
DERDE TUSSENRAPPORTAGE

Kleinecoronahulp
SEPTEMBER 2022



2

Inhoud

Voorwoord  3

Financiële verantwoording  9

Trends 11

Publiciteit 17

Hoe nu verder? 18

De spin-off van Kleinecoronahulp 21

Een greep uit de projecten 30



3

Voorwoord 
“Een half jaar geleden brak de coronacrisis uit. Zo snel als dat gebeurde kwam ook de 

reactie. Overal kwamen mensen in actie om aan de gevolgen van deze crisis het hoofd 

te bieden. Een overstelpende hoeveelheid energie en dadendrang kwam los. Voor de 

Haëlla Stichting werd het binnen een paar dagen duidelijk dat er veel kleine initiatieven 

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

plan om een platform Kleinecoronahulp op te zetten geboren. Overleg met Fonds 1818 

leidde in zeer korte tijd tot het realiseren van dat plan en het opzetten van de website 

www.kleinecoronahulp.nl. Een mail naar het landelijk fondsenoverleg leidde snel tot 

genoeg andere deelnemende fondsen om op een bredere basis aan de slag te gaan.

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 zovelen. Kleinecoronahulp werd een vliegwiel voor heel veel energie en 

resultaat. Allemaal met een menselijke maat. Allemaal in gang gezet door mensen die 

zich inzetten voor een ander en dat vaak heel gewoon vinden. Allemaal vrije vogels die 

elkaar vinden in een wereld die op zijn kop staat.”

Twee jaar geleden schreef ik bovenstaande in de eerste tussenrapportage. Als ik die 

rapportage nu teruglees zie ik dat we toen niet konden bevroeden dat we ruim twee jaar 

na die eerste persconferentie nog steeds niet precies weten hoe dit verder zal gaan. Wel 

is er de enorme opluchting dat we, met de nodige voorzichtigheid, weer alles kunnen 

doen en laten wat we willen. Nabijheid niet alleen maar in woorden maar ook in gebaren, 

elkaar opzoeken, minder angstig, het maakt een wereld van verschil voor ons allemaal.

Wat we echter ook niet konden bevroeden is dat, al voelt het alsof de crisis voorbij is, de 

gevolgen nog steeds tastbaar zijn.  En minstens zo belangrijk: door de coronacrisis is 

een aantal problemen nog duidelijker blootgelegd dat ooit tevoren. Het is dankzij het 

ontstaan en groeien van de vele kleine, vaak informele, initiatieven dat mensen die door 

geen instantie bereikt worden, toch gezien en gehoord werden en worden. Dankzij deze 

initiatieven is een onzichtbare groep veel zichtbaarder geworden. Het heeft duidelijk 

gemaakt dat, ondanks vele regelingen en maatregelen, er nog steeds mensen zijn 

die buiten de boot vallen om heel veel verschillende redenen. Van wantrouwen in de 

overheid, tot gezien worden als zelfredzaam maar dat niet zijn, van ongedocumenteerd 

en nooit om hulp gevraagd tot door corona in armoede en eenzaamheid geraakt en door 

niemand gezien worden.
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Het is een verschijnsel dat we al lang kennen uit de praktijk van 

ontwikkelingssamenwerking: de armste en eenzaamste mensen zijn het moeilijkst te 

bereiken. De projecten in de coronacrisis hebben aangetoond hoe noodzakelijk en vaak 

ook levens veranderend die hele kleine projecten zijn juist voor deze mensen.

We hebben met kleinecoronahulp een groot verschil gemaakt. In de kleine projecten 

die doorwerken in het leven van duizenden mensen én in het enorme voedselproject 

in Amsterdam. Van 15 kleine initiatieven naar één project voor 10.000 mensen. 

Samenwerkend met het Rode Kruis bereikten we er 17.000.  Een project waar inmiddels 

10 miljoen euro in om is gegaan. Zonder kleinecoronahulp als katalysator en vooral 

zonder al die onvermoeibare mensen die vaak zelf in armoede leven, die gewoon gingen 

doen, hadden we dit niet kunnen realiseren. Mensen de kans geven elkaar te horen, te 

zien en samen te brengen op welke manier dan ook. 

De coronacrisis heeft ons wrange lessen geleerd over armoede en eenzaamheid. En 

de armoede in Nederland is dit jaar nog groter geworden en groeit nog steeds. Nu niet 

meer alleen door corona maar ook door inflatie, olie en gasprijzen die stijgen. De stille 

armoede waar nogal eens overheen werd gekeken is niet meer stil. Dit daagt fondsen 

uit daar antwoorden op te geven. In het groot en in het klein. Systemisch, systeem 

bevragend, zoekend naar structurele oplossingen, maar ook de signalen bijeen brengend 

uit de kleine verhalen die samen het hele verhaal vertellen van mensen die buiten het 

blikveld vallen van instanties.

Het is indrukwekkend hoe mensen gewoon gaan doén. In hun buurt. Omdat ze het niet 

aan kunnen zien. Dat wij daar aan bij kunnen dragen is mooi, maar ook een voorrecht. 

Het gaat over verbinding. Over een plannetje, geboren aan de keukentafel, dat leidde tot 

verbindingen tussen fondsen en initiatieven, allemaal gericht op dat ene doel: mensen 

laten weten dat ze niet in de steek gelaten worden, zelfs niet in coronatijd en ook niet 

daarna. Zo houden we samen de samenleving leefbaar.

Hierbij een kort verslag van hoe dat verder ging na de vorige rapportage uit april 2021 en 

een blik vooruit.

Elise Kant 

Directeur Haëlla Stichting/ Coördinator Kleinecoronahulp 

26  augustus 2022



5

Kleinecoronahulp kwam niet uit de lucht vallen,  

is niet ‘achter een bureau bedacht’. 

Een korte toelichting op de werkwijze van Haëlla: 

De Haëlla Stichting kent diverse programma’s. In de eerste plaats het reactieve 

donatieprogramma dat open staat voor iedereen die een project start dat past binnen 

de doelstellingen en de criteria van Haëlla. Honderden aanvragen per jaar belanden 

zo op de bureaus van de Haëlla medewerkers. Die aanvragen geven een schat aan 

actuele informatie over wat er speelt in de werkvelden waarin Haëlla actief is. Die 

aanvragen, in combinatie met de vele contacten van de directeur op werkelijk alle 

niveaus, leggen trends bloot. Waar gaat het mis? Waar is een extra stimulans nodig 

etc.. Die trends worden vervolgens vertaald naar themaprogramma’s zoals Wij Doen 

Mee, Kleinecoronahulp en sinds kort ook Kleine Armoedehulp. Wij zijn er trots op dat 

die themaprogramma’s veel geld van andere fondsen aantrekken. Fondsen die zich 

herkennen in de door Haëlla geschetste problematiek en die de meerwaarde zien van de 

uiterst laagdrempelige werkwijze van Haëlla.

 De laatste twee jaar leiden de themaprogramma’s Kleinecoronahulp en Kleine Armoede 

Hulp tot veel intensievere contacten met de overheid, i.c. de gemeente Amsterdam. En 

ook tot een gezamenlijke aanpak van fondsen en de gemeente. Dat is belangrijk. Maar 

minstens zo belangrijk is de gezamenlijke verkenning van gemeente en fondsen van 

de mogelijkheden om de gesignaleerde problemen meer structureel op te lossen. Nu 

al is duidelijk dat een onorthodoxe aanpak noodzakelijk is, een aanpak die alleen met 

soms ingrijpende aanpassing van bestaande regelgeving gerealiseerd kan worden. We 

zijn benieuwd waar deze verkenningen toe leiden. Het is een waardevol, zij het lastig, 

traject voor zowel Haëlla en andere betrokken fondsen als de ambtenaren en wethouders 

van de gemeente Amsterdam. Als voorzitter van Haëlla vind ik dit een buitengewoon 

interessante, veelbelovende ontwikkeling al zie ik ook de risico’s. Vasthouden aan eigen 

identiteit en eigen doelstellingen is cruciaal. Ik ben er trots op dat de directeur van Haëlla, 

Elise Kant, een voortrekkersrol speelt in dit proces.

Frieda de Pater 

Voorzitter Haëlla Stichting
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Leeswijzer
In meer dan twee jaar is een breed spectrum aan initiatieven gesteund. Door die 

initiatieven werden trends van problemen én structurele, systemische problemen 

zichtbaar. Aan beide wordt aandacht besteed in deze rapportage. Daarnaast geven we in 

vogelvlucht de cijfers weer.

We beginnen op pagina 9 met in vogelvlucht de cijfers, overzichten van aantallen 

aanvragen, goedgekeurde projecten, inkomsten en uitgaven.

Vervolgens gaan we vanaf pagina 11 in op de inhoudelijke trends. Wat zien we gebeuren?

Vanaf pagina 19 aandacht voor ‘hoe nu verder’.

