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

Het ondersteunen van mensen met en
beperking

ANBI status
Aanvraag ivm met Coronavirus

06.01.20

Stichting Move Forward
ANBI status

BIJLAGE 6

Lijst toekenningen 2020

Het ondersteunen en stimuleren van de
persoonlijke- en talentontwikkeling van
deelnemers aan projecten waar beweging
wordt ingezet en gestimuleerd ten behoeve
van jongeren die opgroeien in lastige of

Project

Bedrag

Opmerkingen

Om adequaat en veilig de doelgroep:
€832.000 Men vraagt €10.000
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
Genoemde bedrag is wat er op dit
voedselbanken tekorten. Men wil de
moment ( in een week) uitgegeven is.
voedselbanken steunen door gevulde
Men vraagt een bijdrage.
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
Men vraagt €10.000
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 Er wordt een bijdrage gevraagd
Creatieve en sportieve activiteiten voor
3250 kwetsbare kinderen en jongeren ut
Personeelskosten: €54.800
asielzoekerscentra en aandachtswijken.

Advies:
Besluit
Toekennen Bestuur
Afwijzen
Toekennen 30.03.20
€10.000

1
Toekennen 30.03.20
€10.000

Toekennen
€10.000

Toekennen
€5.000

2
30.03.20

3
30.03.20

1

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
ANBI status

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
verbetering van de kwaliteit van leven van
voor Kees’ met daaraan gekoppeld een
mensen met een handicap
community platform waar mensen met
alsmede het zich inzetten ter voorkoming dat autisme, hun ouders, mantelzorgers en
mensen met een beperking
ander betrokkenen zoals het Nederlandse
tussen wal en schip vallen.
publiek elkaar kunnen vinden om zo de zorg
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
bevechten
avontuur voor jongvolwassenen
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’
vernieuwing en verbetering van zorg,
Het project betreft de ontwikkeling van een
voorlichting en educatie ten bate van het
gepersonaliseerde prognose voor kinderen
Emma Kinderziekenhuis (divisie van het
met traumatisch hersenletsel. De bestaande
Amsterdam UMC, locatie AMC) (hierna
prognostische modellen zijn niet geschikt

€395.258

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

4
30.03.20

Febr 2019: €14.905
Nov 2019: €15.000
Dec 2019: €10.000
Voor 2020 1x toekennen?

€282.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

5
30.03.20

In het totaal bedrag is €208.000
opgenomen voor salarissen. Overige
kosten betreffen operationele
kosten, marketing en opleiding
2018 €5.000

€66.000

Men vraagt €6.000

Toekennen
€6.000

6
30.03.20

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
€20.000

7
30.03.20

2

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

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

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.

‘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.
Hier worden allerlei festiviteiten
georganiseerd voor zieke kinderen en hun
familie

€1.640.000

8
30.03.20

9
30.03.20

2019: €9.970
2019: 11.702

€12.000

Elke dag kost €500

Toekennen
€2.000

10
30.03.20

Men vraagt €2.000

€36.050

Men heeft een tekort van €600.000
en vraagt een bijdrage

Toekennen
€15.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

11
30.03.20

12
30.03.20

13
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

Het als onafhankelijk deskundige organisatie
leveren van een bijdrage aan de bestrijding en
beperking van de gevolgen van schendingen
van mensenrechten en andere inhumane
behandeling van vluchtelingen, in het
bijzonder door opzetten en uitvoeren van
medisch en psychologisch forensische
diagnostiek, educatie, voorlichting en
onderzoek
Het helpen en ondersteunen van kinderen,
zieken en gehandicapten met zowel materiele
als immateriële hulp, zowel in binnenland als
buitenland

‘Forensisch medisch onderzoek bij
vermoedelijke slachtoffers van marteling en
ander ernstig geweld’
Een IMMO onderzoek draagt bij aan een
zorgvuldige asielprocedure voor
vermoedelijke slachtoffers van de ernstigste
mensenrechtenschendingen die er bestaan.
Betekent in veel gevallen de start van
herstel en rehabilitatie.
‘opstart interactieve theatervoorstellingen
in het WA kinderziekenhuis LUMC Leiden’
Ook in dit ziekenhuis wil men interactieve
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

€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

Het bevorderen van zelfredzaamheid van
migrantenvrouwen in de Nederlandse
samenleving, in het bijzonder van hen die de

‘activiteitenplan 2020’
Men wil taaltrajecten gaan uitvoeren voor
vrouwen zonder verblijfsvergunning,

14
30.03.20

Toekennen en jaarlijks opnieuw
aanvragen

€5.068

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

Toekennen
€5.068

15
30.03.20

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

Stichting Amsterdams
Buurvrouwen Contact

30.03.20

Toekennen voor 1 jaar en jaarlijks
aanvragen

23.01.20

23.01.20

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

€73.230

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€11.237

Toekennen
€ 1.106,79

Toekennen
€7.500

16
30.11.19

30.03.20

17
30.03.20

4

24.01.20

ANBI status

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

Stichting NL Cares

Het bevorderen van de maatschappelijke
betrokkenheid van individuen en bedrijven en
het verrichten van vrijwilligerswerk door hen
respectievelijk hun werknemers

ANBI status

24.01.20

Stichting Lenteloop Bilthoven

Het werven van gelden voor organisaties en
instellingen die goede doelen beogen

ANBI status

27.01.20

Stichting Single SuperMom
ANBI status

28.01.20

Stichting Fit-Art
ANBI status

Het bieden van ondersteuning aan moeder en
kind bij alleenstaand en/of
tienermoederschap en het bieden van advies,
informatie en expertise. Het inzetten van
politici om de positie van deze moeder te
verbeteren en (financiële) erkenning van deze
moeders en het leveren van en positieve
bijdrage rondom de meningsvorming over
deze groep
De kunstbeleving, culturele participatie en
bewegen breed toegankelijk maken voor
(kwetsbare) groepen in de maatschappij

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.
‘nacht van de vrijwilliger’
Tijdens de Nacht van de Vrijwilliger zullen
ongeveer 500 vrijwilligers in vier NL Cares
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.
De ALS Lenteloop 2020’
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
‘Superkids’
Bijeenkomsten voor kinderen van
alleenstaande moeders om te werken aan
zelfvertrouwen, positief zelfbeeld en het
versterken van eigenwaarde. Ook het
werken aan een sociaal netwerk en leren
omgaan met geld zijn onderwerpen. Het
programma loopt naast dat van de moeders
om de effecten op gezinnen die leven in
armoede te beperken
‘herstel in muziek’
Men wil met (ex) cliënten van GGZ
instellingen de persoonlijke herstelverhalen

€32.595

Men vraagt €6.000

Toekennen
€6.000

€50.000

Er wordt €5.000 gevraagd

Toekennen
€5.000

18
30.03.20

19
30.03.20

2019: €5.000

€223.934

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

20
30.03.20

2018: €10.000
2019: €10.000

€40.500

Men vraagt €8.500

Toekennen
€8.500

21
30.03.20

5

29.01.20

29.01.20

29.01.20

30.01.20

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
voor te bereiden op een toekomst in de
maatschappij. Men vraagt een bijdrage voor
de inrichting

€21.000

En dag kost €3.000

Toekennen
€9.000

22
30.03.20

Men vraagt €15.400

23
€63.525

Men vraagt €19.992

Toekennen
€15.000

€31.750

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

24
30.03.20

2018: €10.000
2019: €10.000

€124.500

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

25
30.03.20

26
6

30.01.20

Stichting woongroep de Libel

De materiele en immateriële ondersteuning
en bevordering van 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

Het verlenen van verantwoorde jeugdhulp
aan kinderen en jongeren tot 23 jaar en hulp
aan ouders/opvoeders

De zelfredzaamheid en het sociale netwerk
van hulpbehoevende en eenzame ouderen te
vergroten en studenten een maatschappelijke
functie te bieden

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
De stichting heeft ten doel het begeleiden van
verstandelijk gehandicapte jongeren onder
andere op het gebied van zorg, dagbesteding,
werk en wonen, met name in de leeftijd van
twaalf tot vijf en twintig jaar

‘inrichting van Woongroep de Libel voor 14
(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
‘comfort-, chill- en sportruimtes voor
jongeren in Woodbrokers’
De huidige isoleerruimtes moeten een
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
‘Jong+Oud=Goud - Den Haag’
Binnen dit project koppelen wij Haagse
studenten aan Haagse ouderen. Ze trekken
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.
‘vervolgstudie van bloedvergiftiging bij te
vroeg geboren kinderen’
Uit eerder onderzoek is gebleken dat het
tijdig stellen van de diagnose leidt tot een
beter herstel en minder risico op overlijden

‘MidWeekweg 2020’
In 2020 worden er meerdere midweken weg
georganiseerd voor jongeren met een
verstandelijke en/of geestelijke beperking.
Deze dagen worden verschillende
activiteiten ondernomen, met het doel om
de zelfredzaamheid en ontwikkeling van de
jongeren te stimuleren op een

€191.226,40 Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€20.000

€14.000

Men vraagt €4.000

Toekennen
€4.000

€171.250

Men vraagt €2.000

€21.000

Men vraagt het totale bedrag. De
personeelskosten worden door het
ziekenhuis zelf betaald

Toekennen
€15.000

€34.980

Men vraagt €8.500

Toekennen
€8.500

30.03.20

27
30.03.20

28
Toekennen 31.03.20
€2.000

29
31.03.20

30
31.03.20

7

spelenderwijze manier en om sociale
relaties te stimuleren.
22.01.10

St Vaarkracht
ANBI status

22.01.20

UMC Utrecht
Ziekenhuis = geen ANBI

08.10.18

Stichting Carint-Reggeland
ANBI status

03.02.20

03.02.20

Stichting Vrienden van
Zuidwester
ANBI status

04.02.20

Vereniging Hersenletsel.nl
ANBI status

Het organiseren van activiteiten op en aan het
water voor kankerpatiënten en het ten
behoeve van deze activiteiten verkrijgen van
eigen schepen en het organiseren van
schippers, schepen en bemanning
Zorg, onderzoek en onderwijs zijn de drie
pijlers van het UMC Utrecht. In ons
voortdurende streven om de gezondheid van
mensen te verbeteren, zijn zij onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Toonaangevend
wetenschappelijk onderzoek,
grensverleggende innovaties en
samenwerking met patiënten en andere
belanghebbenden vormen de basis voor
excellente zorg.
Het bieden van verantwoorde huisvesting,
zorg en behandeling aan ouderen, langdurig
zieken en gehandicapten op het gebied van
ouderenzorg, verpleeghuiszorg of reactivering

‘Vaartocht op Tall Ship Eendracht’
Voor (ex-) Kankerpatiënten, mantelzorgers,
begeleiding VaarKracht, organiseert de
stichting dagtochten op het water. Voor
mensen met kanker een onvergetelijke dag
en ‘Even een moment geen kankerpatiënt’
zijn
‘onderzoek naar aangedane
hersenontwikkeling bij
kinderen die een groeiachterstand tijdens
de zwangerschap hebben opgelopen’
Op langere termijn ontwikkelen deze
kinderen problemen in de geestelijke
gezondheid en kansen op een beroerte,.
Men vraagt een bijdrage voor betrouwbare
apparatuur voor bloeddrukmetingen

‘thuis bij Titus Brandsmahof’
Het inrichten van een belevingsgerichte
omgeving met aangepaste inrichting,
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
hersenletsel. Tijdens deze week wordt
overnacht in revalidatiecentra. Men streeft
ernaar om elk revalidatiecentrum waar men

€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
31.03.20

2018: € 8.234,70
32
€15.413

Men vraagt het totale bedrag

Toekennen
€15.413

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

€41.914,49

Toekennen
€2.000

31.03.20

33
22.11.18

31.03.20

34
31.03.20

35
31.03.20
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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)

slaapt een nieuwe Alinker revalidatie
loopfiets te schenken
‘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

€24.170

Genoemde kosten zijn voor één
gezinsweek hierin opgenomen
€9.050 loonkosten

Toekennen
€15.120

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

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

36
31.03.20

37
31.03.20

2018: €5.000
2019: €5.000

38
31.03.20

39
31.03.20

2019: €16.240
‘taalteam: speciaal voor anderstaligen
doven en slechthorenden’
Ondersteunen van anderstalige doven en
slechthorenden door de Nederlandse taal
en gebarentaal te leren waardoor de
doelgroep beter kan integreren sociaal
isolement teruggedrongen of voorkomen
kan worden

€130.773

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

Toekennen
€10.000

40
31.03.20

2018: €10.000

41
9

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
expositie en documentaire over het project.
Ook gaat men workshops organiseren en
rondleidingen geven door de Panomaristen

€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
ANBI status

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

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

31.03.20

2018: €27.500

Men vraagt €15.000

Toekennen
€10.000

42
31.03.20

2019: €5.000

€62.696

Men vraagt €2.000

Toekennen
€2.000

43
31.03.20

2018: €2.000
2019: €2.000

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

44
31.03.20

2018: €10.000

45
10

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

17.02.20

Stichting Zonnehuisgroep Noord
Zuidhorn

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
en de onderlinge verbinding tussen inwoners
waarbij de zorg centraal staat

‘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.

‘De Verbinding’
Het drukbezochte buurthuis wil uitbreiden
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
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

Het verzorgen, verplegen, behandelen,
begeleiden en bieden van huisvestging e/of
andere service- en dienstverlening aan

‘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
‘Zwemmen Zuidhorn’
Voor de cliënten is zwemmen belangrijk als
therapie en ontspanning. Voor het

€186.875

Men vraagt een bijdrage
Kosten per voorstelling €1.495

Toekennen
€7.475

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

46
31.03.20

47
31.03.20

48
31.03.20

2019: €25.000

€125.817

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

€41.872

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

49
31.03.20

50
31.03.20
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18.02.20

ANBI status

ouderen, langdurig zieken en andere die daar
behoefte aan hebben.

Stichting VUmc

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.

