklas aan eerstejaarsstudenten van de Christelijke Hogeschool Ede. Hierin werken ze samen met de Girl
Movement. Om de nieuwe maatjes met elkaar kennis te laten maken zette de organisatie
een fotospeurtocht op in Ede, waar de maatjes in tweetallen aan meededen. De koppels
kregen instructies via een vlog. Alle maatjeskoppels waren verbonden door een appgroep
waarin zij hun foto-opdrachten konden delen, zodat ze toch met elkaar verbonden waren.
De activiteit leverde een sterke basis voor het eerste contact en bijzondere plaatjes op.

Stichting Sidasil- project Geef mij een hand
Steuntje in de rug voor Afrikaanse vrouwen
Tijdens de viering van Internationale vrouwendag op 8 maart 2020 was er aandacht voor
de beperkte vrijheid van Afrikaanse vrouwen, en wat zij kunnen doen om die te vergroten.
Wijdoenmee.nu bezocht het initiatief en zag dat veel vrouwen met een migratie- en vluchtelingenachtergrond geïnspireerd werden, om eerder hulp te zoeken als zij het niet meer
alleen redden, of als ze over hun problemen willen praten. Bijvoorbeeld over gevoelige
kwesties als huiselijk geweld. Ook was er een motiverende speech voor vrouwen om vooral
betaald werk te zoeken in Nederland en zo onafhankelijker te worden. Een spreekster zei:
‘Het zou niet alleen 8 maart vrouwendag moeten zijn, maar iedere dag!’ En de bezoekers
van deze bijeenkomst zijn zeker van plan om aan de slag te gaan, ieder op haar persoonlijke
manier, met een steuntje in de rug van Stichting Sidasil.
Deze foto is gemaakt vóór de coronacrisis.

