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VOORWOORD 

2022, een hoopgevend jaar voor Haëlla

Een hoopgevend jaar, dat klinkt raar en zelfs een beetje wrang in een tijd waarin heel veel 

mensen het zwaar hebben door inflatie, de hoge energieprijzen, het gebrek aan woningen. 

Maar we zijn bij Haëlla optimistisch omdat we merken, dat juist in barre tijden als deze de 

zorg voor elkaar toeneemt. Er staan steeds meer mensen op, die anderen willen helpen niet 

alleen te overleven, maar ook echt te leven. Deze betrokken doeners kloppen bij ons aan voor 

steun, omdat ze de kracht van de Haëlla Stichting kennen: we verlenen ze snel, flexibel, met 

vertrouwen en zonder onnodige bureaucratie steun. Zo maken we samen dromen mogelijk 

van mensen die in de verdrukking zitten. 

Veel van deze bijzondere helpers kregen een podium tijdens ons feest in Podium Mozaïek 

in Bos en Lommer in Amsterdam. Het werd een feest vol warmte en licht op een kletsnatte, 

kille, donkere dag in november. Dit feest organiseerden we omdat zowel de stichting Haëlla 

Vermogensbeheer als de Haëlla Stichting zelf in 2022 van voorzitter veranderden. Gert 

van Maanen gaf na ruim 20 jaar het voorzittersstokje van Haëlla Vermogensbeheer over 

aan Alexander Dake, de kleinzoon van de oprichter van Haëlla, Anton Dake. En August den 

Hollander, voorzitter van de Haëlla Stichting droeg zijn functie over aan mij, Frieda de 

Pater. Gert en August zijn van grote betekenis geweest voor onze stichting, waarvoor heel 

veel dank. Het was volkomen terecht en passend dat hun afscheid gemarkeerd werd met 

niet alleen een bruisend feest, maar ook met een bijzonder boek, geschreven door Willem 

van der Meiden: ‘Haëlla Stichting 1967-2022 - een traditie van microfilantropie’.

Het bestuur van de Haëlla Stichting is het bureau en de directie dankbaar voor de enthousiaste 

en inspirerende wijze waarop zij gestalte geven aan de doelstellingen van onze stichting.

Namens het bestuur van de Stichting Haëlla, 

Frieda de Pater 
Voorzitter Haëlla Stichting
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HET GAAT GOED TERWIJL HET SLECHT GAAT

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

vele generaties lang 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!) werden uitgesproken in de jaren ’60: dé tijd van 

maatschappelijke veranderingen, sociale bewegingen en soms een grenzeloos optimisme 

over de toekomst.   

Vandaag de dag zijn de voorzichtige woorden van de familie Dake nog steeds actueel, al is 

de context zo anders. Weinig optimisme meer, in 2022 leek de fakkel van hoop voor veel 

mensen te doven. De gevolgen van de coronacrisis, de inflatie, de oorlog met Oekraïne en de 

stijgende energieprijzen zorgden niet alleen voor concrete financiële uitdagingen, maar ook 

voor angst, onrust, frustratie door verlies van controle over het eigen leven. Teleurstelling 

ook en woede over de aanpak van de overheid leidden bij velen tot verdriet en boosheid. De 

begrijpelijke frustraties werden door sommigen gebruikt om medeburgers op te stoken tot 

het uithollen van de democratie. De grote aandacht in de media voor deze groeperingen 

hielp mee om kwetsbare groepen in de samenleving nog meer te marginaliseren of tot 

zondebok te maken. Je zag mensen de moed verliezen, zeker als ze het gevoel kregen dat 

er niemand meer was die nog wilde helpen in hun moeilijke situaties.   

Maar die helpers zijn er wel. Prachtige mannen en vrouwen die gewoon aan de slag gaan 

voor een ander. Mensen die nog steeds geloven in het principe van de kathedraalbouwers. 

Die zeggen: samen bouwen we aan de wereld die we willen. Ook bij tegenwind. Ook bij on-

zekerheid. Duizenden mensen van goede wil, met hoop in hart en handen, die licht brengen 

waar het donker is, en medemenselijkheid waar die lijkt te zijn verdwenen.  Voor ons was 

het geweldig om ook in 2022 te zien dat we deze mensen konden ondersteunen, met een 
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bijdrage, met raad en in partnerschap. Honderden kleine projecten van mensen die zich 

inzetten voor andere mensen en de aarde, en die een vliegwiel kunnen zijn voor grote 

veranderingen. Mensen die werken aan rechtvaardigheid en vrede, aan een wereld waarin 

iedereen tot bloei kan komen, niemand uitgezonderd.  

Een zee van daadkracht, moed en passie. Elke keer waren we onder de indruk, telkenmale 

voelden we ons bevoorrecht door de contacten met al deze 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 echt iets gebeuren. 

Tijdens ons feest op 17 november konden onze gasten deze bijzondere mensen ontmoeten. 

We vierden de medemenselijkheid, de kracht van het kleine en de onuitputtelijke bron van 

lef en liefde die al deze mensen beweegt. In dit verslag treft u foto’s aan van deze feestdag! 

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. In een wereld waar te vaak 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. 

En daarom was 2022, ondanks alles, ook een hoopvol jaar. Waar we aandacht vroegen voor 

deze doeners, waar we de kranten en de radio mee haalden en waar we in 2023 mee door 

zullen gaan. Samen met deze bijzondere mensen dragen we de boodschap uit van lef, liefde 

en hoop. Laat velen er moed uit putten. Samen maken we de samenleving leefbaar tegen 

alle verdrukking in.

Elise Kant  
Directeur Haëlla Stichting
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HAËLLA IN DE MEDIA

Trouw
27 augustus 2022
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Najah’s terugblik op 2022

Na twee jaar van Lock down vanwege het corona virus, was 2022 voor Haella een jaar met 

veel activiteiten en terugkeer naar het normale werkleven. Een belangrijk activiteit was 

de viering van het 55 jarig bestaan van Haella en het Haella boek. Veel aanvragers waren 

uitgenodigd om op dit feest over hun projecten te spreken. Ik vond dat de ontmoeting met 

veel aanvragers op 1 plekje heel bijzonder was. De voedselprojecten hadden een grote im-

pact op mij. Deze kleine voedsel initiatieven met zulke helden maken een groot verschil 

in het leven van mensen en ze geven ze een steun in de rug. Ook de samenwerking tussen 

Haella en andere organisaties en fondsen is heel belangrijk in het bestrijden van armoede.

Haëlla, fonds met lef en zonder lef geen liefde.
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KANTOOR

Na de uitbreiding van ons kantoor met Najah al Kafri als officemanager mochten we in 

2022 ook een nieuwe junior projectadviseur begroeten. Isabelle Leussink begon in april 

in 2022 en is een vrolijke aanwinst op ons kantoor. Zo proberen we de diversiteit van ons 

team steeds verder vorm te geven.

In mei bracht het bureau een bezoek aan Nykleaster, een pioniersplek. Hier konden we 

samen even op adem komen na de coronacrisis. We deelden wat ons beweegt en waar we 

vandaan komen. We wandelen door het Friese platteland en verstilden samen in het kleine 

kerkje in Jorwert. Een bijzonder en waardevolle ervaring voor iedereen. 

Isabelle stelt zich voor: 

Ik ben Isabelle en ik ben sinds eind april 2022 werkzaam bij 

Haëlla als junior projectadviseur. Tijdens mijn studie Culturele 

Antropologie & Ontwikkelingssociologie leerde ik over de culturele 

diversiteit van een samenleving in Nederland en daarbuiten, maar 

vooral ook over de sociale ongelijkheid die hiermee gepaard gaat. 

Gaandeweg besloot ik dat ik mij heel graag wil inzetten om de 

maatschappij een beetje beter te maken, met als uitgangspunten 

verbinding en gelijkwaardigheid. 

Voordat ik bij Haëlla kwam, heb ik stage gelopen bij Welcome App als junior onderzoeker. Ik heb 

hier vele gesprekken gevoerd met nieuwkomer-gebruikers van de app om te onderzoeken waar zij 

behoefte aan hebben. Toen ik de vacature van Haëlla als ‘fonds met lef’ voorbij zag komen, werd 

ik gelijk aangetrokken. Bij Haëlla kan ik nu bijdragen aan het steunen van kleine initiatieven die 

voor verandering zorgen bij nieuwkomers en andere kwetsbare doelgroepen. Gelukkig – met de 

coronabeperkingen grotendeels voorbij – kon ik meteen op kantoor aan de slag, waar een prettige 

werksfeer heerst samen met fijne collega’s. Ik heb het erg naar mijn zin hier en kijk uit naar een 

volgend jaar met veel nieuwe interessante en inspirerende projecten!
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Haëlla kan niet functioneren zonder de onmisbare ondersteuning van vier gedreven mannen: 

Daan van Egmond, onze vrolijke controller die ons op het financiële vlak met raad en daad 

terzijde staat. Man met een missie Maikel van ‘t Zand van The Eagle Learns to Fly, die voor 

ons de schoonmaak doet vanuit zijn sociale onderneming met ex-gedetineerden en andere 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dan is er nog onze vriendelijke vrijwilliger 

Teyo van der Schoot, die zorgt dat het pand aan de Jan van Nassaustraat tip-top in orde blijft. 

Ook dit jaar weer heel veel dank! De eerste maanden van het jaar werden we ondersteund 

door Björn Hoogland als gedegen, slimme en vrijwillige projectadviseur. 

Veiligheidsbeleid

In 2021 zijn we begonnen met het ontwikkelen van een veiligheidsbeleid, en in 2022 hebben 

we dit verder uitgewerkt. Veiligheid in organisaties, zowel voor Haëlla zelf als de partner-

organisaties, is een onderwerp dat terecht hoog op de agenda is gekomen in Nederland. We 

organiseerden samen met NOV (Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) twee 

trainingen erover voor onze partners. En we schreven het veiligheidsbeleid voor Haëlla zelf 

en benoemden een vertrouwenscontactpersoon: Marie-Jose Tiemen. Daarnaast hebben we 

in het aanvraagformulier een aantal expliciete vragen hierover opgenomen.

Ons veiligheidsbeleid is te vinden op: haella.nl

http://www.haella.nl
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Stichting Haëlla Vermogensbeheer 

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

het vermogen en een andere stichting voor het doen van de uitgaven. De twee besturen 

werken nauw samen.  In 2021 heeft Haëlla zich aangesloten bij de regels voor zelfregulatie 

van de FIN (de branchevereniging van Fondsen in Nederland). Derhalve heeft de Haëlla 

Vermogensbeheer Stichting (HVB) inmiddels al de Code Goed Bestuur ontvangen. De code 

voor de Haëlla Stichting volgt in 2023, wanneer de nieuwe code beschikbaar is. De HVB 

heeft uitdrukkelijk gekozen het vermogen te beleggen in lijn met de beleidsterreinen van 

Haëlla. Het jaarverslag en de jaarrekening van de HVB verschijnen apart en zijn te vinden 

op onze website.

In 2022 is opdracht gegeven om ons pand verder te verduurzamen. Het wachten is nu op 

de levering van de warmtepompen en de zonnepanelen.

In 2022 zijn Roderick Los en Iris Oort toegetreden tot de HVB. Gert van Maanen (foto hier-

onder) trad na ruim 20 jaar voorzitterschap af. 



Alle aanvragen 823

Aanvragen Haella 564 

Aanvragen KleineCoronahulp 40 

Aanvragen Wijdoenmee 75 

Aanvragen Kleine Armoede Hulp 144

Alle schenkingen 495

Schenkingen Haella 299 

Schenkingen KleineCoronaHulp 15 

Schenkingen WIJDOENMEE.NU 67 

Schenkingen Kleine Armoede Hulp 114

HAËLLA 2022 IN CIJFERS

Ook in 2022 kwamen er weer veel projectaanvragen bij Haëlla binnen, ruim veertig meer dan in 2021.  

In totaal ontvingen we 823 aanvragen, waarvan 495 projecten werden goedgekeurd:

Van de 823 aanvragen die in 2022 binnenkwamen op het kantoor, waren er 564 voor Haëlla en 75 voor het platform 

WIJDOENMEE.NU. De Kleinecoronahulp was aan het begin van het jaar 2022 nog steeds actueel, daarvoor werden 40 

aanvragen ontvangen. In 2022 startte Kleine Armoede Hulp en daarvoor ontvingen we 144 aanvragen.

In totaal kregen 495 projecten een schenking, waarvan 299 via de Haëlla Stichting, 114 via Kleine Armoede Hulp en 

67 via WIJDOENMEE.NU. En via Kleinecoronahulp mochten vijftien initiatieven een bijdrage ontvangen.

In 2022 heeft de Haëlla Stichting een bedrag van € 1.202.830 aan schenkingen uitgegeven (t.o.v. € 1.054.888 in 2021). 

Dit is exclusief de schenkingen vanuit Kleine Armoede Hulp (€ 212.473), WIJDOENMEE.NU (€ 118.930) en Kleineco-

ronahulp (€ 17.970).  

Projecten die (deels) zijn vrijgevallen in 2022 worden van deze bedragen afgetrokken, wat leidt tot een netto schen-

kingsbedrag van € 1.186.404 voor Haëlla projecten, € 211.998 voor Kleine Armoede Hulp, € 116.630 voor projecten 

via WIJDOENMEE.NU en € 10.727 voor projecten van Kleinecoronahulp. Er was in 2022 nog maar weinig vrijval bij 

Kleine Armoede Hulp omdat dit platform pas in 2022 gestart is. 

Het gemiddelde toegekende bedrag per aanvrager in 2022 bedroeg € 4.023 over de reguliere projecten (tegenover 

€ 3.307 in 2021). Het bedrag per project is dus gestegen. Hierbij speelt mee dat het maximumbedrag per reguliere 

aanvraag verhoogd is van € 2.500 naar € 4.000. Bovendien kent het bestuur voor speciale speerpuntprogramma’s 

(o.a. doelgroep ongedocumenteerden) hogere bedragen toe. Bij WIJDOENMEE.NU was de gemiddelde bijdrage  

€ 1.775 (2021: € 1.860 in 2021) en bij Kleinecoronahulp was € 1.198 het gemiddelde giftbedrag (2021: € 1.441).  