Daarna een hoofdstuk over de spin off van Kleinecoronahulp: Een voedselproject voor 

10.000 mensen in Amsterdam. Hoe is dat verder gegaan na april 2021 en hoe is het nu, 

zijn al die mensen weer aan het werk? 

En tenslotte (pagina 31) een greep uit de concrete projecten die met Kleinecoronahulp 

zijn gesteund.
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Ik denk dat jullie het organisatorisch heel goed in elkaar hadden zitten. Een 
paar essentiële vragen stellen en snel keuzes kunnen maken of het geld wel of 
niet gedoneerd wordt. Sommige initiatieven zijn niet zo goed georganiseerd, 
omdat we het er ook allemaal maar bij doen en de focus leggen op de 
uitvoering (gelukkig ook maar). Dan is het echt een verademing als je met een 
organisatie zoals jullie contact hebt, die snapt dat je snel wat wilt weten en 
ook geen 100 vragen gaat stellen om zo het proces vlot te laten gaan. 

Project "Het Netwerk" zie pagina 36

Reacties vanuit initiatiefnemers: 

De kloof tussen de leefwereld van de gezinnen in de wijk en de systeem 
wereld van de professionals is groot. Men weet elkaar onvoldoende te 
bereiken. Wij komen achter de voordeur bij de gezinnen en hebben goed 
contact met de professionele hulpverlening. Hierdoor vormen zij, als 
informele ondersteuners, de verbindende schakel tussen de wijkbewoners 
en de professionele hulpverlening. De ondersteuning vanuit fondsen  voor 
de Schilderswijk Moeders wordt goed geïnvesteerd en komt terecht bij de 
mensen die dit nodig hebben. Zonder deze steun zou ons werk in deze vorm 
niet mogelijk zijn. 
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TOTAALOVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 

Inkomsten Kleinecoronahulp t/m 1-09-22    + € 597.620

Uitgaven Toekenningen projecten  t/m 01-09-22  - € 554.966

Vrijval *       + €   14.005

Uitgaven: Out of pocketkosten     - €      4.785

Saldo         + €   51.874

*projecten die niet (of deels) doorgingen en terugstorten van geld dat overbleef door 

meer andere inkomsten bij projecten

Financiële verantwoording        
TOTAALOVERZICHT VAN ALLE 
GOEDGEKEURDE PROJECTEN

Ontvangen aanvragen        619

Goedgekeurd         380

Totaalbedrag    € 554.966

Gemiddeld toegekend bedrag  € 1.460

In totaal zijn er tot nu toe 619 aanvragen ontvangen, waarvan er 380 zijn goedgekeurd. 

Het gemiddelde toegekende bedrag was € 1.460 euro per project.

Op dit moment worden er geen aanvragen meer gedaan via Kleinecoronahulp. Soms 

komt er nog wel een aanvraag via dit kanaal binnen maar dat is dan of geen coronaproject 

of past beter bij kleine armoedehulp. Er is nog een kleine reserve over die blijft staan tot 

eind 2022. Dan kijken we of we Kleinecoronahulp kunnen sluiten of toch open moeten 

laten staan als een soort noodfonds in het geval er toch weer lockdown komt of andere 

maatregelen.

Redenen om aanvragen af te wijzen waren de volgende: 

• Het project valt buiten de gestelde doelstellingen

• Het project is van een te grote organisatie/ zonder vrijwilligers

• Het project zelf is te groot

 

Kleincoronahulp is uitdrukkelijk bedoeld voor kleine initiatieven die voornamelijk 

draaien op vrijwilligers. 



Verhaal van een initiatiefnemer: 

Diaconie Lutherse Gemeente Amsterdam

Ik gebruik hier niet hun echte namen. Thea is een 80-jarige mevrouw die tijdens de 

corona periode erg geïsoleerd raakte omdat haar mantelzorger niet meer langs durfde 

te komen en haar vrienden één voor één overleden of verhuisden. Toen zij zelf ziek werd 

brachten wij haar maaltijden aan huis. Afgelopen voorjaar is ze gevallen en kwam ze 

in het ziekenhuis terecht, en daarna in een revalidatiecentrum – haar voeten bleken 

verlamd. Toen ik haar na een maand bezocht in het revalidatiecentrum vertelde ze dat ze 

geen enkel ander bezoek had gehad, niet eens een kaartje van iemand. Uiteindelijk mocht 

ze naar huis en ze had mij gevraagd op de dag dat ze thuis zou komen haar bij haar huis te 

ontvangen. Op de bewuste dag belde ze me ’s ochtends op vanuit het revalidatiecentrum 

dat ze bijna opgehaald werd naar de taxi om naar huis te gaan. Ik realiseerde me dat ik de 

datum verkeerd in mijn agenda had gezet… ik was met mijn kinderen in de dierentuin in 

Arnhem!! Toen ik haar dat vertelde begon ze bijna te huilen, want ze had echt niemand 

anders die ze om hulp kon vragen.  Wie kon ik zo snel om hulp vragen? Ik belde één van 

de ongedocumenteerde jongens die ik tijdens corona had leren kennen: Kenneth. Toen 

Kenneth dakloos werd heb ik een gezin gevonden waar hij een tijdje mocht logeren. Hij 

werd één van de trouwe helpers in ons maaltijdprogramma en door het bezorgen van al 

die maaltijden kent hij de buurt op zijn duimpje. Trouw begon hij onze Nederlandse les 

te volgen. Hij had me gezegd: “als ik ooit iets voor jou kan doen moet je me bellen!”. Ik 

belde hem dus nu en vroeg hem of hij naar het huis van mevrouw Thea kon gaan om haar 

op te wachten, omdat ze zo thuis kwam uit het ziekenhuis. Dat deed hij graag! 

10



11

Trends
DEELNEMERS AAN KLEINECORONAHULP

Na het verschijnen van de tweede tussenrapportage heeft zich nog een nieuw fonds 

aangesloten bij Kleinecoronahulp. Het is hartverwarmend en bijzonder om te zien hoe 

velen zich inzetten om deze periode, die steeds weer langer duurt dan gehoopt, draaglijk 

te maken voor mensen die lijden onder de gevolgen ervan.

Op dit moment zijn er 37 participerende fondsen in Kleinecoronahulp. Een uniek 

samenwerkingsverband, zowel qua onderwerp als qua grootte. Bijzonder is dat ook 

twee bedrijven zich hebben aangesloten. De Mondkapjesmaker van Maskwise en een 

juridisch bureau waarvan een aantal medewerkers hun kerstbonus aan ons overmaakten. 

Er waren bijdragen van een dominee die met emeritaat ging  en van mensen die over 

Kleinecoronahulp gehoord hadden.

Eind 2020 is er overleg geweest met het Ministerie van VWS over mogelijke 

samenwerking. Dit bleek bureaucratische hobbels met zich mee te brengen. We 

willen geen uitvoerder van overheidsbeleid worden. Die garantie werd niet voldoende 

gegeven. Na overleg met een groot aantal deelnemende fondsen werd besloten van 

deze samenwerking af te zien.  Ook in 2021 is er contact geweest met VWS, maar dat 

heeft deze situatie niet veranderd. Wel heeft het bijgedragen aan de bekendheid van 

Kleinecoronahulp bij gemeenten en initiatieven.

ONTWIKKELING IN SOORTEN EN AANTALLEN 
AANVRAGEN

2021 was een wonderlijk en onvoorspelbaar jaar. Steeds werd er gedacht, nu hebben we 

het wel gehad, en dat bleek dan toch voorbarig. Zeker de lockdown aan het eind van 2021 

kwam voor velen toch onverwacht.  De aanvragen bewogen met deze stroom mee. In de 

zomer werden er weer voorzichtige bijeenkomsten gepland en aan het eind van het jaar 

was er een kleine explosie aan kerst activiteiten voor ouderen.  

In de loop van 2021 werd goed duidelijk dat onder de coronaproblematiek een structurele 

problematiek lag die mede door de signalen vanuit allerlei informele initiatieven 

duidelijk werd. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Kleine Armoede Hulp (zie 

pagina 20) 

In september 2022 hebben we een klein onderzoek gedaan onder de gesteunde 

initiatieven en die naast de ingestuurde evaluaties gelegd.  Hieronder een kort overzicht 

van trends en de uitkomsten van het onderzoek. Eind 2022 zullen we de Radboud 

Universiteit opnieuw om een uitgebreider onderzoek vragen. Hopelijk is dit dan ook de 

eindevaluatie van Kleinecoronahulp.
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EENZAAMHEID

Sinds het begin van de corona crisis is er een heel palet van activiteiten uitgevoerd door 

duizenden vrijwilligers gericht op het verminderen van eenzaamheid. In eerste instantie 

waren dit vooral projecten voor op eenzame ouderen, daarna ook voor mensen met 

een beperking. In 2021 groeide het aantal projecten gericht op eenzame jongeren. Op 

momenten dat het virus even verder weg leek leefden dit soort projecten ook op voor een 

bredere doelgroep. Deze projecten waren erop gericht om ondanks de beperkingen toch 

iets samen te doen. Keer op keer werden de vrijwilligers overdonderd door de emotionele 

en blije reacties.  

