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VOORWOORD

Wie had kunnen vermoeden dat we begin 2022 nog steeds te maken zouden hebben met 

ingrijpende gevolgen vanwege de Covid-19 pandemie. Was 2020 nog een jaar van zo veel 

dingen ‘anders’, in 2021 klonk her en der al ‘het nieuwe normaal’. En zeker, voor sommige 

mensen gingen bepaalde aanpassingen wennen: het thuiswerken, het online vergaderen 

en andere zaken. Maar 2021 was toch vooral het jaar waarin de ingrijpende maatschappe-

lijke gevolgen van twee jaar pandemie nog duidelijker aan het licht kwamen dan in het jaar 

daarvoor. We zagen grote implicaties op economisch vlak in ons land, met opnieuw flinke 

winsten voor bepaalde sectoren en dramatische gevolgen, niet alleen economisch maar 

ook sociaal emotioneel en psychisch, voor anderen. De ongelijkheid en de polarisatie in de 

samenleving werd niet alleen groter maar ook nog zichtbaarder. 

Maar we zagen ook vele tekenen van hoop. Mensen die zich gingen inzetten voor andere 

mensen. Zij initieerden en continueerden kleine projecten om iets te ondernemen om anderen 

(en daarmee ook zichzelf) te helpen en te versterken. Ook dit jaar steunde Haëlla daarom 

niet alleen haar reguliere projecten, maar coördineerde ook het samenwerkingsverband 

van fondsen: Kleinecoronahulp.  Duidelijk werd dat veel problemen in de samenleving er al 

lang waren, maar door corona zichtbaarder en erger waren geworden. Haëlla nam daarom 

het initiatief om stappen te zetten om  naast Kleinecoronahulp ook Kleine Armoede Hulp 

te initiëren. Zo werd ook 2021 voor Haëlla een jaar van nieuwe uitdagingen, maar ook van 

nieuwe samenwerkingen.

Namens het bestuur van Haëlla dank ik iedereen die met grote flexibiliteit en betrokkenheid 

zich heeft ingespannen om ook in 2021 aan zovelen hoop, vreugde en perspectief te willen 

geven: aanvragers, betrokken besturen van aangesloten stichtingen en schenkers; zij die 

met ons meedachten en ons adviseerden, 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
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TEKENEN VAN HOOP IN EEN WERELD  
DIE SNAKT NAAR VERANDERING

Verwacht niet dat je in korte tijd veel kunt realiseren. Misschien moet je er wel tweehonderd jaar, 

of vele generaties, aan werken. Maar het feit dat je eraan werkt verplicht al en geeft ook ruimte 

en rust. Dat maakt het ook mogelijk om kleine kiempjes te zien groeien en te denken: die boom 

is pas groot als ik er niet meer ben, maar hij groeit. Die kathedraal zal ooit pas afgebouwd zijn 

door volgende generaties bouwers.

Deze wijze woorden van de oprichters van de Haëlla Stichting, Anton en Helena Lucretia 

Anna (HLA, daar komt de naam vandaan!), gaven ook in het onvoorspelbare jaar 2021 in-

spiratie en richting aan het werk van de Haëlla Stichting.  Een jaar dat steeds weer anders 

was dan we dachten. Hoop en teleurstelling wisselden elkaar af. Een jaar waarin we konden 

dansen en zingen én waarin we dat niet konden doen. Waarin corona soms ver weg leek 

en dan dubbel zo hard terugkwam. Een jaar dat een constante training was in flexibiliteit 

en meebewegen en toch gestaag op je doel afgaan. Een jaar vol kiemen,  bomen en zicht 

blijven houden op kathedralen. 

Een belangrijk criterium om een project te steunen was vanaf de beginjaren van de stichting 

– in de woorden van de heer Dake en gedreven door zijn geloof– dat dromen van mensen 

werkelijkheid kunnen worden dankzij een gift die niet zo groot behoeft te zijn. En dat der-

gelijke aanvragen de voorkeur verdienen boven grote bedragen of langdurige subsidiëring. 

Dat is nog steeds de kern van Haëlla. Kleine projecten van mensen die zich inzetten voor 

andere mensen en de aarde en die een vliegwiel kunnen zijn voor grote veranderingen.  

Voor rechtvaardigheid en vrede, een wereld waarin iedereen tot bloei kan komen, niemand 

uitgezonderd.  
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Daar kregen we er dit jaar honderden van. Een zee van daadkracht, moed en passie. Elke keer 

waren we onder de indruk, telkenmale voelden we ons bevoorrecht door de contacten met 

honderden mensen vol hoop, pioniers van liefde. Die niet bij de pakken neer gingen zitten 

maar, soms tegen alles in, zeiden: dit kan zo niet. Hier moet iets gebeuren. 

Dat is de kern van een menselijke samenleving. Mensen die omzien naar elkaar. In het heel 

klein en soms wat groter. Nu voor het eerst of soms al langer. Altijd vol passie, soms door 

eigen ervaringen, soms door een groot rechtvaardigheidsgevoel. We spraken enthousiaste 

mensen en huilende mensen. We praatten met mensen die ons inspireerden met hun hoop 

en met mensen bij wie de boosheid naar binnen was geslagen. We hebben gelachen, gehuild, 

gezucht, gevierd dat we weer samen waren, en dankbaarheid gedeeld dat dit altijd blijft: 

mensen die de samenleving leefbaar houden, met hart en ziel, gedreven door een diep 

visioen van rechtvaardigheid en hoop. 

Het blijft bijzonder dat dankzij een familie, die in denken en handelen een voorloper was, 

we dit tot op de dag van vandaag kunnen doen. Van het plan in de jaren 60, van de grote 

veranderingen, gedreven door geloof, naar nu. In een wereld die weer veranderd lijkt. Waar 

steeds de boze stemmen het podium krijgen. Maar waar ook, vaak in alle stilte, de doeners, 

de zieners, de dromers en de levenskunstenaars doen wat gedaan moet worden. De hoop-

gevers. De lichtbrengers.

En daarom was 2021, ondanks alles, ook een prachtig jaar.

Elise Kant, directeur
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KANTOOR

De komst van Najah in 2020 was een de vervulling van een langgekoesterde wens om ook in 

het bureau zelf handen en voeten te geven aan een rechtvaardige samenleving en diversiteit.  

Najah komt uit Syrië en ondersteunt ons in alle dagelijkse werkzaamheden. Gelukkig kon 

dat in 2021 eindelijk ook een paar maanden op kantoor. De benoeming van Najah is het 

begin van een langer diversiteitstraject binnen Haëlla, dat de komende jaren zijn beslag 

zal krijgen. We doen dat zowel intern, als in de keuze voor samenwerkingspartners voor al 

onze werkzaamheden. Daarom werken we samen met ‘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, en die voor ons de schoonmaak van het 

pand doen. En werkten we in de eerste helft van 2021 voor de website en sociale media van 

Wijdoenmee samen met de Young Digitals. Een initiatief om jongeren met een afstand 

tot de arbeidsmarkt op te leiden op het terrein van digitale  marketing en communicatie.

Najah’s terugblik op 2021

Ook 2021 was Corona dominanter dan we wilden. Weer geen gewoon jaar en wij mochten ruim 

een half jaar niet naar het kantoor. Ik heb de leerzaame kantoorsfeer erg gemist en ik wilde 

graag al mijn taken fysiek doen. Het leukste werkmoment in 2021 was toen we weer naar kan-

toor mochten. Daar leerde ik veel en ik leer nog steeds meer en meer. Het was gepland om na de 

zomervakantie een feestje voor de winnaars van de vrouwenwedstrijd te organiseren en daar 

had ik samen met mijn collega’s een plan voor, maar wegens corona is het feest uitgesteld. We 

hopen dat we het in 2022 kunnen regelen.

Leve Haëlla en ik hoop dat 2022  gezond, kleurvol en corona vrij zal zijn. 
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Website

In 2021 hebben we samen met Ulla Schirmbeck (ulla.nl) de Haëlla website vernieuwd!  

Hij is nu frisser, duidelijker en ook beter leesbaar voor mensen die minder goed zien.  Wij 

zijn er blij mee en kregen veel enthousiaste reacties!  

haella.nl

http://www.ulla.nl
http://haella.nl 
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Leve de vrijwilligers! 

In 2021 hadden we voor het eerst in lange tijd 

weer twee mannen in de gelederen van het 

Haëlla kantoor. Teyo en Björn werkten hard 

en plezierig met ons mee als vrijwilliger, 

Teyo als onze onmisbare handyman en Björn 

als  gedegen en enthousiaste projectmede-

werker. Op deze sterkte lukte het ons om de 

vele aanvragen goed en snel te behandelen 

en om het pand goed te beheren, ook met 

het oog op onze huurders.

Nieuwe Huurder! 

We waren heel blij om in de zomer nieuwe huurders te begroeten: Femmes for Freedom 

‘woont’ nu op de benedenverdieping. Een prachtige organisatie die zich sterk maakt voor 

het tegengaan van huwelijksdwang. We zijn blij dat het nu hele pand weer gevuld is met 

bedrijvigheid!  In de zomer konden we voor het eerst met alle bewoners van het pand samen 

lunchen en genieten van de heerlijke Syrische gerechten die Najah en haar moeder hadden 

bereid.

Femmes for Freedom is een vrouwenrechtenorganisatie die opkomt voor de rechten en 

belangen van vrouwen met een biculturele achtergrond. Sinds juli 2021 zijn wij gevestigd 

in het pand van de Haëlla stichting. Met dank aan de steun van Haëlla zetten wij ons in voor 

de zelfbeschikking en emancipatie van alle biculturele vrouwen in Nederland en daarbuiten. 

Vanuit ons nieuwe adres bevechten we de positie van biculturele vrouwen en vluchtelingen, 

en met succes. Zo namen we in 2021 deel aan een internetconsultatie over huwelijkse ge-

vangenschap, lanceerden we een campagne over het 'maagdenvlies' en zetten we huwelijkse 

gevangenschap op de agenda in Frankrijk en de Europese Unie. We kijken ernaar uit om ons 

werk nog vele jaren door te zetten vanuit ons kantoor bij Haëlla. 
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Bestuur

We namen dit jaar afscheid van Leendert Verzijden en Jan Willem Nieuwenhuys. Gedurende 

lange tijd hebben zij zich als bestuurslid met veel deskundigheid en enthousiasme ingezet.  

Wij zijn hen veel dank verschuldigd! Als afscheid brachten we een leerzaam én leuk bezoek 

aan forteiland Pampus, waar we ons verdiepten in de duurzaamheidsontwikkelingen op 

het eiland.  
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Nieuwe bestuursleden

Het bestuur is inmiddels uitgebreid met twee nieuwe leden. Frieda de Pater, voormalig 

directeur van RCOAK, en Bianca Groen Gallant, voorzitter van de Amsterdamse Lutherse 

Diaconie brengen nieuw élan en perspectief in en daarmee is ook de diversiteit in het bestuur 

versterkt. Zij stellen zichzelf voor: 

Bianca Groen Gallant 

De Haëlla Stichting kwam onder mijn aandacht als steunvrager van 

projecten waar ik bij betrokken was. De laagdrempeligheid van het fonds 

vond ik toen al een prettige manier, in vergelijking tot andere fondsen.   

De reden waarom ik bestuurslid ben geworden is omdat de achtergrond 

van de stichting mij aanspreekt (het verhaal van de familie Dake), maar 

ook omdat de stichting nog volop in ontwikkeling is, dus dat er ruimte is om 

mee te denken.   

Een goede ontwikkeling bij Haëlla vind ik het gesprek met o.a. migranten-

kerken en andere fondsen die zich ook met deze kerken verbonden voelen. 

Dit met als doel om samen een lijn uit te zetten naar een gelijkwaardige, 

inclusieve, duurzame samenwerking.   

Frieda de Pater

Sinds de zomer maak ik deel uit van het bestuur van stichting Haëlla. Met veel 

plezier! Elise Kant ken ik al uit de tijd dat ik nog directeur was bij Stichting 

RCOAK. Samen met andere fondsen en vooral Human Aid Now hebben we 

de omvangrijke Corona Voedselhulp in Amsterdam in 2020 uit de grond 

gestampt. Een ingrijpende en aangrijpende ervaring. Ik weet dus uit eigen 

ervaring dat Haëlla een zeer bevlogen en deskundige directeur heeft, een 

directeur voor wie de waarden en missie van Haëlla geen mooie woorden 

zijn maar die deze echt doorleeft, en ook voorleeft. Ik vind dat heel bijzonder. 

En dat bepaalt in sterke mate mijn invulling van het bestuurslidmaatschap 

van Haëlla. Ik vind het heel belangrijk dat Elise zich gedragen weet door het 

hele bestuur en bestuurlijk en operationeel de ondersteuning krijgt die zij 

aangeeft nodig te hebben. Daar wil ik aan bijdragen vanuit de overtuiging dat 

alleen dan, in een vruchtbare samenwerking tussen bestuur en organisatie, 

Haëlla veel kan betekenen voor de meest kwetsbare groepen in Nederland 

en daarbuiten en ook veel kan betekenen voor de organisaties in het veld, die 

uiteindelijk het werk doen. Want daar ligt de kracht van Haëlla, de onder-

steuning van kleine initiatieven die heel lokaal en kleinschalig hulp bieden 

aan mensen in kwetsbare posities, er zijn voor hen.  
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STICHTING HAËLLA VERMOGENSBEHEER 

Haëlla bestaat uit twee stichtingen met afzonderlijke besturen. Een voor het beheren van 

het vermogen en een voor het doen van de uitgaven. Deze twee besturen werken nauw 

samen.  In 2021 heeft Haëlla zich aangesloten bij de regels voor zelf regulatie van de FIN 

(De branchevereniging van Fondsen in Nederland). Derhalve heeft de Haëlla Vermogens-

beheer Stichting inmiddels de Code Goed Bestuur ontvangen. Die van de uitgave stichting 

van Haëlla volgt in 2022. De HVB heeft uitdrukkelijk gekozen om het vermogen te beleggen 

in lijn met de beleidsterreinen van Haëlla. Hierover leest u meer in het hoofdstuk milieu en 

duurzaamheid. Het jaarverslag en de jaarrekening van de HVB verschijnen apart. U kunt 

deze vinden op onze website.