Via het in 2022 gestarte Kleine Armoede Hulp loket werd gemiddeld € 1.864 toegekend.
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Verkorte balans 31 december 2022

Verkorte staat van baten en lasten 2022 

Activa Bedragen in € 1.000 

Bedrijfsinventaris  14
Kortlopende vorderingen  539
Liquide middelen  330

Totaal activa  883

Baten Bedragen in € 1.000

Bijdrage van Stichtingen en particulieren Regulier  1.601 
Bijdrage van Stichtingen en   
particulieren voor WIJDOENMEE.NU 125 
Bijdrage van Stichtingen en  particulieren  
voor KleineCoronaHulp 12 
Bijdrage van Stichtingen en  particulieren  
voor Kleine Armoede Hulp 250 
Overige baten 20

Totaal baten  2.008

Passiva Bedragen in € 1.000

Eigen vermogen: Vermogen Haëlla Stichting 290 
Bestemmingsfonds WIJDOENMEE.NU 75 
Bestemmingsfonds KleineCoronaHulp 0 
Bestemmingsfonds Kleine Armoede Hulp 134 
Overige bestemmingsfondsen  
(Beheerd vermogen Derden ) 208 
Nog uit te keren schenkingen  131 

Overige kortlopende schulden  45
Totaal passiva  883

Lasten Bedragen in € 1.000

Schenkingen aan projecten Regulier 1.186 
Schenkingen WIJDOENMEE.NU projecten 117 
Schenkingen KleineCoronaHulp projecten 11 
Schenkingen Kleine Armoede Hulp projecten 212 
Kosten Platform WIJDOENMEE.NU  6 
Kosten Platform KleineCoronaHulp 1 
Kosten Platform Kleine Armoede Hulp 3 
Kosten Platform en ondersteuning Algemeen 1 
Personeelskosten 364 
Afschrijvingen 8 
Overige (kantoor)kosten  118

Totaal lasten  2.026

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 baten en lasten is er een negatief eindresultaat van € 17.576. Daarvan komt € 15.532 ten laste 

van diverse bestemmingsfondsen en € 2.044 wordt onttrokken aan de algemene reserve.

Het financieel jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 

voor financiële verslaglegging, in het bijzonder RJk C1, de richtlijn voor de jaarverslaggeving van kleine organisaties 

zonder winststreven. Deze balans en resultatenrekening betreffen verkorte overzichten. De volledige jaarrekening, 

waaraan deze overzichten zijn ontleend, is gecontroleerd en van een goedkeurende verklaring voorzien 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 2022 en van het resultaat over 2022.



Vertegenwoordigers van de gemeente, de fondsen en de wethouders 
Groot Wassing en Moorman van de gemeente Amsterdam
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SAMENWERKING MET ANDERE FONDSEN 

Voor de Haëlla Stichting is samenwerken met andere fondsen vanzelfsprekend én inspire-

rend. 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 een coördinerende én initiërende rol te vervullen. Dat betreft juist kleine initiatieven, 

waarvoor fondsen vaak zelf de ruimte niet hebben, zoals het project Kleinecoronahulp.  

Met 36 deelnemende fondsen is het een van de grootste samenwerkingsverbanden van 

vermogensfondsen

Haëlla zoekt ook de samenwerking met andere vermogensfondsen en particulieren die de-

zelfde doelen nastreven door middel van verschillende soorten samenwerkingsverbanden.  

Fondsen en particulieren stellen budgetten ter beschikking voor  bepaalde thema’s, soms 

langdurig soms eenmalig, of beleggen een fonds op naam. Ook neemt Haëlla desgewenst 

het bestuur en de uitvoering van familievermogensfondsen over, of vervult de rol van 

adviseur. Al deze bijdragen worden uitgegeven aan de projecten. Ook in 2022 zijn we gaan 

samenwerken met fondsen die we voorheen niet kenden.  Daarnaast is het mogelijk om bij 

Haëlla een fonds op naam te starten. In 2022 konden we voor de eerste keer in naam van het 

Eleonore fonds een bijdrage doen aan projecten gericht op beschermers van mensenrechten.

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. 



Vertegenwoordigers van fondsen en 
ambtenaren van de gemeente
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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 Fond-

senoverleg. Ook participeren we in het Jeugdfondsenoverleg.

Terugblik van Elise

De Haella Stichting was zo’n twintig jaar geleden een van de  oprichters van het Landelijk Fondsen 

overleg.  In dit overleg  wisselen zo’n 40 fondsen ervaringen en strategieen uit en  zetten zich 

samen in op thema’s. Zo is uit  overleg ook het Amsterdams Fondsen Overleg voort[1]gekomen. Dit 

overleg van fondsen heeft tien jaar geleden een convenant gesloten met de gemeente Amsterdam. 

In 2022 is een begin gemaakt met het vernieuwen van het convenant. In de praktijk is dit best een 

uitdaging. Hoe werken fondsen en gemeenten samen, hoe vind je elkaar en op welke thema’s? 

Is de gemeente echt bereid om ons te zien als partner? Hoe maken we gebruik van het feit dat 

fondsen kleine speedbootje zijn naast de tanker die een gemeente van deze omvang toch is? In de 

zomer van 2022 brachten we fondsen en ambtenaren bij elkaar, na een eerdere bijeenkomst met 

de wethouders Moorman en Groot Wassing in februari. Ik schreef er een column over. 
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Wat kunnen we samen doen voor mensen die buiten de boot vallen? Die vraag stond centraal op 

de middag die we organiseerden in het kader van het convenant dat de fondsen met de gemeente 

Amsterdam acht jaar geleden hebben afgesloten. In het voedselproject hebben we, samen met het 

Rode Kruis, een verschil gemaakt in het leven van duizenden mensen. Hoe kunnen we dat vaker 

doen? En makkelijker? En beter? Het was een bijzondere middag. Zoals een aantal deelnemers 

zei: "Nu zie ik wat er allemaal zou kunnen, ik word hier zo enthousiast van". We kozen die middag 

voor een open gesprek, in het besef van wantrouwen in de samenlevingdoor en naar de overheid. 

Ook met het bewustzijn van complexiteiten, (voor)oordelen, belemmeringen waar we allemaal 

tegen aan lopen.

We hebben gesproken over een stadspas voor kinderen zonder verblijfspapieren, over een city ID, 

over het belang van laagdrempelige initiatieven, over hoe we het met zijn allen veel te moeilijk 

maken om geld aan te vragen, en over het zoeken naar een plek waar we elkaar kunnen versterken, 

ook als de regelgeving niet gemakkelijk is.. We willen geen  problemen bij elkaar over de schutting 

gooien, maar samen zoeken naar doorbraken op dossiers waar we zien dat het fout gaat.

Een middag die hoop gaf. Waarbij ik mocht eindigen met deze woorden: "En daarbij is het aan ons 

om ons te blijven realiseren dat wat we ook doen en bedenken, we nooit moeten vergeten dat deze 

mensen die in het voedselproject het echte verschil maken niet jij en ik zijn, maar die mannen en 

vrouwen die de honger niet aan konden zien en zijn gaan doen. Vaak zelf met bijna niks, maar 

in een rotsvast vertrouwen dat het aan hen was om de stad leefbaar te maken. Daar kunnen wij 

allemaal heel veel van leren."
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KLEINECORONAHULP  

Een week na het begin van de coronacrisis in Nederland werd door Haëlla, in samenwerking 

met Fonds 1818, Kleinecoronahulp opgericht. Dat bleek een goed idee want overal kwamen 

mensen in actie. Initiatieven werden opgezet, uitgebreid en aangepast om zoveel mogelijk 

mensen in nood te helpen. Een overstelpende hoeveelheid energie en dadendrang kwam los. 

Een mail aan het Landelijk Fondsen Overleg met de vraag: “Wie doet er mee?” had tot 

resultaat dat binnen twee weken tien fondsen aanhaakten. In de maanden daarna liep dit 

uiteindelijk op tot 36 fondsen. Sinds de start in 2020 zijn 380 initiatieven gesteund voor een 

totaalbedrag van ruim 554.966 euro. Het gemiddelde bedrag was € 1.460.

Kleinecoronahulp is een prachtig voorbeeld hoe fondsen en initiatieven hun inzet en vrij-

heid benutten om te doen wat echt nodig is: klein, flexibel en tegelijk groots en belangrijk 

voor zo velen. Kleinecoronahulp werd een vliegwiel voor 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. En veel voedselprojecten, allemaal 

met een menselijke maat. Alle projecten zijn in gang gezet door mensen die inzet voor een 

ander heel gewoon vinden. Vrije vogels die elkaar vinden in een wereld die op zijn kop staat.

Kleinecoronahulp heeft een aantal dingen duidelijk gemaakt: 

• Het zijn juist de kleine initiatieven die aantonen waar de problemen in de samenleving liggen. 

De initiatiefnemers komen bij mensen die voor anderen onbereikbaar lijken. Deze initiatieven 

zijn onmisbaar want ze zijn de thermometer in de samenleving. Kleine initiatieven zijn een 

overlevingslijn voor heel veel mensen, en te lang over het hoofd gezien en ondergewaardeerd. 

Als Haëlla blijven we ons ervoor inzetten dat hun boodschap gehoord wordt op alle niveaus. 

• Corona maakte onderliggende structurele problemen groter en schrijnender. In 2022 werd 

dit nog duidelijker door de inflatie en de stijgende energieprijzen. Mensen in armoede zijn 

in tijden van crisis extra kwetsbaar en (overheids)maatregelen bereiken lang niet iedereen 

of duren te lang voor zij in werking zijn gezet. Er is een gat tussen constateren en oplossen 

van problemen op een hoger niveau, laat staan op structureel niveau. Kleine initiatieven zijn 

broodnodig vanwege hun korte lijnen, het vertrouwen dat zij weten te wekken bij mensen die 

door eerdere slechte ervaringen wantrouwend zijn voor hulp, of die zich schamen om naar 

een instantie te stappen. Ook bereiken zij kwetsbare groepen mensen in de marge van de  

samenleving die geen recht (meer) hebben op (bepaalde vormen van) hulp vanuit de overheid.
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• De vooronderstelling in veel gemeenten is dat alle mensen wel geholpen kunnen worden, 

als ze maar de weg door de instanties kennen. In de praktijk blijkt dat mensen soms de weg 

best weten, maar niet durven aankloppen bij de overheid: soms vanwege de angst dat hun 

kinderen worden meegenomen door Jeugdzorg; vanwege eerdere slechte ervaringen met de 

overheid – neem de toeslagenaffaire – of vanwege  taal- en sociale problemen. Daarnaast 

is er een grote groep die helemaal niet kan aankloppen bij de gemeente: mensen zonder pa-

pieren 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 uit-

sluiting 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 particuliere initiatieven belangrijke ‘signaleerders’ van een problematiek 

die nog niet in beeld is. Hun aanpak is informeel en vaak zijn zij in staat het vertrouwen te 

winnen van kwetsbare mensen.  

We konden niet anders dan de conclusie trekken dat de nood in de samenleving vraagt om 

een flexibel fonds waar mensen laagdrempelig geld kunnen aanvragen. Naast directe nood 

is er immers ook grote behoefte aan projecten die mensen samenbrengen. Deze projecten 

kunnen tegenwicht bieden aan gevoelens van uitzichtloosheid, verbrokkeling en polari-

sering in de maatschappij. 

Waar we eerst antwoord gaven op de gevolgen van een gezondheidscrisis, reageren we 

inmiddels op een crisis in de hele samenleving.  In 2022 werd nog duidelijker hoe nodig een 

dergelijk fonds is.  We hebben daarom gezocht naar een manier om Kleinecoronahulp te 

kunnen aanbieden op een manier die minder gekoppeld is aan corona, maar wel dezelfde 

basiscriteria hanteert. Een fonds dat toegankelijk is voor initiatieven die zich inzetten op 

terreinen van voedsel, sociale uitsluiting en eenzaamheid. 

Daarom is begin 2022 ‘Kleine Armoede Hulp: Samen sterk tegen armoede en eenzaamheid’  

opgezet. Op 31 december 2022 is het loket Kleinecoronahulp gesloten en het batig saldo 

doorgezet naar Kleine Armoede Hulp.  

Het verslag over drie jaar Kleinecoronahulp is te vinden op de website van Haëlla:  

haella.nl/stichting/lees-nu-de-3de-rapportage-kleinecoronahulp

https://haella.nl/stichting/lees-nu-de-3de-rapportage-kleinecoronahulp
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Voedselproject Amsterdam:  
van kleine initiatieven naar systeemverandering

In 2020 zagen we binnen Kleinecoronahulp een concentratie van voedselprojecten ontstaan 

in Amsterdam, waarbij de aantallen klanten  snel opliepen. Het was niet efficiënt om al deze 

projecten steeds apart van 2500 euro te voorzien, waarna mensen dan zelf grootschalig 

moesten gaan inkopen. Daarom hadden de samenwerkende fondsen gevraagd aan Human 

Aid Now om de collectieve inkoop te gaan doen. In december 2020 ging het om 10.000 

ontvangers, verspreid over 15 informele voedselpunten, in nauwe samenwerking met het 

Rode Kruis. In het najaar van 2020 besloot de gemeente Amsterdam tot medefinanciering. 

Daarna ging het hard. Op het hoogtepunt van de coronacrisis werden 17.000 mensen van 

voedsel voorzien door deze bijzondere samenwerking tussen gemeente en fondsen 

In 2022 bleek het voor veel mensen zonder papieren, die voedsel ontvangen via dit project 

moeilijk te zijn om weer aan werk te komen. En als het al lukte, bleef de kans op uitbuiting 

groot: Noodgedwongen werken op het BSN-nummer van iemand anders houdt vaak in 

dat je maar 30 % van het betaalde salaris krijgt. Ook veel banen als kappers, nagelstylisten 

etc. verdwenen omdat klanten er geen geld meer voor hadden of de ondernemers hun in-

strumenten moesten verkopen tijdens de coronacrisis om aan geld te komen. Ook merkten 

ongedocumenteerden dat men liever mensen uit Oekraïne aan het werk hielp. 