Alle projecten waren op de een of andere manier gericht op verbinding.  Mensen werden 

bereikt die normaal niet worden bereikt omdat het allemaal veel laagdrempeliger was 

dan normaal. Het is ontroerend en bemoedigend om te zien hoe initiatiefnemers nu aan 

het nadenken zijn over een vervolg om juist dat vast te houden. 

Uit ons onderzoekje blijkt dat de eenzaamheidsprojecten heel hoog gewaardeerd 

worden, zeker die voor ouderen. Mensen met angst voor instanties en overheid worden 

heel laagdrempelig toch bereikt en waar mogelijk in contact gebracht met die instanties 

door middel van  een warme overdracht. Eenzaamheidsprojecten hebben vaak de vorm 

van regelmatig contact, in corona tijd door even langs gaan met iets te eten, nu door 

middel van samen eten. Mensen worden zo in de gaten gehouden. 

Verhaal van een initiatiefnemer: 

Een meneer, behoorlijk op leeftijd, leeft alleen want zijn vrouw is opgenomen op een 

gesloten afdeling van een verzorgingstehuis. Op zich al verdrietig dat je na zoveel jaar 

huwelijk uit elkaar gehaald wordt. Meneer begint nu ook achteruit te gaan. Verwaarloost 

zichzelf. Er komen veel organisaties binnen maar die doen hun werk en zijn weer weg, 

dit lost de eenzaamheid van deze meneer niet op. Wij komen er nu regelmatig, drinken 

een kopje koffie, praatje maar nemen hem ook mee naar onze maaltijden en andere 

activiteiten. Je ziet deze meneer opbloeien, ineens gaat hij weer beter communiceren, 

ziet er beter uit. En zo zie je maar dat aandacht voor ouderen heel belangrijk is en 

zeker ook voor het brein. Wij zeggen altijd tegen elkaar daar is nog heel veel te winnen, 

aandacht en gezonde voeding. 

Maar vooral weer die lach en de twinkeling in de ogen, ja daar doe je het voor. 
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Dit soort verhalen krijgen we heel veel en het is belangijk om deze initiatieven na de crisis 

voor te zetten. Zoals een van de initiatiefnemers zegt:  

Eenzaamheid is niet iets wat je met een bijeenkomst oplost. Het vergt tijd en geduld om 

de deelnemers te helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk en daarnaast een 

gedragsverandering van de deelnemers om zelf om meer naar buiten te gaan en gebruik te 

maken van de voorzieningen die er voor hen zijn.

Bovendien is er ook sprake van angst, die eenzaamheid in de hand werkt.  

De mensen die we bereiken. Ze denken dat Corona weer wijdverbreid is en het aantal 

mensen met corona, dat terugkeert van vakantie, snel zal toenemen. 

Wat mooi was in de zomer van 2021 en in 2022 waren de “inhaaluitjes”. Ouderen konden 

weer op stap en dit was vaak het begin van weer wennen aan teruggaan naar “het 

normale” .

ONGEDOCUMENTEERDEN EN ARMOEDE

Projecten voor ongedocumenteerden liepen ook in 2021 door. Door de opzet van het 

voedselproject in Amsterdam daalde het aantal voedselprojecten bij Kleinecoronahulp, 

maar helaas bleek hulp op vele terreinen (met name kinderen van ongedocumenteerden) 

nog steeds hard nodig. De aanvragen betroffen veelal arbeidsmigranten die onder de 

radar leven en door de coronacrisis in de problemen kwamen. Door de prijsstijgingen 

en stijging van de (illegale) huren komt deze groep ook nu nog steeds verder in de 

problemen. De initiatieven die hen ondersteunen zijn krachtig, maar inmiddels soms 

ook ten einde raad.  

Daarnaast waren er aanvragen voor de aankoop van maandverband etc. en hygiene 

producten (de organisaties, mits ANBI, worden inmiddels doorverwezen naar een 

speciaal project van het Armoedefonds) en ondergoed en er bleek dringende behoefte 

aan kleine noodfondsjes. Onvoorziene kosten van mensen in acute nood die met een paar 

tientjes op te lossen zijn. Ook werd bijvoorbeeld via Fairwork voorlichting gegeven over 

rechten bij arbeid.

Verhaal van een initiatiefnemer: 

 

Er wordt een steeds zwaarder beroep op ons gedaan. Dit heeft te maken met de 
aard en complexiteit van de problemen van de wijkbewoners. Er een toename 
van crisissituaties, bijvoorbeeld door ernstige relationele problematiek, 
wachtlijsten en gebrek aan huisvesting. Bij de noodhulpaanvragen worden 
bewoners in urgente crisissituaties geholpen bij het oplossen van de urgente 
problemen. Concrete noodhulp in de vorm van het bieden van bad, bed en brood. 
Denk hierbij aan een moeder die met 4 kinderen op straat staat. Dat kan niet 
wachten tot de volgende dag. We zoeken middelen om in deze urgente situaties 
noodhulp te kunnen bieden. Wij vragen Kleinecoronahulp om ons te helpen met 
de noodhulp, er wordt een administratie met bewijsstukken bijgehouden.
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GEDOCUMENTEERDEN EN ARMOEDE 
Ook projecten gericht op de aanpak van armoede van gedocumenteerden mensen luiden 

op dit moment de noodklok en er is veel angst voor nog erger. De gestegen prijzen van 

levensmiddelen, energie en in het algemeen duwen mensen die het nog net redden over 

de rand. 

In 2021 en begin 2022 bleef het aantal projecten gericht op armoede binnenkomen. 

Daarbij viel op hoe noodzakelijk de hulp van de kleine laagdrempelige initiatieven is voor 

heel veel mensen. 

Verhaal van een initiatiefnemer: 

Er zijn wijkbewoners die nog steeds kampen met het verwerken van verlies 
van familieleden die tijdens de coronacrisis zijn overleden en waarvan ze geen 
afscheid hebben kunnen nemen. Er zijn gezinnen die tijdens de coronacrisis 
in financiële problemen zijn gekomen door bijvoorbeeld het verlies van werk. 
Doordat de meeste gezinnen weinig (of geen) financiële reserves tot hun 
beschikking hebben, blijven de financiële tekorten bestaan. De tekorten worden 
alleen maar groter door de hoge energieprijzen en inflatie. 
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Eind 2021 en in 2022, na de laatste lockdown, kwam hier een nieuw soort projecten bij: 

het ondersteunen van vrouwen. Bijvoorbeeld door middel van naaicursussen zodat ze 

zelf goedkoop kleren kunnen maken, maar ook kleine financiële bijdragen voor vrouwen 

die hun kappersspullen hadden verkocht vanwege geldgebrek en nu ook niet meer op 

die manier aan een klein inkomen kunnen komen. Vrouwen helpen aan zelfvertrouwen, 

een netwerk en vaardigheden, dat soort activiteiten bestonden voor corona ook al, maar 

kregen een nieuw elan.

In 2021 was nog een nieuw soort aanvragen zichtbaar: voorlichting over corona en de 

vaccins, met name aan migranten groepen.

Veel van de aanvragen bij Kleinecoronahulp vallen overigens niet precies in één vakje. 

Armoede en eenzaamheid zijn direct gelinkt. Bij mensen zonder papieren zijn de 

mogelijkheden om aan armoede te ontsnappen nog beperkter dan bij anderen. 

Punten die relevant zijn voor de fondsen:

• Een aantal initiatieven diende meermaals een aanvraag in en groeide qua behoefte 

eigenlijk Kleinecoronahulp uit. Met deze initiatieven zijn gesprekken gevoerd over 

andere vormen van financiering en overname door andere fondsen. In het kader van 

Kleine Armoede Hulp gaan deze gesprekken voort.  

• Er werd door samenwerking van vier fondsen bijgedragen aan de aanschaf van een 

bus voor een van de voedselinitiatieven. Dit soort samenwerkingen zien we nu in 

Kleine Armoede Hulp nog meer vorm krijgen in gezamenlijke financiering.

• De opvolger van Kleinecoronahulp is Kleine Armoede Hulp.  

Meer daarover leest u in het betreffende hoofdstuk.
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Verhaal van een initiatiefnemer: 

De Mussen/Schilderwijk moeders 

Help mijn kind heeft corona: 

Ik werd gebeld door mijn Turkse cliënt. Zij is een alleenstaande moeder met een dochter 

van 5 jaar en die was ziek geworden. Ze had hoge koorts en ik dacht dat zij corona had. 

Mijn cliënt had geen geld en moest bij haar dochter blijven. Ik ben toen voor haar naar 

de drogist gegaan om corona testen, mondkapjes een thermometer en paracetamol te 

kopen. Ik heb haar de spullen gebracht en haar verteld wat ze moest doen. Het was echt 

noodhulp, want deze mevrouw zat omhoog. Gelukkig was hier een potje voor om deze 

mevrouw te kunnen helpen. Ook als ik het geld niet had teruggekregen had ik dat gedaan, 

ik help mijn cliënt graag.  