Alle aanvragen 781

Aanvragen Haëlla 528 

Aanvragen Kleinecoronahulp 204 

Aanvragen Wijdoenmee 49

Alle schenkingen 482

Schenkingen Haëlla 319 

Schenkingen Kleinecoronahulp 131 

Schenkingen WIJDOENMEE.NU 32

HAËLLA 2021 IN CIJFERS

Ook in 2021 kwamen er weer veel projectaanvragen bij Haëlla binnen. Iets minder dan in 

2020, maar dat was een jaar met absolute uitschieters door Kleinecoronahulp. Er zijn een 

aantal redenen voor de daling (die wel weer een stijging is t.o.v. 2019):

• Veel projecten zijn doorgeschoven van 2020 naar 2021, daar zijn dus geen nieuwe of 

vervolg aanvragen op gedaan.

• Veel van onze projecten zijn gericht op verbinding en ontmoeting. In 2021 was men 

voorzichtiger in het plannen hiervan als gevolg van de onzekere situatie. Dit zagen 

we met name terug bij Wij Doen Mee.

• In 2020 sprongen we met Kleinecoronahulp in een groot gat waar in eerste instantie 

weinig andere fondsen beschikbaar waren. In 2021 was wat er breder geld beschik-

baar.

• Opvallend was dat in december 2021 er een enorme hausse aan projecten binnen-

kwam als gevolg van de nieuwe lockdown.

Op het bureau van de Haëlla Stichting zijn in 2021 in totaal 781 aanvragen binnenge-

komen, waarvan 528 voor Haëlla, 204 voor Kleinecoronahulp en 49 voor het platform 

WijDoenMee.nu. Daarvan hebben 482 projecten een schenking gekregen, waarvan 319 

via de Haëlla Stichting, 131 via Kleinecoronahulp en 32 via WijDoenMee.
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De Haëlla Stichting berekent geen kosten aan WijDoenMee, Kleinecoronahulp en Kleine 

Armoede Hulp 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 negatief eindresultaat van  

€ 203.878. Daarvan komt € 203.838 ten laste van diverse bestemmingsfondsen en € 40 

wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Grondslag van waarderingen 

Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aan-

vaarde grondslagen voor financiële verslaglegging, in het bijzonder Richtlijn RJK C1 

voor de verslaggeving van kleine 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 2021 en van het resultaat over 2021.
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Verkorte balans

Verkorte staat van baten en lasten 

Activa 2020 Bedragen in € 1.000

Bedrijfsinventaris  16 
Kortlopende vorderingen  395 
Effecten  3
Liquide middelen  506

Totaal activa  920

Baten Bedragen in € 1.000

Bijdrage van Stichtingen en particulieren Regulier  1.328 
Bijdrage van Stichtingen en   
particulieren voor WIJDOENMEE.NU 1 
Bijdrage van Stichtingen en  particulieren  
voor Kleinecoronahulp 88 
Bijdrage van Stichtingen en particulieren  
voor Kleine Armoede Hulp  45 
Overige baten 0
 

Totaal baten  1.462

Passiva Bedragen in € 1.000

Eigen vermogen: Vermogen Haëlla Stichting 291 
Bestemmingsfonds WIJDOENMEE.NU 72 
Bestemmingsfonds Kleinecoronahulp 54 
Bestemmingsfonds Kleine Armoede Hulp 45 
Overige bestemmingsfondsen  
(Beheerd vermogen Derden ) 262 
Nog uit te keren schenkingen  157 
Overige kortlopende schulden  39

Totaal passiva  920

Lasten Bedragen in € 1.000

Schenkingen aan projecten Regulier 1.035 
Schenkingen WIJDOENMEE.NU projecten 50 
Schenkingen Kleinecoronahulp projecten 189 
Schenkingen Kleinecoronahulp projecten - 
Netto kosten Platform WIJDOENMEE.NU  14 
Netto kosten Platform Kleinecoronahulp 2 
Netto kosten Platform Kleine Armoede Hulp - 
Personeelskosten 296 
Overige (kantoor)kosten  80

Totaal lasten  1.666



Voorbeelden corona projecten 
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KLEINECORONAHULP

Zo snel als de coronacrisis uitbrak volgde ook de reactie. Overal kwamen mensen in actie 

om aan de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden. Initiatieven werden opgezet, uit-

gebreid en aangepast om zoveel mogelijk mensen in nood te helpen. Een overstelpende 

hoeveelheid energie en dadendrang kwam los. Voor de Haëlla Stichting was het binnen een 

paar dagen na de persconferentie in maart 2020 duidelijk dat er heel veel kleine initiatieven 

ontstonden die dringend behoefte hadden aan bescheiden financiering. Daarop werd het 

plan om Kleinecoronahulp op te zetten geboren. Overleg met Fonds 1818 leidde in zeer korte 

tijd tot de realisatie van het platform. Een mail aan het Landelijk Fondsen Overleg met de 

vraag: “ Wie doet er mee?” had tot resultaat dat binnen 2 weken 10 fondsen aanhaakten. 

In de maanden daarna liep dit op tot 35 fondsen en een toezegging van totaal bedrag van 

bijna 570.000 euro eind 2020. Eind 2021 deden er 36 fondsen mee en zijn er 528 aanvragen 

ingediend en in totaal  zo’n 400 projecten gefinancierd. 

Kleinecoronahulp is een prachtig voorbeeld hoe fondsen en initiatieven hun inzet en vrijheid 

benutten om dat te gaan doen wat nodig is. Klein, flexibel en tegelijk groots en belangrijk 

voor zo velen. Kleinecoronahulp werd een vliegwiel voor heel veel energie en resultaat. 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 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 2021 maakte Kleinecoronahulp een soort slingerbeweging 

die meebewoog met de maatregelen. In de zomer kwamen er 

weinig aanvragen, in de winter lockdown werden we over-

spoeld met aanvragen. Zowel de aanvragen op het gebied 

van eenzaamheid als op voedselhulp bleven binnenkomen 

en vaak ook een combinatie van die twee. Enerzijds voed-

selprojecten voor mensen die financieel overal buiten de 

boot vallen en die hun baan zagen verdwijnen of stilvallen 

als gevolg van de coronacrisis, anderzijds projecten gericht 

op kwetsbare groepen waarbij een soepje, een maaltijd, een 

klein presentje middelen waren om mensen te bereiken en 

hen de kans te geven om hun nood te delen en daarbij, indien 

gewenst, geholpen te worden. Ook hebben al deze projecten 

een signaleringsfunctie.



Voorbeelden corona projecten 
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Wat betreft de voedselprojecten zijn we blijven doorgaan op de gekozen weg van het sti-

muleren van samenwerking met de Voedselbank, het Rode Kruis en gemeentes en het 

benadrukken van de strategie: geen traject zonder pakket.  Bij de eenzaamheidsprojecten 

zagen we een afname in de zomer en een enorme hausse in december. Daarbij zijn we coulant 

geweest in het toekennen, omdat we zien dat naarmate de crisis langer duurt de maatre-

gelen mensen zwaarder vallen en zij zich meer en eerder eenzaam voelen. We hebben dus 

initiatieven gericht op verbinding en aandacht voor kwetsbare mensen zeer toegejuicht.

Opvallend aan het eind van 2021 waren ook de diverse aanvragen rondom voorlichting over 

vaccinaties aan moeilijk bereikbare groepen. 

Kleinecoronahulp heeft drie dingen aan het licht gebracht :

• Het zijn juist de kleine initiatieven die duidelijk maken waar de problemen in de sa-

menleving liggen. En het zijn ook zij die mensen bereiken die anderen niet bereiken. 

Deze initiatieven zijn onmisbaar! 

• Het ging om coronaproblematiek, maar onder bijna alle coronaproblematiek ligt 

structurele problematiek die door corona groter, duidelijker of schrijnender werd.

• Veel initiatieven die in de coronacrisis zijn gestart zien voor zichzelf ook een rol na, 

of liever gezegd onafhankelijk van de coronacrisis, juist omdat het om structurele 

problematiek gaat. Het is een uitdaging voor ieder initiatief om daar zijn weg in te 

vinden. Daarover zijn we met hen in gesprek.

Het is bijzonder om te zien dat Kleinecoronahulp zo nodig is en dat, zo bleek heel duidelijk 

in december, je er ook niet zomaar mee kan stoppen. De nood in de samenleving is in deze 

tijden niet voorspelbaar en een flexibel fonds is daarvoor van grote waarde! Bovendien is 

er een grote behoefte aan projecten die mensen samen brengen. Die tegenwicht bieden aan 

gevoelens van uitzichtloosheid en verbrokkeling en polarisering in de maatschappij. Je zou 

kunnen zeggen dat we eerst antwoord gaven op  de gevolgen van een gezondheidscrisis en 

nu op die van een crisis in de samenleving. We hebben daarom diep nagedacht over hoe we 

Kleinecoronahulp kunnen aanbieden op een manier die minder gekoppeld is aan corona, 

maar wel dezelfde criteria hanteert. Een fonds dat toegankelijk is voor initiatieven die 

zich inzetten op voedsel, sociale uitsluiting en eenzaamheid, zonder dat het perse corona 

gerelateerd is. 
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De vooronderstelling in veel gemeenten is dat alle mensen wel geholpen kunnen worden, 

maar dat ze alleen de weg niet weten. In de praktijk blijkt dat mensen soms de weg best 

weten, maar niet durven aankloppen bij de overheid, vanwege angst dat kinderen worden 

meegenomen door Jeugdzorg; eerdere slechte ervaringen met de overheid – neem de toe-

slagenaffaire – ; taalproblemen, sociale problemen etc.. Daarnaast is er een grote groep 

die helemaal niet kan aankloppen bij de gemeente: mensen zonder papieren, of mensen 

die tussen de regels vallen door illegale hoge huren, illegale leningen die niet aangetoond 

kunnen worden of die domweg te weinig verdienen en niet uitkomen met hun inkomen. Ook 

is er een groep die door armoede dermate geïsoleerd raakt dat sociale uitsluiting het gevolg 

is. Juist voor deze mensen zijn de particuliere initiatieven van groot belang gebleken tijdens 

de coronacrisis. Laagdrempelige hulp, een praatje, aandacht en, waar nodig, voedsel. Ook 

zijn het belangrijke ‘signaleerders’ van een problematiek die nog niet in beeld is. Vooral 

zijn informele initiatieven laagdrempelig en blijken ze in staat het vertrouwen te winnen 

van mensen die in de problemen zitten.  Daarom is eind 2021 het plan geboren voor de op-

volger van als opvolger voor Kleinecoronahulp: Kleine Armoede Hulp: Samen sterk tegen 

armoede en eenzaamheid.

kleinearmoedehulp.nl

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN 
  
Stichting Non-Food Bank Maassluis 
Aanschaf van hygiëne middelen 
 
De Non-foodbank is in maart 2009 opgericht, een non-profit organisatie die geheel 

gerund wordt door vrijwilligers. Om het werk tot een succes te maken werkt men nauw 

samen met diverse hulpverleningsinstanties uit Maassluis en omstreken. De huisraad- , 

kleding-, babyspullen en speelgoedbank maken deel uit van het project, maar ook is het 

doel om mensen verder te helpen door actief te wijzen op voorzieningen die bijdragen 

aan een structurele oplossing voor hun problemen, zoals schuldhulpverlening. Verder 

draagt men er zorg voor de faciliteiten van het uitdeelpunt, zodat men op een veilige en 

verantwoorde manier levensmiddelen kan uitreiken. De aanvraag betrof de aanschaf van  

hygiëne producten om het werk zo goed en zo veilig mogelijk te laten verlopen. De voed-

selbank/non-food bank helpen wekelijks zo'n 250 mensen. Een combinatie van prakti-

sche hulp en de juiste informatie, zo hoopt men de bezoekers gericht verder te kunnen 

helpen.   

http://kleinearmoedehulp.nl
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Veel Liefs 2021 
Klim in de Pen! Valentijnsactie voor eenzame ouderen

Veel Liefs is een netwerk van jonge vrijwilligers met een hotel achtergrond, dat zich inzet 

om aandacht te geven aan mensen die verblijven in een zorginstelling. Met een kaarten-

actie wilde men eenzame ouderen laten zien dat er aan hen gedacht werd, door naast een 

kaartje een kleine verrassing te verzorgen. In januari riep men door heel Nederland op om 

kaartjes te schrijven met een persoonlijke boodschap. Vervolgens werden door de vrij-

willigers van Veel Liefs pakketjes gemaakt met een cadeautje, iets lekkers en een van de 

handgeschreven kaarten. Het doel was om voor Valentijnsdag de pakketjes te verspreiden 

onder 20.000 eenzame ouderen. De cadeautjes werden in natura ingezameld bij winkeliers 

uit het netwerk. KCH droeg bij voor het verpakkingsmateriaal en de verzending. Veel Liefs 

bestaat uit jonge mensen die, nu het hotelwezen een moeilijke tijd doormaakt,  zich actief 

inzetten voor anderen. Het mes snijdt aan twee kanten: samen een project realiseren geeft 

energie en een gevoel van saamhorigheid. De Valentijn ontvangers voelden zich gezien en 

in het zonnetje gezet en stuurden op hun beurt enthousiaste reacties.

www.veel-liefs.nl

Stichting Rijkt, Zoetermeer 
In gesprek over vaccineren

Stichting Rijkt zet zich op verschillende manieren in om mensen te verbinden en zo isolatie 

en eenzaamheid tegen te gaan, met name onder mensen met een niet-westerse achtergrond.  