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

zwemmen wordt het zwembad in de wijk
gehuurd welke kosten niet door de stichting
gedragen (kunnen) worden

‘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

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
bedevaartsplaats Lourdes in Frankrijk kunnen
maken

‘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

Personeelskosten worden vanuit
project Waardigheid en Trots
gedragen, €31.632
€23.009

Men vraagt €20.000

Toekennen
€5.000

51
31.03.20

Personeelskosten worden door VU
MC gedragen

€160.000

Genoemde kosten zijn voor 4 jaar.

Toekennen
€20.000

52
31.03.20

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

Men vraagt €30.000

Toekennen
€15.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€1.600

53
31.03.20

54
31.03.20

2018: €1.600
2019: €1.600
Per pelgrim zijn de kosten per reis
€800 omdat de bijdrage vanuit de
stichting 50% is. De andere helft
betaald de pelgrim zelf
55
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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

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

ANBI status

26.02.20

Stichting Buurderij De Wilde
Haan

De realisatie en instandhouding van een
woon-, werk-, zorgcentrum, voor jeugd/

‘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
om op stap te kunnen gaan en zo de wereld
iets groter te maken
‘fitness toestellen’

€95.500

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

31.03.20

Genoemde kosten zijn voor kleding,
maaltijden, persoonlijke verzorging
etc

€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

€16.000

Men vraagt €1.000

Toekennen
€1.000

56
31.03.20

57
31.03.20

58
31.03.20

59
31.03.20

60
31.03.20
13

ANBI status

26.02.20

Stichting Het Passion
ANBI status

27.02.20

Protestants Christelijke Stichting
Philadelphia Zorg
ANBI status

28.02.20

Stichting Kenniscentrum
Kinderpalliatieve Zorg
ANBI status

15.01.20

Stichting Wens op Wielen
ANBI status

03.02.20

Stichting Zingevingsfestival
ANBI status

jongeren/ (jong) volwassenen met een
psychiatrische stoornis, in het bijzonder
Autisme Spectrum Stoornis (A.S.S.) met of
zonder verstandelijke beperking en met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
Vanuit Christelijk diaconaal perspectief
onvoorwaardelijke hulp bieden aan mensen
die aan de rand van de samenleving leven en
de instellingen die deze mensen opvangen en
helpen
vanuit haar grondslag, het bieden van
begeleiding, verantwoorde en
resultaatgerichte zorg en hulp aan mensen
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,

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
de best mogelijke kwaliteit van leven
krachtigste eigenschap: empathie. Hiervoor
en zorg voor hen en hun gezinsleden wordt
wil men een instrument in de vorm van een
verkregen.
applicatie voor het verwerken van deze
moeilijke situaties die de palliatieve zorg
voor kinderen met zich meebrengt
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,
fysieke gevolgen door ziekte, met als doel het brandweerauto en limousine die nu
bieden van ontspanning voor het gehele
buitenstaan wat niet ten goede komt aan de
gezin.
staat van de auto’s
Het jaarlijks organiseren van een festival met ‘kom op verhaal 2020’
de naam “Kom op verhaal” met en voor
Festival georganiseerd voor patiënten uit de
kwetsbare mensen en hun omgeving, welk
psychiatrie en verslavingszorg. Men
festival een bijdrage levert aan herstel en
organiseert creatieve kijk-, doe- en
zingeving
luisteractiviteiten op het gebied van onder
andere theater, kunst en muziek. Daarnaast
is er gelegenheid voor inspanning,

€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

€12.710

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€7.500

€77.825

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000
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31.03.20
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31.03.20

64
20.04.20
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20.04.20

2018: €5.000
2019: €5.000

14

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

06.03.20

Stichting AMC Foundation
ANBI status

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

Het weren van gelden ter ondersteuning van
activiteiten, programma’s en projecten die
vanwege het AMC worden geïnitieerd en/of
ondernomen op het terrein van ( bevordering)

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
ernstige acute pancreatitis (=
alvleesklierontsteking) ism Amsterdam
UMC. Door het doen van dit onderzoek
krijgt men een beter beeld naar de optimale
behandeling van acute geïnfecteerde
necrotiserende pancreatitis
‘Verbeteren van de kwaliteit van leven bij
kinderen en volwassenen met aangeboren
vaatafwijkingen (vasculaire malformaties)’

67
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

Toekennen
€10.000

20.04.20

68
20.04.20

2019: €10.000
2018: €10.000

€4.950

Men vraagt het totale bedrag

Toekennen
€4.950

€5281,22

Men vraagt het totale bedrag aan.
Betreft:
Laboratoriumkosten: €1.131,29
Reiskostenvergoeding patiënten:
€4.150

Toekennen
€1.131,29

€13.200

Men vraagt het hele bedrag aan

Toekennen
€5.000

69
20.04.20

70
20.04.20

71
20.04.20

15

van gezondheidszorg, wetenschappelijk
onderwijs en patiëntenzorg

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)
ANBI status

Het mogelijk te maken dat terminale
patiënten in een aangepaste omgeving hun
laatste dagen door kunnen brengen en daar
kunnen sterven
Het organiseren van vakanties voor gezinnen
en personen die zelf niet in staat zijn een
vakantie te bekostigen en het verwerven van
middelen daarvoor

Exploiteren van een kinderdagcentrum voor
(zeer) ernstig meervoudig beperkte
kinderen

De bestrijding van kanker

Het ontwikkelen en testen van een
meetinstrument dat (uiteindelijk)
wereldwijd kan worden gebruikt bij elk
onderzoek naar het effect van een
behandeling bij vasculaire malformaties
‘uitbreiding Stadshospice Utrecht’
€257.400 Men vraagt €23.500
Om het aanbod in Utrecht te vergroten wil
men uitbreiden met 2 gastenkamers, een
luxe badkamer, een woonkamer en gebruik
van de tuin.
‘sociale vakanties 2020’
€328.164,66 Men vraagt een bijdrage van €10.000
In juli/augustus wil men voor 312
economisch kansarme (eenouder) gezinnen
2019: €10.000
met kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar
en vluchtelingengezinnen sociale vakanties
organiseren.
‘realiseren van een therapeutisch zwembad
€610.987 Men vraagt een bijdrage
voor ernstig meervoudig beperkte 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
‘Erfelijke oorzaak van kanker opsporen via
€109.500 Genoemde bedrag is totaal bedrag
DNA handtekeningen van tumoren’
voor 4 jaar. Eerste jaar €25.500
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.

72
Toekennen
€15.000

Toekennen
€10.000

Toekennen
€ 30.000

Toekennen
€10.000

20.04.20

73
20.04.20

74
20.04.20

75
20.04.20

76
16

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
ANBI status

16.03.20

Stichting Pluryn
ANBI status

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

‘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.
Het beheer en behoud van maalvaardige
‘Vergroten publiekstoegankelijkheid
€50.441
Men vraagt €20.000
molens in de Zaanstreek. Het vergroten van
Molenmuseum’
de kennis over en de liefde voor de Zaanse
Omdat de toegang tot het molenmuseum
molens en hun geschiedenis
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
Het oprichten en onderhouden van een
‘Buurt boerderij Plo – zorg via wederzijdse
€120.001,75 Men vraagt €10.000
openluchttheater en het bevorderen en doen aandacht’
uitvoeren van voorstellingen geënsceneerd in Realisatie van een nieuw laagdrempelig
de openlucht. Educatieve en recreatieve
toegankelijke ontmoetingsruimte voor alle
ontwikkeling door het betrekken van publiek
inwoners met specifieke aandacht voor
bij de activiteiten
ouderen en voor de inwoners van Bronlaak (
mensen met een verstandelijke beperking)
Het (doen) organiseren van zingevende
‘bijdrage deelnemers’
€13.186
Men vraagt €2.100
pelgrimages voor slachtoffers van ernstige
Organiseren van een pelgrimage voor
geweldsmisdrijven en nabestaanden
slachtoffer Zo levert de stichting een
2017: €3.500
daarvan
bijdrage aan het proces naar aanvaarding,
erkenning, heel wording, vergeving en
verzoening
Vanuit Dominicaanse traditie in een gedeelte ‘Herstelweken voor mensen met een
€22.791
Totaal bedrag is voor 4 weken,
van het Klosster der Dominicanen te Huissen
psychische of verslavingsproblematiek’
kosten per week: €5.698
dan wel elders aan bedrijven, groepen, en
In 2020 wil men 4 themaweken organiseren
Men vraagt een bijdrage
individuen een mogelijkheid te bieden tot
voor psychiatrische patiënten. De
bezinning, bezieling en beweging om nieuw
doelstelling van deze weken is om mensen
2018: €5.000
en vernieuwend in de samenleving te zijn
met een psychische aandoening een stem te
2019: €5.646
geven en hen in hun kracht te zetten .
Het coördineren en bevorderen van het beleid ‘Zomervakantie Jongeren Jan Pieter Heije
€ 81.854
Er wordt €25.000 gevraagd
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

Toekennen
€695

Toekennen
€8.000

Toekennen
€10.000

Toekennen
€2.100

Toekennen
€5.698

Toekennen
€10.000

20.04.20

77
20.04.20

78
20.04.20

79
20.04.20

80
20.04.20

81
20.04.20

17

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

20.03.20

Stichting Handje Helpen
ANBI status

De fondsenwerving ten behoeve van de
financiering van de door Juvenile Diabetes
Research Foundation International
geselecteerde onderzoeken in Nederland en
in de rest van de wereld, met als doel het
voorkomen, bestrijden, behandelen,
verzorgen en genezen van Type 1 Diabetes en
van de complicaties van diabetes.

Het ondersteunen van mensen met kanker,
ex- patiënten en hun naasten bij het herstel
van de kwaliteit van hun leven

jongeren de mogelijkheid te bieden om
tijdens de zomervakantie op zomerkamp te
gaan
‘Lustrum expositie ‘100 jaar Insuline’
Eind van het jaar wil men stilstaan bij de
behandeling van type 1 diabetes die 100
jaar bestaat. Men ziet dit als een goede
reden om de vaak onzichtbare aandoening
type 1 diabetes een bredere publieke
bekendheid te geven. Aandacht geven aan
wat ‘100 jaar insuline’ mensen met type 1
heeft gebracht en zou kunnen brengen. Dat
geldt voor alle mensen met type 1 en voor
jongeren in het bijzonder.

‘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
Bieden van praktische hulp aan kinderen en
‘de studentenbrigade’
volwassenen met een handicap, chronische
Omdat een groot deel van de hulpvragers
ziekte of die vanwege hun gedrag om extra
jonger dan 30 jaar, en een groot deel zelfs
zorg en aandacht vragen en hun
jonger dan 18 jaar wil men jonge (student)
mantelzorgers ter bevordering van een betere vrijwilligers aan zich binden en
regie over hun leven en participatie in de
ondersteuning bieden in de thuissituatie.
samenleving
De koppeling tussen vrijwilliger en
hulpvrager is één op één om zo samen
dingen te ondernemen waardoor de
hulpvrager sterker/zelfstandiger wordt

€109.500

Men vraagt €15.000

Toekennen
€7.000

82
20.04.20

In het totaal bedrag zit €17.500 aan
personeelskosten
2019: €10.000
2018: €5.000

€7.200

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€3.000

83
20.04.20

2017: €2.000

€55.042

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€7.500

€152.519

Er wordt een bijdrage gevraagd

Toekennen
€7.500

84
20.04.20

85
20.04.20

86
18

21.03.20

ME/CVS Stichting Nederland

Belangenbehartiging, geven van voorlichting
en aanbieden van lotgenotencontact

ANBI status

24.03.20

Stichting Eetsj Outdoor
ANBI status

25.03.20

Stichting Fonds Slachtofferhulp
ANBI status

25.03.20

30.03.20

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

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
en het bijbehorende werkveld
Het bevorderen, verheffen en het verdedigen
van de belangen van de bewoners van Fort en
naaste omgeving
Ondersteuning en begeleiding van
gehandicapten
Mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking te voorzien in de

‘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.

€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

‘aanschaf Duofiets’
De verenging wil een duofiets om met de
ouderen te kunnen fietsen en ze zo meer te
betrekken bij de samenleving.
‘Wooninitiatief Wings’
Wings is een wooninitiatief voor jongeren
met een beperking gaan wonen. Er worden
18 appartementen gerealiseerd en voor de

€ 7984,25

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

€189.300

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

20.04.20

2019: €15.000

87
20.04.20

88
20.04.20

89
20.04.20

90
20.04.20

19

31.03.20

Nederlandse Maag Lever Darm
Stichting
ANBI status

31.03.20

Hersenstichting Nederland
ANBI status

31.03.20

31.03.20

De stichting stelt zich ten doel de preventieve
en curatieve bestrijding van
hersenaandoeningen.

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
SpoedAanvraag ivm corona

07.04.20

woonbehoefte, de begeleiding en
ondersteuning
De stichting heeft ten doel het voorkomen en
bestrijden van de oorzaken en de
gevolgen van ziekten op het gebied van
aandoeningen in het spijsverteringskanaal,
zoals slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas,
galwegen en alvleesklier

Stichting Vrienden van het UMC
Utrecht
ANBI status

inrichting van de gemeenschappelijke
ruimten vraagt men een bijdrage
‘He;lp, waar kan ik naar de w.c.’
Een op vier buikpatiënten geeft aan
regelmatig thuis te blijven uit angst om geen
toilet te vinden. Het projectteam ism met de
Toiletalliantie (13 maatschappelijke
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.
‘Cognitief herstel na beroerte door
behandeling met een medicijn’
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

‘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
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
specifieke cellen niet blijven leven als je ze

91
€11.979,50

€400.000

Men vraagt €2.000

Toekennen
€2.000

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

Toekennen
€15.000

20.04.20

92
20.04.20

Men vraagt €50.000

€37.056

Men vraagt een bijdrage €19.100

Toekennen
€15.000

93
20.04.20

2018: €14.252

€13.300

Men vraagt €1.000

€120.000

Men vraagt €10.000

94
Toekennen 06.04.20
€1.000

Toekennen
€10.000

95
14.04.20

20

SpoedAanvraag ivm corona

10.04.20

Stichting van het kind
ANBI status

de behandeling en verpleging van zieke
kinderen en jeugdigen door het Wilhelmina
Kinderziekenhuis, het werven van
sponsorgelden, het organiseren van symposia
en
conferenties, het participeren in projecten
waarvan de netto-opbrengsten ten goede
komen aan de wetenschappelijke projecten in
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

SpoedAanvraag ivm coriona

24.04.20

Stichting Muziekids

ANBI status
SpoedAanvraag ivm corona

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

invriest. Een ander deel kan later
onderzocht op het ingevroren materiaal. De
voorspelling over het beloop van de ziekte
wil men echter zo snel mogelijk weten en
doorzetten in de zorg. Deze informatie is nu
cruciaal in de behandeling van patiënten
met corona.