Er zijn talloze redenen waarom van de 17.000 mensen nog steeds 6500 afhankelijk zijn van 

de voedselhulp. Een deel ervan is niet in staat om te werken vanwege leeftijd of gezond-

heidsklachten, een deel is wel gedocumenteerd, maar heeft om uiteenlopende redenen geen 

toegang tot het formele circuit. Verreweg de meeste mensen, zo’n 4000 willen werken, 

maar bovenstaande redenen en het gebrek aan kinderopvang maken dit onmogelijk. Dat is 

een wonderlijke situatie in een land met zulke grote arbeidstekorten. In het gesprek met de 

Gemeente Amsterdam hebben we afgesproken te gaan onderzoeken hoe we dit probleem 

kunnen oplossen, zowel ten bate van de mensen, als ten bate van de stad. Dat is een uitda-

ging gezien de wetgeving op dit vlak. 
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De gemeente Amsterdam heeft zich volledig gecommitteerd aan het plan rondom voedsel-

hulp en capaciteitsversterking van kleine initiatieven dat wij, het Rode Kruis en de fondsen 

hebben voorgelegd en daarmee kunnen we in 2023 verder. We hopen dat er een dag zal 

komen dat dit niet meer nodig is, maar dat zal niet gemakkelijk zijn.

Toch zijn we trots op dit initiatief: iets dat begon als heel veel kleine projectjes, bij elkaar 

gebracht door Kleinecoronahulp, mondt nu uit in het samen zoeken naar een concrete 

systeemverandering. Het probleem speelt al zolang, maar is nooit goed in kaart gebracht.

Samenwerking met het Rode Kruis  

In 2020, ten tijde van de eerste Coronagolf, verleende de Haëlla Stichting (en een aantal stichtingen) 

via Human Aid Now net als het Rode Kruis voedselhulp in Amsterdam. Het delen van belangrijke 

kennis, bijvoorbeeld hoe je beter en efficiënter hulp verleent, is het begin geweest van een mooie 

samenwerking tussen deze twee partijen. Na twee jaar gebouwd te hebben aan onderling ver-

trouwen,  essentieel voorsamenwerking, konden wij  zowel op operationeel als strategisch niveau 

de krachten bundelen.. Samen worden problemen van Amsterdammers in nood aangekaart.   

Een van de hoogtepunten uit 2022 was de gezamenlijke financieringsaanvraag voor ondersteuning 

vanuit de gemeente Amsterdam. Deze aanvraag werd direct door de gemeente omarmd en goed-

gekeurd.Het Rode Kruis kijkt uit naar het uitbouwen van een duurzame samenwerking in 2023.  

Annelies de Jong 
Rode Kruis Amstelland

Vlnr: Vilja Magchielsen (Rode Kruis), Suzanne Segaar (Rode Kruis), Elise 
Kant (Haëlla Stichting), Annelies de Jong (Rode Kruis)  

en Suzanne Kooij (RCOAK)
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KLEINE ARMOEDE HULP 
De Kleinecoronahulp (KCH) is eind 2022 gestopt omdat de coronabeperkingen vanuit de 

overheid voorbij waren. Omdat er in de coronatijd veel structurele problemen naar voren 

kwamen is de flexibele ondersteuning van kleine initiatieven voortgezet in de opvolger  

Kleine Armoede Hulp, (KAH) dat inmiddels gesteund wordt door 30 fondsen.

www.kleinearmoedehulp.nl

De coronacrisis liet zien hoe sterk armoede en eenzaamheid met elkaar verbonden zijn. 

Armoede leidt tot sociale uitsluiting. Eenzaamheid draagt risico’s op armoede in zich. 

Daarom vonden we het tijd voor een nieuw initiatief, Kleine Armoede Hulp. De kleine 

burgerinitiativen die een aanvraag doen hoeven nu niet meer coronagerelateerd te zijn. 

Kleine Armoede Hulp werkt ook als een spiegel voor de samenleving: de aanvragen laten 

zien waar dingen fout gaan en bestaande structuren in de samenleving niet werken. De 

aanvragers zijn mensen die de mazen van de hulpverlening zien en in actie komen voor een 

ander. Vanwege het grootschalige karakter van eerst KCH en nu KAH wordt ook duidelijk 

waar de grootste problemen zijn. In de belangrijkste spin-off van KCH, het voedselproject 

in Amsterdam, gaan inmiddels in samenwerking met het Rode Kruis, de gemeente Am-

sterdam en een aantal bedrijven 11 miljoen euro om. 

Omdat het gaat om structurele probleem organiseren we regelmatig zoom sessies met alle 

initiatieven, zodat we de geleerde lessen kunnen delen. Veel zaken zijn van tevoren niet te 

plannen en zo kunnen we afstemmen en samen actie ondernemen.

De bijeenkomsten zijn fascinerend: Zet een groepje doeners met lef uit verschillende plaatsen 

bij elkaar en je krijgt de meest bijzondere gesprekken. Bijzonder omdat er met passie en 

liefde wordt gewerkt en verteld.  Het is mooi om te zien hoe we mensen die meerdere keren 

meededen aan de zoom bijeenkomsten zagen groeien in zelfvertrouwen en kwaliteit van 

hun initiatief. Ook ontstonden er verbindingen tussen initiatieven die zonder KAH er nooit 

geweest zouden zijn. Aanvragers zijn blij met Kleine Armoede Hulp.  Aardig, niet bureau-

cratisch, snel en behulpzaam, zo werd gezegd. Er is grote behoefte aan uitwisselingen voor 

praktische tips en vooral voor het gevoel om er niet alleen voor te staan! 

http://www.kleinearmoedehulp.nl
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 Aanvragers mogen in principe meerdere keren aanvragen. Als mensen ook al in KCH zaten 

en nu bij KAH aanvragen, of bij KAH voor een derde keer aanvragen, gaan we in gesprek 

over hun project en welke meer structurele oplossingen mogelijk zijn.

De oplossing varieert van warme overdracht naar grotere fondsen tot hulp bij aanpak van 

het project en de toegang tot gemeenten/fondsen. Zo hebben we Green Meal Initiative 

overgedragen aan vier fondsen in Amsterdam en komt Het Minimaatje uit Hoogeveen een 

middag langs om eens echt door te praten wat ze doen en hoe je dat dan opschrijft. Een heel 

aantal projecten is nog niet toe aan overdracht. Daarom gaan we ook trainingen aanbieden. 

In 2023 gaan we voor alle initiatieven een dag met verschillende workshops organiseren. 

 Natuurlijk zijn er ook uitdagingen bij KAH: 

• De situatie van mensen die door niemand anders geholpen worden is vaak veel ernstiger dan 

wordt gedacht. Er zijn mensen voor wie zelfs de drempel naar de meest laagdrempelige hulp 

nog te hoog is. We horen dit vooral uit migrantengroepen. 

• Armoede maakt vaak deel uit van veel andere problemen. Voor kleine initiatieven is grenzen 

stellen voor zichzelf en hun activiteiten een uitdaging. 

• Er is gebrek aan betaalbare ruimte voor initiatieven om hun activiteiten te doen. Waar de 

ene gemeente ruimhartig helpt, doet de andere dat niet. Dit probleem wordt steeds groter. 

Organisaties met een beetje financiële armslag, of mensen met goede contacten in het bestuur, 

zijn hier duidelijk in het voordeel. 

• Het verduurzamen van initiatieven zodat ze niet volledig afhankelijk zijn van fondsen, is 

lastig. Er zijn best veel fondsen die willen doneren aan een startend initiatief, maar steeds 

minder die dit voor een langere tijd willen doen. 

• Individuele hulp van SUNN of anderen gaat via doorverwijzing van instanties. Daardoor 

vallen mensen die daar niet in beeld zijn buiten de boot. Dit is een zorgpunt.

• Het  blijft een uitdaging om genoeg vrijwilligers te vinden. De initiatiefnemers werken met 

een moeilijke doelgroep, mensen met veel wantrouwen, soms duren zaken langer dan ver-

wacht. Geduld is het devies. 
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VOORBEELDEN

Stichting Rowas Diversion 
Inzet voor kinderen die de dupe zijn van corona, Den Haag

Wekelijks worden er 15 kinderen afkomstig uit arme (migranten)gezinnen met laagge-

schoolde ouders, na schooltijd opgevangen. Er is hulp van leerkrachten en vrijwilligers 

om de kinderen te begeleiden, hun zelfvertrouwen te versterken en te helpen om hun 

corona-achterstanden weg te werken. 

Stichting Het Mini Maatje  
Themapakketten

Mini Maatje in Hoogeveen helpt kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben 

met net even wat extra. Dit doet men door pakketten samen te stellen met school- en 

knutselspullen, spelletjes, cadeautjes, een knipbeurt bij de kapper of een dagje uit. Iedere 

3 maanden geeft initiatiefneemster Marrie Oelen uit Hoogeveen een themapakket aan 

zo’n 70 gezinnen met 140 kinderen. Er is een wachtlijst voor hulp en er staan ook genoeg 

vrijwilligers klaar. 
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Maranatha Community Transformation Center  
Basisschool ontbijtclub

Het MCTC deelt   twee keer per week een gezond ontbijt uit aan 90 kinderen tussen de 

4 en 12 jaar woonachtig in de H-buurt in Amsterdam Zuid Oost. Veel kinderen moeten 

zonder goed ontbijt naar school. Ouders helpen als vrijwilliger mee bij  de voorberei-

ding. Daarnaast wordt er een ouder-bijeenkomst georganiseerd over gezonde leefstijl.  

 

www.mctc.nl

Huis van Compassie  
Oogst Eet en Ontmoet

Het Nijmeegse Huis van Compassie is een vrijwilligersorganisatie. In het project ‘Oogst 

Eet en Ontmoet’ werden tweewekelijkse maaltijd georganiseerd voor ruim 20 mensen die 

het moeilijk hebben in de samenleving. Het gaat om circa 15 ongedocumenteerden en vijf 

andere mensen (met papieren) die in armoede verkeren. Er wordt zelf geoogst (via samen-

werking met moestuin Neerbosch), groenten vervoerd naar het Huis van Compassie en zelf 

gekookt. Het accent lag op alleenstaande mannen. Zij hebben in hun dagelijks leven geen 

mogelijkheid om zelf voedsel te bereiden en een groot deel heeft ook weinig ervaring met 

koken. Ze leerden veel van elkaar. Deelnemers gaven na afloop aan: “Wij voelen ons ons 

nu één grote familie”. 

 www.huisvancompassienijmegen.nl

http://www.mctc.nl 
http:// www.huisvancompassienijmegen.nl 
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Sterke Parels  
Crazy Summer Week

Stichting Sterke Parels in Almere Haven zet zich in voor de talentontwikkeling van jongeren. 

Er was steun nodig voor vakantie-activiteiten voor kinderen uit minima gezinnen. Denk 

hierbij aan knutselactiviteiten, sport, spel en bewegen, educatieve workshops (koken o.a. 

over gezonde voeding, schilderen, muziek, dans).  In augustus startte een pilot voor 50 kin-

deren met behulp van scholen, maatschappelijk werkers en andere organisaties.Samen met 

de kinderen/jongeren werd gekeken wat het best bij hen past. Een groep van 10 vrijwilligers 

begeleidde de deelnemers.

 www.sterkeparels.nl

Inloophuis de Paraplu  
Lunchproject

Inloophuis de Paraplu in Rotterdam is er voor vrouwen die in moeilijke omstandigheden 

leven. Velen  kampen met armoede, anderen met eenzaamheid, er zijn mensen met psychi-

sche problemen, slachtoffers van huiselijk geweld en vrouwen  die een verleden hebben van 

verslaving of criminaliteit. 

Samen wordt gezocht naar mogelijkheden om te groeien, in zelfvertrouwen, kennis, vaar-

digheden, netwerk en vreugde in het leven. Kleine Armoede Hulp steunde diverse lunchbij-

eenkomsten  voor kleine deelgroepen waar steeds zo’n 15 vrouwen bij elkaar kwamen.  De 70 

deelneemsters hielpen zelf mee en werden begeleid door twee vrijwilligers. 

www.inloophuisdeparaplu.nl

http:// www.sterkeparels.nl 
http://www.inloophuisdeparaplu.nl 
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BLEND Bloemhof  
Geknipt voor de toekomst

BLEND is een jonge, sociale onderneming in de wijk Bloemhof in Rotterdam, een huiskamer 

voor de buurt waar zaak, zorg en zingeving samenkomen. Hun missie is het welzijn en de 

sociale cohesie van gesegregeerde buurten te bevorderen met oog voor ieder mens.

In 2021 is het project Geknipt voor de toekomst van start gegaan om mensen in een schijn-

baar uitzichtloze situatie te helpen aan een betere toekomst. De stichting verspreidt via 

diverse partners vouchers onder mensen die weinig geld te besteden hebben (maximaal 

4 keer per jaar). Met de voucher krijgen ze een gratis knipbeurt, koffie en een kledingstuk 

naar keuze. Bovendien komen ze terecht in een community die hen verwelkomt. De kapper 

komt zelf uit een moeilijke situatie en helpt nu mensen die op of onder het minimum leven.

www.blend.nl

http://www.blend.nl 
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PORTRETTENENERGIEARMOEDE

Deze Nederlanders slepen anderen door de winterkou: ‘Ik 
haak tochtslangen in alle kleuren’
Terwijl de temperatuur woensdag voor het eerst onder de -10 graden uitkwam, heeft ruim een half miljoen huis-
houdens zorgen over het betalen van de energierekening. Niet alleen politici proberen deze energiearmoede te be-
strijden, ook burgers helpen elkaar om de koude wintermaanden door te komen. ‘Iedereen haakt in z’n eigen tempo 
mee.’
Eva Selderbeek14 december 2022, 14:53

Sandra Heuvelman (49)

Sandra Heuvelman haakt tochtslangen die helpen de warmte binnenshuis te houden. ‘Ik gooi flyers in de bus bij huizen waarvan ik weet dat ze slecht geïsoleerd zijn.’Beeld Elisa 
Maenhout

‘Vroeger, in mijn ouderlijk huis, lagen er tochtslangen voor de ramen en deuren. Toen ik op het nieuws zag dat de energieprijzen de pan 
uit rijzen, dacht ik: hoe kun je mensen in energienood nou helpen, wat hebben die nodig? Dat de warmte binnen blijft! Dus nu haak ik 
tochtslangen in alle kleuren. Ik gooi flyers in de bus bij huizen waarvan ik weet dat ze slecht geïsoleerd zijn. Mensen kunnen mij vervol-
gens benaderen en zo’n slang aanvragen. Zo blijven de aanvragen behapbaar.