Turkse Schilderswijk Moeder
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Publiciteit
Kleinecoronahulp is door verschillende kanalen benaderd 

of in het nieuws gekomen.

• Er is een gesprek gaande met de EO over een 

programma met aandacht voor alle duizenden 

onzichtbare vrijwilligers in dit soort hele 

laagdrempelige projecten.

• Een artikel rondom de aanvragers van 

Kleinecoronahulp en Kleine Armoede Hulp verscheen 

op 27 augustus 2022 in Trouw.

• Elise en Esmeralda waren n.a.v. dit artikel te 

horen op radio 1: https://www.nporadio1.nl/

fragmenten/villa-vdb/5a615caf-450f-442a-ba53-

1e101a5042bc/2022-08-30-laat-armoedebestrijders-

vaker-aan-het-woord

• Ook op social media kreeg kleine coronahulp veel 

aandacht.

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/villa-vdb/5a615caf-450f-442a-ba53-1e101a5042bc/2022-08-30-laat-armoedebestrijders-vaker-aan-het-woord
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/villa-vdb/5a615caf-450f-442a-ba53-1e101a5042bc/2022-08-30-laat-armoedebestrijders-vaker-aan-het-woord
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/villa-vdb/5a615caf-450f-442a-ba53-1e101a5042bc/2022-08-30-laat-armoedebestrijders-vaker-aan-het-woord
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/villa-vdb/5a615caf-450f-442a-ba53-1e101a5042bc/2022-08-30-laat-armoedebestrijders-vaker-aan-het-woord
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Hoe nu verder? 
Kleinecoronahulp is in meerdere opzichten uniek.  Niet eerder werkten zoveel fondsen 

zo snel samen aan het oplossen van nieuwe en urgente problemen en aan noodhulp. Wat 

begon als een project voor, naar verwachting, een paar maanden is twee jaar lang nodig 

geweest en we weten niet of dat niet weer zo zal zijn. 

Halverwege 2021 leek het erop dat we Kleinecoronahulp op konden heffen en ons konden 

gaan richten op mogelijk een andere samenwerking. We werden echter snel ingehaald 

door de realiteit, zeker de lockdown van eind 2021 viel rauw op ons dak en op dat van de 

initiatieven. 

Intussen was al wel hard nagedacht over een vervolg op Kleinecoronahulp. Nu zo 

duidelijk was geworden dat veel van de problemen die in de projecten naar boven komen 

eigenlijk geentijdelijke coronaproblemen zijn, maar structurele, veelal onzichtbare 

problemen, werd de noodzaak gezien tot een blijvende inzet voor mensen die tussen 

wal en schip vallen. De armoede van mensen die door allerlei regels niet in aanmerking 

komen voor hulp. In overheidsregelingen is wantrouwen een uitgangspunt geworden.

Dat is te zien in de toeslag affaire, maar ook in het migratiebeleid en op vele andere 

beleidsterreinen. Juist kwetsbare mensen kunnen zich minder verweren tegen 

discriminatie, verhuld racisme en dit wantrouwen. De menselijke maat ontbreekt. Een 

dalend gebrek aan vertrouwen in de overheid is het gevolg. Binnen dit systeem is formele 

hulp voor mensen die niet aan alle regels voldoen niet toegankelijk. Voor mensen 

met kinderen is de angst dat hun kinderen “afgepakt” worden groot en dit vormt een 

drempel om hulp te vragen. Schaamte, onwetendheid en immobiliteit zijn allemaal 

redenen waarom veel mensen niet de steun krijgen die ze nodig hebben. Dit betekent dat 

de drempel van de reguliere hulpverlening voor veel kwetsbare mensen te hoog ligt. 

Lichtpuntje is dat er een groeiend bewustzijn bij gemeenten is dat bijvoorbeeld 

inkomensondersteuning te complex is geworden. “Bij het aanvragen van 

inkomensondersteuning kan iemand te maken krijgen met 27 regelingen en 8 definities 

van het begrip inkomen of vermogen”(uit een brief van wethouder Groot Wassink aan 

de  gemeenteraad van Amsterdam d.d. 21-04-2021).  Ook is het een goede ontwikkeling 

dat de fondsen en bedrijfsleven in gesprek gaan met wethouder Groot Wassink over het 

niet aflatende probleem dat arbeidsmigranten na de coronacrisis moeilijk aan het werk 

komen - terwijl er zoveel vraag is naar hun arbeid - en hoe daar “geitenpaadjes” voor te 

vinden.
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Begin 2022 is ‘Kleine Armoede Hulp, samen tegen Armoede en Eenzaamheid’ opgezet.  

Een vervolg van kleinecoronahulp, maar losgekoppeld van corona, gericht op kleine vaak 

informele initiatieven die zich richteng op armoede en eenzaamheid en die niet eenmalig 

zijn.  Hier doen inmiddels 28 fondsen aan mee.

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.

Omdat het gaat om een structureel probleem, organiseren we tweemaandelijkse (zoom) 

sessies met alle initiatieven zodat we de geleerde lessen bij elkaar kunnen leggen. Wie 

doet wat, waar lopen we tegen aan en waar kunnen we mogelijk samen optrekken. Bij 

kleinecoronahulp resulteerde dit bijvoorbeeld in het groot voedselproject in Amsterdam. 

Dit soort dingen zijn van te voren niet te plannen. Juist in de uitwisseling kom je elkaar 

tegen en zie je met zijn allen meer dan je alleen kunt zien en kun je daarop samen actie 

ondernemen.

Voor meer informatie over kleine armoedehulp, samen tegen armoede en eenzaamheid 

kunt u terecht op de website: www.kleinearmoedehulp.nl

http://www.kleinearmoedehulp.nl 


Verhaal van een initiatiefnemer: 

Villa Vonk 

Mei 2022. Een medebewoner meldt dat er een ambulance staat voor de deur van mevr. M. 

De buurvrouw heeft haar gevonden; zij belt me of ik ook even wil komen, om te zien of zij 

ook in ons maaltijdproject kan. 

Mevr. M heeft drie jaar terug al haar kleding van de trap gegooid en leeft beneden tussen 

de troep. Ze slaapt op de bank en wast zich in haar 2 vierkante meter kleine keukentje 

met een vaatdoekje dat zij onder de kraan houdt. Op 1 been, met een klompschoen, 

wankelt zij terug naar de bank in haar nakie, om zich langzaam aan te kleden. Haasten 

hoeft ze niet, want er komt al jaren niemand meer. De deurbel is al jaren kapot, haar zoon 

is overleden en ze kent hier verder niemand. 

Hier schrik je van. De armoede waarin deze vrouw leeft, de mensonterende en vieze 

troep waarin we de vrouw aantroffen was onwaarschijnlijk schrijnend. Slapend onder 

een gordijn op de bank, stinkend tussen louter ongewassen kleding, zo moeten wij onze 

ouderen niet willen laten leven. 

Wij schakelden ons netwerk in, namen contact op met de woningcorporatie en twee 

dagen later was er een klein maar fijn appartement beschikbaar. Wij zetten met 

bewoners onze schouders eronder en gingen aan de slag met schilderen, behangen, 

verhuizen en de was. Van het fonds bijzondere noden kwam een bijdrage voor wat kleine 

kosten de rest kwam van donaties van bewoners. 

Mevrouw M heeft nu thuiszorg en dagbesteding en maakt gebruik van onze maaltijd 

service. Zij komt nog altijd op ons Burendiner en bij de  spelletjesmiddagen. 

Laat het een wijze les zijn dat er een Corona virus voor nodig was om achter de deur 

mee te kunnen kijken bij dit soort situaties en laten we er samen voor zorgen dat we dat 

blijven doen! 

20



21

De spin off van 
Kleinecoronahulp: 
Het voedselproject in 
Amsterdam:
Van financiering van 19 kleine initiatieven naar 1 grote koepel financiering en 

samenwerking met gemeente Amsterdam.

Tijdens de zomer van 2020 werd op initiatief van Haella/Kleinecoronahulp door een 

aantal fondsen (RCOAK, Haella, Kansfonds, Oranjefonds) besloten tot het maken van een 

inventarisatie van alle door hen tijdens de coronacrisis gefinancierde voedselprojecten. 

Het Rode Kruis, Voedselbanken Nederland en de SUNN werden uitgenodigd om hierin 

mee te denken. Deze inventarisatie werd uitgezet door de RU Nijmegen. Daarnaast 

werden Webinars georganiseerd met de initiatieven.

Uit de Webinars, kwam een grote vraag en noodzaak naar voren tot nauwere 

samenwerking op lokaal niveau en een signaal naar de fondsen om de corona/

noodfinanciering niet stop te zetten per 1 september.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat twee groepen het hardst geraakt werden:   

• 42% van de mensen die bereikt werden met voedselhulp valt net buiten de criteria 

van de voedselbank   

• 21% van de mensen die bereikt werden is ongedocumenteerd (met name 

arbeidsmigranten die normaal nooit een beroep doen op sociale voorzieningen). In 

Amsterdam bleek dit percentage vele malen hoger te liggen, namelijk op 67%.

