Dr. C.J. Vaillant Fonds

Datum
Aanvrager
aanvraag

Doel Organisatie

24.03.20 Stichting Landelijk Netwerk Door De ondersteuning van missionair diaconaal
Aandacht Kracht (DAK),
presentiewerk voor en met mensen in de
missionair diaconale
marge van de samenleving.
Beweging
ANBI status
Aanvraag ivm met Coronavirus

25.03.20 Vincentius Vereniging Nijmegen
ANBI status

Armoede en eenzaamheid verzachten door
huiskamer, 50ct winkel, koffie-ochtenden,
soepmomenten, daghap etc

Aanvraag ivm met Coronavirus

26.03.20 Stichting Pluryn
ANBI status

Het ondersteunen van mensen met en
beperking

Aanvraag ivm met Coronavirus

06.01.20

Stichting Move Forward
ANBI status

ALV

Lijst toekenningen 2020

Het ondersteunen en stimuleren van de
persoonlijke- en talentontwikkeling van
deelnemers aan projecten waar beweging

Project

Bedrag

Om adequaat en veilig de doelgroep:
€832.000
kwetsbare, eenzame mensen, maar ook de
dak- en thuislozen, tot steun te kunnen
blijven, moeten lokale inloophuizen hun
werkwijze aanpassen en dat brengt kosten
met zich mee die zij zelf niet kunnen dragen.
Om hierop te anticiperen is er een
Noodfonds opgezet. De financiële
ondersteuning wordt gevraagd voor De
basis voorzieningen, zoals brood, soep en
koffie; persoonlijke hygiëne denk hierbij aan
zeep (handen wassen is belangrijk in de
strijd tegen corona) en shampoo;
huishoudelijke en schoonmaakproducten,
beltegoed
Door het hamsteren hebben de
€9.500
voedselbanken tekorten. Men wil de
voedselbanken steunen door gevulde
boodschappentassen uit te delen
Ook willen zij graag vers bereide maaltijden
maken door zelf te gaan koken en de
vriezer volledig te vullen met maaltijd bakjes
die dan kunnen worden opgehaald.
‘Helpt u ons mee door de corona crisis?’
€40.000
Doordat schoen, dagbesteding,
mogelijkheden tot logeren en verlof nu niet
mogelijk zijn levert dat problemen op voor
deze mensen met een complexe zorgvraag.
De reacties daarop kunnen zich uiten door
boosheid, angst en depressieve klachten. Dit
vergt veel van de begeleiding en men wil
om de periode te overbruggen materiaal
aanschaffen voor knutselen, spellen,
beeldbellen, babyfoons etc
Het gaat om meerdere locaties
‘Workshop tour en Street Gym’
€124.705,20

10 juni 2020

Bijlage 5

Opmerkingen
Men vraagt €10.000

Advies:
Besluit
Toekennen Bestuur
Afwijzen
Toekennen 30.03.20
€10.000

1
Genoemde bedrag is wat er op dit
moment ( in een week) uitgegeven is.
Men vraagt een bijdrage.

Toekennen 30.03.20
€10.000

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

Er wordt een bijdrage gevraagd

Toekennen
€5.000

Personeelskosten: €54.800

2
30.03.20

3
30.03.20

1

wordt ingezet en gestimuleerd ten behoeve
van jongeren die opgroeien in lastige of
uitzonderlijke leefomstandigheden op
nationaal en internationaal niveau

06.01.20

Stichting HandicapNederland
ANBI status

08.01.20

Stichting Be Aware
ANBI status

09.01.20

Stichting Powder Days
Foundation
ANBI status

13.01.20

Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis

Creatieve en sportieve activiteiten voor
3250 kwetsbare kinderen en jongeren ut
asielzoekerscentra en aandachtswijken.
Sport kan helpen bij het verwerken van
trauma’s die kinderen hebben opgelopen.
Door sport en bewegen wordt
zelfvertrouwen opgebouwd, samenwerken
aangeleerd en het omzetten van emoties
naar woorden verbetert de Nederlandse
taal
Het bevorderen van het functioneren in de
‘Platform Kees vliegt uit’
samenleving en/of de
Een vervolg op de documentaire ‘Het best
voor Kees’ met daaraan gekoppeld een
verbetering van de kwaliteit van leven van
community platform waar mensen met
mensen met een handicap
alsmede het zich inzetten ter voorkoming dat autisme, hun ouders, mantelzorgers en
ander betrokkenen zoals het Nederlandse
mensen met een beperking
publiek elkaar kunnen vinden om zo de zorg
tussen wal en schip vallen.
te kunnen verbeteren voor mensen met
autisme
Het faciliteren, organiseren en bekostigen van ‘Voorlichting over Gewoonten en Verslaving
opleidingen voor counselors en
op scholen’
ervaringsdeskundigen op het gebied van
Men wil op 175 voorlichting geven over de
verslavingszorg; Het doen uitvoeren
risico’s en gevolgen van verslaving. De
van wetenschappelijk onderzoek naar
doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12
verslavingszorg; Het doen uitvoeren van
en 17 jaar. De verwachte invloed van
onderzoek naar mogelijk te realiseren
preventie en vroeg-signalering is op deze
besparingen (in maatschappelijk zin en in het groep het grootst.
bijzonder voor verzekeraars), door het
verzorgen van preventieve voorlichting op het
terrein van verslaving;
Het organiseren van avonturenkampen voor
‘Adventurous to a new normal’
mensen die kanker overleefden of
Organiseren van een gratis outdoor
avontuur voor jongvolwassenen
bevechten
gediagnosticeerd met kanker. Door een
week in de natuur krijgen de
jongvolwassenen het gevoel dat ze het
proces van chemo en radiotherapie aan
kunnen. Vorig jaar is er 1 week
georganiseerd.
Dit jaar wil men 3 weekprogramma’s en een
weekend aanbieden voor deelnemers uit
Nederland en België.
Het bijeenbrengen en besteden van middelen ‘gepersonaliseerde prognose voor kinderen
voor verdere ontwikkeling,
met traumatisch hersenletsel’

4
€395.258

Men vraagt €15.000
Febr 2019: €14.905
Nov 2019: €15.000
Dec 2019: €10.000

Toekennen
€15.000

30.03.20

Voor 2020 1x toekennen?
€282.000

Men vraagt een bijdrage
In het totaal bedrag is €208.000
opgenomen voor salarissen. Overige
kosten betreffen operationele
kosten, marketing en opleiding

Toekennen
€5.000

5
30.03.20

2018 €5.000

€66.000

Men vraagt €6.000
2018: €2.500
2019: €6.000

€40.000

Men vraagt het totale bedrag aan, dit
is het bedrag voor het MRI onderdeel
van het onderzoek

Toekennen
€6.000

Toekennen
€20.000

6
30.03.20

7
30.03.20

2

ANBI status

14.01.20

Stichting C.J. Jaski Fonds
ANBI status

17.01.20

Stichting Cardia
ANBI status

20.01.20

Stichting Vrienden van
Zuidwester
ANBI status

20.01.10

Stichting Hospice Het Vliethuys
ANBI status

21.01.20

Stichting Geluk en Vrijheid
ANBI status

vernieuwing en verbetering van zorg,
voorlichting en educatie ten bate van het
Emma Kinderziekenhuis (divisie van het
Amsterdam UMC, locatie AMC) (hierna
aangeduid als "het EMMA") en gelieerde
instellingen, noodzakelijke of — gewenste
buitengewone uitgaven voor verzorging en
behandeling, alsmede het welzijn van
patiënten en het gezin in de breedste zin van
het woord, welke in de verpleegtarieven van
het EMMA van medische kinderzorg niet
kunnen worden doorberekend;
Het financieel mogelijk maken van het zeilen
op zee door jeugdigen, kansarmen, zieken en
ouderen

Het verlenen van goede zorg waaronder
begrepen huisvesting, verzorging en/of
verpleging

Het bijdragen aan het welbevinden casu quo
de verbetering van de kwaliteit van leven van
de cliënten van de Stichting Zuidwester
Wij zijn er voor mensen met een (licht)
verstandelijke beperking, die met enige
ondersteuning zelf hun weg in het leven
kunnen vinden, of die dag en nacht volledige
zorg vragen.
Het verschaffen van huisvesting en palliatieve
zorghulp-en dienstverlening aan terminaal
zieke patiënten

Het verhogen van levensgeluk van chronisch
of ongeneeslijk zieke kinderen, hun families
en/of naasten

Het project betreft de ontwikkeling van een
gepersonaliseerde prognose voor kinderen
met traumatisch hersenletsel. De bestaande
prognostische modellen zijn niet geschikt
voor kinderen. Een gepersonaliseerde
prognose voor kinderen kan in belangrijke
mate bijdragen aan het verbeteren van de
zorg na traumatisch hersenletsel, door
kinderen met een hoog risico op ongunstige
uitkomsten vroeg te identificeren.

8

‘Samen op koers’
Een meerdaagse reis met jonge
kankerpatiënten om contact met lotgenoten
te hebben en waarbij het hervinden en
behoud van eigenwaarde,
toekomstgerichtheid en behoud van
maatschappelijke betrokkenheid belangrijk
is.
‘Genieten alsof je erbij bent’
Een apparaat dat zorgt voor een
audiovisuele beleving via project van beeld
en/of geluid. De ouderen krijgen het gevoel
erbij te zijn en het zorgt voor herkenning en
een goed gevoel
‘Vriendendagen 2020’
Elk jaar worden er 24 vriendendagen
georganiseerd voor de groepen cliënten die
ze naar keuze mogen besteden voor wat
betreft reisdoel en activiteit.