In de corona tijd is de stichting actief aan de slag gegaan. Tijdens gesprekken, die onder 

andere tijdens inloop spreekuren plaatsvinden, merkt men dat er nog steeds grote angst 

bestaat voor de  Covid-19 vaccinaties. De redenen voor deze angst hebben veelal te maken 

met verkeerde informatie en onvoldoende kennis. Stichting Rijkt wil hierover een gesprek 

op gang brengen, in samenwerking met (religieuze) sleutelfiguren. Het gaat er om ervoor 

te zorgen dat mensen een gezonde en geïnformeerde keuze kunnen maken, gebaseerd of 

feiten. Samengewerkt wordt met religieuze organisaties, vluchtelingenwerk en de GGD.

Er ligt een gedegen plan onder het project om mensen te bereiken. Goede en begrijpelijke 

voorlichting over corona en de maatregelen zijn van het grootste belang.

www.stichtingrijkt.nl

http://www.veel-liefs.nl
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Voedselproject Amsterdam

In 2020 zagen we binnen Kleinecoronahulp een concentratie van voedselprojecten ont-

staan in Amsterdam, waarbij de aantallen mensen snel en hoog opliepen. Het was niet 

efficiënt om al deze projecten steeds van 2500 euro te voorzien, waarna mensen dan zelf 

bij de supermarkt grootschalig moesten gaan inkopen. Daarom hadden de samenwerkende 

fondsen gevraagd aan Human Aid Now om de collectieve inkoop te gaan doen voor al deze 

projecten.  In december 2020 ging het hier om 10.000 mensen, verspreid over 15 informele 

voedselpunten. Dit in nauwe samenwerking met het Rode Kruis. In het najaar van 2020 

besloot de gemeente Amsterdam tot meefinanciering. 

In 2021 werd de samenwerking voortgezet. De aantallen mensen die een beroep deden door 

het jaar heen fluctueerden mee met de lockdowns. Nog meer dan in 2020 werden mensen 

die recht hadden op hulp van de voedselbank doorverwezen. Daardoor bestaat de populatie 

die gebruik maakt van de informele voedselinitiatieven alleen nog uit mensen die echt 

nergens anders terecht kunnen. 90% daarvan is ongedocumenteerd. 

Gedurende het jaar werd duidelijk dat voor een bepaalde groep, met name vrouwen, het veel 

moeilijker was en zal zijn om weer aan het werk te komen. Dit verlegde de vraag van afbouw 

naar ombouwen tot iets dat mensen bijstaat die nergens anders terecht kunnen. In het 

strategisch overleg met de gemeente Amsterdam is dit een voortdurend punt van gesprek. 

Samenwerken met de gemeente Amsterdam bleek op een aantal fronten een uitdaging. 

Maar gelukkig bleek de door de fondsen gelanceerd slogan: ‘Geen honger in Amsterdam’ 

dermate sterk dat de gemeente in ieder geval tot juli 2022 betrokken blijft, ondanks de wet 

en regelgeving op landelijk niveau.
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Sinds maart 2020 heeft Human Aid Now de distributie van meer dan 160.000 voedselpakketten 

gecoördineerd voor families die door de corona pandemie verstoken waren van een inkomen. Dit 

werd gedaan vanuit 18 distributie punten in en rond Amsterdam. Daarnaast werden ruim een 

miljoen luiers gekocht en uitgedeeld; meer dan 100.000 stuks maandverband, tienduizenden 

producten voor persoonlijke hygiëne en ga zo maar door. 

Dit gigantische project was een spin-off van Kleinecoronahulp en een gezamenlijk initiatief 

van de Haëlla Stichting, Stichting RCOAK en de Fundatie van den Santheuvel Sobbe. In de eerste 

maand van de pandemie steeg de vraag om voedsel naar grote hoogte omdat duizenden fami-

lies van ongedocumenteerden (schoonmakers, kinderoppas etc.) van de ene op de andere dag 

hun inkomen verloren en niet werden ondersteund door reguliere sociale diensten. Als reactie 

werden in Amsterdam ontelbare voedselhulp projecten gestart om deze mensen te helpen. De 

drie bovengenoemde fondsen werden geconfronteerd met een stijgend aantal aanvragen van 

deze initiatieven en realiseerden zich dat  het efficiënter zou zijn om de voedselprojecten te  

coördineren, de logistiek te stroomlijnen en te zorgen voor een massale gezamenlijke inkoop 

om de prijzen laag te houden. 

De Haëlla Stichting nam vanaf het begin een sleutelpositie in, als sponsor, maar ook als coördi-

nator tussen al de fondsen die bereid waren bij te dragen. Ook werd ingezet op gesprekken met 

de Gemeente Amsterdam, die uiteindelijk bereid was mee te werken en nu ongeveer een derde 

van de kosten op zich neemt. Haëlla was - en is - een waardevolle sparringpartner als de hulp 

weer moet worden aangepast aan de steeds wisselende evolutie van de pandemie. 

In de zomer van 2021 hoopten wij dat crisis voorbij was en dat de hulp kon worden afgeschaald. 

De werkelijkheid bleek helaas anders en de voedselhulp zal voorlopig noodzakelijk blijven. Ook 

nu blijft Haëlla ons ondersteunen. Wij zijn heel trots op onze samenwerking richting ons geza-

menlijk doel: “GEEN HONGER IN DE STAD!”.

Dominique Nientker, Human Aid Now
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THEMA’S HAËLLA 
In 2021 werd er met zo’n 800 initiatieven samengewerkt. Daarnaast werd er met talloze 

organisaties en mensen gebeld, gesproken, gezoomd en samen plannen gemaakt. We hielden 

een workshop over aanvragen doen bij vermogensfondsen op de Partin dag, we konden heel 

even op bezoek bij een aantal projecten, maakten een reis naar Calais, en introduceerden 

een tweemaandelijkse nieuwsbrief.   

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 hierover, zodat ze zich ook druk maken over de generaties na hen? En welke nieuwe 

activiteiten en ontwikkelingen kunnen gestimuleerd worden door een startbijdrage van 

de Haëlla Stichting? 

Anno 2021 is dat nog steeds een uiterst relevante vraag, die door de stichting op twee ma-

nieren wordt beantwoord. 

Naast het financieren van projecten hebben we ook in 2021 weer ons vermogen inzet ge-

maakt van dit beleid. De HVB (Haëlla Vermogensbeheer) heeft er een aantal jaren geleden 

voor gekozen samen te gaan werken met het donkergroene Fair Capital Partners. Onderdeel 

daarvan is ook de keuze om een deel van het vermogen te investeren in het Fair Capital Im-

pact Fonds. Dit fonds investeert in niet-beursgenoteerde bedrijven met een donkergroene 

missie, met als doel een duurzame en sociale wereld en het realiseren van een financieel 

rendement voor de deelnemers.
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Inmiddels investeren we, naast onze groene beleggingsportefeuille, via dit impact fonds 

in vier groene bedrijven: HeatTransformers, Seepje, de Clique en Lazy Vegan en daar zijn 

we blij mee!

HeatTransformers installeert hybride warmtepompen bij Nederlandse huishoudens. Dit 

bespaart 30 tot 70% op de CO2 uitstoot en tot 70% op de gasrekening. Het bedrijf levert 

zo een inspirerende bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. De verwachting 

is dat hybride warmtepompen een onderdeel worden van het Nederlands klimaatbeleid.

Seepje maakt was- en reinigingsproducten op basis van de beste natuurlijke ingrediënten 

uit de Himalaya. Seepje loopt voorop bij het gebruik van natuurlijke en hernieuwbare grond-

stoffen. De producten zijn ondertussen bij meer dan 4.500 supermarkten in Europa te koop. 

De Clique is een Utrechtse startup die zoveel mogelijk organisch reststromen uit de stedelijke 

omgeving inzamelt en als grondstof voor nieuwe producten inzet, zoals thee, koekjes en 

bitterballen. Het bedrijf biedt zo een oplossing voor het grondstoffentekort en de uitputting 

van de aarde.

Lazy Vegan heeft als missie om veganistisch eten gemakkelijk, lekker en leuk te maken. Het 

bedrijf maakt diepvries kant-en-klaar maaltijden vol verse groenten en met een vleesver-

vanger gemaakt van doperwten in plaats van soja. Ook deze producten liggen in een steeds 

groter aantal supermarkten in Europa.

Voor Haëlla én de HVB is de zorg voor de aarde een belangrijk punt. Op deze manier willen 

we daar niet alleen via het rendement maar ook via de beleggingen zelf een verschil maken.

Bij de projecten viel dit jaar op dat er veel beweging is vanuit de samenleving. De klimaatmars 

in maart; mensen die zich verzetten tegen gif en vervuiling en 

slachtoffers van de aardbevingen in Groningen, veroorzaakt 

door gaswinning, wendden zich allemaal tot Haëlla.  Door 

het financieren van deze projecten en vele andere willen we 

ons inzetten voor een duurzame verandering.
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VOORBEELDEN VAN PROJECTEN

Buurtmarkt Better foar letter 
Een kortere keten van voedselproducent naar consument

Buurtmarkt-voedselcoöperatie 'Better foar letter' (beter voor later) is opgericht door een 

werkgroep van inwoners van het Friese dorpje Menaam die ervoor willen zorgen dat iedereen 

in het dorp duurzaam en verantwoord kan eten. Ze hebben een buurtmarkt opgericht met 

uitsluitend lokale producten die in het seizoen zijn. Zo willen zij de lokale voedselproducenten 

direct koppelen aan de consumenten.

De plaatselijke slager en bakker zijn uit het dorpje verdwenen. Het gevolg hiervan is dat sociale 

verbindingen zijn weggevallen. In een klein dorp zoals Menaam maken mensen graag een 

praatje bij de bakker of de slager. De buurtmarkt kan deze rol nu  overnemen.

De coöperatie heeft een bestuur dat bestaat uit 3 vrijwilligers-initiatiefnemers: een voorzitter, 

een secretaris en een penningmeester, aangevuld met iemand voor het secretariaat. Iedereen 

kan lid worden van deze coöperatie. Het is de bedoeling dat ze in april 2022 een jaarvergadering 

organiseren, zodat ze vanaf dat moment samen met de leden beslissingen kunnen nemen.

De producten gaat direct van de lokale producent naar de buurtmarkt en worden verkocht 

zonder winstoogmerk. Dankzij deze constructie zijn de producten goedkoper dan in de 

supermarkt of de biologische groothandel. Deze lage prijzen, in combinatie met het niet 

hanteren van een verplichte eigen bijdrage, maakt dat deze buurtmarkt ook toegankelijk is 

voor armere mensen.

Op dit moment werken alleen vrijwilligers in de buurtmarkt. De bijdrage van Haëlla was voor de 

startkosten. Het project maakt duurzamere keuzes aantrekkelijker voor iedereen in het dorp.
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Klimaatcoalitie Haarlemmermeer 
Gedichten voor klimaatrechtvaardigheid

De Klimaatcoalitie Haarlemmermeer staat voor wereldwijde klimaatrechtvaardigheid en 

het bouwen aan een krachtige klimaatbeweging die nodig is om dit te bereiken. Er zijn 35 

vrijwilligers bij betrokken. Op 14 maart organiseerde men op het Burgemeester van Stamplein 

in Hoofddorp een klimaatalarm om aan te geven dat ieders stem tijden de verkiezingen van 

belang was voor een krachtig klimaatbeleid. De demonstratie werd zo georganiseerd dat 

iedereen voldoende afstand kon houden van elkaar, maar het was ook mogelijk om online 

mee te doen en dan om 15.00 thuis zoveel mogelijk lawaai te maken. De coalitie heeft haar 

standpunten op verschillende terreinen duidelijk naar voren gebracht in een document. 

Om jongeren bij dit project te betrekken werd een dichtwedstijd georganiseerd. Jongeren 

in de leeftijd van 5 tot 15 kregen de vraag: nodig je familie, vrienden en klasgenoten uit met 

een gedicht. Of laat gewoon in een gedicht horen hoe jíj tegen het klimaat en al het praten 

erover aankijkt. De winnaars mochten hun gedicht voorlezen op het podium en de gedichten 

werden gepubliceerd in de lokale krant. 

Stichting Onslaandonslu 
Mensen voelen zich niet gehoord

Onslaandonslu is een Groningse actiegroep die zich sinds maart 2018 actief inzet voor de 

gedupeerden van de gaswinning. De vrijwilligers bieden een luisterend oor; brengen mis-

standen in kaart; onderhouden contact met officiële instanties en maken zich hard voor 

een fossielvrije toekomst voor de provincie. Als actiegroep is het lastig steun te vinden van 

fondsen. Maar nog steeds is de vraag om hulp groot. De mensen voelen zich niet gehoord; 

hebben het gevoel dat er wordt gesjoemeld met data en mensen die na 2012 een huis kochten 

worden niet geholpen, terwijl ook na die tijd aardbevingen plaatsvonden. De aanvraag 

betrof de inloop huiskamer; de meetactiviteiten en algemene kosten als de huur van een 

vergaderruimte voor grotere groepen e.d.. De stichting werkt met zes actieve vrijwilli-

gers. Steeds meer komen zij in aanraking met mensen die problemen ondervinden van de 

gaswinning en die zelf niet mondig genoeg zijn zich te uiten. Samen heeft men het gevoel 

sterker te staan en men wil meer naar buiten treden met de informatie die vergaard werd 

en die, volgens de groep, aantoont dat er zaken verzwegen worden. 