‘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,
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.

€5.000

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

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

97
01.05.20

98
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01.05.20

Stichting Hart voor Soest
ANBI status
SpoedAanvraag ivm corona

01.05.20

Amsterdam UMC
Ziekenhuis = geen ANBI status
SpoedAanvraag ivm corona

01.05.20

Het uitvoering geven aan en faciliteren van
een initiatief waarbij tussen mensen met een
kleine beurs onderling voedsel en
voedingsmiddelen wordt geruild, het
inzamelen van speelgoed (cadeautjes
centrale) en een kledingcentrale

Het werven van gelden ter ondersteuning van
activiteiten, programma’s en projecten, die
vanwege het AMC worden geïnitieerd of
ondernomen op het terrein van
patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek
en medisch onderzoek

Stichting Universiteitsfonds Delft Het ondersteunen van de TU Delft door bij te
dragen aan onderzoek, onderwijs en
ANBI status
talentontwikkeling.
SpoedAanvraag ivm corona

‘Corona Noodmaaltijden’
Voor veel zelfstandig, alleen wonende
ouderen en mensen die al onder de
armoedegrens leefden en door corona hun
baan verloren of anderszins in de problemen
kwamen is dagelijks een warme maaltijd op
tafel zetten een probleem. De stichting
bereidt voor (tot nog toe) 30 mensen
dagelijks een maaltijd volgens HACP en RIVM
richtlijnen. Omdat dit aantal toeneemt heeft
men meer geld nodig om de maaltijd van
€3,50 pp per dag te kunnen blijven bereide n
‘De Amsterdam UMC COVID-19 Biobank’
Opgezet met als doel onderzoek mogelijk te
maken bij patiënten met COVID-19. Met
deze Biobank worden materialen en
klinische data beschikbaar gesteld aan alle
COVID-19 onderzoekers binnen en buiten
het Amsterdam UMC om samen belangrijke
vragen omtrent COVID-19 op te lossen. Want
wat bepaalt de gevoeligheid voor het
coronavirus? Waarom heeft de ene persoon
geringe ziekteverschijnselen en is de ziekte
bij de ander dodelijk? En wat moeten we
doen om deze uitkomst te verbeteren? Voor
het beantwoorden van deze belangrijke
vragen zijn héél veel gegevens en materialen
nodig. Men wil een basisset van metingen
beschikbaar maken voor onderzoekers.
Zodat iedereen snel met dezelfde data aan
de slag kan gaan. Project wordt voor juni
afgerond en resultaten zijn beschikbaar voor
alle onderzoekers in Nederland
‘onderzoek naar voorkeuren exitscenario’s’
Nu het RIVM vaststelt dat de maatregelen
effect lijken te hebben zal de vraag moeten
worden beantwoord wanneer deze
maatregelen kunnen worden afgebouwd en
hoe (in welk tempo, en op welke manier) dit
het best kan worden gedaan. Het Kabinet
baseert zich uiteraard op modelstudies van
experts, maar ook de mening van de
samenleving wordt meegewogen. Voor dit
laatste wordt er op dit moment een
Participatieve Waarde Evaluatie (PWE)

€16.924,63

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

08.05.20
99

€500.000

Men vraagt €100.00

Toekennen
€15.000

11.05.20
100

€25.000

Men vraagt €15.000
De heer Frank Franse van De Laatste
Eer in Delft ondersteunt dit project

Toekennen
€10.000

11.05.20
101
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08.05.20

08.05.20

Stichting De Volharding Steun en het verlenen van hulp en dienstverlening
Toeverlaat (SVST)
(zowel materiële als immateriële steun) aan
mensen die op enigerlei wijze behoefte
ANBI status
hebben aan steun ten einde zich te kunnen
handhaven of verbeteren in het
SpoedAanvraag ivm corona
maatschappelijk verkeer

Stichting Iedereen een maaltijd
ANBI status
SpoedAanvraag ivm corona

09.05.20 Stichting Xtra
ANBI status
SpoedAanvraag ivm corona

Bevorderen dat een ieder de mogelijkheid
heeft een gezonde maaltijd te nuttigen, waar
mogelijk – en indien gewenst- tezamen met
anderen zulks mede met het ook op het
uitsluiten van sociaal isolement en het
tegengaan van voedsel tekorten

De burgers binnen de regio Haaglanden en
omgeving maatschappelijk optimaal te laten
participeren en daarmee een vitale
samenleving te realiseren.

uitgevoerd, waarbij ongeveer 10.000
burgers worden geraadpleegd over hun
voorkeuren wat betreft de versoepeling van
de coronamaatregelen in Nederland.
‘bestrijding eenzaamheid Senioren Den
Haag door Corona Virus’
Project ism met CUVO
In verband met de Corona-maatregelen en
het gegeven dat senioren tot de kwetsbare
doelgroep behoort, is men gestart met het
rondbrengen van 20 tot 30 maaltijden per
dag door onze vrijwilligers, vaak in hun
eigen of geleende auto. De vrijwilligers die
de maaltijden rondbrengen lopen tegen
het probleem aan dat delen van de
binnenstad van Den Haag worden
afgesloten voor motor/benzine verkeer en
hierdoor komt het bezorgen van de
maaltijden in het nauw. Men wil elektrische
autootjes zouden kunnen aanschaffen, om
aan de behoefte te kunnen blijven voldoen.
Ook wanneer de maatregelen zijn
afgebouwd, blijven deze elektrische auto’s
goed inzetbaar. Naast het bezorgen van
maaltijden, kunnen ouderen dan worden
vervoerd naar dagbestedingsactiviteiten.
‘Noodmaaltijden’
Vanuit de lunchroom ( door vrijwilligers
zijnde mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt en/of beperking) werden
maaltijden bereidt die voor een paar euro of
gratis werden verstrekt. Omdat de
lunchroom niet open mocht ivm corona zijn
de vaste inkomsten weggevallen, de vaste
lasten gaan door. Inmiddels kan de keuken
door met een kleine groep en 1 vaste
vrijwilliger. De vraag naar noodmaaltijden is
toegenomen, er zijn echter nu geen
inkomsten en de reserve is bijna op er zijn
aanvragen voor 375 per dag.
‘100.000 maaltijden voor kwetsbare
ouderen in Covid-19 virus pandemie’
Het initiatief is een project en wervingsactie
ineen. Het koken, opslaan en distribueren
van de maaltijden voor kwetsbare ouderen

€45.000

Totaal bedrag is voor 3 auto’s

Toekennen
€15.000

De heer Frank Franse van De Laatste
Eer in Delft ondersteunt dit project

€10.696

€319.260

Bedrag is voor 375 maaltijden per
dag gedurende 8 weken.
Men vraagt €7.096

Men vraagt €25.000

11.05.20
102

Toekennen
€7.096

18.05.20
103

Toekennen 18.05.20
€10.000
104
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14.05.20 Stichting Kinderfondsen
Nederland
ANBI status
SpoedAanvraag ivm corona

25.05.20

Stichting Steun Emma
Kinderziekenhuis
ANBI status
SpoedAanvraag ivm corona

26.05.20

Stichting Voor Elkaar Zwolle
ANBI status
SpoedAanvraag ivm corona

is in maart gestart. Tegelijkertijd is een
wervingsactie gestart om voldoende geld bij
elkaar te krijgen om dit project tenminste
15 weken te kunnen volhouden. Voor 1000
ouderen wil men nog 100.000 maaltijden
leveren.
Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten
‘Jeugd in beweging tijdens COVID-19’
ten behoeve van kinderen in Nederland
Organisatie van activiteiten tijdens de
die niet volwaardig kunnen participeren in de zomervakantie voor 900 kinderen uit
maatschappij
achterstandswijken en leven onder de
armoedegrens. Doordat iedereen veel thuis
zit neemt de kans op huiselijk geweld toe.
Veel activiteiten en zomervakanties gaan
aankomende zomer niet door en men wil
activiteiten organiseren met inachtneming
van de RIVM maatregelen.
Het bijeenbrengen en besteden van middelen ‘De ‘nieuwe’ ziekte van Kawasaki bij
voor verdere ontwikkeling, vernieuwing en
kinderen’
verbetering van zorg, voorlichting en educatie De ziekte van Kawasaki kan door het nieuwe
ten bate van het Emma Kinderziekenhuis
coronavirus uitgelokt worden, het is een
(divisie van het Amsterdam UMC, locatie
nieuwe kinderziekte die lijkt op de ziekte
AMC) (hierna aangeduid als "het EMMA") en
van Kawasaki. Meer dan 25% van de
gelieerde instellingen, noodzakelijke of —
onbehandelde kinderen krijgt afwijkingen
gewenste buitengewone uitgaven voor
aan de vaten van het hart (kransslagaders)
verzorging en behandeling
en dat kan tot ernstige problemen leiden.
Behandeling moet vroeg gestart worden.
Daarom is vroege diagnostiek belangrijk.
Onderzoek naar de behandeling van deze
nieuwe waarschijnlijk corona gerelateerde
ziekte is van groot belang en moet zsm
starten
De stichting heeft ten doel om vanuit
‘steun bij corona aanpassingen’
naastenliefde en respect voor de
Om onze kwetsbare medeburgers (met
medemens, geïnspireerd door de Bijbel, naast schulden, werkloos of nieuw in Nederland)
kwetsbare stadsgenoten te
goed te kunnen blijven ondersteunen, zijn
staan en hen te ondersteunen bij het zetten
praktische aanpassingen op het kantoor
van een duurzame stap voor een
noodzakelijk. Mensen die het overzicht in
menswaardig bestaan. De stichting zet zich in hun financiële administratie zijn
voor een samenleving waarin hulp bieden aan kwijtgeraakt, zij die nog gebrekkig
en ontvangen van de medemens
Nederlands spreken vanwege een andere
vanzelfsprekend is.
culturele achtergrond en zij die werkloos
zijn geraakt en niet weten waar ze moeten
beginnen hebben écht contact nodig.
Daarom wil men het kantoor aanpassen,

€36.000

Het inhuren van de sportleiders kost
€30.000 een COVID-19
verantwoordelijke €2.000
Men vraagt €10.000

Toekennen
€4.000

18.05.20
105

2019: €15.000
2018: €10.000

€46.815

De genoemde kosten zijn voor de
materiaalkosten voor het onderzoek
wat 3 jaar zal duren. Eerste 2 jaar
€15.000 laatste jaar €16.815

Toekennen
€15.000

02.06.20
106

Men vraag t het volledige bedrag
Toekennen en voor volgende jaren
opnieuw aanvragen

€10.000

Men vraagt €2.500

Toekennen
€2.500

02.06.20
107
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01.04.20

Stichting Fietsmaatjes ZuidKennemerland
ANBI status

02.04.20 Stichting Topaz
ANBI status

06.04.20

Stichting Hub Noord-Brabant
Geen ANBI = School voor
speciaal onderwijs

07.04.20

Vereniging Residentie
Kamerkoor
ANBI status

07.04.20

Stichting Leids UniversiteitsFonds
ANBI status

zodat deze voldoet aan de coronarichtlijnen.
Ouderen in de regio Haarlem/Zuid‘Fietsmaatjes’
Kennemerland die fysieke en/of zintuigelijke, Voor ouderen die niet meer zelfstandig
en/of mentale en/of sociale beperkingen
kunnen fietsen wil men met een vrijwilliger
ervaren, gelegenheid bieden samen met een
op een elektrische fiets tochtjes maken. Zo
vrijwilliger tochtjes te maken op een duofiets komt de oudere weer in contact en wordt
de conditie verbetert. De fietsen zijn er,
men gebruikt die van zorginstellingen maar
er zijn ook regencapes, accu’s etc nodig
het (doen) verlenen van goede zorg,
‘Qwiek.up Topaz Overduin’
verpleging, behandeling, reactivering,
Het doel is om de Qwiek.up op diverse
begeleiding, dienstverlening en huisvesting
afdelingen in te zetten en daardoor meer
rust en minder stress te creëren bij
zorgmomenten. De Qwiek up kan gebruikt
worden bij creëren van rust en veiligheid,
ontspanning bij activiteiten. Maar ook actief
bij het ophalen van herinneringen.
Voor alle doelgroepen in Overduin te
gebruiken op verschillende niveaus.
Het bevorderen en doen geven van speciaal
‘snowcamp 2020/2021’
en voortgezet speciaal onderwijs in de regio
Omdat het voor gezinnen vaak moeilijk is
Noordoost Brabant aan zeer moeilijk lerende om met hun kind deel te nemen aan
kinderen
activiteiten zoals een wintersport vanwege
de matige tot ernstige verstandelijke
beperking in combinatie met verschillende
gedragsproblematieken en de benodigde
hulp daarbij organiseert de school een
snowcamp
De vereniging heeft ten doel de beoefening en ‘In Paradisum ‘Allerzielenconcert’’
uitvoering van koorzang
In november organiseert het koor een
herdenkingsconcert. Tijdens het concert
organiseert men voor kinderen allerlei
workshops. Men vraagt een bijdrage voor
de vrijkaarten van de speciale
genodigden zijn, dit zijn mensen die
recentelijk dierbaren zijn verloren (ao aan
Corona), en voor de kinderworkshops
De bevordering van de bloei van de
‘Respons tegen het
Universiteit Leiden.
SARS-coronavirus-2 (COVID-19 virus): nu en
in de toekomst’
Twee jaar durend onderzoek naar de
bestrijding van coronavirussen. In het Leids
Universitair Medisch Centrum