€42.465,22

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

€6.332,94

Men vraagt €5.066,35

Toekennen
€5.066,35

‘Aankoop huidige huurpand’
Doordat het Ziekenhuis het pand waar men
nu in zit gaat afstoten kan de stichting dit
pand aankopen. De maandelijkse lasten
worden dan minder en het hospice kan
behouden blijven
‘Vet Cool Man 2020’
In juni organiseert men 18e editie van de Vet
Cool Man; 200 particuliere Porsche bezitters
worden opgehaald bij ziekenhuizen en
krijgen de rit van hun leven naar Lelystad.

€1.640.000

2019: €9.970
2019: 11.702
€12.000

Elke dag kost €500
Men vraagt €2.000

€36.050

Toekennen
€2.000

Men heeft een tekort van €600.000
en vraagt een bijdrage

Toekennen
€15.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

30.03.20

9
30.03.20

10
30.03.20

11
30.03.20

12
30.03.20

3

22.01.20

Instituut voor Mensenrechten
en Medisch-Onderzoek
ANBI Status

22.01.20

Stichting Gilat
ANBI status

22.01.20

Stichting Special Needs
Nederland
ANBI status

21.10.19

Stichting Fietsmaatjes Alphen
aan de Rijn
ANBI status

23.01.20

Hier worden allerlei festiviteiten
georganiseerd voor zieke kinderen en hun
familie
Het als onafhankelijk deskundige organisatie
‘Forensisch medisch onderzoek bij
leveren van een bijdrage aan de bestrijding en vermoedelijke slachtoffers van marteling en
beperking van de gevolgen van schendingen
ander ernstig geweld’
Een IMMO onderzoek draagt bij aan een
van mensenrechten en andere inhumane
zorgvuldige asielprocedure voor
behandeling van vluchtelingen, in het
vermoedelijke slachtoffers van de ernstigste
bijzonder door opzetten en uitvoeren van
mensenrechtenschendingen die er bestaan.
medisch en psychologisch forensische
Betekent in veel gevallen de start van
diagnostiek, educatie, voorlichting en
onderzoek
herstel en rehabilitatie.
Het helpen en ondersteunen van kinderen,
‘opstart interactieve theatervoorstellingen
zieken en gehandicapten met zowel materiele in het WA kinderziekenhuis LUMC Leiden’
als immateriële hulp, zowel in binnenland als Ook in dit ziekenhuis wil men interactieve
buitenland
voorstellingen aan chronisch zieke kinderen
aanbieden. Dit draagt bij aan het
lichamelijke en geestelijke herstel en is een
plezierige onderbreking van de klinische
omgeving van het ziekenhuis
Het bevorderen en het doen beoefenen van
‘ZESS systeem’
Special Needs Teakwon-Do en Special Needs
De doelgroepen zijn deelnemers met
martial arts
autisme, down syndroom, vroeg
dementerende ouderen, kinderen en
jongvolwassenen met gedragsproblemen
onder andere op het gebied van
rouwverwerking bij verlies. De
trainingsmaterialen zorgen ervoor icm de
methodieken van Special Needs dat er nog
meer resultaat op gebied van
gedragsverandering en het vergroten van
bewustwording komt
Het mogelijk maken dat mensen die niet meer ‘aanschaf van een duofiets’
zelfstandig kunnen of willen fietsen samen
Men is net gestart als organisatie en om
kunnen fietsen met een fietsmaatje op een
volgend jaar te kunnen gaan fietsen is een
duofiets
duofiets nodig.

€5.250

Genoemde kosten zijn voor 1
Toekennen
onderzoek. Men vraagt dit voor 3 jaar
€5.250

13
30.03.20

Toekennen voor 1 jaar en jaarlijks
aanvragen

€280.823

2017: €11.025
Vervallen ivm dubbele aanvraag
Men vraagt €15.000 en de toezegging Toekennen
dit voor 3 jaar te doen
€15.000

14
30.03.20

Toekennen en jaarlijks opnieuw
aanvragen

€5.068

2015: €25.000
2019: 15.000
Men vraagt het hele bedrag aan
2018: €8.080

€12.638

Men vraagt €11.237 aan overige
kosten zijn verzekering en onderhuid
welke door de gasten en de oprichter
gefinancierd worden
Aanvraag is in 2019 gehonoreerd.
Doordat men een aantal
aanpassingen heeft moeten doen,
ivm zwaardere uitvoering, is de fiets
duurder uitgevallen en vraagt men
een aanvullende donatie van
€1.106,79

Toekennen
€5.068

Toekennen
€11.237

Toekennen
€ 1.106,79

15
30.03.20

16
30.11.19

30.03.20

17
4

23.01.20

Stichting Amsterdams
Buurvrouwen Contact
ANBI status

24.01.20

Stichting NL Cares
ANBI status

24.01.20

Stichting Lenteloop Bilthoven
ANBI status

27.01.20

Stichting Single SuperMom
ANBI status

Het bevorderen van zelfredzaamheid van
migrantenvrouwen in de Nederlandse
samenleving, in het bijzonder van hen die de
nederlandse taal onvoldoende beheersen en
om wat voor reden dan ook (nog) niet naar
taallessen buitenshuis kunnen gaan. Het
bevorderen van de ontmoetingen tussen
vrouwen van verschillende achtergronden

‘activiteitenplan 2020’
Men wil taaltrajecten gaan uitvoeren voor
vrouwen zonder verblijfsvergunning,
vrouwen met een beperking en
groepslessen. Tevens wil men bij de
doelgroep de digitale vaardigheden
verbeteren, ouders met schoolgaande
kinderen in een vervolgtraject ontwikkelen
waardoor zij hun kinderen beter kunnen
begeleiden en de deelnemers stimuleren
zich in te zetten als vrijwilliger.
Het bevorderen van de maatschappelijke
‘nacht van de vrijwilliger’
betrokkenheid van individuen en bedrijven en Tijdens de Nacht van de Vrijwilliger zullen
het verrichten van vrijwilligerswerk door hen ongeveer 500 vrijwilligers in vier NL Cares
respectievelijk hun werknemers
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag
en Utrecht) aan de slag gaan als vrijwilliger
bij diverse maatschappelijke instellingen.
Doel van deze avond is tweeledig. Enerzijds
om nieuwe mensen te inspireren zich in te
zetten voor hun stadsgenoten. Een
evenement wat past bij de doelgroep en dat
tegelijkertijd laat zien hoe leuk en belangrijk
het is om vrijwilligerswerk te doen.
Anderzijds om kwetsbare stadsgenoten een
bijzondere avond te bezorgen door ze in
contact te brengen met jonge stadsgenoten
die zij anders minder snel tegenkomen.
Het werven van gelden voor organisaties en
De ALS Lenteloop 2020’
instellingen die goede doelen beogen
De deelnemers laten zich sponsoren om
geld te werven voor wetenschappelijk
onderzoek naar en medicatie voor ALS. Op
de dag zelf staat het samen lopen en samen
het leven vieren voorop. Het bestuur
bepaald na de loop naar welk onderzoek
ivm de ziekte ALS de opbrengst gaat
Het bieden van ondersteuning aan moeder en ‘Superkids’
kind bij alleenstaand en/of
Bijeenkomsten voor kinderen van
tienermoederschap en het bieden van advies, alleenstaande moeders om te werken aan
informatie en expertise. Het inzetten van
zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en het
politici om de positie van deze moeder te
versterken van eigenwaarde. Ook het
verbeteren en (financiële) erkenning van deze werken aan een sociaal netwerk en leren
moeders en het leveren van en positieve
omgaan met geld zijn onderwerpen. Het
bijdrage rondom de meningsvorming over
programma loopt naast dat van de moeders
deze groep
om de effecten op gezinnen die leven in
armoede te beperken

€73.230

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€7.500

€32.595

Men vraagt €6.000

Toekennen
€6.000

€50.000

Er wordt €5.000 gevraagd

Toekennen
€5.000

2019: €5.000

€223.934

Men vraagt een bijdrage
2018: €10.000
2019: €10.000

Toekennen
€10.000

30.03.20

18
30.03.20

19
30.03.20

20
30.03.20

21
5

28.01.20

29.01.20

29.01.20

29.01.20

30.01.20

Stichting Fit-Art

De kunstbeleving, culturele participatie en
bewegen breed toegankelijk maken voor
(kwetsbare) groepen in de maatschappij