‘In mijn eentje haak ik niet zo snel, dat zet geen zoden aan de dijk. Dus diende ik een projectplan in bij Stichting Kleine Armoedehulp. 
Nu haken er zo’n twintig mensen met mij mee. Ervaring met haken is geen vereiste: ik voorzie ze van wol, een haakpatroon en indien 
nodig zelfs een haaknaald. Iedereen haakt in zijn eigen tempo mee. Een Oekraïense vluchteling, een wat oudere dame, haakt ook gezel-
lig mee. Ze wilde iets terugdoen voor de stad, zei ze.

‘Inmiddels zijn er al 81 tochtslangen de deur uit, en de lijst met aanvragen blijft groeien. De gemeente Delft heeft mij benaderd voor een samenwerking, 
dus krijgen ontvangers van tochtslangen nu ook een uitnodiging voor een gratis energiecoach en informatie over een energiecheck van de gemeente. Zelfs 
de wethouder haakt mee. Het leuke is dat dit niet alleen in mijn woonplaats leeft. Ik ben benaderd door mensen uit Limburg, Tilburg, Arnhem en Zoeter-
meer. Allemaal willen ze mijn projectplan hebben om een haakproject in hun eigen gemeente op te zetten. Zo wordt het groter dan alleen mijn hoekje van 
Nederland.’

Volkskrant
14 december 2022

https://www.volkskrant.nl/auteur/Eva%20Selderbeek
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TESSA’S TERUGBLIK OP 2022

Om de initiatieven binnen Kleine Armoede Hulp beter te leren kennen en hen de kans de 

geven onderling ervaringen uit te wisselen, organiseerden wij onlinebijeenkomsten met 

hen in kleine groepjes. Tijdens een van deze sessies leerden wij Bert van Toor kennen, een 

gepensioneerd dierenarts uit Den Haag. Hij is zich gaan inzetten voor minima en kwam 

via begeleiding van schuldhulpverleningstrajecten in contact met mensen in armoede die 

huisdieren hebben en de dieren geen goede zorg konden bieden.

Tijdens corona hebben meer mensen huisdieren aangeschaft. Huisdieren helpen bij het 

verlichten van eenzaamheid. Veel mensen in een armoedesituatie ervaren problemen van 

psychische- en maatschappelijke aard. Zij ondervinden grote steun aan een of meer huis-

dieren. Echter de kosten voor diergeneeskunde zijn net als veel andere gestegen. Vooral bij 

ziekte of een ongeval kunnen die onverwacht hoog zijn wat veel stress geeft. Om mensen 

in armoede te helpen en om te voorkomen dat hun huisdier onnodig lijdt, heeft Bert van 

Toor Stichting Minimaatje opgericht. Dit is een dierenartsenpraktijk in Den Haag waar hij 

1 dag per week tegen zeer lage kosten preventieve handelingen- en kleine operaties ver-

richt. Ook heeft hij een spreekuur en werkt hij samen met de dierenvoedselbank. Wat een 

verwarmend initiatief!

Dankzij Stichting Minimaatje kunnen mensen in een armoedesituatie hun huisdier houden 

én goede zorg bieden. Zo zijn er nog vele andere initiatieven van mensen die omzien naar 

een ander, heel lokaal leed kunnen verzachten en de samenleving leefbaar houden.
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THEMA’S 
Haëlla focust in haar werk op vier thema’s: Milieu en Duurzaamheid, Samenleven in Ne-

derland, Vrede en Mensenrechten, Geloof en Samenleving. Speciale aandacht is er voor 

mensen zonder verblijfsvergunning en vrouwenrechten. Haëlla ondersteunt projecten 

wereldwijd met financiën, kennis en netwerk. 

THEMA MILIEU EN DUURZAAMHEID

Het visioen van de familie Dake bevatte nadrukkelijk de zorg voor de aarde. Hoe zet je 

mensen aan het denken hierover, zodat ze zich ook druk maken over komende genera-

ties? Waar zet een startbijdrage van de Haëlla Stichting mensen in beweging? 

Anno 2022 is die vraag relevanter dan ooit. We ondersteunden een keur aan initiatieven in 

de volgende categorieën:

• Actie, voorlichting en educatie

• Duurzaamheidsprojecten

• Natuurbehoud  initiatieven
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VOORBEELDEN

Stichting Solidariteit met Papoea  
Alle vogels zijn verdwenen: Papoeavrouwen spreken zich uit tegen ontbossing 

Stichting Solidariteit met Papoea organiseert ieder jaar een solidariteitsdag met West-Pa-

poea. Tijdens de Papoeadag van dit jaar is per zoom uitgebreid aandacht besteed aan de 

schadelijke gevolgen van de houtkap in de oerbossen en de effecten daarvan op het leven 

van mensen, met name vrouwen daar. Zij willen graag een afvaardiging naar Nederland 

sturen om aandacht te vragen voor dit onderwerp. De stichting  kijkt  tevreden terug op de 

campagne, die veel aandacht kreeg in de media. De vrouwen  hebben experts gesproken, 

nieuwe netwerken gekregen en potentiële sponsoren ontmoet. 

www.papoeasolidariteit.nl

Plastic Free Seas Foundation  
Mission Reuse Expedition

Plastic Free Seas Foundation zet zich in tegen de plastic vervuiling in het milieu. Mission 

Reuse Expedition wil concrete oplossingen aanbieden, die EU-lidstaten stimuleren om het 

gebruik van wegwerpbekers te reduceren. Gedurende de negen dagen durende expeditie 

van Merijn Tinga (ook wel bekend als de Plastic Soup Surfer, de activist achter de Founda-

tion) werden 15 events georganiseerd, in samenwerking met gemeenten in zowel België als 

Nederland, diverse NGO's, horecaondernemers en bedrijven. Dit leuke en originele project 

heeft geleid tot brede lokale, regionale, en nationale media aandacht voor herbruikbare 

bekers. Een zestal gemeenten heeft toegezegd  om intern de wegwerpbeker uit te bannen.

www.plasticsoupsurfer.org/plastic-free-sea-foundation

http://www.papoeasolidariteit.nl 
http://www.plasticsoupsurfer.org/plastic-free-sea-foundation 
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Stichting Guerrilla Gardeners  
Buurtvergroeners Bootcamp

De Guerilla Gardeners willen mensen ondersteunen, enthousiasmeren en in beweging 

brengen om hun omgeving weer groen te maken en zo bij te dragen aan een grotere biodi-

versiteit én sociale cohesie. Buurtbewoners kunnen een leertraject volgen waar zij vaar-

digheden aanleren en contacten kunnen leggen voor vergroeningsactiviteiten. Met een 

gezamenlijk actieplan kunnen zij met vertrouwen de vergroening 'aanjagen'. 

www.guerrillagardeners.nl

Feedback to the Future Foundation, Kenia  
Makueni Syntropic Agroforestry community nurseries

Stichting Feedback to the Future is gevestigd in Zaandam. De aanvraag betrof de Keniaase 

Agroforestry Makueni gemeenschap van kleine boerenbedrijven. Feedback biedt vernieu-

wende duurzame technieken aan en verbindt deze met lokale kennis en netwerken. Dit alles 

komt de lokale bevolking, maar ook het eco- systeem ten goede. 170 boeren kregen een 

training syntropische agro-bosbouw. Drie kweektuinen werden eerder opgezet en nu op 

verzoek van de boeren uitgebreid. Hiervoor was materiaal nodig en geschikte aarde. Streven 

was om voor het regenseizoen 100 kleine kweektuinen en vijf grotere gemeenschappelijke 

kweektuinen te realiseren. Belangrijk voor de boeren, omdat zaai- en plantgoed in de regio 

moeilijk te verkrijgen is

www.feedbacktothefuture.org

http://www.guerrillagardeners.nl
http://www.feedbacktothefuture.org 
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Stichting Zaaigrond  
Het E-Team

Stichting Zaaigrond Filmproducties stelt zich ten doel (film) activiteiten te ondersteunen en 

te stimuleren van mensen die werken aan bewustwording en een rechtvaardige samenleving. 

De aanvraag betreft het E-Team, een webserie (met humor) voor jongeren die de urgente 

natuur- en klimaatproblematiek onder de aandacht brengt. Niet alleen wil men jongeren 

bereiken die niet met deze thema's bezig zijn, maar ook jongeren die juist kopje onder dreigen 

te gaan in hun zorgen om de problematiek. De pilot afleveringen bevatten voorbeelden om 

45% minder te vervuilen, de strijd tegen de plofkip of hoe eten her te gebruiken. Doelgroep 

zijn leerlingen in de leeftijd van 12 - 16 jaar met nadruk op het MBO en VMBO.  

www.zaaigrondfilm.nl

Stichting Chikara Cambodia  
Kansarme jongeren dragen bij aan milieubewuste en schonere communities

Chikara Cambodia is een kleine, jonge stichting. Ze zet zich in om hoger onderwijs voor 

getalenteerde jongeren uit het arme deel van de bevolking van Cambodja mogelijk te 

maken, waarbij duurzaamheid een rol speelt. Motto: 'Educate for a Cleaner World'. 

Het project vindt plaats in vier plattelandsgemeenschappen in de Siem Reap provincie. 

De jongeren worden getraind en zetten zich vervolgens in om de mensen in de gemeen-

schappen bewust te maken rondom duurzaamheid. Ze bemensen inzamelpunten voor plastic 

in scholen. Daar kunnen de bewoners hun plastic afval inleveren in ruil voor een zelfgemaakt 

natuurvriendelijk zeepje met als basis kokosolie. Het concept ’Soap in Return for Plastic 

Waste’ blijkt zeer succesvol te zijn: arme basisscholen krijgen gratis zeep en tegelijkertijd 

is zeep het middel om bewustwording op gang te brengen  èn kinderen te stimuleren tot 

het schoonmaken van hun eigen leefomgeving.  

www.chikaracambodia.com

http://www.zaaigrondfilm.nl 
http://www.chikaracambodia.com 
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THEMA SAMENLEVEN IN NEDERLAND

Dit is het breedste thema van Haëlla. Samenleven in Nederland betekent dat er ruimte is 

voor iedereen, aandacht voor wie buiten de boot valt, met nadruk 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’. 

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 

jaar waar crisis op crisis volgde, gingen activiteiten door, soms met uitstel, vaak online, 

maar altijd met 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 geen eenzame individuen op eilandjes, maar mensen die elkaar nodig hebben. Deze 

projecten leggen verbinding en bieden hoop. 

In 2022 valt op dat het aantal armoede projecten (zowel probleemoplossend als probleem-

voorkomend) is toegenomen en daarmee samenhangend projecten tegen eenzaamheid. 

Tevens stijgt het aantal aanvragen dat aandacht vraagt voor de gevolgen van racisme en 

slavernij, maar ook voor de rechten van vrouwen en de LGBTIQ+ community.
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Respijthuis Martin is een echt Haëlla project. Het begon als een plannetje in 2019 en in 2022 

werd het Respijthuis geopend. Elise was dagvoorzitter bij de opening. 

Zomer 2019

Als jonge stichting presenteerden we ons projectplan aan Haëlla.. De oprichting van een respijthuis 

waar zieke dakloze mensen – zonder aanziens des persoons - even kunnen bijkomen van een 

griep of het zware leven op straat. Haëlla was het eerste fonds aan wie we ons idee voorlegden. 

Het deed deugd om te merken dat de directeur de noden in het Haagse sociale veld goed kende. 

Weinig woorden waren dan ook nodig om naar fase twee over te gaan: de adviesfase. De positieve 

reactie op de vervolgens ingediende aanvraag liet niet lang op zich wachten. 

Wat wij enorm gewaardeerd hebben, is dat - ondanks het feit dat ons plan echt nog maar een idee 

was - er meteen zo intensief en serieus meegedacht werd. Het vinden van een locatie voor het 

respijthuis nam twee lange jaren in beslag. Geen enkele maal ervoeren we gedurende die tijd bij 

de directeur enige twijfel over het slagen van het plan. Sterker nog, er werd intensief meegedacht 

over de verdere fondsenwerving. Wat daarbij erg heeft geholpen is de immer aanwezige sfeer van 

gelijkwaardigheid. Daardoor durfde wij ons als bestuur bij tijd en wijle kwetsbaar op te stellen. 

Dat scheelde enorm veel energie en we leerden er veel van. Samenwerking met ruimte om al 

doende te leren over het werven van fondsen. Uiteraard is de financiele kant van de samenwerking 

belangrijk, ja zelfs essentieel. Maar het persoonlijke contact, het advies en de daarmee gepaarde 

gaande toegang tot het netwerk dat we erbij kregen is niet in geld uit te drukken. 

Marie-Anne van Erp, directeur van Respijthuis Martin
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Stichting Life Goals Amsterdam  
Sport voor Oekraïnse vluchtelingen

In 2022 kwamen vele Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Stress was een groot pro-

bleem. Door sport blijven mensen zowel fysiek als mentaal fit. Daarom heeft Stichting Life 

Goals Amsterdam een sport-aanbod georganiseerd, specifiek voor Oekraïense vluchtelingen 

in Amsterdam. Met name bij de opvanglocaties van de Regenboog Groep, zoals op de kop van 

Java-eiland. Er werd een veilige- en sportieve ontmoetingsplek gecreëerd waarin onderling 

contact met Amsterdammers gestimuleerd werd. Deelnemers kregen ook informatie over 

sportverenigingen in Amsterdam.300 Oekraïense vluchtelingen namen deel aan wekelijkse 

sportactiviteiten. Meer dan de helft waren kinderen; zij konden extra sporten ná schooltijd. 