Het klimaat verandert
Het klimaat verandert, maar de mensen doen er niet genoeg aan. Het wordt steeds erger, maar de mensen zijn blind. We pakken de toekomst van onze kinderen af.

Laten we groener leven, stukje bij stukje kunnen we het klimaat verbeteren. Laat iedereen zijn steentje bijdragen, samen kunnen we meer dan alleen. Laten we onze fouten herstellen.

Julia Kubinska, Leeftijd: 11 jaar
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Peoples Planet Project 
Geo Stories Camps

Peoples, Planet Project werd opgezet door een groep jonge bevlogen mensen met als doel 

om inheemse bevolkingsgroepen te helpen de ontbossing van hun leefgebied tegen te gaan. 

Dit door de inzet van (video) technologie voor o.a. het verzamelen van data. Zo wil men een 

nieuwe generatie van leiders uit inheemse gemeenschappen trainen om hen de mogelijkheid 

te bieden voor hun eigen rechten op te komen. Het project betreft de organisatie van 'Geo-

Story' kampen; een workshop programma van 12-dagen waarin de technieken van video 

filmen en GIS mapping worden uitgelegd, met de hulp van een lokale tolk. De deelnemers 

leren hoe zij een kaart geografische kaar kunnen maken met eenvoudige middelen en hoe 

zij met film het verhaal dat zij over het voetlicht willen krijgen kunnen vertellen. Zo kan 

men uiteindelijk een breed publiek bereiken zonder ver te hoeven reizen of de eigen cultuur 

teniet te doen. De medewerkers van People Planet Project helpen bij het editen en de we-

reldwijde verspreiding naar kanalen die er voor deze mensen toe doen. Voorlopig richt men 

zich op drie groepen waarvan de leefomgeving ernstig wordt bedreigd door ontbossing: 

de Mandinka in Gambia, de Kisêdje in Brazilië  en de Ogan Komering Ilir in Indonesië. De 

bijdrage was voor de aanschaf van apparatuur. Soms helpt een klein begin andere fondsen 

over de streep te trekken. Het eerste project voor 10 jonge  Kīsêdjê and Yudjá in het Xingu 

Amazon bassin is inmiddels gerealiseerd, ondanks vertraging door corona. 

www.peoplesplanetproject.org

http://www.peoplesplanetproject.org 
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THEMA SAMENLEVEN IN NEDERLAND

Het breedste thema van Haëlla. Samenleven in Nederland betekent dat er ruimte is voor 

iedereen, aandacht voor wie buiten de boot valt, nadruk op samen en leven, op bloei en 

hoop. Kort samengevat gaat het om initiatieven die zich inzetten voor al die mensen die 

minder kansen hebben, die niet gezien worden, wier stem niet gehoord wordt. Het gaat 

om ‘nothing about us without us’. Het gaat om delen en elkaar ontmoeten. Om samen te 

genieten van het ontdekken van de ander in alle anders zijn.  Het gaat om het samen werken 

aan een land waarin plaats is voor iedereen.

In 2021 stroomden dit soort projecten gelukkig weer binnen. Van initiatieven gericht op 

het vergroten van kansen van kinderen in het onderwijs tot ondersteuning van kinderen 

en mensen die door geldgebrek overal buiten vallen. Van sociale tuinen tot de beste nieuw-

komers award. Van het Mahgreb filmfestival tot de spullen bank. Van een borduuratelier 

voor vluchtelingenvrouwen tot een maatschappelijk spreekuur voor mensen die de weg 

niet weten richting overheidsregelingen.

Een bruisende beweging van mensen die je eigenlijk in de media te weinig ziet en hoort, 

maar waar zoveel goeds, inspirerends en kostbaars gebeurt. Zelfs in een onvoorspelbaar 

coronajaar gingen activiteiten door, soms met uitstel, vaak online, maar dat deed niets af 

aan het belang en de impact dankzij de tomeloze inzet van velen. 

Projecten die nu belangrijker zijn dan ooit om de cohesie in de samenleving vast te houden. 

We zijn niet allemaal eenzame individuen op eilandjes, maar mensen die elkaar nodig 

hebben. Deze projecten leggen verbinding en bieden hoop. 
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VOORBEELDEN VAN PROJECTEN 
 
Stichting Link2Work    
Maaltijdservice en klussendienst 

In 2022 gaat de stichting samen met leerlingen van Auris en Albeda Start in Rotterdam Oost 

een maaltijdenservice en klussendienst opzetten. Leerlingen in de leeftijd van 15-23 jaar die 

dreigen uit te vallen én reeds uitgevallen jongeren gaan in het wijkrestaurant maaltijden 

bereiden voor zelfstandig wonende kwetsbare ouderen in de buurt. Tevens zetten de jongeren 

zich in voor een wekelijkse klussendienst. Het gaat om klusjes zoals een boodschap doen, 

onkruid wieden of een defecte lamp vervangen. Wekelijks is er telefonisch contact met de 

ouderen om te infomeren hoe het met hen gaat en waar zij behoefte aan hebben. Tijdens 

het fysieke contactmoment is ruimte voor een praatje. Jongeren worden hierbij begeleid 

door vrijwilligers. De verwachting is dat 90% van de deelnemers succesvol zal uitstromen 

naar een vervolgopleiding of baan, dan wel dat uitval wordt voorkomen.

www.link2work.nl

Stichting Beste Nieuwkomer 
Met positieve gedrevenheid een nieuwe toekomst opbouwen

Een aantal jonge vluchtelingen zette samen het project ‘Beste nieuwkomer’ op om een po-

sitieve impuls te geven aan de integratie en participatie van vluchtelingen en hun talenten 

en ervaring zichtbaar te maken. Zo willen ze vooroordelen wegnemen, netwerk bieden en 

andere inspireren van om hun ambities waar te maken. Jaarlijks organiseren zij de beste 

nieuwkomer spotlight award show en daarnaast online activiteiten met positieve en in-

spirerende verhalen. Met de Awards stelt men inspirerende mensen centraal die met een 

geweldige, positieve drive een nieuwe toekomst in Nederland opbouwen. Heel Nederland 

kan kandidaten nomineren en meestemmen via bestenieuwkomer.nl. Een flink deel van 

de begroting wordt gedekt middels crowd funding en pro bono bijdragen. 72 Nieuwkomers 

werden voorgedragen. De website werd druk bezocht en uiteindelijk konden op 18 december 

de Awards in vijf verschillende categorieën worden uitgereikt, zij het met een bescheiden 

aantal aanwezigen i.v.m. de corona maatregelen. In de pers werd hier goed aandacht aan 

besteed.

www.bestenieuwkomer.nl

http://www.link2work.nl 
http://bestenieuwkomer.nl
http://www.bestenieuwkomer.nl 
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Stichting About a Jacket 
Borduuratelier; creatie en integratie

Stichting About a Jacket, stelt zich ten doel een leer-werktraject aan te bieden voor vluch-

telingen, waarbij hulp wordt geboden bij het integreren en inburgeren in Nederland; het 

leren van de Nederlandse taal en het geven van informatie met betrekking tot instanties en 

werk. De initiatiefneemster Marilou Evelo, heeft een mode-achtergrond en de wens creatie 

aan integratie te verbinden. Dit gebeurt in de vorm van een  borduuratelier waar vluchte-

lingenvrouwen sociale contacten op kunnen doen. De vrouwen borduren kinderjasjes, en 

tasjes. Actief meedoen is belangrijk en door het laten zien van je vaardigheden leer je waar-

dering op te brengen voor jezelf.  Drie keer per jaar is er ook een gezamenlijk borduurproject 

rond een bepaald thema. Op Wereld Vrouwendag; Wereld Vluchtelingendag en tijdens de 

Vredesweek. About a Jacket heeft in 2018 de ESF-aanmoedigingsprijs (Europees Sociaal 

Fonds) gekregen en is nu een onafhankelijke stichting met een ANBI status. Corona was 

een klap voor het atelier en de vrouwen die er werken. Zij mochten elkaar niet zien. Zo goed 

mogelijk werd contact gehouden en de deelneemsters kregen ieder een borduurpakket om 

aan het werk te kunnen blijven. Toen het weer kon werden activiteiten voorzichtig weer 

opgepakt. Deelneemsters die specifieke technieken beheersen geven soms workshops (bijv. 

Afghaans borduren) en naailessen. Aan de grote tafel in het atelier is in principe plaats voor 

12 vrouwen. Vier groepen vrouwen komen één ochtend in de week naar het atelier. Tijdens 

het werk wordt de taal aangepakt. Een viertal deelneemsters heeft zich inmiddels aangemeld 

als vrijwilligster in een zorginstelling. Onze bijdrage was voor de kosten van het materiaal.

www.aboutajacket.nl

Sociale Tuin Hasselt 
Een gezamenlijke volkstuin

Het initiatief betreft de inrichting van een stuk moestuin van 400m2 aan de rand van het 

stadje Hasselt. Centraal in deze sociale tuin staat ontmoeting. De tuin is er voor  mensen 

die het, in minder of meerdere mate, moeilijk hebben, die met uitdagingen kampen, en 

graag contact willen maken met anderen. Kwetsbare mensen: beginnend-dementerende, 

ouderen, eenzamen, rouwenden, nieuwe Nederlanders en mensen met een beperking 

kunnen samen, soms onder begeleiding,  tuinieren. Zo wordt eenzaamheid verminderd 

en gezonde beweging bevorderd. Er is goed contact met verschillende lokale sociale- en 

zorgorganisaties. Het stuk grond wordt voor een geringe prijs van de gemeente gehuurd, 

met het vooruitzicht  dat dit voor langere tijd kan. Ondernemers in de buurt dragen mate-

riaal bij of stellen gereedschap ter beschikking. De bijdrage was voor materiaalkosten ten 

behoeve van de start.

http://www.aboutajacket.nl 
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Stichting Cirkus Hakim  
De schoonheid en complexiteit van Noord-Afrika

Het Mahgreb Filmfestival wordt georganiseerd door Circus Hakim en een aantal mensen 

dat betrokken is bij Arabische filmfestivals en workshops in het Midden-Oosten. Doel van 

het festival is om op een niet-competitieve en toegankelijke manier inzicht te geven in de 

schoonheid, de complexiteit en de diversiteit van de Noord-Afrikaanse wereld. De films die 

vertoond worden zijn  anders dan de films die in vele bioscopen te zien zijn. Het zijn films 

met snijdende thema’s : vrouwenrechten, systemen die onderdrukkend zijn, kinderarbeid, 

andere culturen en tradities. Met deze films brengt men de mensen hier dichter bij de mensen 

daar. De films zijn gemaakt door artiesten met een kritisch kijk op hun maatschappij. Zij 

stellen problemen aan de kaak die anderen niet durven te tonen. Gedurfd en geëngageerd. 

Het laat zien dat we allemaal op zoek zijn naar een beter leven. Naar een betere wereld. De 

films worden in het land van herkomst vaak niet eens vertoond omdat ze het systeem storen, 

omdat ze subversief zijn. Het festival trekt mensen uit alle lagen van de bevolking en biedt 

een goed tegenwicht in tijden van  polarisatie en vreemdelingenhaat.

www.maghrebfilmfestival.com

http://www.maghrebfilmfestival.com 
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Hilde’s terugblik op 2021

De hoogtepuntjes van het jaar zijn voor mij altijd de project-bezoeken. In 2021 was ik bij de vie-

ring van het 5-jarig bestaan van de organisatie Follow Your Sun. De Haëlla Stichting steunt hen 

vanaf het begin en het was heel mooi om te horen dat ze goed gegroeid zijn: zowel in omvang 

als diversiteit van activiteiten. Follow Your Sun verzorgt naschoolse workshops voor kinderen 

en jongeren waardoor hun zelfvertrouwen vergroot wordt. Daarbij zijn ook het vertrouwen in 

elkaar en in de wereld belangrijk. Bij de viering hadden de kinderen zelf een grote rol en legden 

goed uit wat Follow Your Sun allemaal doet. We deden samen het ‘talentenspel’ en we maakten 

onze eigen Zon, waarbij de stralen weergeven wat je belangrijk vindt, waar je goed in bent en 

wat je nog ietsje beter zou willen doen (méér project bezoeken!). Na een leerzame en gezellige 

viering  wilden we al vertrekken, maar werden tegengehouden door Sjulienne en Amoana (beiden 

leerlingen in groep 7). Zij wilden iedereen nog even interviewen: over wat we van de bijeenkomst 

vonden en wat we voor de wereld wensen. Er is een video van gemaakt die is te zien via de link op 

de website van Follow Your Sun: followyoursun.nl. Heel leuk om dat resultaat te zien, en wat zou 

het fijn zijn als al die wensen voor een betere wereld werkelijkheid worden: meer liefde, betere 

zorg voor ons milieu, en meer kansen voor iedereen. In elk geval heel mooi dat kinderen via Follow 

Your Sun de kans krijgen sterker in het leven te staan, daar word ik blij van!

http://followyoursun.nl
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Frouke kijkt terug op 2021

Een lastig jaar was dit. Waar 2020 nog gekenmerkt werd door een gevoel van hoop en saamho-

righeid kwamen nu de minder mooie kanten van de samenleving naar voren. 