‘herstel in muziek’
Men wil met (ex) cliënten van GGZ
ANBI status
instellingen de persoonlijke herstelverhalen
muzikaal vormgeven in persoonlijke liedjes.
Op deze manier wil men bijdragen aan
herstel en bij medewerkers, familie,
behandelaren werken aan het doorbreken
van de stigma’s en taboes die er zijn rond
psychiatrische ziekten
Nederlandse Vereniging voor
Behartiging van de belangen van mensen met ‘Auti doe dagen 2020’
Autisme
één van de aandoeningen uit het spectrum
Voor mensen met een autistische stoornis is
van autistische stoornissen, alsmede van aan een dag naar een pretpark, museum of
ANBI status
deze personen gerelateerde belangen voor
dierenpark niet vanzelfsprekend. Men wil in
direct betrokken ouders, echtgenoten,
2020 4 tot 7 doe-dagen organiseren om
partners, voogden enz
hiermee 400 – 1000 kinderen plezier te
laten beleven en te laten ervaren hoe het is
om op een veilige manier een attractie te
bezoeken. Dit zal zelfvertrouwen stimuleren
waardoor in de toekomst wellicht
zelfstandig een attractie kan worden
bezocht
Stichting Odeneshuis Doorwerth Het bevorderen van een goede behartiging
‘activiteiten 2020’
van de belangen van ouderen in de
Men vraagt een bijdrage voor de creatieve
ANBI status
samenleving onder meer door het oprichten
activiteiten, aanleg van (therapeutische)
en instandhouden van een huiskamer voor
moestuin en de organisatie van een ‘markt
ouderen en hun naasten
van mogelijkheden’. Het laatste is gericht op
het versterken van de samenwerking tussen
welzijns- en zorg organisaties in de
gemeente; hierbij staat het geven van
informatie over dementie centraal
Stichting Sailwise
Het bevorderen van maatschappelijk welzijn, ‘meerkosten voor watersportactiviteiten
(watersport gehandicapten
de fysieke en mentale onafhankelijkheid en de voor mensen met een handicap’
Nederland)
integratie van mensen met een handicap
Men organiseert ism 9 scholen voor speciaal
middels ( het aanbieden van) faciliteiten op
onderwijs verschillende
ANBI status
het gebied van watersport
watersportactiviteiten en vakanties voor
kinderen met een handicap. Voor deze
kinderen draagt dit bij aan zelfredzaamheid,
zelfvertrouwen, stressbestendigheid en
acceptatie en weer kennen van hun eigen
lichaam.
Stichting Klein Voorhout
Het als maatschappelijke onderneming door
‘een nieuwe groepswoning voor kinderen
middel van een doelmatige en transparante
met een verstandelijke beperking’
ANBI status
bedrijfsvoering leveren van cliëntgerichte,
Men wil een woning realiseren voor
veilige en betaalbare zorg
kinderen in de leeftijd van 16-18 jaar met
een lichte geestelijke beperking om ze zo

€40.500

Men vraagt €8.500

Toekennen
€8.500

€21.000

En dag kost €3.000

Toekennen
€9.000

Men vraagt €15.400

€63.525

Men vraagt €19.992

Toekennen
€15.000

€31.750

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

2018: €10.000
2019: €10.000

€124.500

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

30.03.20

22
30.03.20

23

24
30.03.20

25
30.03.20
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30.01.20

Stichting woongroep de Libel
ANBI status

30.01.20

Stichting Jeugdhulp Friesland
ANBI status

15.01.20

Stichting Senior en Student
ANBI status

20.01.20

VU medisch centrum
Ziekenhuis = geen ANBI status

22.01.20

Stichting BONT
ANBI status

voor te bereiden op een toekomst in de
maatschappij. Men vraagt een bijdrage voor
de inrichting
De materiele en immateriële ondersteuning
‘inrichting van Woongroep de Libel voor 14 €191.226,40 Men vraagt een bijdrage
en bevordering van woongroep de Libel
(jong) volwassenen met een verstandelijke,
veelal meervoudige, beperking’
Ouders hebben het initiatief genomen voor
hun kinderen een kleinschalige, veilige
woonomgeving te creëren. Voor de
inrichting van de algemene ruimtes vraagt
men een bijdrage
Het verlenen van verantwoorde jeugdhulp
‘comfort-, chill- en sportruimtes voor
€14.000
Men vraagt €4.000
aan kinderen en jongeren tot 23 jaar en hulp
jongeren in Woodbrokers’
De huidige isoleerruimtes moeten een
aan ouders/opvoeders
andere functie krijgen. Het moet een plek
worden waar de jongeren tot rust kunnen
komen, zich op hun gemak voelen en actief
bezig kunnen zijn om de spanningen te
verminderen
De zelfredzaamheid en het sociale netwerk
‘Jong+Oud=Goud - Den Haag’
€171.250 Men vraagt €2.000
van hulpbehoevende en eenzame ouderen te Binnen dit project koppelen wij Haagse
vergroten en studenten een maatschappelijke studenten aan Haagse ouderen. Ze trekken
functie te bieden
een jaar lang met elkaar op. De student
biedt de senior ‘sociale zorg’: langdurige,
structurele hulp en gezelschap en samen
met de senior werken aan concrete doelen
om diens zelfredzaamheid en sociale
netwerk duurzaam te versterken. De
studenten krijgen een impactvolle,
maatschappelijke functie, waarmee ze een
waardevolle bijdrage leveren aan de
samenleving én in contact komen met een
andere generatie.
het verzorgen van hoger onderwijs op het
‘vervolgstudie van bloedvergiftiging bij te
€21.000
Men vraagt het totale bedrag. De
vroeg geboren kinderen’
gebied van geneeskunde, research en
personeelskosten worden door het
Uit eerder onderzoek is gebleken dat het
verpleegkunde, verrichten van
ziekenhuis zelf betaald
tijdig stellen van de diagnose leidt tot een
wetenschappelijk onderzoek, en verlenen van
beter herstel en minder risico op overlijden
patiëntenzorg in betrokkenheid op en ten
dienste van de samenleving
De stichting heeft ten doel het begeleiden van ‘MidWeekweg 2020’
€34.980
Men vraagt €8.500
In 2020 worden er meerdere midweken weg
verstandelijk gehandicapte jongeren onder
andere op het gebied van zorg, dagbesteding, georganiseerd voor jongeren met een
verstandelijke en/of geestelijke beperking.

Toekennen
€20.000

Toekennen
€4.000

26
30.03.20

27
30.03.20

28
Toekennen 31.03.20
€2.000

Toekennen
€15.000

Toekennen
€8.500

29
31.03.20

30
31.03.20
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werk en wonen, met name in de leeftijd van
twaalf tot vijf en twintig jaar

22.01.10

St Vaarkracht
ANBI status

22.01.20

UMC Utrecht
Ziekenhuis = geen ANBI

08.10.18
03.02.20

03.02.20

Stichting Carint-Reggeland
ANBI status

Stichting Vrienden van
Zuidwester
ANBI status

04.02.20

Vereniging Hersenletsel.nl
ANBI status

Deze dagen worden verschillende
activiteiten ondernomen, met het doel om
de zelfredzaamheid en ontwikkeling van de
jongeren te stimuleren op een
spelenderwijze manier en om sociale
relaties te stimuleren.
Het organiseren van activiteiten op en aan het ‘Vaartocht op Tall Ship Eendracht’
Voor (ex-) Kankerpatiënten, mantelzorgers,
water voor kankerpatiënten en het ten
begeleiding VaarKracht, organiseert de
behoeve van deze activiteiten verkrijgen van
stichting dagtochten op het water. Voor
eigen schepen en het organiseren van
mensen met kanker een onvergetelijke dag
schippers, schepen en bemanning
en ‘Even een moment geen kankerpatiënt’
zijn
Zorg, onderzoek en onderwijs zijn de drie
‘onderzoek naar aangedane
hersenontwikkeling bij
pijlers van het UMC Utrecht. In ons
voortdurende streven om de gezondheid van kinderen die een groeiachterstand tijdens
de zwangerschap hebben opgelopen’
mensen te verbeteren, zijn zij onlosmakelijk
Op langere termijn ontwikkelen deze
met elkaar verbonden. Toonaangevend
kinderen problemen in de geestelijke
wetenschappelijk onderzoek,
gezondheid en kansen op een beroerte,.
grensverleggende innovaties en
Men vraagt een bijdrage voor betrouwbare
apparatuur voor bloeddrukmetingen
samenwerking met patiënten en andere
belanghebbenden vormen de basis voor
excellente zorg.
Het bieden van verantwoorde huisvesting,
‘thuis bij Titus Brandsmahof’
zorg en behandeling aan ouderen, langdurig
Het inrichten van een belevingsgerichte
zieken en gehandicapten op het gebied van
omgeving met aangepaste inrichting,
ouderenzorg, verpleeghuiszorg of reactivering meubilair, bestickering, aankleding van
ruimtes en gangen en beleefelementen die
stimuleren tot bewegen en leiden tot
positieve prikkels. De doelgroep zijn
mensen met dementie of Alzheimer in een
ver gevorderd stadium.
Hert bijdragen aan het welbevinden casu quo ‘creatieve workshops 2020’
de verbetering van de kwaliteit van de
Ook dit jaar organiseert men weer creatieve
cliënten door middel van het verlenen van
workshops voor woningen en
financiële en andere steun
dagbestedingslocaties zoals een crea
workshop, taarten versieren, koken etc
Het behartigen van de belangen van personen ‘hersenletsel on tour doneert Alinker
met niet-aangeboren hersenletsel en
loopfietsen’
dat van hun partners/familieleden; financiële De patiëntenvereniging, onderdeel van de
steun te verlenen aan de stichting
vereniging Hersenletsel.nl gaat in de week
van de Dag van de Beroerte een week
fietsen met mensen met niet aangeboren

31
€8.920,25

Genoemde kosten zijn voor 1 dag
varen voor 85 personen. Men vraagt
een bijdrage voor 1 dag

Toekennen
€8.920,25

31.03.20

Men vraagt het totale bedrag

Toekennen
€15.413

31.03.20

Men vraagt een bedrag van €15.000
aan

Toekennen
€15.000
Toekennen

€20.000

Vanwege een aanpassing in het
project is er een bedrag van €6.000
over. Hiervoor wil men een de
aanschaf van een CRDL voor ín de
snoezelruimte (tuinkamer)
aanschaffen
Men vraagt €2.000

€16.200

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

2018: € 8.234,70
32
€15.413

€41.914,49

Toekennen
€2.000

33
22.11.18
31.03.20

34
31.03.20

35
31.03.20

8

hersenletsel. Tijdens deze week wordt
overnacht in revalidatiecentra. Men streeft
ernaar om elk revalidatiecentrum waar men
slaapt een nieuwe Alinker revalidatie
loopfiets te schenken
04.02.20