Verder ging het om vrouwen; zij konden meedoen aan een 'bootcamp'. 

www.stichtinglifegoals.nl/life-goals-partners/amsterdam

MetStem Buurtkruid

Dit is een sociaal en groen project geleid door tien Buurtkruid vrijwilligers gericht op dialoog 

en het samenbrengen van mensen. Terwijl één van de initiatiefnemers, Yinske, bezig was met 

haar geveltuin  kwamen veel buurtgenoten van cultureel zeer diverse achtergronden langs 

en bleek de tuin  een goede gespreksstarter en verbinder. Enerzijds hebben veel mensen iets 

over planten te vertellen (o.a. oude kennis vanuit eigen cultuur), anderzijds willen mensen 

meer weten. Deze mensen een stem geven en samenbrengen is het doel van dit project, net 

als aandacht voor biodiversiteit. De nadruk ligt op de Amsterdamse wijk Bos en Lommer, 

met veel  veel minima-huishoudens.  Men richt zich vooral op de lagere economische klasse. 

Het verbindende thema is  delen van kennis, verhalen, en praktisch gebruik van planten. 

www.metstem.nl

http://www.stichtinglifegoals.nl/life-goals-partners/amsterdam 
http://www.metstem.nl 
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Hart voor Noord  
Luistergroepen 2022

Hart voor Noord ondersteunt mensen in Amsterdam Noord en inmiddels ook in Amster-

dam-Zuid om op te staan uit armoede en eenzaamheid - door te luisteren, te helpen en 

samen te bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen. De luistergroepen richten zich op 

mensen met weinig sociale relaties.  Mensen met een verschillende achtergrond worden bij 

elkaar gebracht in inmiddels acht groepen, waar zij kleine en grote problemen in vertrouwen 

kunnen delen. Samen leren zij strategieën om hier mee om te gaan. Het is niet de therapeut 

maar een groep die ontvangt, ondersteunt en oplossingen aanreikt. 

www.hartvoornoord.nl

Impact Economy Foundation 

Binnen veel bedrijven wordt er gestuurd op financiële waarde en te weinig op sociaal, 

menselijk en natuurlijk kapitaal, dat nodig is voor een leefbare toekomst. Het doel van de 

stichting is het bouwen aan een impact economie, waar innovatie en ondernemerschap 

bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en meer welvaart voor ie-

dereen ondersteund wordt. 

Impact Economy Foundation is een jonge stichting die het project 2100 faciliteert. Het 

kernteam van 2100 bestaat uit zes  leden, waarvan drie  werken en drie nog bezig zijn met 

een studie. Zij zetten zich vrijwillig in voor 2100. In 2023 wil het team een zo divers mogelijke 

groep van 20-30 jongvolwassen  aan de start van hun carrière  opleiden, trainen en coachen 

via drie  gratis masterclasses met impactondernemers en een driedaagse najaarsschool. Ze 

worden ondersteund bij het opzetten van hun eigen Impact Plan om bedrijven van binnenuit 

te sturen op een positieve maatschappelijke impact, en worden daarbij gekoppeld aan een 

gevestigde bestuurder. In 2021 heeft de stichting 21 jongvolwassenen ondersteund bij hun 

plannen, meerdere van hen zijn geplaatst in raden van advies/toezicht.

www.impacteconomyfoundation.org

http://www.hartvoornoord.nl 
http://www.impacteconomyfoundation.org 


38HAËLLA 2022

Stichting Peer to Peer Interventie                                                                 
Wij jij en ik

Stichting Peer to Peer Interventie (SPINT) stelt zich ten doel het thema homoseksualiteit 

bespreekbaar maken bij jongeren en hen te informeren over lesbische, homo, biseksuele en 

transgender en andere leefstijlen. Zo hoopt men de sociale acceptatie van lhbt-leefstijlen te 

vergroten en de democratische waarden bij jongeren te bevorderen. De stichting traint 'peer 

to peer educators' en zet deze in op vmbo-scholen. De aanvraag betrof de zevende editie 

van de interventie die uitgevoerd werd op het Stanislascollege te Rijswijk enop  het Edith 

Stein College te Den Haag.  Studenten van de Minor Seksualiteit en Diversiteit van De Haagse 

Hogeschool ontvingen een training om aan 220 leerlingen een peer educatie programma 

over seksuele diversiteit te geven. De studenten spraken eerst leerlingen en ontwierpen een 

lesprogramma op basis van de doelstellingen van SPINT. Vier 'peer-educators' kregen met 

hulp van MAEX een extra training rond het voeren van gesprek in een multiculturele klas. 

www.peertopeerinterventie.nl

Femmes for Freedom  
Femmes for Freedom Support 

Stichting Femmes for Freedom (FFF) is een vrouwenrechtenorganisatie die zich inzet 

voor de algehele emancipatie van vrouwen en meisjes met een bi-culturele achtergrond in 

Nederland en in het buitenland. FFF wil de stem zijn van vrouwen en meisjes die niet door 

de overheid of reguliere hulpverlening gehoord worden. Zij zetten zich in voor het recht 

op zelfbeschikking voor alle vrouwen. De expertise van FFF ligt in het signaleren van pro-

blemen in de praktijk en dat te vertalen naar effectieve wetgeving, beleid en hulpverlening 

die meisjes en vrouwen kan helpen én beschermen. Ze hebben naast gendergelijkheid en 

vrouwenemancipatie aandacht voor geweld tegen vrouwen, inclusieve financiering, ste-

reotypering, handelingsonbekwaamheid en vrouwenopvang. 

www.femmesforfreedom.com

http://www.peertopeerinterventie.nl 
http://www.femmesforfreedom.com 
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Stichting Follow Your Sun  
Follow your Sun lessenreeks op de Diamant Oekraïne school

Follow your Sun verzorgt workshops en lesprogramma’s op maat waarin kinderen ont-

dekken waar zij energie van krijgen, waar ze van nature goed in zijn en wat zij belangrijk 

vinden voor zichzelf en de wereld om hen heen. Zo ontwikkelen kinderen een groter zelf-

vertrouwen en krijgen ze inzicht hoe ze hun eigen talenten kunnen inzetten. Speciaal voor 

gevluchte kinderen uit de Oekraïne heeft Follow Your Sun een lessenreeks in het Oekraïens 

gemaakt, rekening houdend met de achtergrond van deze kwetsbare kinderen. Voor het 

traumagevoelige  deel  van de lessen wordt er samengewerkt met War Child.

www.followyoursun.nl

Stichting Exodus Nederland  
Herfstkamp 2022

Stichting Exodus zet zich in om (ex) gedetineerden te ondersteunen zodat zij op een ge-

slaagde manier terug kunnen keren in de samenleving. Daarnaast worden er projecten 

georganiseerd om de band tussen gedetineerden en hun gezin te bevorderen. Tijdens de 

herfstvakantie is er een ouder-kind kamp geweest om de ontmoeting tussen gedetineerde 

vaders en hun kinderen mogelijk te maken. Gedurende drie nachten verbleven de kinderen 

op een kamplocatie vlakbij de gevangenis in Vught, Veenhuizen en Nieuwegein. Uit onder-

zoek van de Kinderombudsvrouw blijkt dat door dit soort initiatieven vervreemding wordt 

voorkomen, het welzijn van de kinderen wordt vergroot en de resocialisatie van de vader 

verbetert. Daarnaast dragen dit soort initiatieven bij aan beschermende factoren voor 

kinderen waardoor de kans kleiner is dat zij zelf in aanraking komen met justitie. 

www.exodus.nl

http://www.followyoursun.nl 
http://www.exodus.nl 
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Stichting Broedplaats Gooise Meren 
De Groene Ruijter Project Oekraine

De Broedplaats wil mensen inspireren om zich in te zetten voor de leefomgeving en de bio-

diversiteit. Daarnaast wil men werk  creëren voor zoveel mogelijk mensen. Bij het uitbreken 

van de oorlog in Oekraïne startte onmiddellijk een inzamelingsactie en konden 12 trucks 

met hulpgoederen richting Oekraïne gestuurd worden. De Oekraïense vluchtelingen die in 

de gemeente binnenkomen worden actief ontvangen en ondersteund. Dit resulteerde in een 

weggeefwinkel, verbindende activiteiten zoals koffieochtenden, samen tuinieren, naaien, 

kookavonden en taallessen. De 25 actieve vrijwilligers weten hoe zij met de emoties van de 

vluchtelingen om kunnen gaan. 

www.altijdwerkplaats.nl/stichting-broedplaats-gooise-meren-anbi/

http://www.altijdwerkplaats.nl/stichting-broedplaats-gooise-meren-anbi/ 
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THEMA VREDE EN MENSENRECHTEN

Veel van onze projecten in het buitenland vallen onder dit thema. Zoals aangekondigd in 

2021 zijn we op zoek naar een nieuwe manier van werken met onze partners in het buiten-

land met nadruk op mensenrechten én op gelijkwaardige samenwerking. Daarom brachten 

Elise Kant en Hilde Marbus in oktober een bezoek aan de partners van Haëlla in Oeganda.

Naar een nieuwe manier van partnerschap.  
Lessen uit Oeganda.

Elise en Hilde bezochten alle partners in Oeganda. Ook  werden twee partnermeetings ge-

organiseerd in Lira en in Kampala. Daarbij zijn er door de partners voorstellen gedaan voor 

een nieuwe structuur waarbij zij zelf de beleidsprioriteit bepalen, gezamenlijk inzetten op 

capaciteitsversterking en een bepalende rol krijgen in de selectie van nieuwe partners. De 

partners stellen voor om twee Haëlla families in Oeganda op te zetten. We trekken samen 

op, waarbij het zwaartepunt in Oeganda ligt.

Dat leidde tot de volgende keuzes:

1. Thema’s: Binnen het brede thema mensenrechten/vrouwenrechten is door de 
partners in Oeganda gekozen voor speciale aandacht voor:  

• Seksueel geweld/tienerzwangerschappen/verlating school als gevolg hiervan

• Vanzelfsprekend blijft het daarbij ook belangrijk om te strijden tegen onderdrukking 

van vrouwen en armoede 

• Speciale aandacht is er voor het betrekken van mannen hierbij
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2. Soort organisaties 

• Partners waren duidelijk over dat het moet gaan om kleinere organisaties, commu-

nity-based met local ownership. Dit is in lijn met het Haëlla beleid dat zich richt op 

kleine initiatieven

3. Vorm van de samenwerking:  
Er zijn twee Haëlla families gestart bestaand uit huidige partners, één in Noord 
Oeganda en één in Centraal Oeganda. Deze families richten zich op:

• Identificeren van mogelijke nieuwe partners. Voorstellen worden in de groep be-

sproken en dan naar Haëlla gestuurd met advies. Na overleg nodigen de partners 

deze nieuwe partner zelf uit om aan te sluiten.

• Adviezen die op kantoor binnen komen worden gedeeld (AVG proof) met de familie 

en door hen van advies voorzien

• In elke Haëlla familie zitten Oegandese experts die hun hulp hebben aangeboden bij 

organisatie/inhoud vragen van de families

• De partners gaan elkaar versterken op basis van hun expertise, bijv. rondom juridi-

sche zaken

In de Haëlla families wordt onderzocht of - en welke capaciteitsversterking nodig is. Indien 

nodig komt er een gezamenlijk voorstel. Hiervoor maakt Haëlla apart geld vrij. Het blijkt 

dat juist voor deze kleine organisaties een dergelijk platform enorm verrijkend is. Na een 

jaar worden de ervaringen met deze nieuwe manier van werken besproken en onderzocht of 

dit ook voor andere landen een goede formule is.  In de zomer van 2023 volgt een evaluatie 

en wordt gekeken of in Kenia een dergelijke opzet ook kan werken.
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Haella Family Tree
Uganda

CEWOCHR

CEFARH

STAD
ort Trust for Africa development

NAWOUHURIC

YWISD
Youth and Women Initiative 
for Sustainable Development

NAWEI 
Namungona Women Empowerment Initiative  

Women Regional Network

TUCEI

Eunice Apio

Deogratias Yiga

Ruth Ojiambo Ochieng



44HAËLLA 2022

Trouw. 

31 oktober 2022

Tijdens de reis brak de Ebola crisis uit in Oeganda. Elise Kant schreef hier 

een artikel over dat geplaatst werd in Trouw. 
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VOORBEELDEN: PROJECTEN UIT OEGANDA

Centre for Women and Children's  
Reintegration (CEWOCHR) 
Het recht op identiteit en een toekomst

CEWOCHR is bezocht tijdens de reis van Elise en Hilde aan Uganda (okt '22) en maakte een 

zeer positieve indruk. Het is een jonge organisatie die wordt geleid door Elizabeth, een 

enthousiaste Oegandese vrouw.  Zij heeft - via het Institute of Social Studies in Den Haag - 

onderzoek gedaan naar de situatie van buitenechtelijke kinderen.  Het gaat hierbij zowel om 

het gevoel van 'identity/belonging' als de aanspraak op (erf)recht op land, en een bijdrage 

van de vader aan de opvoeding van de kinderen zoals het betalen van schoolgeld. Oeganda 

heeft een patriarchaal systeem:  als de vader zijn kind niet erkent, belanden moeder en 

kind in een niemandsland, want de ouders van de moeder willen vaak evenmin voor hun 

kleinkind zorgen en/of financieel bijdragen.

CEWOCHR legt contact met (familie van) de vader van het kind om erkenning en onder-

steuning te bereiken. Als dat niet lukt, wordt er steun via de familie van de moeder gezocht. 

CEWOHR speelt een bemiddelende rol daarin. Ook wordt een 'Family link' App gebruikt die 

helpt voor opsporen van het de familie van de kinderen. Tegelijk wordt er aan publieksbe-

wustwording gedaan over deze problematiek, met name via radio. Tot slot vindt overleg 

en bewustwording plaats met autoriteiten (Justice Law; Police, Court, Ministry of Gender 

Labor and Social Development, Local government). Op deze manier wordt een – in Oeganda 

- lastig probleem bespreekbaar gemaakt en krijgen moeder en kind toekomstperspectief.

De donatie van de Haella stichting was de eerste buitenlandse financiering voor CEWOCHR, 

en het team was er ontzettend blij mee!

Vrouwen worden geholpen een inkomen te verwerven via het leren maken van leuke tasjes. 

Deze worden o.a. verkocht in een winkel op een centraal gelegen locatie bij een grote markt.
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Namungoona Women Empowerment  
Initiative (NAWEI) 
Rechten van tienermoeders 

NAWEI is een kleine basisorganisatie die werkt in een sloppenwijk in Kampala, hoofdstad 

van Oeganda. In 2022 werd NAWEI bezocht door de Haella Stichting.