Het heerlijke van ons werk is dat de boosheid en onvrede, die overal in het nieuws en op de sociale 

media de aandacht opeist, teniet wordt gedaan door de plannen die onze aanvragers ontwikkelen 

om anderen actief te helpen; om de wereld wat mooier te maken. Die inventiviteit en creativiteit 

maken dat het beoordelen van aanvragen – en dat doe ik al heel lang - nooit verveelt. In een jaar 

komt er een grote diversiteit aan plannen voorbij die een maatschappij laten zien waar beweging 

in zit. Veelal ontroerende zorg voor mensen die het lastig vinden om aansluiting te vinden bij 

anderen, of voor de leefomgeving, overal ter wereld.

Soms ook wordt iets aan de orde gesteld dat je verrast. Een project dat een donkere kant van het 

leven laat zien, waar je, ik althans, weinig idee van hebt.  Stichting Theater van de Heelheid vroeg 

in mei van dit jaar een bijdrage voor hun programma De Chemsex Dialogen. Het gezelschap stelt 

door middel van kunst gevoelige maatschappelijke uitingen aan de orde. De theatervoorstelling 

gaat over sex onder invloed van (hard)drugs en maakt de problemen die hiermee gepaard gaan 

bespreekbaar. Chemsex blijkt een steeds populairder wordend fenomeen. Naast de al populaire 

middelen als GHB, GBL, Cocaïne, XTC en Marihuana worden nu ook zeer zware middelen als 

Crystal Meth (Tina) en de designerdrugs 3MMC en 4MMC gerookt, gesnoven en ingespoten. 

Maatregelen voor veilige seks worden (opzettelijk) vergeten met alle gevolgen van dien. In zie-

kenhuizen signaleert men een schrikbarende toename van ernstige gevallen van verminking die 

verwoestend zijn en soms de dood tot gevolg hebben. Er rust een taboe op deze scene, die zich 

achter gesloten deuren afspeelt en verborgen blijft en waarvan veelal kwetsbare jonge mensen, 

ongewild en onwetend, de dupe zijn. De voorstelling werd gemaakt uit ervaringsverhalen die 

verzameld werden binnen de doelgroepen, zorgorganisaties en belangenverenigingen. Gespeeld 

werd in de weken rond de Pride Amsterdam 2021. Weer eens het bewijs dat theater een machtig 

middel kan zijn om een moeilijke boodschap over te brengen.
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THEMA VREDE EN MENSENRECHTEN

Bijna alle projecten met een internationale component vallen onder dit thema. Tegelijk zien 

we dat door de loop der jaren dit wel een heel breed  en uitgewaaierd thema is geworden. 

Daarom is in 2021 besloten twee wijzingen in het beleid door te voeren

• Projecten gericht op mensenrechten, vrede, vluchtelingen en voorwaardenschep-

pend (iets doen aan basisoorzaken) krijgen voorrang.  Kort gezegd: we bouwen geen 

scholen maar faciliteren wel de toegang van meisjes tot onderwijs. We financieren 

geen waterpompen maar ondersteunen wel groepen die zich hard maken voor 

schoon, bereikbaar en veilig drinkwater.

• Haëlla werkt van oudsher samen met Nederlandse organisaties die projecten 

hebben c.q. ondersteunen in het buitenland. Deze gewoonte stamt uit het begin van 

Haëlla.  Gezien de mondiale discussie over ‘ownership’ en kolonialisme in de hulp 

is het zaak dat we hier heel kritisch naar kijken. De tijd dat Nederlandse specia-

listen op welk terrein dan ook in alle projecten als noodzakelijk werden beschouwd 

is voorbij. Dat zou er voor pleiten om alleen rechtstreeks met lokale organisaties te 

werken. Het probleem is echter dat we geen eigen netwerk hebben in alle landen 

om te kunnen achterhalen of er sprake is van een betrouwbare partner. Ook hebben 

we niet voor alle landen toegang tot organisaties die die netwerken zelf mogelijk 

hebben. Daarom is het ook goed om met Nederlandse organisaties die zich alleen 

bezig houden met de fondsenwerving ten bate van een project samen te werken. 

Daarnaast gaan we per land kijken hoe we, bijvoorbeeld door zoom sessies, partners 

bij elkaar kunnen brengen en te verbinden met experts en zo van elkaar te leren en te 

kijken welke projecten prioriteit zouden moeten krijgen. We beginnen hier in 2022 

mee in Kenia en Oeganda.

We kregen ook dit jaar nog veel aanvragen met een link met de coronacrisis. Van hygiënische 

en voorlichtingsprojecten tot het tegengaan van huiselijk geweld. 

De grenzen van Europa

In 2021 hebben we ons ook gericht op een probleem dat buiten het blikveld van veel fondsen 

valt omdat het zich in Europa afspeelt. De humanitaire noodsituatie van mensen aan de 

randen van Europa. Hier is sprake van grove schendingen van mensenrechten.  

In september brachten Elise en Björn een bezoek aan Calais. Zij gingen, met medeneming van 

een voorraad sokken en ondergoed, naar een drietal NGO’s die zich inzetten voor mensen 

die gestrand zijn onderweg op hun reis zonder papieren.  Daar waren ze getuige van een 

ontruiming van een kamp waar 800 mensen woonden. Een mensonterend schouwspel. En 

bijzonder en indrukwekkend hoe kleine organisaties zich inzetten om medemenselijkheid 

vol te houden. 

Ook in 2022 zal Haëlla zich actief blijven inzetten op dit onderwerp.
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Björn over zijn  bezoek  aan Calais 
 

Tijdens ons bezoek aan Calais samen met Human Aid Now! waren wij getuige van de manier 

waarop in Frankrijk met vluchtelingen wordt omgegaan. Honderden mensen verblijven in 

kampen op afgelegen plekken. Zelfgemaakte tenten van zeil en takken, tussen de bomen, in 

de modder. Hele gezinnen met kleine kinderen die moeten leven zonder onderdak, zonder 

verwarming, zonder menig primaire levensbehoefte. Mensen die hun eigen land, cultuur, 

vrienden en familie achter hebben gelaten om te vluchten van gevaar en tirannie.  

Deze mensen worden behandeld als ongedierte. Zoals de melaatsen in de middeleeuwen 

wordt hen de toegang ontzegd en worden ze weggejaagd, maar zelfs de melaatsen in de mid-

deleeuwen hadden nog de melaatsen koloniën of leprozenhuizen, ergens ver van de rest van de 

bevolking mochten ze verblijven. Dit geldt niet voor de vluchtelingen in Calais. Zelfs ver buiten 

de bewoonde wereld, tussen de bomen, in de modder, mogen ze niet verblijven. Met man en 

macht worden ze verjaagd. Bulldozers en mobiele eenheden komen er aan te pas. In de mid-

deleeuwen begrepen ze al dat de mensen die je niet in je stad wil wel ergens moeten verblijven, 

maar dit geldt niet voor de vluchteling in Calais. Die is illegaal. Verboden. Geen recht om te 

bestaan. Waar je ook bent, daar mag je niet zijn. Zelfs als je onder een stuk zeil slaapt in het bos 

neem je te veel plek in. Dit is de realiteit voor vluchtelingen in Frankrijk. Mensenrechten zijn 

alleen voor mensen met het juiste paspoort. Zelfs internationale verdragen houden de Franse 

overheid niet tegen.  

 

Gelukkig zijn er ook mensen in Frankrijk die inzien dat ieder mens rechten heeft en dat een 

mens nooit illegaal kan zijn. Zoals de mensen van FAST. Ze verlenen eerste hulp aan vluch-

telingen in de kampen, hoe vaak de kampen ook verplaatsen. Ze delen hygiënische levens-

middelen uit en zorgen dat mensen de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Of zoals de 

mensen van Utopia die de vluchtelingen op alle mogelijke manieren helpen, van het uitdelen 

van alle mogelijke benodigdheden tot vervoer en informatie. Of het Refugee Women’s Centre 

dat steun en onderdak biedt aan kwetsbare vrouwelijke vluchtelingen. Al deze projecten 

worden gesteund door Haëlla. Er is natuurlijk verandering nodig op veel grotere schaal om dit 

probleem echt op te lossen, maar door deze projecten te steunen zorgen we wel dat de vluchte-

lingen er niet alleen voor staan.
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VOORBEELDEN VAN PROJECTEN  
BUITENLAND  
 
Muthamil Education and Rural Development Society 
(MERDS), India 
Respect en rechten voor Dalit vrouwen en meisjes

MERDS (Muthamil Education and Rural Development Society) is een kleine organisatie 

die werkt in de Indiase deelstaat Tamil Nadu waar veel armoede is. Het project wil de si-

tuatie van Dalit vrouwen en meisjes verbeteren. Dalits zijn de 'onaanraakbaren' binnen 

de traditionele Indiase Hindoe cultuur. Officieel is het kastensysteem afgeschaft, maar de 

discriminatie is nog heel sterk aanwezig. Dalit meisjes en vrouwen moeten hard werken 

tegen lage lonen. Er is vaak sprake van 'gedwongen arbeid'; er moeten vele overuren ge-

draaid worden zonder extra betaling. 

MERDS wil hier verandering in brengen van onderaf: 50 Dalit meisjes en vrouwen worden 

getraind, vooral op het gebied van mensenrechten, zoals arbeidsrecht. Ze leren wat hun 

rechten zijn en hoe ze rechtshulp kunnen zoeken. Daarna zullen ze, samen met het MERDS 

team (grotendeels bevlogen vrijwilligers) anderen over deze rechten vertellen. Zo worden 

velen bereikt.

MERDS wordt ook gesteund door de Nederlandse organisatie BenGprojecten en werkt daar 

al jarenlang goed mee samen. Ook hier is de keuze gemaakt voor meer echt partnerschap.

Daarom diende MERDS dit project zelf in bij de Haëlla Stichting. Mede door de positieve 

reactie van de Nederlandse referent geven wij MERDS graag het vertrouwen dat MERDS nu 

zelfstandig dit project uitvoert en daarover verslag uitbrengt.

www.merds.org.in

http://www.merds.org.in 
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Stichting Los Cachorros, Peru 
Kwetsbare (straat)kinderen terug naar de familie 

Stichting Los Cachorros zet zich in voor straatkinderen en andere kinderen in risico situa-

ties van 8 tot 18 jaar en hun families in de stad Ayacucho, gelegen in het Andes-gebergte in 

Peru. Men runt een gezinsvervangend tehuis en een nachtopvang, maar wil ook alles doen 

om te voorkomen dat kinderen op straat belanden en om er voor te zorgen dat de kinderen 

weer veilig naar huis terugkeren.

Want opgroeien in een gezin is voor de ontwikkeling van kinderen uiteindelijk het beste..  

De hulp via dit project bestaat uit de mentale begeleiding van de kinderen en uit begeleiding 

van de gezinnen.  Er wordt met de families samengewerkt aan een positieve band en aan 

veiligheid in de gezinssituatie. Zo lukt het om veel kinderen weer thuis bij hun familie te 

laten opgroeien.

Stichting Los Cachorros wordt ondersteund door vrijwilligers, zowel in Nederland als in Peru.

www.loscachorros.nl

Asociación Civil Verdad y Vida 
Op zoek naar recht in Guatemala

De kleine Guatemalteekse mensenrechtenorganisatie Verdad y Vida (Waarheid en Leven) 

begeleidt nabestaanden van slachtoffers van geweld dat enkele decennia terug plaats 

vond. Het leger van Guatemala voerde terreuracties uit op de burgerbevolking die ervan 

werd beschuldigd banden te hebben met het gewapend verzet. Vele gemeenschapsleiders 

werden opgepakt of vermoord.

Nog steeds wordt hiervoor gerechtigheid gezocht. Daarvoor lopen zaken bij het openbaar 

ministerie in Guatemala en via de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de 

Mens. De activiteiten van dit project zijn o.a.het organiseren van bijeenkomsten voor ge-

tuigen en hen voorbereiden op hun verklaring.  Ook worden - samen met de Organisatie van 

Forensische Antropologen - informatieve sessies belegd over belang van DNA onderzoek. De 

familie wordt voorbereid om DNA af te staan om zo identificatie va slachtoffers mogelijk te 

maken. Verdad y Vida wordt gesteund op voorspraak van een Nederlandse contactpersoon, 

die ook direct betrokken is bij het aanleveren van de rapportage. 

http://www.loscachorros.nl 
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Stichting MiGreat 
20.000 namen  

Met het project 20.000 namen vraagt Stichting Migreat aandacht voor het Europese mi-

gratiebeleid.  In de afgelopen jaren stierven volgens Migreat ruim 20.000 vluchtelingen en 

migranten aan de Europese grenzen. Op 26 juni ontstond er een bijzondere herdenkingsplek 

op het strand van Scheveningen, met maar liefst 7.000 gedenktekens gemaakt van planken. 

Elke plankje werd voorzien van voornaam, geboorte- en sterfdatum, het land van herkomst 

en locatie van sterven. Tijdens de herdenking werden namen en doodsoorzaken voorgelezen 

van de overledenen. Behalve het herdenken van slachtoffers wil Migreat de druk opvoeren 

bij de politiek, om zich in te zetten voor een menselijk asiel- en migratiebeleid, via media 

aandacht. Een deel van de actiegroep bestond uit mensen die zelf met gevaar voor eigen 

leven gevlucht zijn, en nabestaanden van overledenen. Het project heeft veel media aan-

dacht gekregen in landelijke- en regionale dagbladen en op het NOS journaal. Daarnaast 

hebben politici van 5 partijen gedenktekens gemaakt en is er een begin gemaakt met een 

internationaal netwerk.

www.migreat.org

http://www.migreat.org 
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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 geloof bouwen aan een wereld waar dit werkelijkheid wordt. De 

oprichter van de Haëlla Stichting, A.G. Dake stichtte in 1960 ook de Stichting Vredesopbouw. 