€131.537

Genoemde bedrag is voor 3 jaar
Voor het eerste jaar is €41.760 nodig

Toekennen€
7.500

108
27.05.20

Men vraagt een bijdrage
Jaarlijks opnieuw aanvragen

€6.125

Men draagt zelf €1.500 bij een vraagt
een bijdrage

Toekennen
€4.625

109
27.05.20

€26.382,97

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

2018: €5.000
2019: €5.000

€23.250

Men vraagt €1.500

110
27.05.20

Toekennen
€1.500

111
27.05.20

€425.364

Men vraagt een bijdrage van
€125.000

Toekennen
€25.000

112
27.05.20

25

07.04.20

Stichting praten met je handen
Geen ANBI status

07.04.20

Stichting reis met je hart
ANBI status

08.04.20

Stichting Vrienden van de
Berkenhove
ANBI status

09.04.20

Stichting 21st Century Skills
ANBI status

09.04.20

Stichting Metakids
ANBI status

Empowerment van jonge kinderen met
auditieve en communicatieve beperking,
gebaren leren leuk en toegankelijk maken
voor iedereen en de ontwikkelings- en
leerkansen van alle kinderen verbeteren en
daarmee sociaal isolement voorkomen
Inzet voor personen die door geldgebrek aan
financiële middelen al langere tijd geen
vakantie of dagje uit hebben kunnen genieten
en voor hen de mogelijkheid creëren om zelf
weer op vakantie of dagje uit te gaan

Het inspireren en faciliteren van initiatieven
van psychosociale kwetsbare mensen gericht
op het versterken van de individuele en
collectieve sociale, maatschappelijke en
economische positie

Het ondersteunen van kinderen, jongeren en
volwassenen in de ontwikkeling van hun
kennis, houding en vaardigheden om
persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig
optimaal en duurzaam te functioneren in de
21ste eeuw.
Het werven en beheren van fondsen t.b.v.
weten- schappelijk onderzoek en
voorlichting o.h.g.v. stofwisselingsziekten

(LUMC) wordt in Europees academisch
verband gewerkt aan de ontwikkeling van
potentiële virusremmers, vaccins en het
testen van de effectiviteit van bestaande
geneesmiddelen
‘implementatie gebarenles Lotte en Max’
Na een geslaagde pilot wil men nu de
gebarenles implementeren op 25 scholen
voor regulier en speciaal onderwijs om de
communicatie tussen dove en
slechthorende kinderen te bevorderen.
’60 vakanties voor gezinnen met
minimuminkomen’
Dit jaar wil men weer 60 vakanties
realiseren voor gezinnen die dat zelf niet
kunnen betalen. Doel is om deze gezinnen
nieuwe energie te geven, balans te creëren
door meer tijd met elkaar in ontspannen
omgeving.
‘aanschaf duofiets’
Men wil mensen die graag willen fietsen
maar dit niet meer zelfstandig kunnen
samen met een vrijwilliger, begeleider of
familielid laten fietsen op een duofiets om
te bewegen, genieten van de omgeving en
uit een sociaal isolement te halen
Stadsdorp ‘Beter een goede buurt’
Het ontwikkelen van een duurzaam sociaal
netwerk dat mensen helpt om zich te
organiseren en zich te ontwikkelen ten
gunste van leefbaarheid in en
samenredzaamheid met de buurt.
Onderzoeksproject ‘Ieder kind moet kunnen
sporten, ook met een metabole ziekte’
Doel van dit project is om patiënten met
een metabole ziekte met behulp van een
aangepast inspannings- en trainingsschema
en speciale voedingssupplementen beter te
kunnen laten sporten en ze zo beter te
kunnen behandelen. Bij kinderen met een
metabole ziekte is sporten niet
vanzelfsprekend. Betreft fase 2 en 3, vervolg
project van vorig jaar

€152.114,80 Men vraagt een bijdrage

Afwijzen

113
27.05.20

€113.280

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€7.500

2018: €4.000

€8.225,14

Men vraagt €5.000

114
27.05.20

Toekennen
€5.000

115
27.05.20

€152.000

Men vraagt €19.000

Toekennen
€5.000

Personeelskosten: €101.849

€382.964

Men vraagt €38.000 voor 2 jaar
2019: €15.400

116
27.05.20

Toekennen
€10.000

117
27.05.20
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10.04.20

Stichting Exploitatie Villa
Pardoes
ANBI status

11.04.20

Stichting Ezelwelzijn
ANBI status

14.04.20

Stichting Kind en Ziekenhuis

Het exploiteren en het beheren van een
vakantievilla waar kinderen met een
levensbedreigende ziekte, dan wel een in
ernst gelijkwaardig geachte aandoening en
het gezin waartoe zij behoren een vakantie
kunnen doorbrengen
De opvang van ezels die door de eigenaar niet
langer verzorgd kunnen worden of in beslag
zijn genomen. Verzorging van en voorlichting
over de ezels

Het bevorderen van het welzijn van het kind
voor, tijdens en na een ziekenhuis opname

ANBI Status

14.04.20

20.04.20

Stichting Vrienden van De Merici De stichting heeft ten doel: Het bevorderen
van het welzijn van de bewoners met een
ANBI status
functiebeperking van woon– en zorgplek De
Merici.

Stichting Bevordering Minder
Validen Golf
ANBI status

20.04.20

Stichting Coloriet
ANBI status

‘renovatie Slakkenhuisjes’
De (vakantie)Slakkenhuisjes voldoen niet
aan een Healing environment waaraan de
overige huisjes wel voldoen. Zo moet de
daglichttoetreding worden verbeterd en
moet deze huisjes qua interieur opgefrist en
verbeterd worden
Nieuwe , duurzame accommodatie ‘
De enorme toename van “probleem” ezels
die veelal gedragsproblemen en/of ziek zijn
en niet gesocialiseerde ezels , dreigt men in
de problemen te komen. Er is een enorm
gebrek aan aparte stallen , maar ook een
ruimte voor ontvangst van ouderen en
gehandicapten voor bijv. het ezel knuffelen.
De ruimte zal ook gebruikt worden voor het
geven van cursussen op het gebied van ezel
verzorging
‘Landelijke KinderAdviesRadendag 2020’
Een Kinderadviesraad (KAR) is een groep
van kinderen en jongeren die in
zorgorganisaties zoals ziekenhuizen
opkomen voor de stem van het kind en ze
zorgen dat er dingen veranderd worden
in de kindzorg op basis van het
patiëntperspectief. Veel zorgorganisaties
hebben een eigen KAR en elk jaar wordt er
een landelijke bijeenkomst georganiseerd.
‘Kerst met André Rieu’
De muziek beleving als een van de betere
therapieën voor mensen met een
verstandelijke beperking, daarom wil men
met bewoners naar het kerstconcert van
Andre Rieu.
‘Topgolf4Disabled’
Trainingsprogramma, ism de golfpro’s, en
twee jaarlijkse wedstijden voor de minder
valide golfer.

Fondsen werven tbv het toegankelijk maken
van golfbanen voor golfers met een fysieke
beperking tbv het aanschaffen van
hulpmiddelen en deze ter beschikking te
stellen tbv het aanbieden van de
begeleiding/training
Bieden van zorg, welzijn en dienstverlening en ‘Belevingstuin Gizeh Zeewolde’
huisvesting aan hen die zorg behoeven
Voor de woonvoorziening waar 33 ouderen
met en zonder dementie wonen wil men
een belevingstuin aanleggen om de

€240.000

Men vraagt €20.000

Toekennen
€10.000

2019: €10.000

€69.500

Men vraagt een bijdrage

27.05.20

Toekennen
€5.000

2018: €2.000

€38.250

Men vraagt €20.522

Men vraagt een bijdrage

119
27.05.20

Toekennen
€5.000

2018: €15.000

€2.485

118

120
27.05.20

Toekennen
€1.000

121
27.05.20

€6.000

Men vraagt €1.750

Toekennen
€1.750

2017: €2.500

€126.403

Men vraagt een bijdrage

122
27.05.20

Toekennen
€10.000

123
27.05.20

27

22.04.20

Stichting Zorggroep Oude en
Nieuwe Land

het bieden van verantwoorde zorg en
maatschappelijke dienstverlening

ANBI status

22.04.20

Stichting Jelte
ANBI status

23.04.20

Stichting Vier Het Leven
ANBI status

23.04.20

Prostaatkankerstichting.nl
ANBI status

Het (doen) geven van informatie over het
leven met beperkingen, het streven naar het
verminderen en zo mogelijk opheffen van
beperkingen in het leven, het (doen)
aanreiken en aanbieden van mogelijkheden
tot beperkingen in het leven door middel van
innovatieve therapieën en methodes om
daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren
Het periodiek begeleiden van senioren (die
niet meer alleen kunnen, durven of willen) bij
het bezoeken van culturele activiteiten

Het bevorderen van lotgenoten contact
tussen patiënten met prostaatkanker

beweging, concentratievermogen etc bij de
ouderen te stimuleren
‘symposium Huiselijk Geweld Flevoland’
In het najaar van 2020 (of eventueel later,
mochten de Corona maatregelen lange
duren) wil men een geaccrediteerd
symposium met netwerklunch te
organiseren voor professionals en
betrokkenen rondom Huiselijk geweld.
Hierbij is het thema hechting. Binnen
Jeugdzorg is een van de grootste oorzaken,
dat er in het verleden sprake was van een
onvolledige en/of onveilige hechting.
‘Inrichting Beleeftuin Drakensteyn’
De organisatie wil een beleeftuin voor n de
regio voor kinderen en jongeren met een
beperking: een ontmoetings- en
verbindingsplek voor iedereen toegankelijk,
met als doel; ontmoeten, natuurbeleving,
verminderen isolement cognitieve uitdaging
etc.
‘Oprechte aandacht voor kwetsbare
ouderen in tijden van Corona’
Alle sociaal culturele activiteiten zijn
stopgezet. Daarom zijn er alternatieven
bedacht: contacten onderhouden met alle
ouderen en vrijwilligers met het doel: –
beperken van sociaal isolement. Via
telefoon, mail, digitale nieuwsbrieven en
een ansichtkaarten. Via een online cultureel
programma en ondersteuning en hulp
bieden bij vragen over digitalisering zoals
gebruik email en website
‘Bewustwordingscampagne
‘preventief testen van de gezonde man op
prostaatkanker’ ‘
Eerste landelijke campagne om de
Nederlandse man meer bewust te maken
van de gezondheidsrisico’s van
prostaatkanker. Een sterke
bewustwordingscampagne zal leiden tot
meer (vroeg)tijdige diagnoses, waardoor
uitzaaiingen en bijbehorend verlies
aan levenskwaliteit bij meer, nu nog
‘gezonde mannen, voorkomen kan worden.

€10.800

Men vraagt een bijdrage van €5.500
voor de netwerklunch

Toekennen
€2.000

125
27.05.20

2018: €2.000

€132.097

Men vraagt €20.000

Toekennen
€10.000

126
27.05.20

€275.800

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

2019: €15.000

€56.000

Men vraagt een bijdrage

127
27.05.20

Toekennen
€7.500

128
27.05.20
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23.04.20

Stichting Aidsfonds – SOA Aids
Nederland
ANBI status

24.04.20

Stichting Solidair Groningen &
Drenthe Instelling voor roomskatholiek
maatschappelijk activeringswerk
ANBI status

27.04.20

Zorgstichting Woongroep De
Vlinder
ANBI status

28.04.20

Stichting Wigwam
ANBI status

30.04.20

Stichting Nationaal MS Fonds
ANBI status

Het stimuleren en vergroten van de omvang
van de kwaliteit van de Nederlandse bijdrage
aan de nationale en internationale strijd tegen
hiv/aids en andere soa evenals ondersteuning
en zorg aan mensen die leven met hiv/ aids of
een andere soa.

‘het nieuwe leren voor professionals’
Men wil een digitale leeromgeving voor
professionals in de zorg waar men kan
uitwisselen en reflecteren beter kan trainen
en zo beter kan begeleiden op het gebied
van preventie en behandeling van hiv en soa

€50.000

Het mobiliseren, activeren en steunen van
personen, groepen, organisatie en instellingen
in haar werkgebied die vanuit een katholieke
levensbeschouwing willen bijdragen aan de
oplossing van maatschappelijke vraagstukken
en opkomen voor de kwetsbaren in de
samenleving in samenwerking met Bisdom
Groningen-Leeuwarden en loyaal aan de
rooms-katholieke levensvisie
Het komen tot een woongroep voor een
tiental personen met een verstandelijke
beperking al dan niet in combinatie met een
lichamelijke beperking.

‘New@home Zuidoost Drenthe.
Een maatjesproject waarin jonge
nieuwkomers (12-18 jaar) aan jonge maatjes
(18-30 jaar) gekoppeld worden. Doel van
het project is de integratie van jonge
nieuwkomers te bevorderen. De meeste
jonge nieuwkomers hebben geen sociaal
netwerk en staan daarnaast voor de opgave
om te integreren in Nederland.
‘inrichting wooninitiatief de Vlinder’
Voor mensen met een verstandelijke en/of
meervoudige beperking is er een
wooninitiatief gebouwd. Voor de inrichting
van de gemeenschappelijke ruimtes,
keukeninventaris, tv, meubilair
gemeenschappelijke ruimte en buitenruimte
vraagt men een bijdrage
‘Wigwamvakanties 2020’
Voor 2020 staan 262 wigwamweken
gepland, vakanties voor gezinnen met een
kind met een ernstige beperking.
Voor 182 vakanties worden nog sponsors
gezocht.
‘SPIN-P- onderzoek’
Onderzoek of er vroeg in de ziekte al
factoren aanwezig zijn die wijzen op
overmatige activiteit van het
afweersysteem. Daarnaast zoeken naar
indicaties die mogelijk meer zeggen over het
beloop van de ziekte. Door volgen van het
klachtenbeloop, bekijken van MRI-scans en
afnemen van vragenlijsten. De bevindingen
worden vervolgens gekoppeld aan
conclusies uit onderzoek in bloed,
hersenvocht en ontlasting van mensen met
PPMS.

€181.131

Het initiëren en faciliteren van vakanties en
activiteiten voor (gezinnen met) kinderen/
jongeren met een beperking.