Er zijn projecten die je verwachtingen overtreffen. Het project van NAWEI is er daar één 

van. Wij, Elise en Hilde, waren tijdens ons bezoek  onder de indruk van met hoe weinig 

middelen zo veel werd bereikt. Het project richt zich op de problematiek van verkrachting, 

tienerzwangerschappen, armoede en school dropouts. Daarbij spant het team van NAWEI 

zich tot het uiterste in om de slachtoffers te helpen.

Hun werk is er op gericht zoveel mogelijk tienermoeders (zwanger geraakt tijdens de coron-

acrisis toen de scholen meer dan 2 jaar dicht waren!) in school te houden, hen te begeleiden, 

strafzaken te starten tegen de daders, inkomensmogelijkheden te bieden aan moeders etc.

NAWEI heeft een klein maar zeer bevlogen team dat echt in staat is om een groot verschil 

te maken voor deze meisjes die zonder dit project niet meer naar school zouden gaan en 

met hun kinderen een toekomst in armoede tegemoet zouden gaan

De realisatie van dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een donatie van het Eleonore 

Fonds op naam dat door de Haëlla Stichting wordt beheerd.
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Terugblik van Hilde op 2022

In oktober 2022 mocht ik voor de Haëlla Stichting op reis naar Oeganda. Daar ben ik op veel 

momenten geraakt, want de armoede-situatie is er heftig. Ook is het schrijnend te zien dat 

vrouwen er op behoorlijke achterstand staan vergeleken bij mannen, met in veel gevallen 

dramatische gevolgen. Een direct gesprek met meisjes en vrouwen in Oeganda heeft meer 

impact dan wanneer je het op papier leest. Veel verhalen zijn erg triest. Zoals van een meisje 

dat verkracht is op weg naar school, en zwanger werd. Haar kind wordt niet door de familie 

van de vader erkend, maar is ook niet bij de eigen familie welkom. Want het wordt gezien 

als weer een extra last erbij. Ze vertelt haar verhaal ingehouden, met schaamte, en je ziet 

haar opnieuw lijden. En dat was heel aangrijpend.

Wat dan troost biedt is dat er mensen in haar omgeving zijn die wél iets doen. Zoals Elyne 

en Angela van NAWEI. Ten eerste bieden ze een luisterend oor; ze veroordelen niet. Verder 

helpen ze voor de meest noodzakelijk kosten voor het kind én ze motiveren meisjes om hun 

school af te maken. Daarvoor is schoolgeld nodig, en ook al is het bedrag in onze ogen niet 

heel hoog, in Oeganda is dit de voornaamste reden voor school drop out.  De vrijwilligers 

van NAWEI gingen actief in hun wijk van huis naar huis om te kijken waar er meisjes waren 

die hulp nodig hadden. 

Wat ik ook goed vind aan dit project is dat de leiders van de gemeenschap erbij worden 

betrokken. Zo worden er  bijeenkomsten met wijkbewoners  georganiseerd om duidelijk 

te maken wat NAWEI doet, en om bewustwording te vergroten over de problematiek van 

seksueel misbruik, vroegtijdige zwangerschap en de nadelige gevolgen voor de moeders 

en hun kind. Hopelijk kan zo toch langzaam iets veranderen in de cultuur en krijgen meer 

meisjes, vrouwen en hun kinderen een betere toekomst.
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De grens van Nederland ligt bij Calais! 

In 2022 hebben we ons nog sterker 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 

2023 zal nog meer de samenwerking worden gezocht met andere fondsen en organisaties 

die zich inzetten voor deze mensonterende toestanden.

First Aid Support Team (FAST)  
EHBO in Noord-Frankrijk

FAST biedt Eerste Hulp aan mensen op de vlucht in Calais en Duinkerke door middel van een 

rondreizend team van vrijwilligers uit diverse landen. FAST is 7 dagen per week aanwezig 

in Calais & Duinkerke en altijd oproepbaar voor noodgevallen. Zij zorgden er in 2022 voor 

dat kleine verwondingen en ziekten zoals de griep snel werden behandeld en er een goede 

verwijzing naar professionele hulp werd geboden. Daarnaast heeft FAST vrijwilligers van 

andere organisaties in Calais getraind in EHBO, evenals mensen die op de vlucht waren. 
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ANDERE VREDE EN MENSENRECHTEN  
PROJECTEN:

Stichting Reach Out Too 
Bescherming Nepalese kinderen tegen kinderarbeid

De vrijwilligers van Stichting Reach Out Too ondersteunen de Nepalese organisatie Creating 

Possibilities, die zich inzet voor de arme bevolking in de regio Dang. Het is een gebied waar 

lang vormen van slavernij bestonden en waar meisjes zeer jong werden uitgehuwelijkt. 

Daarom is bij de ouders een mentaliteitsverandering nodig. 

Zij steunen kinderen om schooluitval te voorkomen, met kinderarbeid als gevolg. Van de 

donatie van de Haella Stichting zijn schoolboeken gekocht en ondermeer  schriften, pot-

loden en pennen. Ook werden fietsen aangeschaft voor leerlingen die verder weg wonen.  

In het afgelopen jaar zijn positieve resultaten behaald doordat kinderen en ouders intensief 

zijn begeleid. Ouders worden bewust gemaakt van het belang van onderwijs. De combinatie 

van het werken met de kinderen en daarnaast het betrekken van hun moeders in vrouwen-

groepen is goed doordacht en geeft een duurzaam resultaat.

SINTAN IP  
BEmONC Training Simanjiro 2022

Het project gaat om een basistraining spoedeisende verloskundige zorg van twee weken, 

bedoeld om de moeder- en kindsterfte in het Simanjiro district te verminderen. Er is een 

grote behoefte aan een on-the-job training voor het personeel van 'dispensaries' (kleine 

gezondheidscentra), zodat zij beter om kunnen gaan met (complicaties bij) bevallingen. 

Na de eerste training in 2020 is geen zwangere vrouw meer overleden in de centra en het 

aantal bevallingen in de centra is toegenomen. De Tanzaniaanse NGO Mater dei Africa is 

verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het project en werkt samen met 

Wilde Ganzen. 
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Stichting Epafras  
Waardevolle eigenheid

Al 38 jaar ondersteunt Stichting Epafras Nederlandse gevangenen in het buitenland. Dit doet 

zij in overleg met Buitenlandse Zaken, waarbij Epafras zich met name toelegt op geestelijke 

ondersteuning. In het verleden deden de geestelijk verzorgers dit door vanuit Nederland 

naar de desbetreffende gevangenis te reizen. Tegenwoordig heeft Epafras in verschillende 

landen vrijwilligers die daar, om verschillende redenen, permanent wonen en zich inzetten 

om de als gevangenen te bezoeken. De bijdrage van de Haëlla Stichting is besteed aan een 

podcast en een film over het specifieke karakter van geestelijke verzorging  en hoe dit zich 

onderscheidt van andere vormen van sociaal-maatschappelijke zorg. 

www.epafras.nl

We Sell Reality 
Songs of Freedom - to commemorate Hachalu Hundessa

Stichting We Sell Reality, opgericht in 2019, stel zich ten doel cultureel maatschappelijke 

projecten uit te voeren. We Sell Reality beschrijft zichzelf als ‘een sociaal tegendraads label, 

dat is opgericht in collectief verband’. De leden reflecteren op de paradox van gesloten 

grenzen voor de één en open grenzen voor de ander. Het team van We Sell Reality ontwikkelt 

producten en presentaties, met als doel inzage te geven in het leven van ongedocumen-

teerde vluchtelingen. De aanvraag betrof een herdenkingsbijeenkomst op 29 juni 2022, ter 

nagedachtenis van de Ethiopische muzikant en mensenrechtenactivist Hachalu Hundessa 

die op 29 juni 2020 werd vermoord. Hachalu Hundessa kwam op voor de rechten van de 

Oromo, die vaak van hun land verdreven worden, maar hij was tevens een vredestichter die 

de polarisatie tussen de verschillende stammen bekritiseerde.  

www.refresh.amsterdam/kunstenaars/we-sell-reality-2

http://www.epafras.nl 
http://www.refresh.amsterdam/kunstenaars/we-sell-reality-2 
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Musicians Without Borders  
De Muziekbus

Musicians Without Borders organiseert muziekprojecten op vele plaatsen in de wereld, 

ter ondersteuning van kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, vluchtelingen en 

gehandicapten. Het doel is mensen te betrekken bij de gemeenschap en te ondersteunen 

bij de verwerking van hun trauma’s.  Ook wordt muziek ingezet bij trainingen geweldloze 

communicatie op scholen. De organisatie heeft haar activiteiten met zorg ontwikkeld en 

geperfectioneerd en werkt met gedreven en goed getrainde medewerkers. Men vroeg om 

steun voor de Music Bus NL van Welcome Notes, een bestaand programma dat zich richt op 

vluchtelingen in opvangcentra in Europa. Deze methode is overgenomen door lokale musici 

in onder meer Italië en Griekenland.  De Muziekbus richt zich nu specifiek op vluchtelingen 

in Nederlanbdse opvangcentra. . 

www.musicianswithoutborders.org

Stichting Humanitaire Hulp Syrië Tandzorg Swaiha 

Stichting Humanitaire Hulp Syrië ondersteunt sinds 2013 Syrische vluchtelingen in de 

regio Gaziantep (Turkije) en in Noordwest Syrië rond Aleppo. Het aandachtspunt daarbij 

is noodhulp, onderwijs en gezondheidszorg en projecten die inkomen werven voor de 

lokale bevolking. De Stichting heeft rechtstreekse contacten ter plaatse, zodat noodzaak 

en resultaat goed beoordeeld kunnen worden. De aanvraag betrof de organisatie van de 

tandheelkundige zorg in het inmiddels gerealiseerde dorpshuis. De meeste volwassenen, 

maar ook de kinderen (43% van de bevolking) hebben al in geen 10 jaar een tandarts kunnen 

bezoeken. De stichting heeft ruime ervaring in het opzetten van medische hulpprojecten 

op plaatsen waar alles kapot is gemaakt. Onder de vluchtelingen in de regio zijn veel al-

leenstaande moeders. Ook zij worden geholpen waar men kan en daarnaast is er aandacht 

voor psychosociale hulp. 

www.humanitairehulpsyrië.nl

http://www.musicianswithoutborders.org 
http://www.humanitairehulpsyrië.nl 
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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. 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 2022 belangrijker dan ooit. Een maatschappij waarin polarisatie 

zich niet alleen afspeelt rondom coronamaatregelen, maar ook in het uit elkaar spelen van 

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

bouwen sterker dan ooit. 

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 voetlicht te brengen en te vertalen in concreet handelen. 

Het streven is ook om initiatieven te financieren die moeilijk elders steun kunnen vinden.

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

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

wordt gekeken naar de samenwerking met migrantenkerken. In Nederland zijn 1,3 miljoen 

christen-migranten. We gaan in samenwerking met Samen Kerk in Nederland (SKIN) en 

SOFAK verkennen hoe we samen kunnen werken. Dit gaat concreet gebeuren in 2023. 
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VOORBEELDEN

Graceland Festival  
Groen Grasland

Het belangrijkste doel van de stichting is het organiseren van het Graceland Festival in 

Zeewolde, een festival waar ‘ruimte is om God te zoeken, waar genade gevierd wordt en 

waar ontmoeting is vanuit verschillen’. Ieder jaar is er een thema. Dit jaar koos men voor 

'Heel de Wereld'. Gedreven vanuit christelijke principes, met inbegrip van alles en iedereen 

die medestander is in de zorg voor de planeet, ging men tijdens het festival op zoek naar 

praktische manieren om betrokken te zijn bij de heling van de aarde. Hiertoe werd een intern 

Groen-Grasland-beleid uitgezet en een plaats gecreëerd waar men het eigen afval onder 

ogen komt. Ook was er een 'kapel' van natuurlijke materialen, ontworpen door kunstenares 

Josefien Alkema, waar bezoekers konden 'trouwen met heel de wereld'. Mensen die om wat 

voor reden dan ook niet mee kunnen komen in de ‘ratrace’ van deze wereld konden gratis 

toegangskaarten en consumptiemunten krijgen. Dit projectonderdeel werd uitgevoerd in 

samenwerking met de Voedselbank Harderwijk. De duurzaamheid  van het festival is een 

meerjarenbeleid dat vorig jaar werd ingezet. 

www.gracelandfestival.nl

http://www.gracelandfestival.nl 
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Stichting Meredia   
Interreligieuze bijeenkomsten

Stichting Meredia uit Schiedam zet zich in voor het vergroten van het respect voor mensen 

uit verschillende culturen en het stimuleren van de interculturele dialoog. 

Zo vonden er het afgelopen jaar twee interreligieuze bijeenkomsten plaats. Een in de Oud 

Katholieke Parochie van de H.H. Johannes de Doper, Maria Magdalena en Laurentius en 

de ander in de moskee van het Islamitisch centrum Schiedam. Alle Schiedammers die mee 

willen werken aan verbinding waren welkom. Per bijeenkomst vond er uitwisseling plaats 

tussen mensen van verschillende religieuze genootschappen. Dankzij samenwerking tussen 

de Vrijzinnigen Schiedam, het Apostolisch Genootschap, de Protestantse kerk en leden van 

de Oud/ Katholieke Parochie en de Moslim gemeenschap is dit goed gelukt. Daarom zullen 

er in de toekomst meer van dergelijke bijeenkomsten georganiseerd worden. 

www.meredia.nl

https://www.meredia.nl/
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Stichting Prinsjesdagviering 
Prinsjesdagviering 2022 

Sinds 2000 organiseert de stichting op Prinsjesdag een viering met een spirituele boodschap 

waarin tien religieuze stromingen samenwerken. Een viering met verhalen, muziek, ge-

sprekken en bezinning, waar leden van het Kabinet, de Eerste en Tweede Kamer, scholieren 

en vele anderen stilstaan bij de inspiratie die mensen halen uit hun geloof en hoe zij dat 

praktisch omzetten in hun  bijdragen aan burgerschap en saamhorigheid. Naast deze viering 

organiseren ze ook andere activiteiten waarin de gezamenlijkheid en de samenwerking 

tussen religies centraal staat. Ook in 2022 werd de stichting Prinsjesdagviering gesteund.

www.prinsjesdagviering.nl

Iftar in Hoofddorp 

De Stichting Wijkraad Graan voor Visch in Hoofddorp organiseerde in 2022 als niet-mosli-

morganisatie maar in samenwerking met alle migrantenorganisaties een iftar waar iedereen 

uit Hoofddorp welkom was.  Het was een mooie bijeenkomst waarin mensen elkaar konden 

ontmoeten. Een bezoeker vatte het samen: zo lang mensen met elkaar praten houden ze 

begrip voor elkaar en zullen ze niet gaan vechten.