Het kwam hem tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog vreemd voor dat iedereen vrede 

wilde, maar dat de mensen zich vooral inspanden voor oorlog. De heer Dake zag in dat  “voor 

het ontstaan van vrede een verandering van de gezindheid van de mensen nodig was. Dan 

zouden de wapens hun betovering verliezen”.

Deze thema’s  zijn anno 2021 misschien wel belangrijker dan ooit. In een wereld die in 2021 

in de greep was van het coronavirus en de daarmee gepaard gaande polarisatie en gevolgen 

in de maatschappij. Een maatschappij waarin polarisatie zich niet alleen afspeelt rondom 

coronamaatregelen, maar ook in het tegenover elkaar zetten van religies en het uitvoeren 

van harde acties in plaats van de dialoog aangaan.  In die context is de behoefte aan bruggen 

bouwen tussen mensen, sterker dan ooit. Dit is voor de Haëlla Stichting vanaf het eerste 

moment een belangrijk thema geweest, juist ook vanuit de gelovige achtergrond van de 

oprichters. 

Het past daarom bij de Haëlla Stichting 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 voetlichte te brengen en te vertalen in concreet han-

delen. Het streven is om juist ook die initiatieven te financieren die moeilijk elders steun 

kunnen vinden.

In 2021 is daarom ook een overleg gestart tussen een aantal protestants christelijke fondsen. 

Wat is onze rol in de geseculariseerde wereld van nu en hoe kunnen we samenwerken?  In dit 

overleg is besloten om te kijken naar de samenwerking met migrantenkerken. In Nederland 

zijn 1,3 miljoen christen-migranten. We gaan in samenwerking met Samen Kerk in Neder-

land ( SKIN) en SOFAK verkennen op welke manieren die samenwerking vorm kan krijgen.
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VOORBEELDEN VAN PROJECTEN 
 
Stichting Herdenking slavernij verleden 
Viering Herdenking 2021

Op 1 juli 2021 is het 158 jaar geleden dat de slavernij in de voormalige Nederlands West-In-

dische koloniën, Suriname en de Nederlandse Antillen, is afgeschaft. Dit is met een sobere 

plechtigheid, als gevolg van de corona-crisis, herdacht in Zoetermeer op 2 juli 2021. Er 

was de traditionele Keti Koti kranslegging, toespraken en optredens in hele kleine kring. 

Deze werden direct uitgezonden via een livestream op Facebook. De stichting wil met 

de herdenking een brug slaan tussen de inwoners van Zoetermeer, waarvan er vele een 

achtergrond hebben die teruggaat naar de Antillen of Suriname. Daarnaast was het doel 

de bewustwording over het slavernijverleden (gezamenlijke geschiedenis) en de bewust-

wording over moderne slavernij te vergroten. Eerdere herdenkingen en een groeiende 

belangstelling voor het slavernijverleden in publieke discussies zijn aanleiding geweest 

voor de herdenkingsbijeenkomst. Hiernaast werden ook nog twee lezingen georganiseerd 

in samenwerking met de bibliotheek Zoetermeer. 

www.slavernijztm.nl

Zinnig Noord 
Podcast Janneke en Jonatan gaan veertig dagen diep

Met de podcast ‘Janneke en Jonatan gaan veertig dagen diep’ maken Janneke en Jonathan 

nieuwe podcast afleveringen gedurende de Veertigdagentijd, de oude christelijke periode 

van vasten en bezinning. De Veertigdagen-serie gaat over inkeer en groei die niet alleen 

persoonlijk gericht is, maar ook op de maatschappij. Jonge vader Jonatan is gewend te 

doen wat hij wil en wil leren zorgzamer te zijn. De licht chaotische Janneke wil ontdekken 

wat 40 dagen regelmaat en structuur met haar leven doen. Samen met gasten voeren ze 

gesprekken over, onder andere, de maakbaarheid van het leven, hoe je omgaat met chaos 

en wat zorgzaamheid eigenlijk is. Met deze podcasts willen de makers een aantrekkelijke 

en tastbare zingeving ontwikkelen in een post-religieuze tijd. Handvatten om te leven in 

verbinding met (christelijke) bronnen. Ook hopen zij op deze manier een nieuwe vorm van 

gemeenschap te ontwikkelen.

www.zinnignoord.nl

http://www.slavernijztm.nl 
http://www.dehavenkerk.nl 
http://www.zinnignoord.nl 
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Stichting Confro 
alter ego 

Stichting Confro zet confrontatietheater, ‘spoken word’ en ‘storytelling’ in om actuele 

thema’s op scholen bespreekbaar te maken en om taboes te doorbreken. Het is een methode 

die de confronterende realiteit laat zien door middel van theater. Het project Alter Ego is 

erop gericht om het bewustzijn van discriminatie onder jongeren te vergroten. Dit doen 

zij door de dialoog aan te gaan met jongeren op verschillende Rotterdamse middelbare 

scholen. Tijdens het theaterstuk mogen leerlingen de acteurs adviseren over de stappen 

die ze zetten. Na afloop gaan twee dialoogbegeleiders in gesprek met de leerlingen over de 

herkenbaarheid van het stuk. Jongeren gaan kritisch nadenken over hun opvattingen ten 

opzichte van discriminatie van gemarginaliseerde groepen, seksuele geaardheid, het ge-

loof, de cultuur, een handicap of taalbarrière. Om verbinding te versterken worden blinde 

vlekken blootgelegd en begrip voor de ander gestimuleerd. In deze methode staan openheid, 

verbinding, empathie en respect voorop. Jongeren worden door professionals begeleid in 

het proces om schaamte en vooroordelen te transformeren naar kracht en inzicht.

www.confro.nl



Foto: Council 
of Minorites, 
Bangladesh
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ONGEDOCUMENTEERDEN

In 2013 besloot het bestuur om ten behoeve van de doelgroep ‘Ongedocumenteerden’ een 

programma te starten onder de titel “Op reis zonder papieren”. Mensen zonder papieren 

ondervinden een enorm scala van problemen, variërend van onterecht afgewezen worden 

in asielprocedures tot het echt niet meer terug kunnen naar het land van herkomst. De 

voorzieningen in Nederland zijn echter niet toereikend om deze mensen op te vangen en 

ook ontbreekt vaak de politieke wil. 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 toen een bedrag van € 250.000 beschikbaar. 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 ook 2021 een ongekend hard en bewogen jaar. Door de 

coronacrisis raakten velen hun baan kwijt en groeide de groep die afhankelijk is van voed-

selhulp, met name in Amsterdam. Dit hebben we deels proberen op te vangen door steun via 

Kleinecoronahulp en later door het initiëren van het hierboven beschreven voedselproject 

i.s.m. HAN en de andere fondsen. 

Voedsel is echter niet het enige probleem voor ongedocumenteerden, sterker nog, het is 

een probleem bovenop bestaande problemen. Het gebrek aan nachtopvang en het sluiten 

van dagopvang was ook in 2021 schrijnend. Waar moet je heen als je thuis moet blijven en 

je geen huis hebt? Als plekken waar je op kan warmen, douchen, of naar de wc kan, gesloten 

zijn. De Haëlla Stichting blijft onverminderd organisaties financieren als het Wereldhuis, 

ASKV, STEK, Stem in de Stad en LOS, die zich uit alle macht inzetten voor deze mensen. 

Daarnaast hebben we dit jaar extra veel aandacht besteed aan ongedocumenteerden aan 

de randen van Europa

Haëlla schuift ook namens de fondsen regelmatig aan bij het Gelaghkamer overleg in 

Amsterdam, waar de noodsituatie en de structurele problemen worden besproken met de 

NGO’s die op dit thema actief zijn.  Omdat Haëlla voorzitter is van het Amsterdams Fondsen 

Overleg is er ook regelmatig overleg met de ambtenaren en wethouders op dit onderwerp. 

Ook financieren wij organisaties die zich in bredere zin inzetten voor ongedocumenteerden. 

Voorbeelden daarvan zijn ISIS, een organisatie die zich inzet voor statelozen en Asyolos 

die onderzoek doen ten bate van rechtvaardige asielprocedures.
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VOORBEELDEN VAN PROJECTEN 
 
Harriet Tubman Huis, Amsterdam 
Vanuit een rustpunt richting een nieuw leven

Het Harriet Tubman Huis biedt gastvrijheid aan vluchtelingenvrouwen die nog geen legale 

status hebben. Daarnaast wil men de vluchtelingenproblematiek blijvend onder de aan-

dacht van de overheid en de Gemeente Amsterdam brengen. Het Harriet Tubmanhuis stelt 

huurwoningen beschikbaar voor de vrouwen (en hun kinderen). Minstens 3 dagen per week 

is een medewerkster aanwezig om te ondersteunen bij dagelijkse problemen en eens per 

week is er een huisvergadering. Naast onderdak (eigen slaapkamer/ ‘veilige plek’) helpen de 

zeer betrokken vrijwilligers ook om juridische en sociale mogelijkheden te onderzoeken die 

kunnen leiden tot volledige zelfstandigheid na beëindiging van het verblijf bij de stichting; 

wordt er gezorgd voor 'leefgeld' en wordt noodzakelijke medische ondersteuning geboden. 

Het Harriet Tubman Huis  heeft goed contact met andere partijen in de stad die doorverwijzen 

naar deze specifieke opvang voor de heel kwetsbare vrouwen en kinderen. Bijzonder aan 

deze organisatie is dat zij geheel op vrijwilligsters drijft en dit ook al heel lang volhoudt.

www.harriettubmanhuis.nl

http://www.harriettubmanhuis.nl 
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Stichting Institute on Statelessness and Inclusion (ISI)  
De onrechtvaardigheid van Staatloosheid

Stichting ISI zet zich wereldwijd in voor de rechten van staatlozen. Er zit groei in de orga-

nisatie en men speelt actief in op de gebeurtenissen in de maatschappij.  Zo zorgde men 

in 2020 voor corona noodhulp voor partners in de verschillende landen die zwaar te lijden 

hadden onder de crisis. Een gunstig neveneffect van deze aanpak was dat het deuren open 

zette naar nieuwe fondsen voor de internationale programma's. Op termijn streeft ISI naar 

een ‘Global Statelessness Fund.

Dit jaar steunde Haëlla opnieuw het koppelen van wat lokaal gebeurt op ‘grassroot’ niveau 

aan het internationale mensenrechtensysteem. Dit betekent onder andere lobby werk ten 

bate van rapportages die landen moeten leveren aan CEDAW, CRC en de Human Rights 

Commission. Deze rapportages, die om de zoveel jaar door ieder land geleverd moeten 

worden, zijn de basis voor toetsing door de VN aan internationale afspraken. De komende 

jaren wil ISI meer gaan inzetten op het leveren van expertise aan de mensenrechtenorga-

nisaties, zodat betere aanbevelingen en betere richtlijnen in de verplichtingen van landen 

worden opgenomen. SIW is een gewaardeerde partner van de Haëlla Stichting. Belangrijke 

thema’s zijn kinderen; het (onrechtmatig) ontnemen van nationaliteit en discriminatie als 

gevolg van stateloosheid.

www.institutesi.org

Printrights, Amsterdam 
De Printrights Popup Shop

In Amsterdam is er een aantal ongedocumenteerden dat zich toelegt op het vervaardigen 

van dingen om deze te verkopen als een kleine bron van inkomsten of om anderen te helpen 

met een klein bedrag. Daar zijn twee kanalen voor Right to Create en Print Rights, beiden een 

collectief van makers. Prints Rights startte in 2020 met het maken van mondmaskers. Dit 

was ook een statement omdat er veel vluchtelingen waren die zich de maskers niet konden 

veroorloven. Daarna werden verschillende andere items gemaakt die steeds de problemen 

van mensen op de vlucht aan de orde stellen. In de  pop up store kan een groep van twaalf 

ongedocumenteerden hun werk laten zien en verkopen. Het blijft krom; mensen die graag 

willen werken en een bijdrage willen leveren aan de maatschappij verbieden dit te doen.

www.printrights.org

Foto: Iftikar Hussain  
Siddiqui, India

http://www.institutesi.org 
http://www.printrights.org 
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Elise over haar bezoek aan Calais

Het is stil. De zon is net wakker. Groepjes mensen, mannen, vrouwen en kinderen, zelfs een 

enkele baby kijken toe. De Franse politie en ME, in grote getale, kijken ook toe. Het enige 

geluid is dat van bulldozers die nietsontziend tenten en van plastic en hout gebouwde 

structuurtjes (huis of tent kan je het niet noemen) platwalsen, en van mensen die hun scha-

mele bezittingen bij elkaar rapen omdat langzaam duidelijk wordt dat echt het hele in twee 

maanden gegroeide kamp niets en niemand ontziend met de grond wordt gelijk gemaakt. 

De politie wil onze ID zien, is bijna vriendelijk voor ons en de organisatie met wie we hier 

zijn. De mensen waar het om gaat worden totaal genegeerd. Hier, aan de rand van Europa, 

krijgt ontmenselijking,  een gezicht in een totaal zinloze actie. Zinloos omdat deze mensen 

straks als alles weg is opnieuw een plek om te overnachten zullen maken, terwijl ze wachten 

op een boot naar Engeland. Zinloos omdat Frankrijk deze mensen eigenlijk niet wil hebben, 

sterker nog ze het liefst naar Engeland ziet vertrekken en dat doen ze ook. Iedere nacht 

opnieuw vertrekken er boten, geregeld door mensensmokkelaars, van de stranden. Als de 

boten een kilometer buiten de Franse grens zijn kunnen ze de Britse kustwacht bellen die 

hen dan moeten opvangen. De berichten over geplande push back acties vanuit Engeland 

zijn bekend, maar nog niet gesignaleerd. 