Het behartigen van de belangen van mensen
met MS en andere demyeliniserende en
ontstekingsachtige aandoeningen van het
zenuwstelsel en hun partners, het verbeteren
van de rechtspositie en het ontwikkelen en
uitvoeren van ondersteunende activiteiten en
voorlichting

Men vraagt het volledige bedrag

Toekennen
€10.000

2014: €10.000
2018: €18.750

Genoemde bedrag is totaalbedrag
voor 3 jaar.

130
27.05.20

Toekennen
€2.000

131
27.020

Toekennen
€15.000

132

Men vraagt €2.000

€125.220

Men vraagt €15.000

27.05.20

€614.600

Gemiddelde kosten per vakantieweek Toekennen
€ 1.840
€5.000

133
27.05.20

2019: €5.000

€592.341

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

134
27.05.20

In het totaalbedrag wat voor 6 jaar is
zit €314.806 aan personele kosten

29

24.04.20

Stichting Fondsen ten behoeve
van Zorgcentrum de
Riederborgh
ANBI status

28.04.20

Stichting Scouting Nederland
Fonds
ANBI status

29.04.20

Stichting memories together
ANBI status

30.04.20

Stichting Centrum voor leven
met kanker
ANBI status

30.04.20

Stichting Buddy Netwerk
ANBI status

Het verschaffen van middelen die nodig,
nuttig en/of aangenaam zijn voor het
welbevinden van de cliënten van de
Riederborgh hetzij in natura, hetzij door
financiële steun

Het structureel financieel ondersteunen en
bevorderen van de activiteiten van Scouting
Nederland ten einde de vereniging in staat te
stellen het spel van verkennen in Nederland
blijvend te ondersteunen

Het ondersteunen en uit het isolement halen
van eenzame ouderen, minder validen en
jongeren met een beperking door middel van
het aanschaffen van een aangepast
vervoermiddel, het organiseren van uitjes en
het aanbieden van vervoer van en naar
evenementen
Geïntegreerde behandeling, zorg, steun,
informatie en service te bieden aanvullend op
de traditionele ziekenhuiszorg, die er op
gericht is de kwaliteit van het leven te
verbeteren voor iedereen die te maken krijgt
met een ingrijpende levensbedreigende ziekte
waarbij de autonomie van de mens centraal
staat
Het bevorderen en verlenen van optimale
ondersteuning van mensen die lijdend aan de
belasting van een ernstige, chronische en/of
levensbedreigende ziekte, daaronder in ieder
geval mensen lijdend aan de ziekte HIV. De
ondersteuning van de doelgroep met name
buddyzorg, patiënt en mantelzorg
empowerment

‘rolstoelbus’
Voor vervoer naar ziekenhuis, bibliotheek,
wijkcentra etc wil men een rolstoelbus
aanschaffen voor kwetsbare ouderen. Voor
veilig vervoer van deur tot deur. De bus zal
gereden worden door vrijwilligers. Het
vervoer zal dan niet meer uitbesteedt
hoeven te worden
‘alle kinderen op avontuur in de natuur’
Om ook kinderen met een beperking op
avontuur te kunnen laten gaan wordt er een
Avonturenhuis op het scoutinglandgoed te
Zeewolde gerealiseerd. In dit avonturen huis
worden slaapkamers gerealiseerd die
aangepast zijn voor kinderen met een
beperking zoals tilliften, hoog-laagbedden
etc. Van de 10.000 overnachtingen moeten
er 1.000 voor kinderen met een beperking
zijn
‘Buurtsprinter Nop Urk’
Men wil een 9-persoonsbus aanschaffen om
uitjes te creëren zoals uitstapjes naar de
markt, Orchideeënhoeve, en de kerk

€45.200

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

135

09.07.20
€316.950

Men vraagt €25.000

Toekennen
€15.000

€65.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

‘activiteitenproject lotgenotencontact’
Men wil in een veilige omgeving de
mogelijkheid bieden om in contact te
komen met lotgenoten en zo ervaringen uit
te wisselen. De wekelijkse bijeenkomsten
worden vanaf september in groepsverband
georganiseerd.

€9.727

Men vraagt €2.727

Toekennen
€2.727

‘Buddy Netwerk Methodiek: training 2.0
met e-learning voor buddy’s’
Men richt zich op 1-op-1 contact en doet
dat nu door te bellen, kaarten te sturen etc.
Op dit moment krijgt men aanmeldingen
van vrijwilligers die normaal een intake
gesprek en basistraining krijgen. Omdat
fysiek trainingen niet mogelijk zijn wil men
e-learning aanbieden welke nog ontwikkelt
moet worden

€19.775

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

09.07.20

136
09.07.20

137
09.07.20

138
09.07.20

2018: €5.000

139
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01.05.20

Stichting vrijwilligerspunt West
Friesland
ANBI status

04.05.20

Stichting Ons Nieuwe Thuis
ANBI Status

07.05.20

Stichting Felice
ANBI status

08.05.20

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis
ANBI status

10.05.20

stichting Goud voor Oud
ANBI status

Het stimuleren van vrijwilligerswerk, het
tegengaan van laaggeletterdheid, het geven
van informatie en advies en het behartigen
van de belangen van vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties

Het bieden van kleinschalige 24uurs basiszorg
aan licht tot matig verstandelijk beperkte
volwassen

Het werven van donaties en het helpen van
ouders om het afscheid van hun overleden
kind mooier te maken.

Het mede mogelijk maken van de
huisvesting en de exploitatie ten behoeve van
de culturele elementen opdat het
karakter van het Rosa Spier Huis - conform
haar doelstelling - gewaarborgd blijft

Het behouden van betaalbaar entertainment
uit te voeren door professionals ten behoeve
van een publiek bestaande uit personen van
omstreeks 60 jaar en ouder of met een
beperking in welke vorm dan ook welke
festiviteiten bij voorkeur –doch niet daartoe
beperkt- zullen worden uitgevoerd in

‘notebooks en dockingstations’
De huidige computers zijn verouderd. Ook
verhuisd men naar een ander pand en gaat
men meer op locatie werken om nog
klantgerichter te kunnen zijn en op bijv
scholen om projecten maatschappelijke
stages en diensttijd bij jongeren te brengen.
‘inrichting Ons Nieuwe Thuis’
Voor het wooninitiatief voor 8 jong
volwassenen vraagt men een bijdrage voor
de inrichting van de gemeenschappelijke
ruimtes
Boek ‘Het leven zonder’
De stichting wil hun boek over het verlies
van een kindje versturen aan iedereen die
het zich het afgelopen jaar bij de stichting
heeft gemeld. Het boek geeft een kijkje in
het rouwproces waardoor de omgeving
meer begrip en steun richting ouders kan
opbrengen. Ook biedt het boek de ouders
steun.
‘jong en oud door kunst verbonden 2021
Betreft culturele ontmoetingen tussen
bewoners en jongeren die bijdragen aan
een inspirerend en artistiek klimaat in het
huis. Het Rosa Spier Huis is een woon- en
werkgemeenschap voor mensen op leeftijd
die hun werkzame leven hebben ingevuld
met kunst, muziek, theater en wetenschap.
De jongeren blijken bewoners te kunnen
inspireren, motiveren en activeren. Ook
komen bewoners zo in aanraking met de
nieuwste technieken en ideeën in hun
vakgebied. Aan de andere kant is de grote
schat aan ervaring en de kritische blik van
de bewoner waardevol voor de jonge
kunstenaar.
‘De Waterengel
Onbeperkt genieten op het water’
Vorig jaar is men begonnen met salonboot
‘de Waterengel’ vaarklaar te maken om op
de boot vaartochtjes maken met mensen
met oa Alzheimer, maar elke oudere is
welkom. De boot moet dementie en
rolstoelvriendelijk worden gemaakt. Omdat

€4.263

Men vraagt €2.054,58 waarvoor zij 2
notebooks en 2 dockingstations aan
kan schaffen

Toekennen
€2.054,58

€86.230

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€15.000

€2.185

Men vraagt hele bedrag voor 230
boeken

Toekennen
€2.185

09.07.20

140
09.07.20

141
09.07.20

2019: €1.674 ( zelfde project, 200
boeken)

€56.300

Men vraagt €24.000

€130.189,37 Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

Toekennen
€10.000

142
09.07.20

143
09.07.20

2019: €10.000 (zelfde project)
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11.05.20

Stichting Participatie Certificaat
(Everyday Heroes)
ANBI status

11.05.20

Stichting Ieder Kind een eigen
Boek
ANBI status

11.05.20

Stichting Pluryn
ANBI status

12.05.20

Stichting Hartekind
ANBI status

verzorging – en verpleeghuizen in (zuid)
Nederland

het benodigde bedrag nog niet behaald is
doet men nogmaals een aanvraag.

Mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt te faciliteren, zodat zij
onderdeel kunnen
uitmaken van een werkende maatschappij

‘Everyday Heroes/Werkbehoud’
Met name mensen met een achterstand tot
de arbeidsmarkt zijn door de corona crisis
hard getroffen. De gemeente heeft
gevraagd om de powercertificaten breder in
te zetten voor werkbehoud. Om meer
banen mogelijk te maken, is men op zoek
naar organisaties die middels Power
Certificaten bij willen dragen aan deze
banen. Het gaat bijv om: tijdelijk taxivervoer
omdat het OV niet verantwoord is, het
inrichten van een gezonde thuis-werkplek of
het inzetten van extra coaching op afstand.
‘ieder kind een eigen boek’
Er zijn 5 themaboeken: Brandpreventie,
milieu en recyclen, veiligheid, gezondheid
en bewegen. Ism scholen wordt het thema
bepaald. Bij de uitreiking van het boek is
een lokale organisatie aanwezig. ( bij
brandpreventie de brandweer, milieu de
reinigingsdienst etc). Ter voorbereiding
bereiden de leraren de kinderen voor dmv
van lied, voorleesoefeningen en vragen
bedenken aan de organisatie die bij de
uitreiking aanwezig is. Het gaat om scholen
in achterstandswijken. Lezen is belangrijk
voor de gehele ontwikkeling van het kind,
een kind wat kan lezen, kan leren
‘Zomeractiviteiten Maarsbergen 2020’
Men de 99 jongeren met een beperking de
mogelijkheid bieden om tijdens de
zomervakantie het vakantiegevoel te
beleven. Men wil oa: een dagje pretpark,
vliegtuigen kijken op Schiphol, picknicken en
sport en spel activiteiten
‘The future-study’
Een 3 jarige studie die zich richt op het
toepassen van nieuwe MRI technieken om
beter zicht te krijgen op de hartafwijking bij
nog niet geboren kinderen met een
hartafwijking. Nieuwe technieken geven 3D
beelden van het babyhart zonder risico’s

Het stimuleren van het lezen voor basisschool
kinderen, alsmede hun ouders, vergroten van
de cohesie tussen de betrokken scholen,
winkeliers en bedrijven uit de buurt,
betrokken stadsdeel en bewoners en
bevorderen van veiligheid en welzijn van
bedoelde kinderen door boodschap over te
brengen omtrent schone en veilige
leefomgeving

De stichting stelt zich ten doel het begeleiden
of behandelen van mensen met één of
meerdere beperkingen, integraal
vormgegeven op alle levensdomeinen

Versterken van de persoonlijke kwaliteit van
leven van patiënten met een
aangeboren hartafwijking en het bieden van
betere medische kansen

€ 12.705

Genoemde bedrag is voor:
3 certificaten à €3.500,- =
€ 10.500,BTW (21%) € 2.205,
Totaal € 12.705,-

Toekennen
€12.705

144
09.07.20

Dec 2019: €4.235

€99.375

€20.199,74

€534.346

Men vraagt een bijdrage
2018: €5.000

Toekennen
€5.000

Men vraagt €7.500

Toekennen
€7.500

Genoemde bedrag is voor 3 jaar

Toekennen
€10.000

145
09.07.20

146
09.07.20

147
09.07.20

Personeelskosten: €421.450
Materiaalkosten: €112.896
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voor moeder en kind. Na de 20 weken echo
waarin een afwijking geconstateerd wordt
geeft een MRI meer inzicht voor de
eventuele operatie voor of na de geboorte
12.05.20

Stichting vrienden van het
Leonardus Hospice
ANBI status

12.05.20

Stichting Steunpunt NOVA,
verloren verwachting
ANBI status

16.05.20

Stichting de harde Leerschool
ANBI status

18.05.20

Netwerk Palliatieve Zorg
Amsterdam-Diemen
Geen ANBI status
(stichting zonder winstoogmerk.
ontvangen subsidie voor het
netwerk palliatieve zorg vanuit
VWS.)

18.05.20

Linda Foundation
ANBI status

Fondsen verwerven en beheren met het doel
steun te verlenen aan de activiteiten van het
Hospice Leonardus met name betreffende de
materiele voorzieningen van het hospice.
Ondersteuning van de vrijwilligers en het voor
de gasten laagdrempelig houden van de
toegang tot de voorzieningen van het hospice.
Het geven van directe, toegankelijke,
laagdrempelige en makkelijk te vinden
informatie aan alle ouders die met perinatale
sterfte te maken krijgen, en het begeleiden
van deze ouders, zodat zij niet rond hoeven te
dolen in het woud van versnipperde
informatie

‘Verbouwing Hospice Leonardus’
Het hospice voldoet niet meer aan de eisen
van deze tijd en wordt verbouwd. Voor de
inrichting van de woonkamer zijn nog oa
lift-up stoeltjes, eetkamerstoelen, een
hanglamp en zithoek nodig.