Deze iftar staat niet op zichzelf, de migrantenorganisaties in Hoofddorp werken nauw 

samen en doen hun uiterste best om ook niet migranten erbij te betrekken. Ze zetten zich 

ook in voor vluchtelingen die in de omgeving van Hoofddorp moeten wachten op hun 

asielaanvraag procedure.

www.graanvoorvisch.info

http://www.prinsjesdagviering.nl
http://www.graanvoorvisch.info
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ONGEDOCUMENTEERDEN

In 2013 besloot het bestuur om ten behoeve van ongedocumenteerden een programma te 

starten onder de titel Op reis zonder papieren’. Dit programma was enerzijds bedoeld om 

als fonds meer inzicht te krijgen in de problematiek en noden van deze kwetsbare groep 

en anderzijds gericht op ondersteuning van activiteiten en initiatieven op dit terrein. De 

Stichting Haëlla Vermogensbeheer stelde hiervoor € 250.000 beschikbaar. De betrokkenheid 

van Haëlla is in de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. 

Haella steunt inmiddels een groot aantal organisaties op dit terrein zoals  ASKV, LOS, ROS, 

Green Meal Initiative en de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, SISI en Stem in de 

Stad, naast een aantal kleinere organisaties.  Daarnaast financieren we een groot aantal 

projecten aan de randen van Europa gericht op juridische ondersteuning, opvang van kwets-

bare groepen, eerste levensbehoeften voor mensen die gestrand zijn en mensenrechten. 

In 2022 hebben we deelgenomen aan diverse evenementen om de door ons geleerde lessen 

te delen. Onder andere bij het Oranjefonds (zie foto hieronder) en de Regiegroep Ongedo-

cumenteerden.  

Stichting Noodopvang Vluchtelingen  
Nijmegen (SNOV) 
Toekomstperspectief 

Met het project Toekomstperspectief 2022 intensiveerde SNOV haar inzet wat betreft de 

maatschappelijke begeleiding en werden inspanningen gebundeld van staf en bewoners 

die zijn gericht op het vergroten van perspectief. Enerzijds werd zinvolle dagbesteding ge-

realiseerd) waaronder taallessen, sport, en creatieve workshops, afgestemd op de wensen, 

behoeften en toekomstplannen van de ongedocumenteerde cliënt. Anderzijds werd de 

cliënt gestimuleerd tot  zelfredzaamheid  om de  weerbaarheid en gevoel van eigenwaarde 

te vergroten. De bewoners kijken over het algemeen positief terug op de dagbesteding.

www.snovnijmegen.wordpress.com

http://www.snovnijmegen.wordpress.com
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Green Meal Initiative 
Activiteiten 2022

Green Meal Initiative heeft in de Bijlmer een project opgezet voor alleenstaande vrouwen 

(zonder de juiste papieren) met kinderen uit West Afrika. De leidster van Green Meal Ini-

tiative, Pamela, werkt samen met GGD/Rode Kruis en vele anderen. Elise van de Haëlla 

Stichting bezocht het project en was zeer onder de indruk. Pamela bereikt een doelgroep 

die anderen niet bereiken. Ze zet zich in voor vrouwen en kinderen met speciale aandacht 

voor het mentale welzijn van kinderen. Opvallend is dat ongedocumenteerde kinderen 

nooit uitjes hebben terwijl hun (even arme) klasgenoten dat wél hebben door de stadspas. 

Maar die bestaat niet voor ongedocumenteerde kinderen. Daarnaast gaat het om school-

benodigdheden en kleren voor de kinderen. Vrouwen kregen trainingen over financiën en 

weerbaarheid tegen seksueel geweld.

www.greenmealinitiative.org

Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS) 
Duurzame terugkeer Vice Versa

Voor de ongedocumenteerden in Rotterdam zijn er volgens ROS vier opties voor een duur-

zame menswaardige toekomst: doorprocederen voor een verblijfsvergunning, ongedo-

cumenteerd maar zelfredzaam kunnen overleven, doormigreren naar een volgend land of 

vrijwillig terugkeren naar het land van herkomst. Het project gaat over de laatste groep. 

ROS ondersteunt mensen bij dit proces en merkt dat het overheidsbudget daarbij vaak 

tekortschiet. De Haëlla Stichting ging in op het verzoek van ROS voor een aanvulling zodat 

mensen zonder eigen netwerk in hun land van herkomst een reële kans kregen structureel 

een nieuw leven op te bouwen. 

www.stichtingros.nl

http://www.greenmealinitiative.org 
http://www.stichtingros.nl 
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Wereldhuis Den Haag

Naar schatting telt Den Haag tussen de 5000 tot 10.000 mensen zonder papieren. Den 

Haag Wereldhuis helpt deze mensen met praktische zaken, wijst ze op hun rechten en 

voert gesprekken over realistische toekomstperspectieven. Op de oude locatie groeide het 

Wereldhuis uit z’n jasje, daarom verhuisde het naar een ruimere en beter toegankelijke 

plek in het centrum van Den Haag. 

Op 6 oktober had onze directeur de eer dagvoorzitter te zijn bij de opening van het nieuwe 

Wereldhuis in Den Haag. Wat een bijzonder mooie middag was dat! 

Er waren verhalen van mensen in de knel die een plek vonden om op adem te komen. Niet 

zomaar mensen maar mensen met zoveel moed. Moed om hun verhaal te vertellen. Moed 

om hier te zijn ook al willen anderen dat niet.

Het Wereldhuis is evenwel niet alleen een plek waar mensen hulp vinden en een plek waar 

je gezien wordt. Het is ook een plek die onrecht aan het licht brengt en waar een nieuwe 

samenleving wordt gebouwd. Waar we allemaal ons eigen verhaal mogen vertellen. Waar we 

laten zien hoe we elkaar zien. Zoals Abradahim die middag zei: jullie zijn allemaal schatten. 

Wat je status ook is.

Heel even waren we allemaal bij elkaar thuis. Vol verwondering en met nieuwe moed gingen 

we weer naar huis. Om de volgende dag weer voort te gaan met het vertellen van verhalen 

van onrecht en van hoop. In het Wereldhuis kunnen we oefenen wat het is om werkelijk 

samen mens te zijn.

www.denhaagwereldhuis.nl

http://www.denhaagwereldhuis.nl 
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VROUWENRECHTEN

Van oudsher zet de Haëlla Stichting zich in voor vrouwenrechten. Dit begon al in de fabriek 

van de familie Dake waar de familie zich speciaal  inzette voor de werkneemsters uit o.a. 

Kaapverdië.

Voor Haëlla is vrouwenrechten een onderwerp dat niet alleen apart aandacht verdient maar 

we kijken ook binnen alle projecten naar de betrokkenheid van vrouwen en hun vertegen-

woordiging in staf en bestuur. In het aanvraagformulier zijn daarover vragen opgenomen. 

Ook wordt gevraagd naar sociale veiligheid en preventie van machtsmisbruik. 

We zien  zowel bij Haëlla als bij Wo=Men en Human Aid now inmiddels veel kleine vrou-

wenorganisaties die door gebrek aan financiering toenemend belemmerd worden in hun 

effectiviteit. Wo=Men, Haëlla en Human Aid Now gaan daarom  een ‘project cycle ma-

nagement’ training aanbieden aan drie tot vijf organisaties over  vragen als ‘hoe schrijf je 

een projectplan en een  succesvolle aanvraag’; ‘wat zijn voorwaarden voor een succesvolle 

uitvoering’ en ‘hoe monitor je de uitvoering en hoe rapporteer je daarover’. Daarnaast 

wordt een-op- een coaching aangeboden aan drie organisaties door vrouwen met veel 

organisatiemanagement/ projectmanagement/ coaching ervaring en hart voor de vrou-

wenbeweging. Dit zal gebeuren in 2023.

Ook heeft het bestuur besloten dat in het kader van het gedachtegoed van de familie Dake 

gekozen zal worden voor een verbijzondering naar het thema vrouwen, vrede, veiligheid.  

Onze directeur  Elise Kant was gevraagd om  lid te worden van de jury voor de 

Kartini prijs van de gemeente Den Haag. De Kartiniprijs is een gemeentelijke 

emancipatieprijs en wordt jaarlijks uitgereikt. Met deze prijs wil Den Haag 

álle Haagse inwoners inspireren en stimuleren. Iedereen die bijdraagt aan 

een gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen in Den Haag kan de 

prijs winnen.

 In 2022 werd deze gewonnen door Moska Maqsooid.  In de maanden na de 

uitreiking heeft de jury van 2022 zich ingezet voor het verbeteren van het 

voor en na traject van deze prijs. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met de 

wethouder, ambtenaren en PEP Den Haag. 
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VOORBEELDEN

Cerita Fakta 

Door het gebrek aan informatie in onze vaderlandse geschiedenisboeken is er zo goed als 

niets bekend over het verzet van Indonesische vrouwen in de koloniale tijd. In het kader van 

Internationale Vrouwendag wil Stichting Cerita Fakta aandacht vragen voor de geschiedenis 

van vrouwelijke strijders uit Indonesië in hun strijd tegen het kolonialisme. Met het verhaal 

van hun verzet krijgen de vrouwen een gezicht en draagt de stichting bij om het diffuse en 

onvolledige beeld van onze koloniale geschiedenis beter op het netvlies te krijgen. Cerita 

Fakta  richt zich op vrouwen en meisjes in Nederland, leraren en organisaties die zich met 

geschiedenis bezighouden. Onder de titel Wanita Berani! Is  een website gemaakt met 22 

portretten van vrouwelijke strijders.

https://ceritafakta.nl/projecten/wanita-berani/

https://ceritafakta.nl/projecten/wanita-berani/ 
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Sahara Advocates of Change  
We care because you matter

De ngo  Sahara Advocates of Change zet zich in om de situatie van vrouwen te verbeteren. 

Dit project betreft vrouwen en meisjes op het platteland die geen beschikking hebben over 

maandverband, waardoor zij genoodzaakt zijn thuis te blijven en niet naar school kunnen 

of werken. 500 vrouwen werden voorzien van  maandverband dat hergebruikt kan worden. 

Daarnaast kregen zowel meisjes als jongens een training van een dag met informatie over 

hygiëne; hun recht op het gebruik van voorbehoedsmiddelen en leerden zij hoe zij zelf her-

bruikbaar maandverband konden maken. De Haëlla Stichting droeg bij aan  het materiaal 

en de logistiek, overige kosten werden lokaal gefinancierd. 

Opvallend in de evaluatie: verrassend dat ook de jongens heel enthousiast deelnamen aan 

de voorlichtingsdag en het maken van de verbanden.

The Free Shop  
Sanitaire zorg voor vrouwen in Libanon

The Free Shop is een in Engeland gevestigde organisatie die armoede in het Midden-Oosten, 

Noord Afrika en Europa wil tegen gaan. De aanvraag betreft de Free Shop in Libanon die 

bruikbare goederen, babyspullen en kleding inzamelt en verscheept naar de Bekaa Vallei. 

In de 'winkel' kunnen mensen die in armoede leven zowel de locale bevolking als vluchte-

lingen de voor handen zijnde goederen verkrijgen. De winkel wordt geleid door zes Syrische 

vluchtelingen, die vanuit Engeland ondersteund worden door het team van The Free Shop. 

Het project werd opgezet door een jonge Engelse vrouw die twee jaar in Libanon verbleef, 

samen met een groep Syrische vluchtelingen. De winkel maakt gebruik van de Boxtribute App 

(een systeem ontwikkeld door jongeren in Noorwegen die hulpgoederen naar Griekenland 

versturen.) Met de app kunnen mensen worden ingeschreven, je kunt zien wie wat ontvangt 

en je kunt voorraden bijhouden. Haëlla draagt bij aan de aanschaf van maandverbandvoor 

de vrouwen die in de winkel komen.

www.thefreeshoplb.org

http://www.thefreeshoplb.org 


62HAËLLA 2022

WIJ DOEN MEE

Wijdoenmee is een samenwerkingsverband van vermogensfondsen, waarbij de Haëlla 

Stichting penvoerder is. De initiatieven zijn gericht op ontmoetingen tussen mensen die 

al langer in Nederland wonen en op meer aansluiting van vluchtelingen in de Nederlandse 

samenleving. Het gaat om vrijwilligersinitiatieven voor en door vluchtelingen die mogen 

rekenen op een bijdrage ten behoeve van activiteitenkosten. De projectbijdrage varieert 

van € 200 tot € 2.500 en is gemiddeld zo’n € 1.780 per project.

Het was mooi om te zien dat met het opengaan van de samenleving na alle beperkende 

corona-maatregelen het aantal aanvragen weer aantrok. Ook veel nieuwe initiatieven 

vonden hun weg naar onze website. Aanvragers waren op hun beurt verrast en blij met de 

snelle afhandelingstermijn van twee weken. 

De diversiteit van projecten is nog altijd groot. Deze varieert van projecten gericht op arbeids-

toeleiding, sociaal-interculturele activiteiten, empowerment voor vrouwen en taallessen. 

Ook is er diversiteit in doelgroepen zoals kinderen, vrouwen, de LHBTQI gemeenschap en 

ongedocumenteerden. Nieuw waren de projecten gericht op Oekraïense vluchtelingen. 

Het eerste halfjaar heeft Mariska Lokker aansprekende en persoonlijke blogs voor de 

website van Wijdoenmee geschreven en posts op de drie social mediakanalen gedeeld.  