De mensen om wie het gaat zijn mensen op zoek naar veiligheid of gelokt door valse verhalen 

over rijk worden in Engeland, waar ze Engels spreken, waar je zonder verblijfspapieren kan 

werken en waar veel mensen familie of kennissen hebben. De valse verhalen die verleiden 

tot een ontmenselijkende reis naar Europa. 
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Vroeger ging dat vooral door middel van vrachtverkeer over de weg. Sinds Brexit zijn de 

controles zo verscherpt dat dat eigenlijk geen route meer is. En dus gaat de reis nu per boot. 

In de zomer gaat dat nog, komen mensen zelfs vrij snel weg, maar in de winter zie je mensen 

in rap tempo de moed verliezen. 

Dat dat zo is is zo begrijpelijk. Mensen belanden hier en slapen of in de buitenlucht of in een 

structuurtje of tent in een park, bos of dit make shift kamp, waar soms dagelijks ontrui-

mingen plaatsvinden. Alles wordt meteen ook opgeruimd. Mannen in witte pakken zorgen 

er voor dat het lijkt alsof er nooit iets gebeurd. Een probleem ontkennen in optima forma. 

Maar iedere dag opnieuw arriveren nieuwe mensen. Veel alleenstaande mannen, maar ook 

gezinnen en alleenstaande moeders. Hier worden ze ontdaan van menselijkheid. Kunnen 

alleen maar toezien hoe alles wat ze niet snel hebben kunnen redden wordt vernietigd. 

Gadegeslagen door honderden politiemensen, ME’ers en schoonmakers. Een handjevol 

mensen van Utopia 56 staat wel klaar om te helpen. Spullen, uitleg en voor vrouwen en kin-

deren mogelijk tijdelijk onderdak. Dag in dag uit houden zij, samen met Refugee Women's 

Centre en First Aid Support Team - FAST het vol om te laten zien dat er mensen zijn die het 

wel wat kan schelen. Dat het niet kan om mensen zo te behandelen. Die mensen vertellen 

wat ze moeten weten om hier te overleven. 

Ongelofelijk dappere mensen die andere ongelofelijk dappere mensen helpen. Die niet 

toestaan dat bulldozers en negeren het laatste woord hebben. En dat allemaal op nog geen 

400 kilometer van ons huis.
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VROUWENRECHTEN

In 2019 werd besloten om naast het thema ongedocumenteerden ook het thema vrouwen-

rechten extra nadruk te geven. Dat thema loopt al sinds het begin van de Haëlla Stichting 

als een rode draad door haar werk.

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, het 

uitproberen van een andere benadering en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Daarom 

hebben we begin 2020 de wedstrijd : ‘Out of the Box over Vrouwenrechten’ uitgeschreven. 

We kregen heel veel reacties en mooie projecten binnen.  Opvallend veel daarvan waren 

gericht op het buitenland. Er zaten vernieuwende projecten bij, maar vooral projecten die 

op een nieuwe plek of op een nieuwe manier al heel lang bestaande problemen aanpakken. 

Van het bieden van maandverband tot het verantwoordelijkheid houden van mannen die 

hun machtspositie misbruiken tot het tegengaan van discriminatie van seks werkers. We 

hebben vijf winnaars een prijs gegeven, maar ook veel andere inzenders van een bijdrage 

voorzien.  

De coronacrisis heeft de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen nog meer versterkt. 

Vrouwen zijn gezamenlijk 800 miljard aan inkomen verloren tijdens de pandemie en 252 

mannen bezitten meer vermogen dan alle vrouwen in Afrika, Latijns Amerika en de Cara-

iben bij elkaar (bron Oxfam Novib).  Er is een toename van huiselijk geweld en in Oeganda 

keren na twee jaar lockdown veel meisjes niet terug naar school omdat ze zwanger zijn. 

In 2022 zullen we daarom ook inzetten op het beter toegankelijk maken van fondsen voor 

vrouwen om aan dit onrecht het hoofd te bieden. 
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VOORBEELDEN VAN PROJECTEN  
 
Stichting Adamfo Ghana 
End Period Poverty

Het pilot project End Period Poverty is gericht op 500 tienermeisjes en jonge vrouwen die 

leven in de kansarme plattelandsgebieden rondom Tamale in Noord Ghana. Dankzij dit 

project krijgen zij een complete set wasbaar maandverband die ze tijdens hun menstruatie 

kunnen gebruiken. Zo kunnen de tienermeisjes en jonge werkende vrouwen de hele maand 

naar school en werk. Bovendien krijgen de  vrouwen in dit project voorlichting over vrou-

wenrechten, seksuele gezondheid en het gebruik van het maandverband. De aangeboden 

sets worden lokaal gemaakt in het Song-Ba Empowerment Centre. Daar leren kwetsbare 

vrouwen onder andere wasbaar maandverband te maken dat 3 jaar meegaat. Binnen 3 se-

nior High Schools worden workshops georganiseerd voor de docenten over reproductieve 

gezondheid en vrouwenrechten, zodat zij hun kennis weer kunnen doorgeven aan hun 

leerlingen. Ook worden binnen deze scholen ‘Girl Rights Clubs’ opgericht. Deze clubs lichten 

scholieren voor over meisjes- en kinderrechten, en stimuleren en helpen meisjes - om voor 

zichzelf op te komen. Ook jongens worden betrokken om de bewustwording te vergroten.  

www.adamfoghana.com

CNV Internationaal 
Veiligheid voor sekswerkers in Senegal

CNV zet zich in om een positieve verandering teweeg te brengen in het leven en de werk-

omstandigheden van sekswerkers in Segenal. Hoewel sekswerk in Senegal gelegaliseerd 

is, krijgen de vrouwen dagelijks te maken met geweld en discriminatie door de politie en 

juridische autoriteiten die hen juist moeten beschermen. De huidige wetten zijn gedateerd 

en de implementatie van nieuwe wetgeving wordt gehinderd door de moslimgemeenschap, 

die in Senegal domineert met 95%. CVN heeft een innovatief voorstel voor een samen-

werking tussen een door sekswerkers geleide organisatie en een vakbond. Een dergelijke 

samenwerking is uniek in Senegal. Samen zetten zij zich in voor lobby activiteiten en een 

bewustwording campagne over de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Hiervoor ge-

bruiken zij onder andere een videoregistratie van persoonlijke getuigenissen van sekswerkers 

met betrekking tot de problemen die ze tegenkomen. Hiermee beogen zij aanpassing van 

de huidige wetgeving en invoering en naleving van herziene wetgeving zodat sekswerkers 

op een veilige en waardige manier hun werk kunnen uitoefenen.  

www.cnvinternationaal.nl

http://www.adamfoghana.com 
http://www.cnvinternationaal.nl 
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Stichting Jalihal 
Vrouwen op de e-bike taxi

Dit project is gericht op plattelandsvrouwen in het Sangli district, Maharashtra India. In 

deze rurale omgeving hebben vrouwen bijna geen vrijheid om uit huis te gaan. Zij zijn voor 

het vervoer afhankelijk van hun man, broer, vader of oom, die als enige het beschikbare 

vervoermiddel mag gebruiken. Openbaar vervoer is er ook niet. Yerala Projects Society, een 

partner organisatie van Stichting Jalihal, zet zich onder andere in voor  meisjes en jonge 

vrouwen om de gender-ongelijkheid aan de orde te stellen. Om de onafhankelijkheid van deze 

vrouwen te bevorderen introduceert Yerala Projects Society het e-bike project. Zo kunnen 

vrouwen tegen een laag tarief een e-bike huren of een e-bike taxi nemen om zelfstandig 

bezoeken af te leggen zonder instemming van mannelijke huis- of familiegenoten. Dit 

maakt het voor vrouwen mogelijk naar eigen inzicht contacten te onderhouden die anders 

niet mogelijk zouden zijn, zoals een bezoek aan een dokter, een markt of vrouwenbijeen-

komsten. De e-bikes worden door vrouwen beheerd en onderhouden. 

www.jalihal.nl

http://www.jalihal.nl 
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WIJ DOEN MEE

Het online platform Wijdoenmee.nu kwam in 2016 onder leiding van de Haëlla Stichting  en 

Fonds 1818 van de grond. Vrijwilligers van initiatiefgroepen of stichtingen/verenigingen 

kunnen hier een aanvraag indienen voor participatie projecten van- of met vluchtelingen. 

Wijdoenmee is een samenwerkingsverband van 15 vermogensfondsen, waarbij de Haëlla 

Stichting penvoerder is. Sinds de start in mei 2016 is er bijna 8 ton uitgekeerd aan klein-

schalige initiatieven in Nederland die laagdrempelige ontmoetingen tussen vluchtelingen 

en Nederlanders realiseren. De projectbijdrage varieert van € 200 tot € 2500 en is bestemd 

voor het financieren van activiteitenkosten.

Het jaar 2021 kenmerkte zich opnieuw als een jaar waarin de coronamaatregelen van de 

overheid veel beperkingen oplegden en fysieke contacten in groepsverband vrijwel niet 

mogelijk waren. De flexibiliteit van initiatiefnemers werd hierdoor behoorlijk op de proef 

gesteld. Geregeld waren aanpassingen in de projectaanpak nodig en moesten deze opnieuw 

getoetst worden aan de dan geldende overheidsmaatregelen. Soms kon een project helemaal 

niet doorgaan, alle inspanningen ten spijt. 

De Young Digitals, een sociale onderneming, heeft in de eerste twee maanden van het jaar 

trainingen in online ontmoetingen gegeven aan aanvragers van Wijdoenmee.  De initia-

tieven hebben dankbaar gebruik gemaakt van de opgedane kennis. Zo konden ze in contact 

blijven met hun achterban en hen waar nodig ondersteunen.  

Gelukkig zijn er ook voorbeelden van mooie initiatieven die wel door konden gaan, zoals de 

digitale ontmoetingen van Stichting Pamir, die zich inzet voor Afghaanse vluchtelingen; 

het Multicultifeest van de Girl Movement in Ede; online kunstlessen voor statushouders 

kinderen van Stichting de Kapstok of een barista cursus voor Eritrese vrouwen, georga-

niseerd door vrijwilligers van Stichting Jong Zwijndrecht. Zie verderop twee uitgelichte 

projecten van een bevlogen voormalig fietsenmaker in Heumensoord en een uitstapje naar 

Schiermonnikoog. 

De verhalen van deze- en andere bijzondere ontmoetingen tussen vluchtelingen en mensen 

die al langer in Nederland wonen zijn te vinden op de nieuwe website van Wijdoenmee. 

Deze werd eind januari gelanceerd, met dank aan de Young Digitals. Om het bereik van het 

platform te vergroten, zijn deze positieve verhalen gedeeld op sociale media: Facebook, 

Instagram en LinkedIn. Begin van het jaar werden twee nieuwe sociale media kanalen 

gelanceerd en werd een stijging in bereik en interactie gerealiseerd. 

https://facebook.com/wijdoenmee
https://www.instagram.com/wijdoenmee.nu/
https://www.linkedin.com/feed/?trk=seo-authwall-base_google-one-tap-submit
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De samenwerking met Stichting éen land éen samenleving is voor het tweede opeenvolgde 

jaar voortgezet. Vijf initiatieven van Wijdoenmee zijn genomineerd voor de Ambassade van 

de Verdraagzaamheid 2021. Dit is een jaarlijkse prijs die wordt uitgereikt aan het mooiste 

project voor interculturele verdraagzaamheid in Nederland, om te laten zien hoe mooi 

samenleven in eenheid en verscheidenheid kan zijn. 

In het voor- en najaar vonden online bijeenkomsten plaats met de samenwerkingspartners 

om hen bij te praten over de ontwikkelingen van het platform. Naast de publiciteitsaanpak 

om de aandacht voor het platform te vergroten en positieve verhalen over vluchtelingen te 

delen, is het evaluatieonderzoek besproken dat werd uitgevoerd door Dalmar Hamid, een 

voormalige vluchteling uit Somalië. Dalmar behaalde aan het Institute of Social Studies van 

de Erasmus Universiteit van Den Haag een master Gouvernance of Migration and Diversity’. 

Daarnaast heeft zij als vrijwilligster gewerkt met de doelgroep en onderzoek gedaan onder 

vluchtelingen en migranten in Nederland.  

Het Wijdoenmee onderzoek is gebaseerd op 111 ingevulde evaluatieformulieren en 35 in-

terviews met aanvragers en deelnemers van de gefinancierde projecten in 2019. De grote 

kracht van de projecten kenmerkte zich door de kleinschaligheid en de laagdrempeligheid. De 

meeste onderzochte projecten waren gericht op sociaal-culturele integratie; het begrijpen 

van een nieuwe cultuur, het delen van de eigen culturele achtergronden en een positieve 

interactie op gelijkwaardige basis. De vragen en uitdagingen zitten volgens Dalmar in de 

onderwerpen: lobby activiteiten, arbeidstoeleiding, ouderen en trauma. 