Van de 120 organisaties die de enquête hadden ingevuld gaf de helft aan dat de 

voedselhulp nog meer dan 9 maanden nodig was en dat een groot deel van hen de 

fondsen beschouwde als belangrijkste bron van financiering. Daarbij werd wel 

opgemerkt dat na de kortdurende fase van noodhulp er nu dringend behoefte was aan 

structurele oplossingen. Hierbij wordt duidelijk een rol gezien voor de overheid, zowel 

landelijk als lokaal.  

In Amsterdam werden naar aanleiding van dit onderzoek alle voedselinitiatieven die 

eerder gesteund waren door Kleinecoronahulp en de andere deelnemende fondsen 

gekoppeld aan Human Aid Now (HAN), die centraal voedsel inkoopt. Hiermee konden 

met dezelfde financiële bijdrage veel meer mensen van voedsel worden voorzien via 19 

lokale initiatieven. Dit ging uitsluitend over de twee groepen die uit het onderzoek naar 

voren kwamen. Het belangrijke werk van de initiatieven in het rechtstreekse contact met 

de mensen die voedsel nodig hebben bleef onveranderd. Dit groeide uit tot een project 

dat op het hoogtepunt 10.000 mensen van voedsel voorzag. 
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Eind oktober 2020 vond in het kader van het convenant van de vermogensfondsen met 

de gemeente Amsterdam de ‘Thematafel Armoede’ plaats. Onder leiding van wethouder 

Marjolein Moorman presenteerde de gemeente haar coronabeleid en RCOAK, Haëlla en 

HAN presenteerden het voedselproject. Dit laatste maakte grote indruk. 

De fondsen en HAN  bereikten inmiddels bijna 10.000 mensen via 19 informele 

initiatieven. Het Rode Kruis 7.000. De afstemming tussen HAN en Rode Kruis verliep 

inmiddels vlekkeloos. 

In november 2020 schreven de fondsen een brief aan de gemeente met de vraag om 

een financiële bijdrage aan het voedselproject. Eind december werd een eerste bedrag 

toegekend voor het eerste kwartaal 2021. Ook werd een strategisch en een operationeel 

overleg gestart tussen de gemeente, HAN & de fondsen en het Rode Kruis. Sindsdien is er 

een doorgaand strategisch overleg met de gemeente en is de bijdrage van de gemeente 

aan het voedselproject gegroeid tot 50% in 2022.

Dit laatste is vooral te danken aan: 

• De kwaliteit van het fondsen project dankzij Human Aid Now

• Strategische sterke aanpak door de fondsen op verschillende niveaus op én ambtelijk 

én bestuurlijk én politiek niveau

• Vruchten plukken van onze niet aflatende inspanningen om de verhalen uit de 

leefwereld van de projecten in te brengen in het denken in systemen in de gemeente. 

Dankzij Human Aid Now waren we in staat om hardnekkige misvattingen in de 

gemeente over groepen mensen te tackelen en de problematiek, ook de problematiek 

die de gemeente liever niet wil zien zoals het niet adequaat zijn van eigen regelingen 

en apparaat, onder de aandacht én aangepakt te krijgen. 
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Speciale vermelding verdient de vlekkeloze samenwerking met het Rode Kruis. Er 

is sprake van voortdurende afstemming on overlap en gaten te signaleren. Het is 

opmerkelijk dat de fondsen met HAN en het Rode Kruis in staat zijn gebleken datgene 

op te pakken waar de gemeente niet verder kwam dan pogingen tot inventarisatie. In de 

driehoek van gemeente, Rode Kruis en fondsen en HAN zijn nu alle voedselinitiatieven in 

Amsterdam in beeld.

UITDAGINGEN IN DE SAMENWERKING  
MET DE GEMEENTE

De fondsen zijn geen uitvoerder van gemeentelijk beleid. Het gaat dus om een strategisch 

partnerschap, dat erop gericht is om mensen die in Amsterdam op een of andere 

manier buiten de boot vallen toch van voedsel te voorzien. Dat is een gezamenlijk 

belang. Hoewel dit door gemeente werd onderstreept bleek het in het begin voor de 

gemeente lastig hoe dit strategisch partnerschap vorm te geven. De gemeente voelt 

een duidelijke verantwoordelijkheid voor de gedocumenteerde mensen, maar voor 

ongedocumenteerde mensen staan rijksregels in de weg. Tegelijkertijd deelde de 

gemeente ons motto: Geen honger in Amsterdam.

Deze gesprekken worden inmiddels ook gevoerd in het kader van het convenant dat de 

fondsen en de gemeente Amsterdam sloten, alwaar een proces is gestart om, op basis van 

de geleerde lessen in het voedselproject, tot een nog strategischer afstemmen te komen 

tussen de fondsen en de gemeente.

Opmerkelijk is dat deze discussie vooral gaat over gedocumenteerde mensen die zich 

wenden tot het voedsel project. Er is een gedocumenteerde groep mensen (minder 

dan 20%) die nu bij de informele initiatieven terechtkomt die geen gebruik maakt 

van bestaande regelingen. Onwetendheid, schaamte, gebrek aan vervoer, angst voor 

registratie en daarmee in beeld te komen, bijvoorbeeld bij Jeugdzorg, weerhoudt 

mensen ervan om zich tot de gemeente te wenden. De sociale teams, zo was de afspraak, 

zouden de informele initiatieven ondersteunen in het doorverwijzen. Door interne 

reorganisaties was er hiervoor weinig tijd beschikbaar. Dat probleem is nu, twee jaar 

later, nog steeds niet opgelost. Er worden ook nog steeds mensen door de gemeente 

doorverwezen naar de informele initiatieven.
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HOE NU VERDER? 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 heeft het Rode Kruis samen met 

Human Aid Now ter waarde van ruim € 10 miljoen  voedselhulp verstrekt aan de meest 

kwetsbare mensen in Amsterdam die in de problemen zijn gekomen en geen enkel 

ander vangnet hadden. Voor de voedselhulp wordt samengewerkt met 32 informele 

voedselinitiatieven. Financiering komt vanaf de start van vermogensfondsen (rode kruis 

en bedrijfsleven). Eind 2020 stapte de gemeente Amsterdam in met financiering voor de 

logistiek en vanaf 2021 ook voor de voedselverstrekking zelf. 

De hulpvragers zijn in hoofdlijnen in te delen in twee groepen.  De eerste groep bestaat 

uit mensen die gedocumenteerd zijn (20%). Mensen in deze groep komen in theorie 

wel in aanmerking voor formele hulpverlening maar kunnen of willen daar om diverse 

redenen geen gebruik van maken. De tweede groep bestaat uit ongedocumenteerde 

mensen (80%). De samenstelling van deze laatste groep is heel divers met verschillende 

noden, maar ze zijn allemaal ‘niet-rechthebbend’, hoewel er wel een basale humanitaire 

zorgplicht is. 

Op het hoogtepunt van de crisis maakten 18.000 mensen gebruik van de voedselhulp van 

Human Aid Now en het Rode Kruis. Hoewel de vermogensfondsen hun bijdragen enorm 

verhoogd hebben tijdens de coronacrisis, was er nooit de intentie structureel noodhulp 

te verstrekken. Ook het Rode Kruis richt zich normaliter op acute noodhulp, langdurige 

hulp past minder in haar beleid. Het is altijd de bedoeling geweest om deze voedselhulp 

af te schalen zodra de covid-lockdown werd opgeheven, met een kleine vertraging om 

mensen de gelegenheid te geven weer hun reguliere werkzaamheden op te pakken. 

Het bleef echter niet bij één lockdown en ook na het heropenen van de samenleving 

bleken bepaalde groepen nog steeds niet zonder voedselhulp te kunnen. De distributie 

is meerdere malen aanzienlijk terug geschaald, maar het lukt niet deze volledig af te 

schalen.

De huidige problematiek

Op dit moment krijgen 6.500 mensen wekelijks voedselhulp van Human Aid Now en het 

Rode Kruis. Aan de aanhoudende nood liggen de volgende oorzaken ten grondslag: 

• In de sectoren waar onze hulpvragers werken is geen sprake van 

arbeidsmarktkrapte. Zo is de toeristische sector nog niet op het oude niveau en zijn 

schoonmaakbanen verdwenen omdat mensen thuis werken en kantoren minder 

gebruikt worden;  

• Een deel van onze hulpvragers werkte voor de eigen gemeenschap als kapper, 

visagiste, kleermaker of cateraar. Hun gemeenschap kan dergelijke luxe niet meer 

veroorloven;  
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• Een deel van onze hulpvragers heeft de afgelopen 2,5 jaar (informele) schulden 

opgebouwd.