Facebook blijkt het grootste bereik te hebben onder de doelgroep. Het team van Wijdoenmee 

is Mariska dankbaar voor de betrokken en plezierige samenwerking. In het najaar vond er 

een onlinebijeenkomst plaats met de samenwerkingspartners. Daarin is besloten dat de 

Correspondents of the World - een team van jonge vrijwilligers - een communicatiecam-

pagne gaat uitvoeren met een vernieuwde aanpak. 

Overige verhalen van bijzondere ontmoetingen tussen vluchtelingen en mensen die al 

langer in Nederland wonen, zijn te vinden op website Wijdoenmee.nu.

http://www.wijdoenmee.nu
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VOORBEELDPROJECTEN WIJDOENMEE.NU

Stichting Walking & Talking  
Social City Walk

Walking & Talking organiseerde een taalwandeling met 155 deelnemers, waarbij nieuwko-

mers hun Nederlands konden oefenen met Rotterdammers. Gesprekken onderweg vonden 

een-op-een plaats en in totaal sprak elke deelnemer met vier verschillende mensen. Huidige 

vrijwilligers van de stichting die tot de doelgroep behoren zullen ambassadeur zijn en ook 

in de toekomst meelopen. Er wordt gebruik gemaakt van kaarten met gespreksstarters: 

educatief materiaal met vragen & woorden voor acht verschillende onderwerpen. Veel 

deelnemers hebben inmiddels contactgegevens uitgewisseld. 

www.walkingtalking.nl

Take A Way in Ookhuis  
project Take A Way 

Het project Take A Way is een huiskamerinitiatief waarbij 35 bewoners en ongedocumen-

teerden uit de Tarwewijk in Rotterdam bij elkaar komen met hun eigen koffieculturen. Op 

traditionele wijze is koffie bereid uit Afrikaanse culturen zoals Ethiopië en Eritrea met de 

rituelen die hierbij horen. Buurtbewoners met al dan niet een migratieachtergrond toonden 

op hun beurt hun koffiekunsten. Gelijk vanaf de eerste bijeenkomst was het animo over-

weldigend groot. Vanuit de wijk kwamen bewoners met veel eigen inbreng zoals maaltijden 

ter ondersteuning en ook koffierecepten. Wijkbewoners en ongedocumenteerden hebben 

momenten van kracht en eigenwaarde mogen ervaren terwijl zij hun creativiteit en culi-

naire vaardigheden deelden met anderen. Vanwege het succes worden de bijeenkomsten 

voortgezet.

www.ook.hotglue.me

http://www.walkingtalking.nl 
http://www.ook.hotglue.me 
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Overige verhalen van bijzondere ontmoetingen tussen vluchtelingen en mensen die al 

langer in Nederland wonen, zijn te vinden op website van Wijdoenmee. 

Isabelle over haar bezoek aan het concert  
van New Life Choir

Ik werd erg geraakt door het concert ‘Dagboek van’van het New Life Choir Groningen in het 

Tobacco Theater in Amsterdam. Het New Life Choir is een Syrisch koor, bestaande uit zowel 

mannen als vrouwen in de leeftijd van 17 tot 45 jaar. Bij dit concert was een divers publiek 

aanwezig, zowel jong als oud, als nieuwkomers en Nederlanders. De zaal was zo goed als 

vol. Tijdens het concert werden er afwisselend bekende Nederlandse en Arabische num-

mers gezongen. Ik vond het lied ‘Mag ik dan bij jou’ erg speciaal, vooral toen de koorleden 

een couplet in het Arabisch zongen en ‘als de oorlog komt, mag ik dan jou?’ wat een extra 

betekenis gaf aan het nummer. Daarnaast werden er vrolijke liederen uitgevoerd, waarbij er 

gedanst werd en het publiek mee klapte en zong. De variatie zat ook in verhalen die koorleden 

voorlazen uit eigen dagboeken. Zo kreeg men een kijkje in het leven van vluchtelingen, zowel 

van voor de oorlog, als van de beslissing om te vluchten tot de aankomst in Nederland en 

nu. Het koor werd beloond met een luid applaus aan het eind en een staande ovatie.  

Ik vond het een prachtig optreden. De koorleden namen het publiek mee op een reis vol 

emoties: verdriet, onbegrip (‘waarom is er oorlog’), angst (‘voel ik me hier thuis?’), dank-

baarheid, geluk en zeker ook hoop. Ik sluit dit stukje dan ook graag af met een quote uit 

het nummer waar het concert mee eindigde: "Leef alsof het je laatste dag is, leef alsof de 

morgen niet bestaat, leef!" 

https://www.wijdoenmee.nu/
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IN MEMORIAM 
 
In memoriam Els Teulings-Van Dijk (1929-2022) 

Op 26 november jl. overleed Els Teulings-Van Dijk. Op 5 december namen 

haar naasten in de Dominicuskerk in Amsterdam afscheid van haar, waarna 

zij werd begraven op begraafplaats Zorgvlied. Samen met haar man Chiem 

Teulings richtte zij de Leeuwensteinstichting op, een fonds dat maatschap-

pelijke projecten ondersteunt. Later richtte zij zelf ook de Uleputstichting 

op, een fonds dat zich speciaal inzette voor initiatieven om de positie van 

vrouwen te versterken. Beide stichtingen werkten nauw samen met Haella 

en maakten gebruik van het bureau. 

Els van Dijk werd in 1929 geboren als jongste van vijf kinderen in een ban-

kiersfamilie in Vught. Op jonge leeftijd ging zij al naar kostschool nabij 

Nijmegen en later in Engeland en Frankrijk. Na haar middelbare school 

ging zij in Amsterdam naar de School voor Maatschappelijk Werk. en liep 

zij stage bij textielfabriek Van Spaendonck in Tilburg, waar zij later ook in dienst kwam. 

In 1956 trouwde zij met Chiem Teulings, telg uit een Bossche uitgeversfamilie. Toen de 

uitgeverij hem een baan bood in Amsterdam en later in Haarlem, verkoos het jonge stel 

om in Amsterdam te gaan wonen en in die omgeving een gezin te vormen. Voor Els hield 

het huwelijk in die tijd nog in dat zij haar maatschappelijke loopbaan beëindigde. Samen 

kregen zij vier kinderen.

Begin jaren ’70 brak voor Els een nieuwe tijd van persoonlijke ontplooiing en maatschappe-

lijke betrokkenheid aan. Het bestaan van huismoeder bood haar onvoldoende bevrediging. 

Els Teulings werd lid van het schoolbestuur, ging cursussen aan maatschappelijk werksters 

geven en later cursussen vrouwen-oriënteren-zich-op-de-samenleving. Zo kwam de geest 

van emancipatie en feminisme in haar leven. Het Rooms-Katholiek opgegroeide stel be-

landde begin jaren ’70 met het gezin in de Dominicuskerk aan de Spuistraat in Amsterdam. 

Daar kwamen zij in de ban van de oecumenische gedachte met moderne geloofsopvattingen. 

Het geloof vormde inspiratie voor maatschappelijke engagement. Els Teulings volgde 

een agogische vervolgopleiding bij de IVABO, waar zij les kreeg van, onder andere, Anja 

Meulenbelt. Later volgde zij een theologische studie. Zij werd in de Dominicus lid van de 

beleidsgroep en voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij nam tijdens de zwangerschap 

van één van pastores haar functie waar. 

De laatste jaren van haar leven droegen zij en haar man hun plek in het bestuur van de 

Leeuwensteinstichting over aan twee van hun kinderen. Vanaf 2014 werd zij geleidelijk 

dement als gevolg van Lewie Body . Zij  overleed na een lang ziekbed. Els Teulings-Van 

Dijk werd 93 jaar. 
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In memoriam Irene Dankelman (1953-2022)

Van 1998 tot 2008 was Irene bestuurslid van de Haëlla uitgifte Stichting. 

Een welkome aanwinst  vanwege haar kennis van projecten op het gebied 

van duurzaamheid en van de grote rol die vrouwen hierin kunnen spelen. 

Irene was biologe en van 2009 tot haar pensioen in 2019 coördinator van 

het Sustainable Development Programme van Radboud Universiteit in 

Nijmegen. Eerder werkte zij in New York voor UNIFEM, als adviseur milieu 

voor OXFAM Novib en had zij een eigen adviesbureau op het gebied van 

gender, milieu en klimaatvraagstukken. Ook was zij een van de oprichters 

van Both Ends. Irene was docent en onderzoeker en dit bleek  duidelijk 

in haar adviezen en beoordelingen als bestuurslid. Zij was een kundig en 

betrokken mens, met een milde blik op de aanvragers die altijd van goede 

wil, maar soms onervaren waren. Daar kon zij doorheen zien en tot de kern 

van het project komen.

Tot haar grote spijt, zo schreef zij, kon ze er niet bij zijn toen wij in november dit jaar 55 jaar 

Haëlla Stichting vierden.  In de zomer van 2022 werd bij Irene longvlieskanker geconsta-

teerd en op 28 december overleed zij. Wij denken terug aan haar wijze inbreng, haar lieve 

en positieve aanwezigheid en zijn haar dankbaar. 

In memoriam Jaap van der Sar (1952-2022)

In 2022 overleed Jaap van der Sar, die van 1993 tot 2005 voorzitter was van 

de Haëlla uitgifte stichting. Jaap studeerde af als landbouwkundig ingenieur 

aan de Universiteit van Wageningen. Het grootste deel van zijn werkzame 

leven was hij echter als onderzoeker, leider en bestuurder betrokken bij 

maatschappelijke, kerkelijke en oecumenische projecten. Met name de 

thema’s van het conciliair proces hadden zijn aandacht. Hij was de eerste 

voorzitter van de werkgroep Kerk en Milieu, werkte voor Kerk en Wereld 

en Stichting Oikos. 

Jaap was een uitstekende voorzitter, met een duidelijke eigen mening, maar altijd bereid 

de dialoog aan te gaan of te leiden. De Dialogue for Peaceful Change die hij ontwikkelde 

was hierin goed herkenbaar. Ook zijn onderzoek naar het Maatschappelijk Rendement 

van vrijwilligersorganisaties bood de stichting een interessante invalshoek; hoe kun je aan 

het veelal onzichtbare werk dat vrijwilligers voor de gemeenschap doen een inzichtelijke 

waarde toekennen.

Na het overdragen van zijn voorzitterschap bleef hij contact houden met de Haëlla Stichting. 

Hij belde regelmatig met het kantoor, of kwam langs als hij in Den Haag moest zijn. Ge-

sprekken doorspekt met zijn kenmerkende milde humor en open en eerlijke belangstelling. 

Jaap overleed op 11 maart na een langdurige ziekte, gesteund door zijn vrouw Tineke, kin-

deren en kleinkinderen. Wij gedenken hem in dankbaarheid. 
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BLIK OP 2023
2022 bleek het eind van de coronacrisis en het begin van een aantal nieuwe crises.  De oorlog 

in Oekraïne, de inflatie en stijgende energieprijzen, het groeiende aantal mensen dat niet 

rond kan komen, de onrust in de samenleving en polarisatie, het zijn allemaal factoren die 

van invloed zijn op mensen en wat zij kunnen, durven en willen ondernemen.  Wat we ook 

hebben gezien in 2022 is hoe ontzettend veel mensen zich inzetten om aan de gevolgen 

van deze problematiek het hoofd te bieden.  Hoe belangrijk kleine projecten zijn, als een 

waarde in zichzelf om mensen bij te staan die buiten de boot vallen. Hoe mooi het is dat er 

een jonge generatie opstaat die op eigen wijze aandacht vraagt voor het uiterst dringende 

klimaat probleem. Die de strijd aangaan, met de dominantie van sommigen en de discri-

minatie van anderen. Ze rammelen aan bestaande noties die al te lang het debat bepalen.

Als Haella krijgen we door alle aanvragen inzicht in waar het mis gaat in de samenleving. Hier 

in Nederland maar ook bijvoorbeeld in Oeganda. Kleine projecten zijn de thermometers in de 

samenleving. Geven noodsignalen af, Soms hele kleine, soms hele urgente.  En wij gaan door 

met deze ondersteunen en zoeken waar de punten liggen die door fondsen kunnen worden 

opgepakt in de verbinding van signalen uit de samenleving met de dringende noodzaak tot 

systemische verandering. We gaan daarnaast inzetten op regionale bijeenkomsten van onze 

aanvragers, zodat zij elkaar kunnen ontmoeten en wij kunnen horen welke noden er zijn 

op het gebied van capaciteitsversterking en zaken waar zij tegen aan lopen.

Kleine Armoede Hulp is van start gegaan en heeft bewezen hoe noodzakelijk een dergelijk 

fonds is. Hoe effectief het is om deze initiatieven samen te brengen en wat een verschil ze 

maken. Dit zetten we dan ook op volle kracht door. We hopen in 2023 een bijeenkomst voor 

hen te organiseren, waarbij ook andere fondsen aanwezig zijn.
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De herziening van het buitenland beleid zetten we ook in 2023 door. Er zal een reis worden 

gemaakt naar Kenia om te zien of het model dat nu in Oeganda wordt gebruikt om te 

komen tot meer  decentrale  besluitvorming ook daar kan worden toegepast.  Ook gaan we 

in overleg met andere organisaties die wel projecten financieren in het buitenland, maar 

weinig reizend personeel hebben, over hoe gebruik te maken van  elkaars kennis en kunde.

Haella is aanjager  en mede trekker van het voedselproject in Amsterdam dat in 2023 een 

grote stap zal maken van noodhulp naar meer structurele hulp. Daar hoort ook regelmatig 

overleg met wethouders én aanvragers bij. We blijven inzetten op het samenwerken met 

andere fondsen, op basis van de ervaringen met WDM, KCH, KAH en het voedselproject, en 

blijven ogen en oren ophouden voor die problemen waarvan een dergelijke samenwerking 

noodzakelijk is.

Het kantoor begon 2023 met dezelfde samenstelling en is inmiddels ook uitgebreid met 

een free lance communicatie adviseur: Barbara Berger

We kijken terug op een jaar dat bijzondere moed vroeg van iedereen. We zijn alle aanvragers 

heel dankbaar voor de lessen in hoop, lef en liefde die zij ons steeds weer gaven en geven. 

De zachte krachten zullen het winnen.

Het is al begonnen, merk je het niet?
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