Stichting Place4me
ANBI status

05.02.20

Stichting Allegoeds
ANBI status

06.02.20

Stichting Groep Zienn-Het
Kopland
ANBI status

06.02.20

Stichting Tante Lenie,
ANBI status

06.02.20

Stichting welzijn Doven
Amsterdam
ANBI status

Het opzetten en in stand houden van een of
meer kleinschalige woonproject(en) voor
jongeren met een stoornis binnen het
autistisch spectrum (ASS)

‘realisatie woonvorm voor tien (jong)
volwassenen met autisme’
Een woonvorm voor 10 jong volwassenen
waarin het uitgangspunt is zo veel mogelijk
zelfstandigheid. Zij gaan wonen in
zelfstandige appartementen met
gemeenschappelijke ruimtes met
begeleiding

€76.684,30

Men vraagt €20.000

Toekennen
€15.000

‘Zorgvakanties voor ouderen dementie
2020’
Men wil 86 ouderen met dementie een
vakantieweek geven waardoor zij weer
kunnen opladen en met nieuwe energie hun
leven hervatten. Er worden 3 weken
georganiseerd voor totaal 86 gasten
Het bieden dan wel doen bieden van
‘Vrouwenopvang Emmen Buiten & Binnen
maatschappelijke opvang en maatschappelijke kindvriendelijk ingericht’
ondersteuning aan cliënten
In de vrouwen opvang worden vrouwen en
kinderen opgevangen die thuis niet meer
veilig zijn. De locatie is niet voldoende
ingericht op kinderen en men wil een
beleef/speelkamer en herinrichting van de
tuin zodat kinderen kunne spelen en de
interactie met de moeders op deze manier
verbeteren om de band te verbeteren en te
versterken

€104.541

Men vraagt €6.000

Toekennen
€6.000

€72.000

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

Het bijdragen aan de verbeteringen en het
herstel van het gezinsproces en de onderlinge
balans van gezinsleden binnen gezinnen die te
maken hebben met een ernstig of langdurig
ziek kind ten gevolgde van een ongeval,
chronische of levensbedreigende ziekte
De bevordering van het materieel en
geestelijk welzijn van doven en organisaties
van en voor doven in Amsterdam en
omstreken en het stimuleren van de doven
cultuur

’gezinsweken 2020’
Men wil weer 35 gezinnen uitnodigen voor
een gezinsweek, om de gezinnen te laten
opbloeien en weer in balans te komen.

€24.170

Genoemde kosten zijn voor één
gezinsweek hierin opgenomen
€9.050 loonkosten

Toekennen
€15.120

‘taalteam: speciaal voor anderstaligen
doven en slechthorenden’
Ondersteunen van anderstalige doven en
slechthorenden door de Nederlandse taal
en gebarentaal te leren waardoor de

€130.773

Het maatschappelijk welzijn en de lichamelijke
en geestelijke gezondheid te bevorderen van
hen die op enigerlei wijze zorg, hulp en / of
aandacht nodig hebben zulks op basis van
respect voor ieders levensbeschouwing

2018: €5.000
2019: €5.000

2019: €16.240
Genoemde bedrag is voor 3 jaar en
incl €86.680 kosten docenten

Toekennen
€10.000

36
31.03.20

37
31.03.20

38
31.03.20

39
31.03.20

40
31.03.20

2018: €10.000
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doelgroep beter kan integreren sociaal
isolement teruggedrongen of voorkomen
kan worden
11.02.20

Stichting Bartiméus Fonds
ANBI status

11.02.20

Vereniging LFB
ANBI status

12.02.20

12.02.20

Het doel van de stichting is het (financieel)
mogelijk maken en bevorderen van al datgene
wat nodig is voor mensen met een visuele
beperking in de meest ruime zin van het
woord, zowel in Nederland als daarbuiten

‘Baby- en Peuter centrum voor zeldzame
oogaandoeningen’
In dit op te richten centrum wil men
kinderen met complexe en zeldzame
oogaandoeningen op heel jonge leeftijd
onderzoeken en diagnosticeren zodat snel
met een behandeling gestart kan worden.

€325.830

Het behartigen van de belangen van mensen
met een beperking, het bevorderen van de
emancipatie en participatie van mensen met
een beperking en het ertoe bijdragen dat
mensen met een beperking een zo normaal
mogelijk leven kunnen leidden in de
maatschappij waar het gaat om werken,
wonen, vrijetijdsbesteding en onderwijs.

‘sterk door ervaring’
Een project waarbij de inzet van
ervaringsdeskundigen met een
verstandelijke beperking landelijk aandacht
krijgt, waarin men alle
ervaringsdeskundigen met elkaar wil
verbinden, inspireren en toerusten. De
ontwikkelde materialen en werkvormen
willen men overdragen op een landelijk
event. Ervaringsdeskundigen met een
verstandelijke beperking en hun coaches uit
het hele land worden uitgenodigd om van
en met elkaar nieuwe dingen te leren die ze
vervolgens kunnen meenemen en
toepassen tijdens hun werk als
ervaringsdeskundige.
‘Sociale Groepsvakanties 2020
Vluchtelingengezinnen en sociale minima
(alleengaande 40plussers)’
Men organiseert vijf vakantieweken voor
eenouder-vluchtelingengezinnen met
kinderen in de leeftijd tot 14 jaar en één
week voor 40plussers met een
minimuminkomen. De deelnemers zijn,
zeker financieel gezien, niet in staat een
vakantie te boeken. De sociale
groepsvakanties bieden mensen die in
armoede leven ontspanning en
ontwikkelingsmogelijkheden.

€147.250

‘Panorama InsideOUT Frylan’
Vervolg op het kunst project van 2018 het
maken van een kunstwerk. Dit jaar volgt de

€53.500

Stichting "G.W. Melchers Fonds" Het organiseren, coördineren en faciliteren
van groepsreizen- en vakanties voor kinderen
ANBI status
tot de leeftijd van 14 jaar uit gezinnen die
langdurig van een minimuminkomen moeten
leven

Stichting Panorama InsideOUT
Frylan – Franeker2018

Het vergroten van de maatschappelijke
acceptatie van psychiatrische ziekten bij een
breed muziek door middel van kunst

Men vraagt €10.000
2018: €27.500

Men vraagt €15.000
2019: €5.000

€62.696

Men vraagt €2.000
2018: €2.000
2019: €2.000

Men vraagt €5.000
2018: €10.000

Toekennen
€10.000

Toekennen
€10.000

Toekennen
€2.000

Toekennen
€5.000

41
31.03.20

42
31.03.20

43
31.03.20

44
31.03.20
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ANBI status
14.02.20

Stichting Wij voor Jou
ANBI status

14.02.20

Stichting Bergentheim Veur
Mekaar
ANBI status

14.02.20

Stichting Vrienden van
Heliomare
ANBI status

17.02.20

Stichting Diaconaal Centrum
Pauluskerk Rotterdam
ANBI status

17.02.20

Stichting het Raamwerk
(Honingraat)
ANBI status

expositie en documentaire over het project.
Ook gaat men workshops organiseren en
rondleidingen geven door de Panomaristen
‘Goud voor oud’
Muzikale middag voor vereenzaamde en
dementerende ouderen in zorgcentra.
Dit jaar wil de stichting 125 voorstellingen
brengen aan ouderen in de zorgcentra.

Culturele pro-life projecten realiseren en
faciliteren, zijnde culturele sociaalmaatschappelijke projecten en duurzame
initiatieven die een wezenlijke bijdrage
leveren aan geluk en welzijn van mens, dier
en planeet
Het bergroten van de leefbaarheid in de buurt ‘De Verbinding’
en de onderlinge verbinding tussen inwoners Het drukbezochte buurthuis wil uitbreiden
waarbij de zorg centraal staat
omdat er ruimte gebrek is. Er wordt 2x per
week gekookt voor ouderen en men moet
nu mensen teleurstellen. Er wordt ook
dagelijks gebruik gemaakt van de
dagbesteding en de bibliotheek. Via een
verbinding wil men 2 bestaande gebouwen
aan elkaar verbinden
Het leveren van diensten en producten op het ‘Heliolympics’
gebied van revalidatie, wonen, dagbesteding, De spelen worden georganiseerd om
arbeidsintegratie en sport, adviezen op het
aangepast sporten te promoten,
gebied van Ergoconsult en Ergothuis,
zelfverzekerdheid te vergroten, integratie te
ergotherapeutische adviezen
bevorderen en paralympisch talent te
stimuleren. Het is een week sportplezier
voor 1000 kinderen, jongeren en
volwassenen met een beperking

€186.875

vanuit het Evangelie van Jezus Christus een
grootstedelijke kerkelijke voorziening te
onderhouden waar kwetsbare groepen uit de
stedelijke samenleving (en ook daarbuiten)
hun huis vinden

Het verlenen van ondersteuning aan en zorg
voor mensen met lichamelijk en/of
verstandelijke beperkingen; de ondersteuning
en zorg dienen te bevorderen dat zij een zo
gewoon mogelijk leven kunnen leiden in de
samenleving