‘Herinneringsdag 2020’
Men organiseert in het najaar een dag voor
ouders die een baby hebben verloren.
Tijdens de dag zijn er workshop en is er
ruimte voor het delen van
ervaringen/verdriet met lotgenoten. Er
wordt afgesloten met een
herinneringsritueel
Kansarme jongeren en (jong) volwassenen
‘De aanpak van het terugdringen van de
een kans in de maatschappij en op de
werkloosheid’
arbeidsmarkt te bieden
De focus ligt op jongvolwassenen met een
sociaal economische achtergrond. Men wil
voor deze jongeren een doelgroep een
passend, doorlopend en onderscheidend
opleidings- en begeleidingstraject te bieden.
Doel is uiteindelijk een werkplek te vinden
waar men op zijn plek is.
Het bevorderen en optimaliseren van de
‘ontwikkeling en realisatie van 5.500
samenwerking tussen enerzijds de instellingen themaboekjes ‘Wat als je naaste bent?’
en organisatie die deel uitmaken van het
In samenwerking met Pal, landelijke
Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen platform dat patiëntenvoorlichting geeft
En anderzijds alle overige instellingen uit
over palliatieve zorg, wil men een
Amsterdam en Diemen waardoor kwalitatief
themaboekje uitgeven voor naasten van
goede en toegankelijke palliatieve zorg
iemand die komt te overlijden. Dit omdat
beschikbaar is in Amsterdam en Diemen voor een naaste meeloopt in het proces maar
alle patiënten en hun naasten in het
ook zijn eigen vragen heeft over omgaan
verzorgingsgebied van het Netwerk
met, angst voor de toekomst, en uit
evenwicht kunnen raken. Men wil 5500
boekjes maken
Het werven van fondsen en het initiëren,
‘cadeaukaarten rondom het einde van het
begeleiden, coördineren alsmede het
jaar’
(financieel) ondersteunen en het zelf initiëren Het jaarlijkse project bestaat uit het geven
van projecten op het gebied van nietvan een steuntje in de rug aan gezinnen in

€39.915,48

Er wordt geen bedrag genoemd

Toekennen
€10.000

€4.150

Men vraagt het volledige bedrag

Toekennen
€4.150

€280.000

Men vraagt €25.000

Toekennen
€25.000

€ 12.925

Men vraagt €5.500

Toekennen
€5.500

Men wil dit jaar 4750 gezinnen een
cadeaukaart overhandigen. Er wordt
een bijdrage gevraagd voor 100
gezinnen €50.000

Toekennen
€25.000

€2.250.000

148
09.07.20

149
09.07.20

150
09.07.20

151
09.07.20

152
09.07.20
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structurele ondersteuning van in financiële
nood verkerende (alleenstaande) vrouwen
met minderjarige kinderen in Nederland. En
het stimuleren dat meer mensen zich inzetten
voor dit doel en gezinnen die door hun
financiële situatie

18.05.20

Stichting Avavieren
ANBI status

21.05.20

Stichting Dag Activiteiten
Centrum Eemland (DACEemland)
ANBI status

25.05.20

Stichting Vrienden van het
Martini Ziekenhuis
ANBI status

financiële nood rondom de feestdagen. Zij
ontvangen eenmalig een set cadeaukaarten
- ter waarde van €600 - die besteed kan
worden bij Albert Heijn (€300), Hema
(€100), C&A (€100) en tot op heden
Intertoys (€100). Zodat zij wél Sinterklaas
kunnen vieren, met kerst wat lekkers op
tafel kunnen zetten, een nieuwe winterjas
kopen, of fijne schoolspulletjes. Dingen die
voor zoveel kinderen bijna vanzelfsprekend
zijn, maar voor 1 op de 9 kinderen niet.
Ondersteuning van gezinnen met kind(eren)
‘Aangepast vakantievieren, onbeperkt uit!
en/of volwassenen met een lichamelijke en/of Kwaliteitsslag’
verstandelijke beperking en/of chronische
Men biedt vakanties aan in aangepaste
ziekte
vakantiehuizen ism vakantiepark
Vlugtenburg. Bij de vakantiehuizen zijn een
aantal bouwkundige aanpassingen nodig
zoals een geluidsisolerend plafond om
prikkels te verminderen. Bovendien is er
voor het veld naast de groepsruimte een
goede waterafvoer en schuttingen nodig.
Ook wil men een aantal materialen
aanschaffen voor activiteiten zoals beleeftv, mobimat en catamarans
Het bieden van professionele ondersteunende ‘creatieve ruimte “De Spanning eraf”’
en activerende dagbesteding. Het
Voor de deelnemers, oa mensen met niet
bieden van arbeidstraining en
aangeboren hersenletsel en/of een
arbeidsintegratie voor verschillende
verstandelijke beperking wil men een
zorgdoelgroepen
creatieve ruimte maken omdat de
deelnemers door creatieve therapie
(fotografie, schilderen, knutselen,
glassieraden maken en muziek) hun
spanningen kunnen kanaliseren en laten
afnemen.
Het bevorderen van de genezing en
‘buitenplek Martini Ziekenhuis Groningen’
welbevinden van patiënten door verbetering
Voor patiënten op de Intensive Care of
van de omstandigheden in het ziekenhuis, het patiënten die binnenkort in het ziekenhuis
ondersteunen van vorming en toerusting van komen te overlijden, is het fijn zijn om (nog)
het personeel en het stimuleren van
een keer naar buiten te gaan. Deze
wetenschappelijk onderzoek door de artsen
patiënten én terminale patiënten een plek
van het ziekenhuis. Het verlenen van steun
in de binnentuin te realiseren waar ze
aan het ziekenhuis en aan
privacy ervaren. Een plek in een natuurlijke
gezondheidsprojecten in de gemeente
omgeving met groen, ruimte en zitplekken
Groningen en omgeving, die niet in
voor naasten. Een fijne, rustige plek waar
aanmerking komen voor reguliere
zintuigen geprikkeld raken en waar een

Men wil dit jaar meer gezinnen een
cadeaukaart geven ivm werkloosheid
door de corona crisis
2019: €10.000
2018: €10.000

€82.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

€21.700

Men vraagt €7.500

Toekennen
€7.500

€27.102

Men vraagt €7.500

Toekennen
€7.500

153
09.07.20

154
09.07.20

155
09.07.20
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25.05.20

Stichting Hospice Zuider Amstel
ANBI status

25.05.20

Stichting Ouderinitiatief
Bonaireplein
ANBI status

26.05.20

Stichting One Big Smile

financiering; het stimuleren en coördineren
van het vrijwilligerswerk in- en voor het
ziekenhuis, alsmede het ondersteunen van de
patiëntenzorg in het ziekenhuis.
Verlenen van hulp in een hospice door middel
van ondersteuning en palliatieve zorg aan
mensen in de laatste fase van hun leven.

Voor mensen met een (licht) verstandelijke
beperking: een kleinschalige woonruimte
te laten bouwen en in stand te houden om
daarmee te voorzien in een veilige woon en
leefomgeving, met een passend
indicatiebesluit , zorg op maat te leveren,
conform, en passend bij, de indicatiestelling
alsmede een woonvorm te creëren
waarbij individuele zelfstandigheid,
onderlinge betrokkenheid en
maatschappelijke integratie belangrijke
uitgangspunten zijn.
Het ondersteunen van bepaalde doelgroepen
en instellingen

ANBI status

26.05.20

Stichting Funcare4kids
ANBI status

27.05.20

Stichting BO Breda
ANBI status

Het bevorderen van het (geestelijk) welzijn
van kinderen (jonge mantelzorgers) die in een
gezinssituatie leven met een broertje of zusje
dan wel ouder die aan een chronische ziekte
lijdt (lijden) dan wel hulpbehoevend of
overleden zijn
Het creëren van een platform waar mensen
tezamen komen om hun (seksuele)
identiteit te uiten en te vieren in onze
maatschappij en zodoende meer
zichtbaarheid te creëren voor de Lesbo-,
Homo, Bi- en transgender gemeenschap
(LHBTgemeenschap) in Breda.

kopje koffie gedronken en een ijsje gegeten
kan worden.

‘Hospice Zuider Amstel’
Men gaat begin 2021 een hospice openen
met 4 kamers. Voor de aanschaf van de
inrichting (inboedel en stoffering) en de
exploitatie kosten van het eerste jaar vraagt
men een bijdrage
‘keuken en tuinafscheiding voor het
Bonaireplein’
Nadat ASVZ besloot de locatie te sluiten
hebben de ouders een doorstart gemaakt.
Een verbouwing was noodzakelijk en voor
de keukenapparatuur en de tuinafscheiding
vraagt men een bijdrage

‘huiskamer mondiaal centrum Breda’
het M.C.B. heeft een veilige omgeving voor
vluchtelingen gecreëerd en biedt zowel
materiële als praktische ondersteuning. De
huiskamer, een ontmoetingsplek voor
vluchtelingen, ouderen en mensen met een
beperking is aan een opknapbeurt toe
’jubileum 20 jaar funkids’
Omdat men 20 jaar bestaat wordt in het
najaar een jubileum festival houden. Omdat
de overige fundagen niet doorgaan ivm
corona wil men ook nog 2 grote fundagen in
het najaar organiseren in plaats van de
geplande 6.
‘Projectplan BO 2020 – 2021’
De stichting informeert mensen
over diversiteit en vergroot de
acceptatie in onze samenleving. Dit
wordt gerealiseerd door het tonen
van diversiteit met evenementen,
campagnes en trainingen die zich
focussen op de schoonheid van je

€7.518

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€7.518

Men vraagt €2.093,88.

Toekennen
€2.093,88.

€19.800

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

€80.000

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

€267.003

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

€ 4743,88

156
09.07.20

157
09.07.20

158
09.07.20

159
09.07.20

160
09.07.20
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27.05.20

Stichting JIJ
ANBI status

27.05.20

Special Arts Nederland
ANBI status

27.05.20

Stichting Sailwise
ANBI status

27.05.20

Stichting Wijz
ANBI status

Het bieden van ondersteuning aan mensen
met een eetprobleem en mensen in hun
omgeving ter bevordering van hun
zelfredzaamheid; het geven van voorlichting
over het onderwerp eetprobleem; het
samenwerken met andere organisaties die de
omschreven activiteiten omschrijven

Het ondersteunen van het verkrijgen van een
volwaardige positie van kunstenaars met een
handicap, het verhogen van het
kwaliteitsniveau van de kunstuitingen van
kunstenaars met een handicap, het
stimuleren van hun ontwikkeling en
verwerven van erkenning, het verbeteren van
de rechtspositie van kunstenaars met een
handicap, het gezien worden, binnen en
buiten de wereld van kunstenaas met een
handicap, als de dragende organisatie voor de
integratie van kunstenaars met een handicap
en hun kunstuitingen in de reguliere
kunstwereld
Het bevorderen van het maatschappelijk
welzijn, de fysieke en mentale
onafhankelijkheid en de integratie van
mensen met een handicap middels ( het
aanbieden van) faciliteiten op het gebied van
de watersport en deelname van mensen met
een handicap aan watersportactiviteiten
Het bevorderen van het welzijn

eigen identiteit. Hiervoor heeft de stichting
diverse projecten met oa workshops,
gespreksgroepen, tentoonstellingen en een
coming out dag
‘Wachtlijstgroep’
De wachtlijstgroep is bedoeld voor mensen
die bij de stichting (of elders) voor hulp op
een wachtlijst staan en in de tussentijd we
hulp nodig hebben tot er plek is. In de
wachtlijstgroep kunnen mensen met een
(beginnende) eetstoornis met
groepsgenoten en begeleiders open en
zonder schaamte leren praten over hun
(eet)probleem tot men elders aan de slag
kan
‘Vermenigvuldigen door te delen
2020/2021’
De actuele omstandigheden dagen Special
Arts uit om bestaande activiteiten te
transformeren en nieuwe initiatieven te
ontwikkelen voor het kunnen realiseren van
de doelstellingen. Dit betreft met name de
volgende doelstellingen het stimuleren van
zichtbaarheid en verbinding, bron zijn voor
inspiratie, het bieden van kennisdeling en
ontwikkeling. Hiervoor wil men de komende
tijd de volgende activiteiten
(door)ontwikkelen: Special Arts Bulletin,
Online kunstactiviteiten, Tastbare publicatie
Kunstmagazine pArt
Inrichting vernieuwde watersport
accommodatie Robinson Crusoe’
Het eiland Robinson heeft na 20 jaar
intensief gebruik een nieuw gezicht nodig.
De verbouwingskosten zijn gerealiseerd
maar voor afwerking, inrichting en handicap
specifiek materiaal is nog geld nodig
‘Vitaal en veilig thuis’
De participatie van kwetsbare 70-plussers
verhogen waardoor zij langer en veilig thuis
kunnen blijven wonen onder meer door de
inzet van vrijwilligers die middels
huisbezoeken inventariseren wat de
behoefte van de ouderen is. Ook worden er