• Een aantal van onze hulpvragers kan niet aan het werk, omdat ze oud of chronisch 

ziek zijn ((somatisch of psychosomatisch); waar vroeger hun eigen gemeenschap 

voor hen kon zorgen, zijn nu alle reserves op;

• Er wordt sinds de crisis kritischer gecontroleerd op de juiste papieren van 

medewerkers, waardoor b.v. de horeca huiverig is om ongedocumenteerde mensen 

te laten werken;

• Oekraïense vluchtelingen kunnen in Nederland legaal werken en vullen openstaande 

plekken in, werkgevers lopen met hen minder risico, waardoor er minder werk voor 

anderen is;

• De lonen in de sectoren waar onze hulpvragers actief zijn, zijn laag en de inflatie is 

torenhoog. Mensen redden het niet, ook niet als ze (weer) aan het werk zijn.

Tijdens onze hulpverlening hebben wij de doelgroep nader in kaart gebracht op zoek 

naar handvaten om de afhankelijkheid van voedselhulp te verminderen (net zoals de 

voedselbank ernaar streeft om 'geen traject zonder pakket' te leveren). Dat leverde op dit 

moment (eind augustus 2022) het volgende beeld op:

• Een groot deel  van de gedocumenteerde hulpvragers ervaart problemen met het 

krijgen van hulp via reguliere gemeentelijke instellingen, zorg en welzijn, WPI etc.

• Ongeveer een derde van de gedocumenteerde hulpvragers is 60+ of chronisch ziek.

• Van de ongedocumenteerde mensen is een aanzienlijk deel in staat om te werken, 

maar komt door externe factoren niet aan de slag. 
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• Voor ongedocumenteerde alleenstaande ouders is gebrek aan kinderopvang het 

grootste obstakel.

• Ruim een derde van de ongedocumenteerde hulpvragers kampt met dermate 

complexe problematiek, dat er hulp en begeleiding op maat nodig is.

Deze inzichten zijn leidend voor onze plannen in 2023.

PLANNEN 2023   

Hoewel de coronacrisis voorbij lijkt en de economie weer open is, is de situatie nog lang 

niet bij het oude. De afgelopen jaren stapelt crisis na crisis zich op. De woningnood 

en hoge huren zorgen ervoor dat mensen amper of niet kunnen rondkomen. De 

energiearmoede en de grootste naoorlogse koopkrachtkrimp treffen de meest kwetsbare 

groepen in Amsterdam het hardst. Aan het werk komen is voor ongedocumenteerde 

mensen zonder dat er iets gebeurt (zonder externe hulp), bijzonder  ingewikkeld en 

nu voor velen onmogelijk. Het contrast tussen het warme welkom aan de Oekraïense 

vluchtelingen en alle mogelijkheden voor hen versus de beelden van Ter Apel waar 

andere vluchtelingen buiten moeten slapen, veroorzaakt onrust. We verwachten dat 

meer en meer mensen zullen aankloppen voor voedselhulp. Als die er niet is, kan dit 

nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid en rust in de stad. Mensen zullen meer 

genoodzaakt zijn om op andere - ook niet wenselijke - manieren te zoeken om in hun 

basislevensbehoefte te kunnen voorzien. Daarnaast raken mensen uit beeld en kunnen 

we ook de mensen niet helpen om bij het juiste loket te komen, om ze van de juiste 

informatie te voorzien. 

Voedselhulp lost de onderliggende problemen en niet op. Echter, de ervaringen 

en inzichten van de afgelopen twee jaar hebben wel geleerd dat deze hulp heel 

noodzakelijk is en ervoor zorgt dat mensen bijvoorbeeld nog wel de huur kunnen 

betalen en niet dakloos raken. Een dak boven het hoofd is cruciaal voor de stabiliteit en 

bestaanszekerheid van mensen. Daarnaast zorgt de voedselhulp ervoor dat mensen in 

beeld komen die eerder niet in beeld waren. 

Wij hebben al met elkaar afgesproken de voedselhulp in de tweede helft van 2022 

te continueren, maar voorzien nu dat hulp in 2023 nog steeds nodig zal zijn. De 

samenwerking tussen gemeente, fondsen, Human Aid Now en Rode Kruis bij dit grote 

en potentieel explosieve maatschappelijke probleem zal ook in 2023 essentieel en 

noodzakelijk blijven.
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Het voorstel voor 2023 bestaat uit drie onderdelen:

1. Continueren voedselhulp voor mensen  
uit kwetsbare groepen

Op het hoogtepunt werd voedselhulp aan 18.000 Amsterdammers verleend. Dit is nu 

gedaald naar 6.500 mensen. De voorwaarde om voedselhulp te ontvangen was uit acute 

nood ontstaan door de COVID-19 crisis en geen toegang tot een regulier vangnet. De 

voedselhulp is zoveel mogelijk afgebouwd. Uiteindelijk is op dit moment een ‘restgroep’ 

over van mensen zonder (of met beperkt) perspectief. 

Gezien de huidige situatie en de inspanningen die nodig zijn om daadwerkelijk 

verandering te realiseren voor deze groep, denken we in 2023 te beginnen op het niveau 

van juli 2022. Wanneer het lukt om een groot deel van de ongedocumenteerde mensen 

die kunnen werken weer aan het werk te krijgen, dan zou de voedselhulp eind juni 2023 

bijna gehalveerd kunnen zijn.  Dit realiseren vraagt echter om extra inspanningen ook 

vanuit de gemeente. Het geplande traject tussen gemeente, fondsen en bedrijfsleven is 

hier onmisbaar bij. Mocht dit niet lukken dan verwachten we eerder groei dan krimp. 

Welslagen van dit proces is dus voorwaarde.
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2. Werken aan structurele oplossingen

In een recent gesprek van de fondsen met wethouder Groot Wassink en in het ambtelijk 

overleg tussen de fondsen en de gemeente is afgesproken dat ingezet zal worden op 

het creëren van mogelijkheden voor mensen zonder papieren om -legaal- te kunnen 

werken. Daarvoor is geld, medewerking uit het bedrijfsleven en het creëren van 

mogelijkheden binnen wet- en regelgeving nodig. Om dit proces in gang te zetten is het 

nodig dat de gemeente op het gebied van wet- en regelgeving lobbyt en e.e.a. mogelijk 

maakt én financieel bijdraagt. 

Daarnaast is nodig : 

• Kinderopvang voor kinderen van ongedocumenteerde moeders/vaders

• Toegang tot medische en/of psychosociale zorg

• Verstrekken van materialen en gereedschap  (schoonmaakartikelen,  

kapperspullen e.d.)

De fondsen, Human Aid Now, en het Rode Kruis willen de Gemeente Amsterdam 

ondersteunen dit alles  te realiseren, om zo  perspectief kunnen bieden en een exit 

strategie uit het voedselproject. 

Daarnaast is onderzoek nodig naar mogelijkheden voor opvang van oudere migranten 

met medische problematiek, die veelal jarenlang in Nederland hebben gewerkt en op 

hun oude dag verstoken zijn van iedere hulp. Schrijnende problematiek, waarvoor 

voedselhulp slechts tijdelijk - en te beperkt- soelaas biedt.
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3. Capaciteitsversterking informele initiatieven

De voedselhulp wordt verstrekt via informele initiatieven. Deze initiatieven zijn 

laagdrempelig en genieten het vertrouwen van de hulpvragers. Het kennisniveau en 

de competenties van de initiatieven variëren echter sterk. Dit vraagt maatwerk per 

initiatief om hen – waar dat mogelijk is – door te laten ontwikkelen naar zelfstandige 

organisaties. Zij bieden doorgaans nu al meer dan alleen voedselhulp. Idealiter loopt de 

voedselhulp -indien en voor zover dat nodig blijft- op den duur direct via hen.

Onderdelen van capaciteitsversterking zijn:

• Werken met de voedselinitiatieven vanuit hun eigen kracht. Ze deden al dingen voor 

de coronacrisis, daar moeten we op aansluiten, ook met het voedselproject;

• Informatievoorziening (over andere organisaties, gemeentelijke voorzieningen, 

mogelijkheden voor warme overdracht e.d.);

• Zelfredzaamheid; begeleiding op projectmanagement en financieringsaanvragen bij 

fondsen;

• Advies bij organisatievraagstukken (vrijwilligersmanagement);

• Coaching (hulp bij toetsen hulpvraag, hoe zeg je nee, hoe voorkom je secundair 

trauma, hoe ga je om met angst van jezelf en de hulpvrager etc.);

• Monitoren van doelgroepen, relevante knelpunten, algemene ontwikkelingen bij 

initiatieven en trends (signaleringsfunctie).

Hier ligt een rol voor de gemeente en de fondsen wat financiering betreft. Het Rode Kruis, 

Human Aid Now, en de fondsen zijn bereid de uitvoering te coördineren en met hun eigen 

expertise te ondersteunen. Hiervoor zal een plan worden opgesteld.



30

Een greep uit de projecten 
Hieronder laten we voorbeelden zien van diverse projecten  
gefinancierd vanuit Kleinecoronahulp. 