‘steunaanvraag projecten 2020’
Alle activiteiten steunen op 3 pijlers: helpen
waar geen helper is, Versterken
levenskracht, bouwen aan een nieuwe
toekomst. Alles draait om ondersteuning
van de kansarmen, daklozen en/of
asielzoekende mens. Hiervoor heeft de
Pauluskerk meerdere projecten zoals
nachtopvang en een stadsherberg
‘Beleeftuin de Honingraat’
Herinrichting van de tuin van het KDC voor
kinderen met een verstandelijke beperking.
De kinderen hebben veel bewegingsdrang
en de tuin is verouderd. Men wil een veilige
beleeftuin die aansluit op de behoeften en
prikkels geeft. Het moet een tuin worden
zonder gras, toegankelijk voor rolstoelen,
educatief en belevingsgericht

Men vraagt een bijdrage
Kosten per voorstelling €1.495

Toekennen
€7.475

45
31.03.20

2018: €4.389
€61.000

Men vraagt een bijdrage van €15.000

Toekennen
€10.000

€129.150

Men vraagt €7.500

Toekennen
€7.500

€776.943

Er wordt €25.000 gevraagd

Toekennen
€25.000

2019: €25.000

€125.817

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

46
31.03.20

47
31.03.20

48
31.03.20

49
31.03.20

50
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17.02.20

Stichting Zonnehuisgroep Noord
Zuidhorn
ANBI status

18.02.20

Stichting VUmc
Ziekenhuis = geen ANBI

19.02.20

Nederlandse Rett Syndroom
Vereniging
ANBI status

20.02.20

Stichting Rijnstate
Vriendenfonds
ANBI status

20.02.20

Stichting Lourdes Hoogwoud –
Opmeer
ANBI status

Het verzorgen, verplegen, behandelen,
begeleiden en bieden van huisvestging e/of
andere service- en dienstverlening aan
ouderen, langdurig zieken en andere die daar
behoefte aan hebben.

‘Zwemmen Zuidhorn’
Voor de cliënten is zwemmen belangrijk als
therapie en ontspanning. Voor het
zwemmen wordt het zwembad in de wijk
gehuurd welke kosten niet door de stichting
gedragen (kunnen) worden

€41.872

‘onderzoek naar de neurologische gevolgen
bij patiënten met coeliakie (gluten
intolerantie)’
Naast darmschade kan er ook huidschade
ontstaan met neurologische klachten als
deze patiënten eerder gediagnostiseerd
kunne worden kan eerder behandeld
worden met dieet en verdere schade
voorkomen. Dit onderzoek moet aantonen
of de immuuncellen in de hersenen
aanwezig zijn. Hersenen van overledenen
worden onderzocht en vergeleken met
controle personen. Voor het gebruiken van
de hersenen van overledenen is een
speciaal protocol bij de hersenbank opgezet
Het behartigen van de belangen van personen Fysiotherapie en Rett Syndroom’
met het Rett syndroom
Bij fysiotherapeuten is beperkte kennis van
wetenschappelijk onderbouwde interventie
van Rett syndroom. Dit onderzoek moet een
beweeginterventie ontwerpen en de kennis
implementeren binnen het werkveld

€23.009

Het verzorgen van hoger onderwijs op het
gebied van geneeskunde, research en
verpleegkunde, verrichten van
wetenschappelijk onderzoek, en verlenen van
patiëntenzorg in betrokkenheid op en
ten dienste van de samenleving; en het
daarbij bevorderen van informatievoorziening
over en bezinning op de relatie tussen hoger
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en
patiëntenzorg enerzijds en
levensbeschouwing, cultuur en samenleving
anderzijds.

De bevordering van de kwaliteit van de
patiëntenzorg door het ondersteunen van
activiteiten en projecten gericht op aan
Stichting Rijnstate verbonden doelgroepen

Het bijeenbrengen en beheren gelden en het
aanwenden van deze gelden ten behoeve van
of het ter beschikking stellen van deze gelden
aan diegene die door ziekte of andere
gezondheidsredenen of financiële
omstandigheden geen reis naar de

‘Rijnstate Dakterras IC/MC afdeling’
Op de afdeling Intensive Care en Medium
Care liggen ernstig zieke patiënten
gedurende langere tijd. Buitenruimte met
groen, lucht en groen hebben een positieve
invloed op herstel. Bij de nieuwe IC/MC wil
men een dakterras creëren om het verblijf
aangenamer te maken
‘Lourdesreizen 2019’
In 2020 wil men weer, met in ieder geval 12
pelgrims, naar Lourdes reizen

Men vraagt een bijdrage
Personeelskosten worden vanuit
project Waardigheid en Trots
gedragen, €31.632
Men vraagt €20.000
Personeelskosten worden door VU
MC gedragen

€160.000

Genoemde kosten zijn voor 4 jaar.
Personele kosten worden betaald
door Maastricht Universitair Medisch
Centrum
Men vraag een bijdrage van €40.000
voor de onderzoekskosten in het
eerste jaar

€ 181.000

€9.600

Toekennen
€5.000

Toekennen
€5.000

Toekennen
€20.000

Men vraagt €30.000

Toekennen
€15.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€1.600

2018: €1.600
2019: €1.600
Per pelgrim zijn de kosten per reis
€800 omdat de bijdrage vanuit de

31.03.20

51
31.03.20

52
31.03.20

53
31.03.20

54
31.03.20
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bedevaartsplaats Lourdes in Frankrijk kunnen
maken
21.02.20

Stichting De Tweede Mijl
ANBI status

21.02.20

Stichting Danspaleis
ANBI status

24.02.20

Stichting Saxenburgh Groep

Het verlenen van directe en indirecte hulp aan
mensen in geestelijke, praktische en sociaal
maatschappelijke nood alsmede het
voorkomen dat mensen in die nood
terechtkomen

Het ontwikkelen van creatieve concepten en
producties, alleen of in
samenwerkingsverband met derden, met als
doel het bevorderen van de participatie
en/of integratie van diverse doelgroepen
binnen de samenleving.
Het verlenen van goede zorg

ANBI status

24.02.20

Stichting Driestroom
ANBI status

25.02.20

Stichting Profila Zorg
ANBI status

Het bevorderen van welzijn en
ontplooiingskansen voor mensen met een
beperking, via het bieden van ondersteuning
in hun leven en in hun maatschappelijk
functioneren, zorg aan cliënten met een
strafrechtelijke titel (forensische zorg), Het
bevorderen van toeleiding (re-integratie) van
personen naar arbeid. Fysiotherapie,
logopedie en ergotherapie.
Het bieden van verantwoorde zorg

stichting 50% is. De andere helft
betaald de pelgrim zelf
‘Nieuwe wegen 2020’
Dak- en thuislozen, meest mannen hebben
gebrek aan voedsel, sanitaire voorzieningen,
angst voor officiële instanties en
eenzaamheid. De oorzaken liggen vaak in
verbroken relaties, werkloosheid, verslaving
en psychiatrische problemen. Vaak gaat het
om een combinatie van deze factoren. Dit
project wil de daklozen helpen een weg terug
naar de maatschappij te vinden door
persoonlijke verzorging, schoen kleren en
eten aan te bieden alsmede praktische
hulpverlening in onder meer het leren
aangaan van sociale contacten
‘Ouderen gaan dansen bij Het Danspaleis’
Ism zorglocaties organiseert men 8
danspaleizen. Door middel van muziek en
dans zet men ouderen in beweging. Dit
gebeurt zowel fysiek; letterlijk door te
dansen, als mentaal; door levenslust aan te
boren. Hierdoor wordt hun vitaliteit
gestimuleerd en hun levenslust aangeboord.
‘rolstoelbussen zorgcentra Hardenberg,
Coevorden en Ommen’
De huidige rolstoelbussen zijn aan
vervanging toe. De rolstoelbussen worden
gebruikt voor kleine en grotere uitstapjes
voor de bewoners van de zorgcentra
‘genieten van de binnentuin’
De huidige inrichting van de binnentuin
voldoet niet meer. Men wil een veilige
binnentuin, waar lopen met een stok of
rollator geen probleem meer is en waarmee
de leefbaarheid en het levensgeluk van de
doelgroep wordt vergroot.
‘een bus voor Arcadia’
Voor het woon-zorgcomplex waar
26
mensen met een verstandelijke beperking
wonen wil men een nieuwe bus aanschaffen

€95.500

Men vraagt €5.000
Genoemde kosten zijn voor kleding,
maaltijden, persoonlijke verzorging
etc

Toekennen
€5.000

€17.600

Men vraagt €8.740

Toekennen
€5.000

€247.500

Men vraagt een bijdrage van €5000 /
€10.000

Toekennen
€7.500

€79.415

Men vraagt €12.500

Toekennen
€12.500

€53.716

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

55
31.03.20

56
31.03.20

57
31.03.20

58
31.03.20

59
31.03.20
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26.02.20

26.02.20

27.02.20

28.02.20

Stichting Buurderij De Wilde
Haan

De realisatie en instandhouding van een
woon-, werk-, zorgcentrum, voor jeugd/
jongeren/ (jong) volwassenen met een
ANBI status
psychiatrische stoornis, in het bijzonder
Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.) met of
zonder verstandelijke beperking en met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Stichting Het Passion
Vanuit Christelijk diaconaal perspectief
onvoorwaardelijke hulp bieden aan mensen
ANBI status
die aan de rand van de samenleving leven en
de instellingen die deze mensen opvangen en
helpen
Protestants Christelijke Stichting vanuit haar grondslag, het bieden van
Philadelphia Zorg
begeleiding, verantwoorde en
resultaatgerichte zorg en hulp aan mensen
ANBI status
met een verstandelijke beperking en anderen
die zorg behoeven (hierna ook: "cliënten"),
ongeacht hun geloofs- of levensovertuiging,
ras, nationaliteit, geslacht of seksuele
geaardheid, met inachtneming van de
maatschappelijke functie van de stichting,
Stichting Kenniscentrum
Kinderpalliatieve Zorg
ANBI status

31.03.20

Stichting Wesp
ANBI status

15.01.20

Stichting Wens op Wielen
ANBI status

om op stap te kunnen gaan en zo de wereld
iets groter te maken
‘fitness toestellen’
Om de bewoners laagdrempelig aan hun
conditie te laten werken wil men
fitnesstoestellen aanschaffen. Tevens wordt
op die manier aan een gezondere leefstijl
gewerkt.