HAËLLA 2020
VOORUITBLIK
In 2020 heeft Haëlla op veel terreinen kunnen fungeren als verbinder en vliegwiel. Er is snel
geschakeld, heel veel gedaan en we kregen complimenten over ons vermogen om dingen
in lange termijn perspectief te plaatsen.
In 2021 blijven wij dit doen. Er liggen grote uitdagingen voor ons. Waar velen het hebben over
exit-strategieën voorzien wij dat als de acute coronacrisis voorbij is en veel financiering
stopt, voor een heel aantal mensen de problemen niet voorbij zijn. De coronacrisis heeft
velen op een enorme achterstand gezet én structurele problemen bloot gelegd. Meehelpen
zoeken naar een oplossing is een uitdaging voor iedereen. Ook voor de fondsen.
De beleidsvragen bespreken we nu in een nieuwe context, zowel in Nederland als wereldwijd.
Wat hebben we geleerd van de crisis en wat betekent dat voor ons beleid voor de toekomst?
Hoe kunnen we de samenwerking met andere fondsen vasthouden en uitbreiden, zodat
we samen meer bereiken dan alleen? Welke rol moet de Haëlla Stichting innemen in het
grotere verhaal van systemische verandering?
Naast doorgaand denken over beleid, gaan we ook door met samenwerken met onze aanvragers. We hopen nog meer dan voorheen met hen uit te wisselen wat er nodig is, welke rol
Haëlla daarin kan vervullen, en welke rol zij zelf in dat proces willen en kunnen nemen.
We kijken terug op een bijzonder jaar. De kracht van de initiatieven, de samenwerking met
andere fondsen, de zinderende hoop die ons steeds weer omringt maakte van 2020 ook een
heel mooi jaar. In die inspiratie gaan we in 2021 voort.
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29 januari 2020. Column van Elise Kant die verschenen is op facebook en
linkedin en leidde tot een stroom van reacties en uitnodigingen voor de andere
kandidaten om te solliciteren.
Ik ben onthutst. De afgelopen dagen heb ik een hele reeks sollicitatiegesprekken gevoerd
om een office manager aan te nemen. Ons fonds ondersteunt kleine initiatieven in Nederland en wereldwijd, vaak met vluchtelingen. We doen ook de coördinatie van het platform
Wijdoenmee.nu, dat gericht is op nieuwkomers. Daarom hadden we nadrukkelijk in de vacaturetekst mensen met een migratie en vluchtelingen achtergrond uitgenodigd te reageren.
Het viel niet mee. Niet omdat we niet de juiste of te weinig mensen kregen, integendeel.
Het viel niet mee omdat ik nog nooit bij een sollicitatie zoveel mensen heb gezien die zo
ontzettend graag en met zo veel passie aan het werk willen. En ik heb maar voor één iemand
een baan, en daar baal ik van.
Allemaal mensen die goede banen hadden maar alles op moesten geven door de oorlog en
hier weer helemaal opnieuw zijn begonnen. Uit alle gesprekken werd duidelijk dat ze niets
liever willen dan werken, zelfs als dat ver onder het niveau is dat ze thuis hadden, dat maakt
niet uit, als ze maar kunnen werken, een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en
vooral ook kunnen leren. Advocaten, accountants, boekhouders, tolken, ondernemers.
Maar aan een baan komen is, zelfs nu, voor hen ontzettend moeilijk.
Tussen de regels van de gesprekken door hoorden we verhalen over voettochten en per boot
de Middellandse Zee oversteken, over familie die achterbleef en vrienden die er niet meer
zijn omdat ze de oorlog niet overleefd hebben. Verhalen over helemaal opnieuw beginnen
in een vreemd land. Verhalen over dromen van een toekomst bouwen, voor henzelf en hun
kinderen en hun ouders.
Maar het blijkt dat dit mensen zijn die hier tussen wal en schip vallen omdat hun Nederlands
nog niet perfect is en ze nog niet de juiste werkervaring in Nederland hebben. Ze hebben
allemaal vrijwilligerswerk gedaan, taaltrainingen gedaan, en keihard gewerkt aan hun
integratie. Mensen met ongelofelijk veerkracht, die niet opgeven, en uit alle macht hopen
op een kans om te laten zien wat ze waard zijn. En die na 3 of 4 jaar al ontzettend goed, maar
nee niet perfect, Nederlands spreken. Mensen met wie je kan lachen en je ontroering kunt
delen. Mensen die afhankelijk zijn van kansen die er veel te weinig zijn.
Ontroerend was hun eerlijkheid. Geen gelikte praatjes, nee, zwakke kanten werden
eerlijk benoemd, en twijfel aan eigen kunnen werd niet weggestopt onder bravoure.
Echte mensen op zoek naar echt werk. Serieus, ambitieus én vastbesloten zich op te
werken. Vol van hoop dat iemand ze een kans geeft om hun kwaliteiten te laten zien.
Ik kan er maar één aannemen. En daar baal ik dus erg van. Want ze verdienen stuk voor
stuk een kans.
Ik hoop dat iedereen die dit leest en die het voorrecht heeft mensen te mogen aannemen,
wil helpen met het mogelijk maken van die kansen.
Alleen samen maken we de wereld, mooier, liever, kleurrijker en vooral rechtvaardiger!
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De heer A. (Arend) Driessen
De heer L. C. (Leendert) Verzijden

Bureau per 31 december 2020
Mevrouw E.J. (Elise) Kant, directeur
Mevrouw F. (Frouke) Flieringa, bureaumedewerker
Mevrouw E.T. (Tessa) Buruma, bureaumedewerker
Mevrouw H.H. (Hilde) Marbus, bureaumedewerker
Mevrouw N. (Najah) al Kafri, office manager

Social Media

Vormgeving

LinkedIn

Ulla Schirmbeck

linkedin.com/company/haella-stichting

www.ulla.nl

Facebook

facebook.com/haellastichting
Instagram

instagram.com/haellastichting
Deze foto is gemaakt vóór de coronacrisis.

Adres
Haëlla Stichting
Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag

Telefoon
070-3249929

Email
info@haella.nl

Website
www.haella.nl