STICHTING VOOR HAAGSE JEUGD 
CLUBHUIZEN DE MUSSEN  
Stichting voor Haagse Jeugd Clubhuizen de Mussen stelt zich ten doel 

de ontwikkeling en ontspanning van de minder bevoorrechte jeugd, 

met name in Den Haag, te bevorderen. Hiermee wil men met name 

kansen creëren voor kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse 

Schilderswijk. De Mussen biedt een programma gericht op participatie, 

kunst, cultuur, bewegen en gezondheid. De organisatie bestaat al meer 

dan 90 jaar en geniet het vertrouwen van de bewoners van de Haagse 

Schilderwijk. Het project ‘Schilderswijk Moeders’ werd opgezet in 2013. 

Een groep actieve vrouwen (inmiddels 23), met verschillende etnische 

achtergrond en getraind tot vertrouwenspersoon, gaat de wijk in om 

geïsoleerde vrouwen te bereiken en hen te bewegen tot participatie. Zij 

zijn minimaal 12 uur per week inzetbaar. Iedere vertrouwenspersoon 

begeleidt jaarlijks een aantal vrouwen die het, om verschillende redenen, 

moeilijk hebben. Sinds de corona uitbraak groeit ook het beroep dat 

op de 'Moeders' gedaan wordt. Er is een toename aan problemen in de 

relationele sfeer en ook huisvesting is een knelpunt. Zo nu en dan wordt 

er ook concrete noodhulp geboden in de vorm van bed, bad en brood. 

Kleinecoronahulp droeg bij aan het potje voor noodgevallen, zodat zij 

snel kunnen handelen.

MARANATHA COMMUNITY 
TRANSFORMATION CENTER 
Het Maranatha Community Transformation Center maakt deel uit van het 

grote voedselproject van Human Aid Now. DeBasisschool ontbijtclub valt 

hier echter niet onder. Steeds vaker ziet men dat kinderen zonder gezond 

ontbijt naar school gaan. Het gaat om kinderen van (ongedocumenteerde) 

ouders die in armoede leven. In 2021 kregen  90 kinderen in de 

basisschoolleeftijd uit de H-buurt van Amsterdam Zuidoost vijf maanden 

lang een gezond ontbijt bij het  Maranatha Community Transformation 

Center voordat ze naar school gingen.
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STICHTING RIJKT
Stichting Rijkt in Zoetermeer wil zich inzetten om mensen te verbinden 

en zo isolatie en eenzaamheid tegen gaan. De stichting steunt met name 

mensen met een niet-westerse achtergrond. Tijdens gesprekken (o.a. via 

de inloop spreekuren) merkt men dat er nog steeds grote angst bestaat 

om zich te laten vaccineren tegen Covid-19. 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. Zo wil men zorgen dat 

mensen een gezonde en geïnformeerde keuze kunnen maken, gebaseerd 

of feiten. Een gedegen plan ligt aan dit project ten grondslag en er wordt 

samengewerkt met religieuze organisaties, vluchtelingenwerk en de 

GGD. 

PLAATSELIJK BELANG 
OOSTERBIERUM/KLOOSTERLIDLUM
Plaatselijk Belang Oosterbierum/KloosterLidlum:  in de kleine dorpen 

drukken de corona maatregelen zwaar op de gemeenschap. Mensen 

die doorgaans gewend zijn zich te vertonen blijven thuis en achter de 

voordeur heerst dan eenzaamheid. Om toch een beetje saamhorigheid te 

kweken in het dorp en iedereen het gevoel te geven dat men niet alleen is, 

heeft men bij elk huishouden een kersteditie van het lokale krantje met 

een kaart die men weer kan doorsturen naar een andere dorpsbewoner en 

een kleine chocolade attentie. Het gaat om 550 inwoners.

BUREN  
Een initiatief van 6 Buren, woonachtig in Delft  tegenover aanleunwoning 

complex de Prelude met 180 woningen. De bewoners van de prelude zijn 

voornamelijk alleenstaande ouderen. De mensen die er wonen hebben 

een beperkte sociale kring en door de corona kunnen ze nog minder 

mensen zien dan voorheen.  Tijdens de eerste coronaperiode werd al 

extra aandacht gegeven aan de buren door een kaartje te schrijven. Men 

had gehoopt dat het allemaal weer over zou zijn, maar helaas.  Nu staat de 

kerst voor de deur en gaat het weer mis. Daarom wil men in deze donkere 

dagen iets extra’s doen. Papieren tasjes worden gevuld met zelfgemaakte 

kaarten en puzzelboekjes, een kaarsje, een kersster, kerstballetjes 

en wat lekkers. Deze tasjes worden bij de vrijwilligers thuis gevuld en 

met handschoenen aan en mondmaskers voor opgehangen aan de 

deurklinken van de bewoners.
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DE STEUNGROEP VOOR VROUWEN 
ZONDER VERBLIJFSVERGUNNING  
De Steungroep voor Vrouwen Zonder Verblijfsvergunning zet zich sinds 

1995 in voor het verbeteren van de positie van vrouwen die, om welke 

reden dan ook, zonder geldig verblijfsdocument in Nederland wonen. 

De achtergrond van de vrouwen is uiteenlopend. Deze kwetsbare groep 

vrouwen is van vrijwel alle voorzieningen in Nederland uitgesloten. De 

Steungroep zet zich in om misstanden kenbaar te maken, maar biedt ook 

praktische hulp. Wekelijks houden de vrijwilligers een spreekuur waar 

vrouwen terecht kunnen met vragen. Tijdens corona gebeurde dit ook 

dit jaar, veelal digitaal en telefonisch. Ook kwamen de bijeenkomsten 

voor de vrouwen (en hun kinderen) die pre-corona regelmatig werden 

georganiseerd in het gedrang. De vrouwen raakten hun baantjes kwijt en 

hadden totaal geen inkomsten meer. Omdat zij geen huur meer konden 

betalen trokken zij bij anderen in, met veel problemen tot gevolg. Ook 

zagen sommigen zich genoodzaakt wat te verdienen door informeel 

seks werk. De Steungroep ondersteunt de vrouwen in het maken van hun 

keuzes, in het opbouwen van een sociaal netwerk, en waar mogelijk in het 

zoeken of behouden van huisvesting en andere eerste levensbehoeftes. 

Kleinecoronahulp steunde de nooduitgaven. Vaste lasten worden 

bekostigd uit bijdragen van een groep trouwe donateurs en Stichting 

Zijwaarts dient als rechtspersoon. 

"Een verhaal uitkiezen is moeilijk. Wel kan ik wat voorbeelden geven van 

wat we meemaken. Helaas zijn dat meestal geen mooie verhalen:

Een moeder die zich meldde bij loket dakloze gezinnen van de 

GGD in Amsterdam werd voor de rechter gesleept, kreeg racistische 

opmerkingen en is uiteindelijk naar Ter Apel gevlucht omdat ze dacht 

daar bescherming te kunnen vinden.  Uiteindelijk is zij in het gelijk 

gesteld door de rechter. Hij noemde haar een goede moeder, die alleen 

maar probeerde haar kinderen te beschermen.

Een slachtoffer van mensenhandel die door de AVIM gedurende 

meerderen dagen urenlang gehoord werd, wetend dat bij haar zware 

GGZ diagnosen waren vastgesteld, met als resultaat opnieuw een 

trauma.

Een oudere vrouw met een psychotische stoornis die nergens 

binnenkomt, niet wordt gezien of gehoord, en die binnenkort weer op 

straat dreigt te belanden.

Wij maken ons vooral zorgen over de kwetsbare positie 

van ongedocumenteerde vrouwen en kinderen. Onveilige 

woonomstandigheden, met uitbuiting en fysiek geweld als gevolg.

Positief zijn de gevallen waarin het lukt een verblijfvergunning te 

bemachtigen."
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HET GROENPLATVORM ZUIDOOST  
Het GroenplatVorm Zuidoost (GPVZO)zet zich in om mensen te 

verbinden met- en door groen en voedsel in Amsterdam- Zuidoost. 

Dit doet men door het organiseren van educatieve en inspirerende 

evenementen, workshops en projecten. Het platform wordt gerund 

door een team van vijf vrijwilligers. Er zijn veel organisaties bezig met 

voedselhulp in Zuidoost. Voor corona waren er al 3 voedselbanken 

en allerlei informele initiatieven om voedsel uit te delen, maar sinds 

2020 zijn er alleen al in Zuidoost nog zo’n 20-30 kerken en andere 

organisaties /initiatieven bijgekomen. Dit verschijnsel maskeert een 

grote armoede in de gemeenschap, die duizenden (ongedocumenteerde) 

gezinnen diep raakt en kinderen in hun ontwikkeling beperkt. Op 1 

november  2021 wordt een debat georganiseerd waarin betrokkenen aan 

het woord komen. Nu het Rode Kruis en andere corona hulporganisaties 

het werk gaan afbouwen wil men oplossingen vinden om voedselhulp 

in Zuidoost te versterken en de aandacht van begunstigden richten op 

het belang van gezonder en duurzamer voedsel. Dit  laatste geldt ook 

voor de voedselbank en organisaties die boodschappenkaarten doneren. 