‘Nabij wonen’
Men wil een nieuwe woonvorm realiseren
voor de doelgroep daklozen om deze groep
te begeleiden met zelfstandig wonen. Men
wil 4 woonunits realiseren
“Ontmoetingsplek Buiksloterham”
In een nieuwe wijk in amsterdam komen 24
appartementen voor mensen met een
verstandelijke beperking. In de ruimtes op de
begane grond van de flats wil men met de
cliënten van Philadelphia vele ontmoetingen
laten plaatsvinden door diensten aan te
bieden waar buurtbewoners gebruik van
kunnen maken. Voor de inrichting is nog geld
nodig
Het bevorderen van de erkenning van de
‘Jij zorgt, en wie zorgt voor jou?’
eigenheid van palliatieve zorg voor kinderen
Met dit project wil men voorkomen dat de
en de verankering daarvan in Nederland zodat zorgprofessional slachtoffer wordt van zijn
krachtigste eigenschap: empathie. Hiervoor
de best mogelijke kwaliteit van leven
wil men een instrument in de vorm van een
en zorg voor hen en hun gezinsleden wordt
applicatie voor het verwerken van deze
verkregen.
moeilijke situaties die de palliatieve zorg
voor kinderen met zich meebrengt
Het bevorderen van het luisteren naar
De stichting begeleidt gezinnen waarin
kinderen, ouders en betrokkenen bij families
kinderen uit huis geplaatst dreigen te
worden. Men organiseert oa weekenden om
de druk van de ketel te halen. Omdat dit nu
niet kan wil men een online platform
maken waardoor de begeleiding door kan
gaan.
Het verkrijgen, beheren, exploiteren van- en
‘Overkapping buitenruimte voor het
voorlichting geven over bijzonder vervoer
wagenpark’
voor gezinnen waarvan één van de
Men verzorgt voor langdurig of ernstig zieke
gezinsleden langdurig en/of ernstig ziek is met kinderen ‘bijzonder vervoer’, bijvoorbeeld
kinderen onder de achttien (18) jaar en onder naar ziekenhuis of familie. Men heeft een
behandeling is in een ziekenhuis wegens
politieauto, motor, politierolstoel, ME-bus,

60
€16.000

Men vraagt €1.000

Toekennen
€1.000

€256.884

Men vraagt €50.000

Toekennen
€15.000

€44.100

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

€106.000

Men vraagt €25.000

Toekennen
€10.000

€13.300

Men vraagt €1.000

€12.710

Men vraagt een bijdrage

31.03.20

61
31.03.20

62
31.03.20

63
31.03.20

64
Toekennen 06.04.20
€1.000

Toekennen
€7.500

65
20.04.20

14

03.02.20

Stichting Zingevingsfestival
ANBI status

04.03.20

Radboud UMC
Ziekenhuis = geen ANBI

05.03.20

Stichting Nationaal
Ouderenfonds
ANBI status

05.03.20

Stichting SAMEN010
Odenshuis Rotterdam
ANBI status

06.03.20

Stichting Pancreas Onderzoek
ANBI status

fysieke gevolgen door ziekte, met als doel het
bieden van ontspanning voor het gehele
gezin.
Het jaarlijks organiseren van een festival met
de naam “Kom op verhaal” met en voor
kwetsbare mensen en hun omgeving, welk
festival een bijdrage levert aan herstel en
zingeving

Het in stand houden van de Katholieke
Universiteit Nijmegen en het daaraan
verbonden Academisch Ziekenhuis Nijmegen
Sint Radboud. Patiëntenzorg,
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek

Het verlenen van hulp aan ouderen direct dan
wel indirect binnen de hiervoor door het
bestuur vastgestelde kaders, het stimuleren
van de bewustwording onder een breed
publiek ten aanzien van de noden van
ouderen
Zich vanuit de opdracht van het Evangelie van
Jezus Christus in te zetten voor
hulpverlening door of namens christelijke
gemeenten, -kerken en groepen in
Rotterdam en omgeving ten behoeve van
mensen die op hulp zijn aangewezen bij het
zelfstandig en volwaardig functioneren in de
maatschappij en zo te bouwen aan een
rechtvaardige samenleving.

Het bevorderen en verrichten van
wetenschappelijk onderzoek op het gebied
van pancreatitis

brandweerauto en limousine die nu
buitenstaan wat niet ten goede komt aan de
staat van de auto’s
‘kom op verhaal 2020’
Festival georganiseerd voor patiënten uit de
psychiatrie en verslavingszorg. Men
organiseert creatieve kijk-, doe- en
luisteractiviteiten op het gebied van onder
andere theater, kunst en muziek. Daarnaast
is er gelegenheid voor inspanning,
ontspanning, reflectie en bezinning in de
vorm van workshops.
‘Genetische tumorkarakterisering van
speekselklierkanker in een obductiestudie’
Het doel van dit project is om de genetische
doorontwikkeling en tumorverwantschap te
onderzoeken bij uitgezaaid adenoïd cysteus
carcinoom. Een patiënt, inmiddels
overleden, heeft weefsel afgestaan om deze
studie te kunnen doen hetgeen belangrijke
informatie kan opleveren voor de
toekomstige behandelingen
‘activiteiten voor ouderen 2020’
Ook dit jaar wil men weer uitjes voor
ouderen organiseren zoals stranduitjes,
culturele uitjes en natuuruitjes. De uitjes
stimuleren de ouderen en gaan
vereenzaming tegen
‘inrichting inloophuis’
een inloop-, informatie- en
ontmoetingscentrum voor mensen met
geheugenklachten of (beginnende)
dementie, hun mantelzorgers, familie en
vrienden. Men biedt bezoekers in een
huiselijke sfeer een gezellige en zinvolle dag
aan. Dat kan voor de een knutselen zijn,
voor de ander koken of een spelletje.
Tussen de middag lunchen de bezoekers
gezamenlijk. Het centrum is verhuist naar
een grotere locatie die nog (deels) ingericht
moet worden
‘Lange termijn follow up van de TENSION
studie’
onderzoek naar de lange termijn resultaten
van patiënten met een doorgemaakte

€77.825

Men vraagt €5.000
2018: €5.000
2019: €5.000

1e scenario
€171.100
2e scenario
€109.800
3e scenario
€54.900

€274.520

Personeelskosten, opslag, etc worden Toekennen
door Radboud UMC zelf bekostigd.
€10.000
Er zijn 3 scenario’s uitgewerkt men
vraagt een bijdrage voor één van de 3

Men vraagt een bijdrage
2019: €10.000
2018: €10.000

€4.950

€5281,22

Toekennen
€5.000

Toekennen
€10.000

Men vraagt het totale bedrag

Toekennen
€4.950

Men vraagt het totale bedrag aan.
Betreft:
Laboratoriumkosten: €1.131,29

Toekennen
€1.131,29

66
20.04.20

67
20.04.20

68
20.04.20

69
20.04.20

70
20.04.20

15

06.03.20

Stichting AMC Foundation
ANBI status

06.03.20

Stichting Hospice Utrecht
ANBI Status

06.03.20

Stichting Weekje weg
ANBI status

08.03.20

Stichting KDC AandachtsLab
ANBI status

09.03.20

Stichting Koningin Wilhelmina
Fonds voor de Nederlandse
kankerbestrijding (KWF)

ernstige acute pancreatitis (=
Reiskostenvergoeding patiënten:
alvleesklierontsteking) ism Amsterdam
€4.150
UMC. Door het doen van dit onderzoek
krijgt men een beter beeld naar de optimale
behandeling van acute geïnfecteerde
necrotiserende pancreatitis
Het weren van gelden ter ondersteuning van
‘Verbeteren van de kwaliteit van leven bij
€13.200
Men vraagt het hele bedrag aan
activiteiten, programma’s en projecten die
kinderen en volwassenen met aangeboren
vanwege het AMC worden geïnitieerd en/of
vaatafwijkingen (vasculaire malformaties)’
ondernomen op het terrein van ( bevordering) Het ontwikkelen en testen van een
van gezondheidszorg, wetenschappelijk
meetinstrument dat (uiteindelijk)
onderwijs en patiëntenzorg
wereldwijd kan worden gebruikt bij elk
onderzoek naar het effect van een
behandeling bij vasculaire malformaties
Het mogelijk te maken dat terminale
‘uitbreiding Stadshospice Utrecht’
€257.400 Men vraagt €23.500
patiënten in een aangepaste omgeving hun
Om het aanbod in Utrecht te vergroten wil
laatste dagen door kunnen brengen en daar
men uitbreiden met 2 gastenkamers, een
kunnen sterven
luxe badkamer, een woonkamer en gebruik
van de tuin.
Het organiseren van vakanties voor gezinnen ‘sociale vakanties 2020’
€328.164,66 Men vraagt een bijdrage van €10.000
en personen die zelf niet in staat zijn een
In juli/augustus wil men voor 312
vakantie te bekostigen en het verwerven van economisch kansarme (eenouder) gezinnen
2019: €10.000
middelen daarvoor
met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar
en vluchtelingengezinnen sociale vakanties
organiseren.
Exploiteren van een kinderdagcentrum voor
‘realiseren van een therapeutisch zwembad
€610.987 Men vraagt een bijdrage
(zeer) ernstig meervoudig beperkte
voor ernstig meervoudig beperkte kinderen
kinderen
van KDC AandachtsLab’
Voor EMB kinderen is bewegen door de
ernst van hun beperkingen niet
vanzelfsprekend. Niet alleen omdat het
medisch noodzakelijk is (door inactiviteit
verhoogt de kans op onder andere
overgewicht en versterkt de (bijkomende)
symptomen van de handicap, zoals
verminderde spierkracht, conditie,
botdichtheid en bewegingsvaardigheden),
maar ook als middel bij het maken van
contact. Een therapeutisch zwembad is
uitermate geschikt voor deze kinderen
omdat warme water ontspant waardoor
ontspanning optreedt
De bestrijding van kanker
‘Erfelijke oorzaak van kanker opsporen via
€109.500 Genoemde bedrag is totaal bedrag
DNA handtekeningen van tumoren’
voor 4 jaar. Eerste jaar €25.500