Naar aanleiding van aanbevelingen in de rapportage is een verruiming van de toepassing 

van de criteria afgesproken, onder de voorwaarde dat deze aan het eind van het jaar geëva-

lueerd wordt. Zo hopen wij meer initiatieven te kunnen steunen waar ouderen bij betrokken 

zijn en kunnen de initiatiefnemers, indien nodig, experts betrekken bij hun project om de 

doelgroep zo goed mogelijk te kunnen helpen. Daarnaast wordt verkend of Wijdoenmee 

kan bijdragen aan capaciteitsversterking van de initiatieven door het organiseren van 

kennisuitwisselingsworkshops gericht op bepaalde thema’s, zoals trauma. 
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VOORBEELDEN VAN PROJECTEN  
 
Stichting Groningen verwelkomt  
Dansen op het strand, dat had ik nog nooit eerder gedaan

Groningen Verwelkomt is een burgerbeweging die het samenleven van oude en nieuwe 

Groningers ondersteunt en aanjaagt Initiatiefneemster en vrijwilliger Arianne Meeder leek 

het leuk om een dagje uit naar Schiermonnikoog te organiseren met mensen die daar nog 

nooit geweest waren en die zij wat kon vertellen over haar favoriete Waddeneiland. En zo 

ging een groep van ruim 40 mensen en 20 kinderen vanuit Groningen met de bus en de boot 

naar Schiermonnikoog. Voor sommige mensen was het de eerste keer dat ze de zee zagen. 

Op het strand raakte Arianne aan de praat met een gezin uit Syrië. Ze waren zo blij om op 

het eiland te zijn. De moeder deed op een gegeven moment muziek aan op haar telefoon 

en ging samen met haar dochters dansen in de branding. Arianne moest ook meedoen. Zo 

stonden ze daar lachend de klompendans te doen! Een ander deel van de groep ging met een 

gids naar het dorp. Zij kregen meer te horen over de geschiedenis van Schiermonnikoog en 

gingen wat eten bij een restaurantje. Contacten werden gelegd en vriendschappen verdiept. 

Het leuke was, volgens Arianne, dat mensen op deze manier op een laagdrempelige manier 

oefenden met Nederlands, maar ook kennismaakten met Nederlandse gewoonten. Rennen 

om de bus te halen bijvoorbeeld!

www.groningenverwelkomt.nl

Fietsreparatie voor Afghaanse vluchtelingen  
in Heumensoord 
Hoe een fiets een groot verschil kan maken

In Heumensoord bij Nijmegen zijn 1000 Afghaanse vluchtelingen gehuisvest in een noodop-

vanglocatie. Zij leven geïsoleerd in een tentenkamp in een bos. De afstand tot de stad is 

groot, een fiets is voor hen van groot belang om naar school te gaan, boodschappen doen 

en stadsbewoners bezoeken. De stichting Yalla Foundation heeft enkele honderden fietsten 

voor deze vluchtelingen ingezameld. Diverse fietsen vertonen gebreken. Als vrijwilliger 

repareert Jan van Nuland deze fietsen vlakbij de opvanglocatie. Hij heeft dit werk eerder 

gedaan tijdens de toestroom van vluchtelingen uit Syrië. Wijdoenmee heeft een bijdrage 

gegeven voor de materiaalkosten om de fietsen weer bruikbaar te maken. Jan vindt het fijn 

om op deze manier een steentje te kunnen bijdragen aan de mobiliteit van de vluchtelingen.  

Hij vertelde over een moeder die langs kwam met haar kind om een fiets op te halen. Toe-

vallig had hij ook nog een kinderzitje gekregen en dat achterop de fiets gemonteerd. Ze was 

in tranen, nu kon ze ook haar kindje meenemen naar de stad. Dat zoiets simpels soms al 

zo’n verschil kan maken in iemands leven. Hij hoopt anderen hiermee te inspireren: “We 

kunnen echt meer voor elkaar doen dan je denkt” zegt Jan. 

http://www.groningenverwelkomt.nl 
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Tessa’s moment van 2021 

Op een zonnige middag in juni ging ik voor het eerst sinds een jaar op projectbezoek. Vanwege 

de coronamaatregelen werkte ik al ruim een jaar vanuit huis. Geheel binnen de richtlijnen van 

de overheidsmaatregelen bezocht ik een high tea ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag 

in Rijswijk. Het thema van deze middag was ‘elkaar ontmoeten’ en werd gecoördineerd door 

Stichting Welzijn Rijswijk. Op het terras van wijkcentrum Stervoorde gingen bewoners, taal-

maatjes en vluchtelingen in gesprek met elkaar. Statushouders en asielzoekers uit AZC Rijswijk 

zorgden voor de invulling van het programma dat ze heel goed hadden voorbereid. De aankleding 

was kleurrijk en heel verzorgd. Als gastvrouw en tafelgenoot vertelden zij over hun leven en hun 

cultuur. Ik mocht als genodigde proeven van de door hun gemaakte hapjes en Eritrese koffie. Het 

was raar maar ook heel fijn om weer eens nieuwe mensen te ontmoeten na zo lang vanuit huis 

te hebben gewerkt. Die middag was een ware culinaire- en interculturele ontmoeting waarin 

verhalen werden uitgewisseld. Dankzij dit soort initiatieven leren mensen die al langer in Ne-

derland zijn veel over andere culturen en maken zij nieuwe vrienden. Dat geldt net zo goed voor 

de nieuwkomers natuurlijk. Via nieuwe ontmoetingen met lokale mensen kunnen vluchtelingen 

hun taalvaardigheid oefenen. Dat is zo belangrijk want elk contact begint immers met taal. Een 

goede taalbeheersing opent vele deuren. Komend jaar hoop ik meer inspirerende projecten te 

kunnen bezoeken. 
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SAMENWERKING MET ANDERE FONDSEN  
 
Voor de Haëlla Stichting is samenwerken met andere fondsen vanzelfsprekend én in-

spirerend. Haëlla richt zich op kleine initiatieven die kunnen fungeren als vliegwiel voor 

sociale verandering.  Daarin wordt actief de samenwerking gezocht met andere fondsen. 

Daarnaast is Haëlla in staat om op die onderwerpen waarop meerdere fondsen willen acteren, 

juist in kleine initiatieven, maar daar zelf de ruimte niet voor hebben, een coördinerende én 

initiërende  rol te vervullen. Het project Kleinecoronahulp is hiervan een mooi voorbeeld. 

Met 36 deelnemende fondsen is het een van de grootste samenwerkingsverbanden van 

vermogensfondsen

Haëlla zoekt ook de samenwerking met andere vermogensfondsen en particulieren die 

dezelfde doelen nastreven. Dit door middel van verschillende soorten samenwerkingsver-

banden.  Fondsen en particulieren stellen budgetten ter beschikking  voor bepaalde thema’s, 

soms langdurig soms eenmalig, of beleggen een fonds op naam. Ook neemt Haëlla desge-

wenst het bestuur en de uitvoering van familievermogensfondsen over, of vervult de rol van 

adviseur. Al deze bijdragen worden uitgegeven aan de projecten. Ook in 2021 zijn we gaan 

samenwerken met fondsen die we voorheen niet kenden. Daar zijn we zeer dankbaar voor. 

Een overzicht van onze samenwerkingspartners kunt u vinden op onze website www.haella.nl.  
De Haëlla Stichting  is dankbaar voor deze samenwerkingen. 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 

en foundations in Nederland). De directeur van Haëlla is voorzitter van het Landelijk 

Fondsen Overleg en ook van het Amsterdams Fondsen Overleg en participeert in het Haags  

Fondsenoverleg. Ook participeren we in het Jeugdfondsenoverleg.

http://www.haella.nl
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In memoriam

Dit jaar ontvingen wij bericht van overlijden van twee oud medewerkers van stichtingen 
waarmee wij al vele jaren een samenwerkingsverband hebben. Fiebep Oort, bestuurslid 
van de H. Hartstra Stichting en Hein Slewe, oprichter van de Stichting Reginafonds.  
Wij gedenken hen in dankbaarheid. 

Fiebep Oort-Hartstra 1 september 1936 – 31 oktober 2021
Op 31 oktober 2021 overleed Fiebep Oort-Hartstra op 85 jarige leeftijd. Zij was jarenlang 
voorzitter van de H. Hartstra Stichting die door haar oom, Henk Hartstra, werd opgericht. 
In 1999 was het Fiebep die het contact legde met de Haëlla Stichting. Door de gedeelde 
waarden van Fiebep, de H. Hartstra Stichting en Haëlla werd dit een mooie en vruchtbare 
samenwerking. 
Fiebep stond voor rechtvaardigheid, vertrouwen geven, respect betonen en je inzetten voor 
goede doelen. Ze loste problemen graag met humor en relativeringsvermogen op. 

Hein Slewe 26 maart 1929 - 12 november 2021
Op 12 november 2021 overleed Hein Slewe op 92 jarige leeftijd. Hij richtte samen met zijn 
vrouw, Ria Slewe-Rolf von den Baumen, in 1997 de Stichting Reginafonds op. Vanaf het begin 
sloot de stichting zich voor haar doel van sociale ontwikkelingshulp aan bij de Haella Stichting, 
naar aanleiding van een zeer inspirerende ontmoeting met de toenmalig directeur Marian van 
de Steenhoven. Ruim vijftien jaar heeft Hein onbezoldigd het secretariaat en de financiën van 
de stichting beheerd. Hij heeft het oorspronkelijke startkapitaal, in lijn met het doel van de 
stichting,  met duurzaam en verantwoord groen beleggen door de financieel woelige baren 
van het eerste decennium van deze eeuw heen geloodst en droeg in 2012 ongeveer hetzelfde 
bedrag in Euro aan de nieuwe generatie over. Hein Slewe was het praktische fundament 
van het Reginafonds, dat door zijn inzet jaarlijks ca. € 45.000 aan giften aan diverse sociale 
ontwikkelingsprojecten, kunst en cultuur kan schenken.
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BLIK OP 2022

2021 was voor iedereen een jaar van uitdagingen. Van meebewegen met hoop en teleurstel-

ling. Haëlla heeft gelukkig op veel terreinen kunnen fungeren als verbinder en vliegwiel. 

Er is snel geschakeld, heel veel gedaan en er zijn verkenningen gedaan hoe nog beter aan 

te sluiten bij de problemen in de samenleving in binnen en buitenland. 

In 2022 gaan we hiermee door. Er liggen grote uitdagingen voor ons. Waar het liefst ie-

dereen het heeft over exit strategieën, zien we dat als de acute coronacrisis voorbij is en 

veel financiering stopt voor een heel aantal mensen de problemen niet voorbij zijn en zelfs 

groter zullen worden. De coronacrisis heeft groepen mensen op een enorme achteruitstand 

gezet én structurele problemen nog meer bloot gelegd. Dat is een uitdaging voor iedereen. 

Ook voor de fondsen. Daarom zijn we bezig met het opzetten van Kleine Armoede Hulp. 

Kleine Armoede Hulp

De coronacrisis liet zien hoeveel verborgen armoede er in Nederland is en hoe goed infor-

mele initiatieven zijn in het bereiken van mensen in de knel.  Ook werd duidelijk dat veel 

corona armoede niet door corona komt maar er al heel lang was, maar nu duidelijker en vaak 

ook erger. Daarnaast werd meer dan ooit duidelijk dat armoede en eenzaamheid sterk met 

elkaar verbonden zijn. Armoede leidt tot sociale uitsluiting. Eenzaamheid draagt risico’s 

op armoede in zich.

Kleinecoronahulp was echt gericht op coronaproblematiek. We hopen nog steeds dat corona 

verdwijnt of in ieder geval beheersbaar wordt. Daarom vonden we het tijd voor een nieuwe 

initiatief:  Kleine Armoede Hulp:  Samen tegen armoede en eenzaamheid! 

Het gaat nog steeds om mensen in de knel door armoede of eenzaamheid. Het gaat nog steeds 

om kleine (burger) initiatieven. Het hoeft alleen niet meer aan corona gerelateerd te zijn. 

Vele fondsen hebben zich inmiddels al aangesloten. Het initiatief is in januari gelanceerd.

Meer informatie hierover vindt u op : www.kleinearmoedehulp.nl

http://www.kleinearmoedehulp.nl


54HAËLLA 2021

We hebben in 2021 kritisch gekeken naar ons buitenlandbeleid en zullen de nieuwe manier 

van werken in 2022 gaan toepassen. Het past Haëlla om steeds weer te zoeken naar manieren 

van internationale samenwerking die uitgaan van echte wederkerigheid en solidariteit. Ook 

het aandacht vragen voor de situatie aan de randen van Europa staat hoog op de agenda.  

2022 zal ook het jaar zijn van een nieuw antwoord op coronavragen. Nu we weten dat corona 

niet verdwijnt, wat betekent dat voor ons beleid? 

Ook blijven we aandacht besteden aan het denken over de samenwerking met andere 

fondsen. Samen bereiken we meer dan alleen. Haëlla vervult op terreinen een spilfunctie. 

Wat betekent dat naar de toekomst toe en welke rol kan Haëlla spelen in het grotere verhaal 

van systemische verandering? 

Naast doorgaand denken over beleid, gaan we ook door met samenwerken met onze aan-

vragers. We hopen nog meer dan te voren met hen uit te wisselen wat er nodig is en welke 

rol Haëlla daarin kan vervullen en welke rol zij zelf in dat proces willen en kunnen nemen.

In 2022 zal het kantoor worden uitgebreid met een junior projectmedewerker en een me-

dewerker communicatie, zodat we iedereen nog beter van dienst kunnen zijn.

We kijken terug op wederom een bijzonder jaar. De kracht van de initiatieven, de samenwer-

kingen met andere fondsen, de zinderende hoop die ons steeds weer omringt maakte van 

2021 een mooi en ontroerend jaar. De zachte krachten zullen het winnen! In die inspiratie 

gaan we in 2022 voort.
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