Daarnaast wil men met studenten van de VU een aantal focus groepen 

organiseren met begunstigden om te inventariseren wat de ideeën 

en wensen zijn en een bijeenkomst voor 'goede' voedselinitiatieven 

beleggen (betrokkenen benaderen via het Armoede-Overleg). Aan 

het eind wordt samen met initiatieven een voortgangswerkgroep 

gevormd die inzet op de verbinding met fondsen, stadsdeel/gemeente, 

ondernemers/bedrijven en de VU. 

GREEN MEAL INITIATIVE 
Het Green Meal Initiative is een klein voedselproject in Amsterdam dat 

zich met name richt op de Afrikaanse gemeenschap. Op allerlei manieren 

probeert men de meest kwetsbaren te helpen. Tijdens het werk zagen de 

vrijwilligers dat het de kinderen van ongedocumenteerden vaak ontbreekt 

aan het allernoodzakelijkste. Daarom zorgt men nu met enige regelmaat 

dat er jassen, dekbedden, schooltasjes, ondergoed, schoenen en kleding 

voor hen wordt aangeschaft. 
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STICHTING LAUDIO 
Stichting Laudio uit Grubbenvorst stelt zich ten doel professionele 

sociaal-maatschappelijke en artistieke projecten te realiseren en 

verschillende disciplines uit kunst en journalistiek samen te brengen. 

In deze tijd, waarin iedereen van alles vindt, wil men vier keer (feb. tot 

mei) een positieve krant uitbrengen, door lezers en voor lezers, met 

positieve verhalen die het waard zijn gedeeld te worden, met een knipoog 

en een uitnodiging om nader tot elkaar te komen en een gesprek aan te 

gaan. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken wil men de krant 

zowel op papier (met name voor ouderen) als digitaal uitbrengen. Uit het 

projectplan:  ' Ondertussen komt de onrust wereldwijd via het scherm de 

huiskamer binnen. Zo zijn de talkshows vaak gevuld met tegenstanders 

(met twee uitersten in visie) die lijnrecht tegenover elkaar komen 

te staan. Zo'n discussie blijft vaak hangen in het verdedigen van een 

standpunt, zonder luisterend oor en nuanceringen waaruit empathie kan 

ontstaan. Door het uitvergroten hiervan, herkent een grote groep zich 

niet in wat ze horen en zien. Nederland bestaat bijvoorbeeld niet alleen 

uit protesterende en rellende mensen of hardwerkende zorgmedewerkers 

die iedere dag een podium krijgen. We zouden haast vergeten dat ruim 

16 miljoen mensen zich wél houden aan de maatregelen en die op een 

minder bekend  vakgebied zich ook nu inzette. Door andere projecten 

weet men goed hoe mensen te bereiken. Het delen van kleine verhalen 

maakt ook dat mensen zich minder eenzaam voelen.’

WERKGROEP ZORGSAAM TILLIGTE   
Op verzoek van de Dorpsraad is de werkgroep ZorgSaam Tilligte in het 

leven geroepen, die activiteiten voor ouderen verzorgt. Om de zorg in 

de toekomst goed te kunnen regelen is het belangrijk om in te zetten 

op preventie, mantelzorg, de inzet van vrijwilligers en het realiseren 

van laagdrempelige, toegankelijke voorzieningen. Hierdoor kunnen 

inwoners van Tilligte zo lang en zelfstandig mogelijk in de eigen 

omgeving blijven wonen, leven en blijven participeren in de samenleving. 

Omzien naar elkaar en het kunnen beschikken over toegankelijke 

voorzieningen zijn essentieel voor een leefbare en vitale samenleving. 

Om eenzaamheid te voorkomen en ouderen in beweging te krijgen gaat 

men wekelijks  laagdrempelige ontmoetingen organiseren op een breed 

gebied. Bewegingsactiviteiten; Wekelijkse gym oefeningen Koersbal, Jeu 

du Boules en wandeltochten door de vele uitgezette wandelroutes rond 

om Tilligte (Twente). Een wekelijkse duofiets middag spelmiddagen enz.. 

Er zijn 25 vrijwilligers bij het project betrokken en het gaat om rond de 

80 ouderen. Via de ouderenbond heeft men goed zicht op de mensen die 

dreigen te vereenzamen. 
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STICHTING TURKS ONDERWEG 
CENTRUM
In 2021 organiseerde de Stichting Turks Onderweg Centrum(STOC) 

voorlichtingsbijeenkomsten over het corona virus en vaccins. Men 

signaleerde dat de informatievoorziening van de overheid niet goed 

werd opgepakt, door zowel jongeren als ouderen van Turkse afkomst. 

Daarom besloot men deze in de eigen taal aan te bieden, zodat men zou 

kunnen beschikken over betrouwbare informatie over het coronavirus 

en het vaccinatieprogramma. Dit werd zowel online gedaan als 

middels fysieke bijeenkomsten als de situatie dit toeliet. Ook werden 

huisbezoeken gebracht door vrijwilligers van de stichting ten behoeve 

van mensen die hun huis niet durfden of konden verlaten.  Zo kon ook 

een vertrouwensrelatie worden opgebouwd met mensen die in een later 

stadium eventueel hulp nodig zouden hebben. 

SOSURWO FONDS 
Het Sosurwo Fonds organiseerde een maaltijdproject in de Rotterdamse 

Carnisse/Tarwewijk.  125 kwetsbare ouderen, alleenstaanden  en 

gezinnen uit deze achterstandswijken konden een half jaar lang op 

maandagavond in de Kerk van de Nazerener een gezonde maaltijd 

ophalen. Doelgroep van dit project waren mensen die leven van een 

uitkering, veelal met schulden. Gezinnen met een inkomen dat net 

boven de criteria lag, maar die weldegelijk extra hulp nodig hadden. De 

vrijwilligers van de stichting constateerden dat armoede in het gebied 

vaak erfelijk lijkt. Een vicieuze cirkel waar men moeilijk uit komt.

STICHTING STEUN JE MEDEMENS  
Aan het eind van het jaar organiseerde Stichting Steun je Medemens uit 

Loppersum een Kerstpakketten actie voor gezinnen uit de Eemsdelta 

die rond moeten komen van een minimum inkomen, maar net boven de 

criteria van de Voedselbank vallen.  De cliënten worden veelal aangemeld 

door hulpverleners van lokale maatschappelijke organisaties. Er wordt 

jaarlijks zorgvuldig onderzocht of de hulp nog op zijn plaats is.  Het 

Kerstpakket voor 80 huishoudens bevatte houdbare boodschappen en 

een cadeaukaart ter waarde van €25,- waarmee zij zelf verse producten 

konden kopen zoals vlees, brood, groente en fruit. Naast het voedsel werd 

er als kerstgeschenk een familiespel of een lekkere warme fleecedeken 

toegevoegd. 
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HET NETWERK 
Het Netwerk is een initiatief van beeldend kunstenaar Carin Simons. 

Voor ouderen en anderen in Meierijstad en omgeving die kwetsbaar zijn 

en noodgedwongen thuis zitten realiseerde zij een kunstproject waaraan 

iedereen die wil kan meewerken. Met behulp van een breivork kunnen 

de deelnemers koorden breiden van steeds 12 meter lang. Wanneer er 

voldoende breisels zijn worden deze verweven in een enorm spinsel 

dat op verschillende plekken in Meierijstad te zien zijn. Tijdens de 

lockdown wordt via sociale media op verschillende manier aandacht 

besteed aan het project. Mensen die mee willen doen, krijgen door een 

vrijwilliger een pakket thuis bezorgd met de benodigdheden en een 

beschrijving. De vrijwilligers zijn ook maatje voor de deelnemers en een 

belangrijk onderdeel van het project. Zij onderhouden contact en halen 

de gebreide koorden op als ze klaar zijn. Wanneer het koord af is, is het 

verzoek aan de deelnemer om het koord te voorzien vaneen persoonlijke 

“handtekening”. Op deze manier zijn de koorden gepersonaliseerd en 

ook herkenbaar voor de deelnemers. 

De initiatiefneemster vertelt na afloop: 

“Het is een fantastisch project geweest. Ik heb met de bijdrage van 

Kleinecoronahulp een aanvang kunnen maken tijdens de eerste 

maanden van 2021. Voor het verkregen bedrag heb ik materiaal kunnen 

aanschaffen waardoor ongeveer 400 mensen een bijdrage aan het 

project hebben kunnen leveren. Tijdens de eerste vijf maanden in 2021 

zijn er 4 afhaalpunten geweest waarop deelnemers hun pakketje af 

konden halen en gemaakt koord konden inleveren. Tijdens dit halen en 

brengen vonden er vele gesprekjes plaats waar we feedback kregen en 

gevoelens van dankbaarheid.”
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Kleinecoronahulp / Haëlla Stichting
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