Toekennen
€5.000

Toekennen
€15.000

Toekennen
€10.000

Toekennen
€ 30.000

Toekennen
€10.000

71
20.04.20

72
20.04.20

73
20.04.20

74
20.04.20

75
20.04.20

16

ANBI status

10.03.20

Stichting Dierenweide
Oostergast
ANBI status

11.03.20

Vereniging De Zaansche Molen
ANBI status

11.03.20

Stichting Graancirkel Oploo
ANBI status

13.03.20

Stichting Pelgrimage
(nabestaanden van) Slachtoffers
Geweldsmisdrijven
ANBI status

13.03.20

Stichting Dominicanenklooster
Huissen

Het stichten en in stand houden van een
‘dierenweide’ te Zuidhorn, primair ten
behoeve van zorg- instellingen in Zuidhorn en
secundair ten behoeve van de bewoners van
Zuidhorn

Het beheer en behoud van maalvaardige
molens in de Zaanstreek. Het vergroten van
de kennis over en de liefde voor de Zaanse
molens en hun geschiedenis

Het oprichten en onderhouden van een
openluchttheater en het bevorderen en doen
uitvoeren van voorstellingen geënsceneerd in
de openlucht. Educatieve en recreatieve
ontwikkeling door het betrekken van publiek
bij de activiteiten
Het (doen) organiseren van zingevende
pelgrimages voor slachtoffers van ernstige
geweldsmisdrijven en nabestaanden
daarvan
Vanuit Dominicaanse traditie in een gedeelte
van het Klosster der Dominicanen te Huissen
dan wel elders aan bedrijven, groepen, en

In dit project gaan de onderzoekers
tumorweefsel onderzoeken van 111
patiënten die vaker dan één keer kanker
hebben gekregen op relatief jonge leeftijd.
De verwachting is dat voor veel van deze
patiënten geldt dat er sprake is van erfelijke
aanleg voor kanker. De onderzoekers
verwachten dat ze zowel bekende als
onbekende vormen van erfelijke aanleg
voor kanker op zullen sporen.
‘uitbreiding van de bestaande vogelkooien’
€695
Men vraagt een bijdrage
De dierenweide is in sept 2011 geopend
met als doel de bewoners van Zonnehuis en
de Zijlen in contact te brengen met de
bewoners uit de wijk. Dat is gelukt en
inmiddels werken er ook een aantal mensen
met een beperking in en om de weide. Men
wil nu papegaaien kopen en hiervoor is een
uitbreiding op de bestaande kooi nodig.
‘Vergroten publiekstoegankelijkheid
€50.441
Men vraagt €20.000
Molenmuseum’
Omdat de toegang tot het molenmuseum
ongunstig lag en dus weinig publiek trok is
besloten een nieuw museum te bouwen op
de Zaanse Schans. Essentieel is dat het
museum toegankelijk wordt voor (oudere)
mensen met een beperking. Het voorstel
hiervoor is samen met de Zonnebloem
gemaakt
‘Buurt boerderij Plo – zorg via wederzijdse
€120.001,75 Men vraagt €10.000
aandacht’
Realisatie van een nieuw laagdrempelig
toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle
inwoners met specifieke aandacht voor
ouderen en voor de inwoners van Bronlaak (
mensen met een verstandelijke beperking)
‘bijdrage deelnemers’
€13.186
Men vraagt €2.100
Organiseren van een pelgrimage voor
slachtoffer Zo levert de stichting een
2017: €3.500
bijdrage aan het proces naar aanvaarding,
erkenning, heel wording, vergeving en
verzoening
‘Herstelweken voor mensen met een
€22.791
Totaal bedrag is voor 4 weken,
psychische of verslavingsproblematiek’
kosten per week: €5.698
Men vraagt een bijdrage

76
Toekennen
€695

Toekennen
€8.000

Toekennen
€10.000

Toekennen
€2.100

Toekennen
€5.698

20.04.20

77
20.04.20

78
20.04.20

79
20.04.20

80
20.04.20

17

ANBI status

16.03.20

Stichting Pluryn
ANBI status

16.03.20

Stichting JDRF Nederland
ANBI status

20.03.20

Stichting Toon Hermans Huis
Arnhem
ANBI status

20.03.20

Stichting Strass
ANBI status

individuen een mogelijkheid te bieden tot
bezinning, bezieling en beweging om nieuw
en vernieuwend in de samenleving te zijn

In 2020 wil men 4 themaweken organiseren
voor psychiatrische patiënten. De
doelstelling van deze weken is om mensen
met een psychische aandoening een stem te
geven en hen in hun kracht te zetten .
Het coördineren en bevorderen van het beleid ‘Zomervakantie Jongeren Jan Pieter Heije
van de stichtingen in huizen en dagverblijven 2020’
voor verstandelijk gehandicapten en
Jongeren woonachtig op de Jan Pieter Heije
psychiatrische cliënten
zijn niet in de gelegenheid om zomaar op
vakantie te gaan. Het doel van het
vakantieproject is dan ook om ca. 130
jongeren de mogelijkheid te bieden om
tijdens de zomervakantie op zomerkamp te
gaan
De fondsenwerving ten behoeve van de
‘Lustrum expositie ‘100 jaar Insuline’
financiering van de door Juvenile Diabetes
Eind van het jaar wil men stilstaan bij de
behandeling van type 1 diabetes die 100
Research Foundation International
jaar bestaat. Men ziet dit als een goede
geselecteerde onderzoeken in Nederland en
reden om de vaak onzichtbare aandoening
in de rest van de wereld, met als doel het
type 1 diabetes een bredere publieke
voorkomen, bestrijden, behandelen,
verzorgen en genezen van Type 1 Diabetes en bekendheid te geven. Aandacht geven aan
wat ‘100 jaar insuline’ mensen met type 1
van de complicaties van diabetes.
heeft gebracht en zou kunnen brengen. Dat
geldt voor alle mensen met type 1 en voor
jongeren in het bijzonder.
Het ondersteunen van mensen met kanker,
ex- patiënten en hun naasten bij het herstel
van de kwaliteit van hun leven

‘Mindfulness in het THHA’
Mensen die een mindfulnesstraining
hebben gevolgd geven aan meer rust te
ervaren en beter om te kunnen gaan met
hun emoties en (pieker)gedachten. Ook
ervaren ze vriendelijker te zijn geworden
voor zichzelf. Om deze reden biedt men
open lessen en een 8-wekelijkse training
mindfulness aan. Daarnaast worden er
mindful coaching sessies gegeven.
Het werken aan het optimaliseren van kansen ‘Lekker oud worden’
van mensen met een verstandelijke beperking De levensverwachting van mensen met een
om een zo zelfstandig en volwaardig
beperking is, net als die van andere mensen
mogelijke positie in de samenleving te
gestegen. Voor deze groep is een andere
verwerven
aanpak nodig om ze voor te bereiden op zo
lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen
en zelfredzaam te zijn. Men wil een
complete cursus aanbieden aan deze
bijzondere groep mensen

2018: €5.000
2019: €5.646

81

€ 81.854

Er wordt €25.000 gevraagd

Toekennen
€10.000

€109.500

Men vraagt €15.000

Toekennen
€7.000

In het totaal bedrag zit €17.500 aan
personeelskosten

20.04.20

82
20.04.20

2019: €10.000
2018: €5.000

€7.200

Men vraagt een bijdrage
2017: €2.000

€55.042

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€3.000

Toekennen
€7.500

83
20.04.20

84
20.04.20

85
18

20.03.20

Stichting Handje Helpen
ANBI status

21.03.20

ME/CVS Stichting Nederland
ANBI status

24.03.20

Stichting Eetsj Outdoor
ANBI status

25.03.20

Stichting Fonds Slachtofferhulp
ANBI status

Bieden van praktische hulp aan kinderen en
volwassenen met een handicap, chronische
ziekte of die vanwege hun gedrag om extra
zorg en aandacht vragen en hun
mantelzorgers ter bevordering van een betere
regie over hun leven en participatie in de
samenleving

Belangenbehartiging, geven van voorlichting
en aanbieden van lotgenotencontact

Het aanbieden van outdoor activiteiten aan
mensen met een beperking met inzet van
medewerkers

Het werven en besteden van fondsen ten
behoeve van
slachtofferhulpverlening preventie van
slachtofferschap en het
anderzins verbeteren van de positie van
slachtoffers. Het bevorderen
van samenwerking tussen organisaties die
actief zijn op het terrein
van slachtofferhulpverlening, preventie van
slachtofferschap en het
anderszins verbeteren van de positie van
slachtoffers. Verstrekken
van voorlichting over
slachtofferhulpverlening, preventie- de positie

‘de studentenbrigade’
Omdat een groot deel van de hulpvragers
jonger dan 30 jaar, en een groot deel zelfs
jonger dan 18 jaar wil men jonge (student)
vrijwilligers aan zich binden en
ondersteuning bieden in de thuissituatie.
De koppeling tussen vrijwilliger en
hulpvrager is één op één om zo samen
dingen te ondernemen waardoor de
hulpvrager sterker/zelfstandiger wordt
‘M.E. & me’
Men wil een platform dat de talenten van
de jongeren met ME/CVS onder de
aandacht brengt van maatschappelijke
organisaties die vaak zitten springen om
hulp. De jongere maakt zich nuttig met
dankbaar werk, doet ervaring op en kan zo
doorstromen naar een vorm van betaalde
opdrachten
‘Aanschaf Hexhog, terreinwagen voor
mensen met een beperking’
Men organiseert veel
buitensportactiviteiten in het klim-en
avonturenbos en buitensport
weken/weekenden voor mensen met een
beperking. Een terreinwagen is onmisbaar
voor mensen met een ernstige fysieke
beperking om zich te bewegen op een
terrein wat anders niet toegankelijk voor ze
is.

€152.519

Er wordt een bijdrage gevraagd

Toekennen
€7.500

€171.000

Men vraagt €15.000

Toekennen
€10.000

€30.000

Men vraagt een bijdrage van €5.000

Toekennen
€5.000

‘TrafVicKids’
Een onderzoek naar de psychische klachten
bij kinderen die een dierbare hebben
verloren door een verkeersongeval en het
werken aan een rouwbehandeling die deze
klachten doet verminderen. Dat laatste in
nauwe samenwerking met de kinderen

€345.600

Genoemde bedrag is voor 4 jaar
Waarvan €280.050 personeelskosten
zijn (€40.000 is al gedekt)
€25.550 betreft online- , educatief
boekje en overige kosten

Toekennen
€10.000

2019: €15.000

20.04.20

86
20.04.20

87
20.04.20

88
20.04.20

19

25.03.20

30.03.20

Vereniging Streekbelang Fort en
Omstreken
ANBI status
Stichting WINGS GOIRLE
ANBI status

31.03.20

Nederlandse Maag Lever Darm
Stichting
ANBI status

31.03.20

Hersenstichting Nederland
ANBI status

31.03.20

31.03.20

en het bijbehorende werkveld
Het bevorderen, verheffen en het verdedigen ‘aanschaf Duofiets’
van de belangen van de bewoners van Fort en De verenging wil een duofiets om met de
naaste omgeving
ouderen te kunnen fietsen en ze zo meer te
betrekken bij de samenleving.
Ondersteuning en begeleiding van
‘Wooninitiatief Wings’
gehandicapten
Wings is een wooninitiatief voor jongeren
Mensen met een lichamelijke en/of
met een beperking gaan wonen. Er worden
verstandelijke beperking te voorzien in de
18 appartementen gerealiseerd en voor de
woonbehoefte, de begeleiding en
inrichting van de gemeenschappelijke
ondersteuning
ruimten vraagt men een bijdrage
De stichting heeft ten doel het voorkomen en ‘He;lp, waar kan ik naar de w.c.’
bestrijden van de oorzaken en de
Een op vier buikpatiënten geeft aan
gevolgen van ziekten op het gebied van
regelmatig thuis te blijven uit angst om geen
aandoeningen in het spijsverteringskanaal,
toilet te vinden. Het projectteam ism met de
zoals slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas, Toiletalliantie (13 maatschappelijke
galwegen en alvleesklier
organisaties die zich inzetten voor meer
openbare en opengestelde toiletten in
Nederland ) wil in kaart brengen per
gemeente, in vooraf afgesproken gebieden,
waar in Nederland openbare en
opengestelde toiletten zijn en waar een
gebrek is aan toiletten.
De stichting stelt zich ten doel de preventieve ‘Cognitief herstel na beroerte door
en curatieve bestrijding van
behandeling met een medicijn’
hersenaandoeningen.
Onderzoek of het medicijn roflumilast ook
het denkvermogen verbetert van patiënten
die een beroerte hebben gehad en die, na
een jaar daarna, cognitief niet verder
herstellen. Wanneer het medicijn effectief
blijkt voor mensen met een beroerte, kan
het mogelijk ook ingezet worden voor het
verbeteren van denkfuncties van mensen
met andere hersenaandoeningen
waaronder een voorstadium van Alzheimer

Stichting Helen Dowling Instituut Het verlenen van psychologische zorg aan
mensen met kanker en hun naasten, het
ANBI status
verrichten van wetenschappelijk onderzoek
naar de psychologische zorg aan mensen
met kanker en het geven van bij- en
nascholing aan professionals in de oncologie.
Stichting Wesp
Het bevorderen van het luisteren naar
kinderen, ouders en betrokkenen bij families
ANBI status

‘Meer ruimte voor verwerking van kanker’
Vanwege de groeiende vraag naar
psychologische hulp bij kanker is uitbreiding
van het aantal therapie kamers nodig. Men
wil 2 therapiekamers en 1 groepstherapie
kamer erbij.
De stichting begeleidt gezinnen waarin
kinderen uit huis geplaatst dreigen te
worden. Men organiseert oa weekenden om

€ 7984,25

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

€189.300

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

€11.979,50

Men vraagt €2.000

Toekennen
€2.000

Genoemde bedrag is voor 4 jaar. Incl
personeelskosten van €239.102

Toekennen
€15.000

€400.000

89
20.04.20
90
20.04.20

91
20.04.20

92
20.04.20

Men vraagt €50.000

€37.056

Men vraagt een bijdrage €19.100
2018: €14.252

€13.300

Men vraagt €1.000

Toekennen
€15.000

93
20.04.20

94
Toekennen 06.04.20
€1.000
20

Aanvraag ivm corona
07.04.20

Stichting Vrienden van het UMC
Utrecht
ANBI status
Aanvraag ivm corona

10.04.20

Stichting van het kind
ANBI status
Aanvraag ivm coriona

24.04.20

Stichting Muziekids
ANBI status
Aanvraag ivm corona

de druk van de ketel te halen. Omdat dit nu
niet kan wil men een online platform
maken waardoor de begeleiding door kan
gaan.
Het (financieel) ondersteunen van zorg
‘COVID19 Onderzoek’
innoverende projecten en activiteiten,
Onderzoek naar een behandeling voor
patiënten services, projecten ten behoeve van patiënten met corona. Men wil het
onderwijs, opleiding en onderzoek,
onderzoek snel opstarten, aangezien
de behandeling en verpleging van zieke
specifieke cellen niet blijven leven als je ze
kinderen en jeugdigen door het Wilhelmina
invriest. Een ander deel kan later
Kinderziekenhuis, het werven van
onderzocht op het ingevroren materiaal. De
sponsorgelden, het organiseren van symposia voorspelling over het beloop van de ziekte
en
wil men echter zo snel mogelijk weten en
conferenties, het participeren in projecten
doorzetten in de zorg. Deze informatie is nu
waarvan de netto-opbrengsten ten goede
cruciaal in de behandeling van patiënten
komen aan de wetenschappelijke projecten in met corona.
het UMC Utrecht
Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten in
de jeugdzorg en het bijeenbrengen van
diensten, gelden en goederen ten behoeve
van kinderen in de jeugdzorg

Het aangenamer maken van het verblijf van
kinderen in ziekenhuizen door middel van
muziekbeleving

‘een papieren knuffel voor jou’
Met dit project willen wij kinderen binnen
jeugdzorg een envelop sturen met inhoud (
thuis- pathebon, cadeaubon en een
wenskaart om iemand te sturen die ze
missen) om ze een hart onder de riem te
steken. Wanneer je vaste ritme bij je
jeugdzorglocatie wegvalt door het
coronavirus, is dat voor veel kinderen lastig.
De kinderen volgen momenteel
thuisonderwijs bij hun leefgroep of
gezinshuis. Dit vergt veel discipline van de
kinderen.
‘Muziekids online studio’
Muziekids Online Studio speelt in op de
behoefte van ziekenhuizen/zorginstellingen
om in deze bijzondere periode hun
patiëntjes afleiding, ontspanning en plezier
te bieden middels online muziekbeleving. Er
kan direct gestart worden door het
Muziekids Online Studio team vanwege de
ruime bibliotheek aan muziekvideo’s, liedjes
en instructiefilmpjes voor het bespelen van
muziekinstrumenten.
Snelle beschikbaarheid van de Muziekids
Troubadour Trolley met
muziekinstrumenten voor de interactieve,

€120.000

€5.000

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

Genoemde bedrag is geen totaal
bedrag maar een bedrag waarmee
166 geholpen kunnen worden. Hoe
meer geld, hoe meer kinderen een
papieren knuffel kunnen krijgen

Toekennen
€5.000

95
14.04.20

96
20.04.20

Men vraagt €15.000 voor 500
kinderen

2019: €13.785
€229.070

Totaal bedrag is voor 10 ziekenhuizen Toekennen
€10.000
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01.05.20
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online muziek (meespeel) sessies met de
patiëntjes. Zelfs ook voor de patiëntjes/
kinderen die zich thuis bevinden en/of thuis
verpleegd worden. Muziekinstrumenten
worden uitgeleend en na afloop door
verpleging opgehaald en ingeleverd bij
muziekids die de instrumenten
desinfecteren.
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