€7.646,50

Men vraagt €5.000

Toekennen
€3.000

161
09.07.20

2018: €2.000
2019: €5.000

€ 49.780

Men vraagt €4.000

Toekennen
€4.000

162
09.07.20

2017: €2.500
2018: €2.500

€194.142

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

163
09.07.20

2020: €10.000 ( ander project)
2019: €10.000
2018: €10.000

€67.560

Er wordt een bijdrage gevraagd

Toekennen
€10.000

164
09.07.20
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28.05.20

Stichting Mondriaan
ANBI status

28.05.20

Stichting Vrienden van Hospice
IJsselPolder
ANBI status

28.05.20

Universitair Medisch Centrum
Utrecht
Ziekenhuis = geen ANBI

13.07.20

Stichting Reinier de Graaf Groep
ANBI status
Aanvraag ivm corona

maatjesprogramma’s, fittesten en
valtrainingen etc georganiseerd
Optimale hulpverlening aan hulpvragers met
‘Mondriaan Beschermd Wonen Spekheide
€8.701
Men vraagt een bijdrage van €3.136
geestelijke gezondheidsproblemen, het
en Akkerweide’
verzorgen van onderwijs en het bieden van
Acht bewoners van Spekheide hebben de
een werkplaatsfunctie voor
wens uitgesproken in oktober 2020 een
(wetenschappelijk) onderzoek en opleiding
reisje naar Spanje te maken. Er zullen twee
begeleiders meereizen.
De bewoners van Akkerweide willen graag
enkele activiteiten als een barbecue,
museum Madame Tussauds, bowlen, een
tour door het Mergelland en
Drielandenpunt, een bezoek aan het
Dolfinarium. Voor beide activiteiten is geen
budget.
Het inzamelen van gelden ten behoeve van
‘oprichting Hospice IJsselPolder’
€500.000 Men vraagt €15.000 - €20.000
Stichting Hospice
Voor het nog te openen bijna-thuis-huis in
IJsselPolder
Rotterdam Ommoord vraagt men een
bijdrage voor de verbouwing en de
inrichting van kamers, badkamers,
woonkamers etc
Het bevorderen van gezondheid - nu en in de ‘EPHENE studie’
€98.860
Studiemedicatie open-label
toekomst:
Onderzoek voor de behandeling van
extensiefase vraagt men een bijdrage
van de gezondheid van de individuele patiënt volwassen patiënten met fenytoïnecrème
Van €17.985
tot de gezondheid in de maatschappij in het
om zenuwpijn in de
algemeen
tenen/voeten/onderbenen door CIAP en
een gemiddelde wekelijkse pijnscore
minimaal 4/10 op de NRS om de bestrijding
van zenuwpijn te verbeteren
in het algemeen, de bevordering van de
‘realisatie van de Compassiebeer bij het
€186.778,59 Men vraagt €51.347,92
gezondheidszorg, al dan niet in samenwerking Reinier de Graaf Gasthuis’
met anderen
De medewerkers in de Nederlandse zorg
Dhr. Franse, Eer en Volharding,
hebben de afgelopen maanden kunnen
beveelt dit project van harte aan
rekenen op de steun van miljoenen mensen.
Men vindt het belangrijk dat die waardering
Er is spoed bij deze aanvraag omdat
en ook in de toekomst blijft bestaan. Om dit
de planten voor 1 oktober geplant
te realiseren heeft kunstenaar Adriënne
moet worden.
Rombout een initiatief gestart voor een
driedimensionale Compassiebeer. Een beer
van maar liefst 4,5 meter hoog en 3,5 meter
breed. Deze groene, duurzame beer, met
een vacht van plantjes, is een showcase
voor de getroffen tuinbouw en steun voor
alle patiënten in het Reinier de Graaf

Toekennen
€3.136

Toekennen
€15.000

Toekennen
€17.985

Toekennen
€10.000

165
09.07.20

166
09.07.20

167
09.07.20

168
21.07.20
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02.06.20 Stichting Inloophuis
Kennemerland
ANBI status

02.06.20

Stichting de Hooiberg
ANBI status

03.06.20

Stichting Rose Rebel
ANBI status

04.06.20 Amalia kinderziekenhuis
Stichting ( onderdeel
Radboudziekenhuis)
ANBI status

Alle mensen uit de (grootstedelijke) regio
Haarlem die kanker hebben of hebben
gehad, hun naasten en nabestaanden een
laagdrempelige, veilige plek te bieden en
hen in een beschutte omgeving de
gelegenheid te geven weer even op adem te
komen en "bij te tanken", waardoor ze het
leven van alle dag beter aan kunnen. De
kwaliteit van leven van mensen met kanker,
hun naasten en nabestaanden zo goed
mogelijk te helpen handhaven of verbeteren

Bieden van zorg en ondersteuning in een
beschermde woon- zorgvorm aan een groep
mensen met een beperking

Het realiseren, produceren en bieden van
(film)projecten die de
(maatschappelijke) boodschap van de
stichting overbrengen op een breed
publiek.

Het stimuleren van de goede zorg (patiënten,
participatie, patiëntenzorg, onderzoek,
onderwijs, opleiding en innovatie) voor
kinderen betrokken bij het Amalia
Kinderziekenhuis.

Ziekenhuis en de duizenden mensen die de
patiënten in het ziekenhuis bezoeken.
‘Open inloop’
€11.400
Men vraagt het hele bedrag
De open inloop wil men na de sluiting door
corona als eerste opstarten in september.
De nadruk wordt gelegd op veerkracht en
eigen regie, zodat de bezoekers zich niet
meer uitsluitend benaderd voelen als zieke.
Helpen hun eigen kracht te vinden en ook
mentaal weerbaarder te worden. Maar
vooral een luisterend oor bieden,
lotgenotencontact stimuleren en bespreken
wat wel mogelijk is i.p.v. de
onmogelijkheden. De inloop is gratis om de
drempel zo laag mogelijk te houden
‘Ouderinitiatief de Hooiberg’
€173.552,63 Men vraagt een bijdrage
In een oud schoolgebouw wordt een (t)huis
voor jongvolwassen met een beperking
gerealiseerd. Voor de inrichting van de
gemeenschappelijke ruimten, beveiliging en
zorg gerelateerde aanpassingen is nog
financiering nodig
‘Eva’s Mission’
€122.325 Men vraagt €6.000
De film Eva’s Mission Eva’s Mission, over de
missie van Holocaust-overlevende Eva
€21.293,60 Personeelskosten
Schloss vertelt het verhaal van een
€10.665 reiskosten
onmogelijke droom: een droom van
wereldvrede, van een gemeenschappelijke
wereldsamenleving van een mensheid die
zijn eigen nietigheid erkent en samenwerkt
aan een vredige en harmonieuze
wereldsamenleving zonder onderscheid
naar ras, geloof of nationaliteit. De aanvraag
is voor de fase post-productie.
Dit houdt in dat de geworven gelden
gebruikt worden voor de selectie van het
materiaal, interviews transcriberen, etc.
‘Samen spelen op het plein’
€286.824 Men vraagt €25.000
Tijdens hun verblijf in het Amalia
kinderziekenhuis kunnen kinderen vaak
langere tijd niet naar buiten. Ook zijn de
speelmogelijkheden op de kamer beperkt.
Om hier wat aan te doen, wil men in het
kinderziekenhuis een grote, klinische open
ruimte omtoveren tot een groen speelplein.

169
Toekennen
€5.000

24.07.20

170
Toekennen 24.07.20
€25.000

Toekennen
€6.000

Toekennen
€25.000

171
24.07.20

172
24.07.20
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04.06.20

Stichting Leergeld Walcheren
ANBI status

08.06.20

Stichting Vivium Zorggroep
ANBI status

08.06.20

Stichting Amerpoort
ANBI status

09.06.20

Stichting Possibilize

Kinderen kunnen zo veilig binnen spelen, in
een omgeving die aanvoelt als een mooi
aangelegd, groen park.
Het voorkomen van sociaal isolement dan wel ‘alle kinderen mogen meedoen’
sociale uitsluiting van schoolgaande
Het project richt zich op het beschikbaar
kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd
stellen van fietsen en digitale leermiddelen
van 4 tot 18 jaar, uit minima gezinnen, voor
(laptop) aan kinderen in een financieel
wie overheidsvoorzieningen uitgeput, dan wel moeilijke positie. Zowel fietsen als laptops
niet-toereikend dan wel niet-beschikbaar zijn zijn niet nieuw. Fietsen worden beschikbaar
en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun gesteld via een organisatie met
kinderen normaal te laten participeren binnen praktijkgericht onderwijs voor zijhet onderwijs en/of in het sociaal
instromers. Laptops komen van een bedrijf
maatschappelijk leven op en rond school
dat ICT materiaal inzamelt voor hergebruik
en recycling.
Het bieden van verantwoorde zorg
‘Stilteruimte’
Op dit moment is geen ruimte waar men
zich terug kan trekken of juist met iemand
een gesprek voeren. Ook kleine
bijeenkomsten ( afscheid bij een uitvaart)
kunnen nergens plaatsvinden. In de tuin van
Torendael wil men een stilteruimte creëren
die een inspirerende plek kan zijn en waar
men rust vindt.

€15.380

Men vraagt een bijdrage van €2.000
om 16 kinderen aan een fiets te
helpen

Toekennen
€2.000

2019: €2.000

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

‘Dit ben ik video’
€ 80.915, 41 Men vraagt € 10.686
Op het Kinderdagcentrum (KDC) wordt sinds
vijf jaar bij het inwerken van nieuwe
2019: €5.000
medewerkers voor een aantal kinderen
gebruik gemaakt van een zogenaamde Dit
ben ik-video. Dit is een video waarin in
beeld wordt gebracht wie het kind is en wat
het nodig heeft. Dit gebeurt aan de hand
van een aantal centrale thema's die passen
bij het leven en de begeleiding(sbehoefte)
van het kind. De methode gaat er van uit
dat dit positieve effecten heeft op het
ervaren zelfvertrouwen van medewerkers,
dat probleemgedrag bij cliënten afneemt,
en positief getint gedrag toeneemt. Dit is
ook de ervaring van begeleiders die werken
met de ‘Dit ben ik’ video’s. Het product
moet bestendigd en geoptimaliseerd
worden
Het inspireren en activeren van mensen om te ‘Sencity Utrecht 2021- 2024’
€242.680 Men vraagt €20.000
denken en handelen vanuit mogelijkheden in

Toekennen
€10.686

Het bieden van professionele zorg en
ondersteuning aan en het bevorderen van het
maatschappelijk functioneren van mensen
met een verstandelijke en/of lichamelijke
beperking

173
24.07.20

€39.357,16

Toekennen
€10.000

174
24.07.20

175
24.07.20

176
24.07.20
39

ANBI status

09.06.20

Stichting Vrienden van Lelie
Zorggroep
ANBI status

09.06.20

Stichting Hospice Issoria
ANBI status

10.06.20

Stichting Appeltaart concerten
ANBI status

10.06.20

Stichting Veul dich Good
ANBI status

10.06.20

Stichting Kamermuziekfestival
Utrecht
ANBI status

iedere situatie en het in beweging zetten van
mensen om talenten te benutten en dromen
waar te maken
Het bieden van een platform om (lokale)
initiatieven van het vriendennetwerk dan wel
organisatieonderdelen van Lelie Zorggroep te
faciliteren in hun initiatieven om (lokale
vestigingen van) Lelie Zorggroep te
ondersteunen

Sencity is een cultureel evenement voor +/1400 bezoekers, waarvan ongeveer 50%
doof/slechthorend is en 50% horend.
‘Bladdderscan’
In De Regenboog trachten (beroepskrachten
en vrijwilligers) voor de cliënten een
kwalitatief goede tijd te creëren, onder
andere door goede pijn- en
symptoombestrijding. De Regenboog wil
graag een bladderscan aanschaffen dat door
middel van echografie (beeldvormend
onderzoek met geluidsgolven) meet hoeveel
urine achterblijft in de blaas na het plassen.
Een omgeving te creëren waar mensen met
‘Koffiemachine’
behoud van hun individuele levensstijl kunnen Omdat koffie letterlijk een ‘bakkie troost’
sterven, het ondersteunen en aanvullen van
kan zijn en van de oude machine het
de bestaande vormen van gezondheidszorg in contract afloopt doet men een aanvraag
eigen thuissituaties van mensen die in de
voor een nieuwe koffiemachine. Koffie is
laatste fase van hun leven verkeren en het
onmisbaar in het hospice.
integreren van het stervensproces en de dood
in het leven
Het organiseren van voorstellingen, concerten ‘zomerprogrammering appeltaartconcerten’
en workshops met op hoog niveau
De stichting speelt kleinschalige concerten
uitgevoerde klassieke muziek
met klassieke muziek voor mensen die niet
vanzelfsprekend (meer) in contact komen
met klassieke muziek. Vanwege de
coronacrisis gaan veel mensen niet op
vakantie en durven vaak moeilijk naar
buiten. Daarom wil men een (extra)
zomerprogrammering met 30 -40
laagdrempelige en corona-bestendige
concerten organiseren. Men speelt oa in
buurthuizen, wijktheaters en
oudereninstellingen en besloten instellingen
Het leveren van een concrete bijdrage aan het ‘kerstpakkettenactie 20’
verminderen van de armoedeproblematiek in Men wil 500 gezinnen die leven onder de
Zuid Limburg en het bevorderen van het
armoedegrens een extra pakket met
welzijn van (chronisch) zieken en
voedingsmiddelen voor kerst en een
gehandicapten
cadeaubon geven.
Het organiseren van culturele festivals, in het ‘maatschappelijk programma 2020’
bijzonder (kamer) muziekfestivals
In het kader van inclusiviteit wil men ook dit
jaar een naast het gewone programma ook
een programmering maken voor mensen die
niet zo snel in contact komen met
kamermuziek. Men wil oa. concerten geven

€12.038,90

Men vraagt het volledige bedrag

Toekennen
€12.038,90

€3.215.50

Men vraagt het volledige bedrag

Toekennen
€3.215,50

€18.000

Men vraagt €6.000 voor onder
andere de koffie en appeltaart

Toekennen
€6.000

€50.000

Men vraagt €10.000 aan

Toekennen
€10.000

177
24.07.20

178
24.07.20

179
24.07.20

180
24.07.20

2018: €5.000
2019: €5.000
€293.700

Men vraagt een bijdrage van €5.000

Toekennen
€5.000

181
24.07.20

2019: €2.500

40

11.06.20

Stichting Vaarwens
ANBI status

15.06.20

Stichting Kist

Het verzorgen van gratis vaardagen voor
terminaal en/ of ernstig zieke kinderen en/
of volwassenen
Het opzetten en uitvoeren van historische,
educatieve en culturele projecten

ANBI status

15.06.20

Trombosestichting Nederland
ANBI status

16.06.20

Stichting Share Network
ANBI status

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied
van gezondheid en voeding (niet
biotechnologisch) Bevorderen medisch
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting

Het verdrijven van ‘moderne slavernij’ uit de
maatschappij, het creëren van bewustzijn bij
mensen, organisaties, instellingen en
ondernemingen over het bestaan van
‘moderne slavernij’ en de problematiek
mensenhandel

in bibliotheken, koken voor de musici ism
vluchtelingenwerk, concerten geven in AZC
Utrecht en appeltaartconcerten geven in 3
verzorgingshuizen.
‘Vaardagen 2020’
Het doel is om in 2020 minimaal 100
vaardagen uit te voeren
‘WereldLichtjesDag 2020 Heiloo’
De herdenkingsavond van
WereldLichtjesDag is er
voor iedereen die een overleden kind wil
herdenken. Hoe lang geleden dit kind
overleden is, de leeftijd of de onderlinge
relatie is niet van belang. Ook als het
kind nooit een naam heeft gekregen, kan dit
het moment zijn om te herdenken en deel
uit te maken van de kring.
‘thuisrevalidatieprogramma voor mensen na
longembolie’
Met de komst van het coronavirus, dat heel
vaak longembolieën blijkt te veroorzaken,
zal de komende jaren het aantal mensen
met restklachten na longembolie ook sterk
toenemen. Het programma heeft ten doel
om nieuwe standaardzorg te ontwikkelen
voor mensen met longembolie, en zo de
kwaliteit van leven van mensen met
trombose te verbeteren.
Het revalidatieprogramma grotendeels thuis
gevolgd worden en duurt het slechts 6
weken. Voor de aanschaf en ontwikkeling
van het ICT deel vraagt men bijdrage
‘De nieuwe toekomst’
Een programma dat bijdraagt aan de
verzelfstandiging en vrijheid van vrouwen.
Met hulp van dit programma dat bestaat uit
diverse onderdelen maken vrouwen een
nieuwe start. Men richt zich op vrouwen
tussen de 17 – 45 jaar die uit de gedwongen
prostitutie komen, zowel Nederlandse
vrouwen als vrouwen die via gedwongen
menen handel in Nederland zijn gekomen

€118.000

€3.287

Men vraagt een bijdrage.
Kosten per vaardag zijn €1.180
2018: €15.000
Men vraagt €1.000

Toekennen
€11.800

Toekennen
€750

182
24.07.20

183
24.07.20

2019: €500

€340.000

Genoemde bedrag zijn de kosten van
het gehele project dat 3 jaar duurt

Toekennen
€25.000

184
24.07.20

Men vraagt €60.000
2018: €15.000

€99.370

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

185
24.07.20

186
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17.06.20

Stichting Wereldlichtjesdag
Nijmegen
ANBI status

17.06.20

Stichting Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht

Het organiseren van de jaarlijkse
Wereldlichtjesdag bijeenkomst in Nijmegen
en het
meer in algemene zin richten van bijzondere
aandacht op het verlies van een kind en
al wat hier mee verband houdt
Het verzorgen en uitvoeren van onderwijs,
onderzoek en kennisoverdracht in de kunsten

ANBI status

19.06.20

Stichting De Parabool
locatie De Schure
ANBI status

19.06.20

Stichting Ipse de Bruggen
ANBI status

Het (doen) verlenen van goede zorg
waaronder begrepen de belangen te
behartigen van mensen met een
verstandelijke beperking, al dan niet met een
lichamelijke, zintuiglijke en/of psychische
beperking.

Het (doen) behandelen, het (doen)
begeleiden, het (doen) ondersteunen, het
(doen) verzorgen en verplegen, het (doen)
opvoeden van en het (doen) geven van
onderwijs aan mensen met een beperking,
toegesneden op de (individuele) zorg- en
ondersteuningsbehoeften van haar
(potentiële) cliënten

‘Wereldlichtjesdag 2020’
Ook dit jaar wil men weer een herdenking
organiseren voor meer dan 270 overleden
kinderen. Dit zal weer gebeuren in de
Stevenskerk te Nijmegen.
‘The art of giving up’
In deze film gaat het niet om iemand die is
overleden, maar iemand in een coma. Als
uitgangspunt neemt de maker het
zogenoemde ‘berustingssyndroom’. Het is
een ziekte die jongeren treft die door stress
en uitzichtloosheid in een catatonische
situatie terechtkomen. Ze liggen enkel nog
in bed en zijn volledig afhankelijk van zorg.
De gedachten van de maker gingen uit naar
de familieleden. Hoe help je iemand die zo
afgesloten is van alles en je niet meer lijkt te
horen? Hoe verandert dat de manier van
communiceren met je dierbare? Op deze
vragen probeert de maker met zijn film een
antwoord te geven.
‘Een belevingsruimte voor De Schure’
Omdat de cliënten zo beperkt zijn, moeten
prikkels van nature komen of veroorzaakt
worden door een zeer kleine reactie. Veel
van de cliënten zijn niet in staat om te
praten. In de belevingsruimte kunnen
cliënten tot ontspanning komen in
combinatie met activering. Het risico bij
deze doelgroep is namelijk dat ze ondergestimuleerd worden, met lage
alertheid/slapen tot gevolg. Dit komt niet
ten goede aan zaken als epilepsie, conditie
en welbevinden van de cliënten
‘De Jostiband voor iedereen’
Met de Jostiband voor iedereen maakt men
een set van materialen en middelen die
voor mensen met een verstandelijke
beperking op verschillende manieren
ingezet worden. Het nieuw online Jostiband
platform wordt de centrale plek hiervoor.
De site is toegankelijk voor verschillende
doelgroepen en zo gemaakt dat mensen
met een verstandelijke beperking zich direct

€5.100

Men vraagt €3.000

Toekennen
€3.000

24.07.20

2019: €3.000

€11.926.59

In het genoemde bedrag zijn geen
personeelskosten opgenomen

Toekennen
€2.000

187
24.07.20

Men vraagt €2.000

€9.771,96

Men vraagt het volledige bedrag

Toekennen
€7.500

€135.735

Men vraagt een bijdrage van €15.000

Toekennen
€10.000

188
24.07.20

189
24.07.20
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16.06.20

Stichting Sport Helpt
ANBI status

21.06.20

Stichting Tegengif
ANBI status

22.06.20

Stichting Utrechts
Universiteitsfonds
ANBI status

Ernstig zieke kinderen een (droom)
ontmoeting bezorgen met één of meerdere
topsporters

De gezondheid van burgers te bevorderen
door de blootstelling aan en het gebruik
van schadelijke stoffen, met name schadelijke
chemicaliën tegen te gaan

Het U-fonds heeft ten doel de bevordering
van de bloei van de Universiteit Utrecht

thuis voelen en makkelijk kunnen navigeren.
Op de site kun je eenvoudig meespelen met
verschillende meespeelnummers, er staan
filmpjes met uitleg, en muziekboeken,
werkbladen en meespeelkoffertjes worden
aangeboden.
‘Sport helpt friends dag 2020’
Een sportieve dag met een sportcarrousel,
een sportronde bestaande uit 10
onderdelen) en een xxl droomontmoeting
met (olympische) topsporters voor kinderen
met een ernstige dan wel chronische ziekte.
‘Onderzoek en bewustwording’
Onderzoek om alledaagse blootstelling aan
chemicaliën concreet te maken. Voor dit
project testen worden 150
verzorgingsproducten die vrouwen dagelijks
gebruiken, zoals douchegel en deodorant.
Men onderzoekt verzorgingsproducten
omdat ze een belangrijke blootstellingsbron
van schadelijke chemicaliën vormen.
Ingrediëntenlijsten worden bestudeert en er
wordt laboratoriumonderzoek gedaan. Men
richt zich met de publicatie van de
uitkomsten op zwangeren en kinderen
‘Samen in de strijd tegen osteosarcoom’
Osteosarcoom is de meest voorkomende
botkanker bij kinderen en jongvolwassenen.
Een gedetailleerde scan kan soms bijna
een uur duren; dit is daardoor in de
toepassing buitengewoon moeilijk bij
kinderen of jongvolwassen. Echter, voor een
dier die om medische reden een MRI moet
ondergaan, en onder narcose wordt
gebracht, is de duur van een dergelijke
uitgebreide MRI scan geen probleem.
Bottumoren, en osteosarcoom in het
bijzonder, bij dieren (honden) veel
overeenkomsten heeft zowel op
beeldvorming (MRI) en qua pathologie en
genetisch. Daardoor heeft het onderzoek
van het osteosarcoom bij honden een zeer
grote meerwaarde voor de diagnose en
behandeling van osteosarcomen bij
mensen.

€23.000

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

190
24.07.20

2018: €5.000

€15.375

Men vraagt €2.000

Toekennen
€2.000

€69.920

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

191
24.07.20

192
24.07.20

193
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23.06.20

Stichting Timon
ANBI status

26.06.20

Stichting Up Social Club
ANBI status

28.06.20

Stichting Vrienden van Yad
Vashem Nederland
ANBI status

Hulpverlening vanuit het diaconaat der kerken
te bevorderen en uit te voeren te behoeve
van een ieder door of voor wie een beroep op
haar wordt gedaan. Hieronder wordt onder
meer verstaan: mensen, vooral jongeren, die
in geestelijke, morele, psychische en/of
sociale nood verkeren, vanuit de liefde van
christus, daadwerkelijke hulp verlenen

‘Noodopvang Amsterdam Zuidoost’
In Amsterdam is een groot tekort aan
plekken voor moeders - en soms ook vaders
- met hun kinderen die acuut dakloos zijn
geworden Men een nieuwe
leefgemeenschap creëren waarbij we 16
dakloze gezinnen opvangen in een
kindvriendelijke omgeving, omwoners hun
plek innemen als ‘goede buur’ in de
leefgemeenschap en we samen met hen
naschoolse activiteiten aanbieden voor
kinderen uit de buurt die opgroeien in
armoede. Pand moet opgeknapt en
ingericht worden
Het organiseren van diverse projecten en het ‘Up social Club’
verschaffen van werkgelegenheid
Men wil een geheel eigen productieproces
voor mensen met een verstandelijke handicap op gang zetten voor UP Shoes met behulp
en/of voor mensen met een sociale/
van een mal. De cliënten zullen bijdragen
emotionele achterstand
aan de gehele logistiek in Nederland. Van
het verpakken tot aan de verkoop toe in een
winkeltje bij de thuisbasis in Oud-Beijerland.
Het doel van dit project is tweeledig.
Enerzijds zal het project de cliënten, de
Uppers, een nieuwe vorm van dagbesteding
aanbieden waarvan zij veel zullen leren.
Anderzijds zal het ook de inkomsten
vergroten. Door een geheel eigen
productieproces te starten gaat een veel
groter deel van de opbrengst naar de
stichting
Het bijeenbrengen van gelden teneinde de
‘Onderduikgevers/onderduikers; Helden??’
voorzetting van het in Jeruzalem gevestigde
De Holocaust en de georganiseerde en
instituut Yad Vashem te bevorderen
geïndustrialiseerde moord op 6 miljoen
mensen, omdat ze waren wie ze waren, is
een uniek fenomeen in de
wereldgeschiedenis. De Tweede
Wereldoorlog ligt dan nu wel 75 jaar achter
ons, maar is nog actueel. NU in een steeds
gecompliceerd wordende samenleving
moeten we NU wijzen op de gevaren van
discriminatie en uitsluiting. Een van de
(vele) werkvelden van de Stichting is dus
educatie en 5-jaarlijks organiseert men een
symposium om bepaalde aspecten uit die

€323.000

Men vraagt €25.000

Toekennen
€25.000

24.07.20

2019: €25.000 ( ander project)

€37.045

Men vraagt €20.000

Toekennen
€10.000

€9.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€2.500

194
24.07.20

195
24.07.20
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zwarte geschiedenis in de spotlights te
zetten.
29.06.20 Stichting Woongroep Mozart
Het voorzien in de woonbehoefte en de
‘externe mobiliteit Woongroep Mozart’
verzorging van personen die daartoe zelf niet Om de externe mobiliteit en sociale
ANBI status
goed in staat zijn
activiteiten van de jongeren te vergroten is
behoefte aan fietsen, zowel voor de
begeleiders als voor de meeste jongeren die
niet zelfstandig kunnen fietsen. Denk hierbij
aan een tandem of duofiets. Voor de
sportieve en sociale activiteiten in de
directe omgeving is ook behoefte aan een
negen-persoons busje.
29.06.20 Stichting Fonds
Het verschaffen van middelen die nodig,
‘Onze tuin, meer dan alleen maar buiten
Gehandicaptenzorg Zaanstreek – nuttig en/of aangenaam zijn voor het zich
zijn’
Waterland (FGZW)
welbevinden van alle cliënten die de zorg
Voor de verstandelijk beperkte bewoners
en/of dienstverlening van de Stichting Odion
van de woonlocatie de Lijnbaan, is de tuin
ANBI status
ontvangen
belangrijk maar voldoet op dit moment
niet. En wil deze aanpassen, voor mensen
met autisme een rustige plek maar ook een
moestuin en alles rolstoeltoegankelijk
01.07.20 Stichting Vrienden van Meander Het verlenen van financiële hulp aan Stichting ‘Belevenistafel‘
Medisch Centrum
Meander Medisch Centrum, ten
Op afdeling A2-B2 wordt een Geriatrische
behoeve van doelen die niet uit de reguliere
Trauma Unit (GTU) opgezet. Een onderdeel
ANBI status
middelen van Stichting Meander Medisch
van deze unit wordt een huiskamer en een
Centrum betaald kunnen worden.
activiteitenbegeleider. Voor deze unit wil
men een belevenistafel
01.07.20 Stichting Heliomare
Het leveren van diensten en producten op het ‘Handbikes’
gebied van revalidatie, wonen,
Voor de dwarslaesieafdeling wil men twee
ANBI status
dagbesteding, arbeidsintegratie en sport;
handbikes aanschaffen. Een handbike
adviezen op het gebied van Ergoconsult en
geschikt voor besturing/aandrijving met één
Ergothuis; ergotherapeutische adviezen
hand en een handbike die met twee handen
kan worden aangedreven. Fietsen is
belangrijk voor de ontwikkeling van
spiermassa en geeft zelfstandigheid terug.
02.07.20 Stichting Multifunctioneel
Geïntegreerde behandeling, zorg, steun,
‘activiteiten om veerkracht te ontwikkelen
Oncologisch Centrum Huis aan
informatie en service te bieden aanvullend
om met de ziekte kanker om te gaan ‘
het Water
op de traditionele ziekenhuiszorg, die er op
In dit nazorg centrum voor mensen met
gericht is de kwaliteit van het leven te
kanker geeft men ondersteuning en leert
ANBI status
verbeteren voor iedereen die te maken krijgt men de mensen omgaan met de ziekte
met een ingrijpende levensbedreigende
kanker. Voor 2 projecten vraagt men een
ziekte waarbij de autonomie van de mens
bijdrage: verantwoord bewegen met en na
centraal staat. Het betreft zowel nulde
kanker en Psycho educatie en creatieve
als eerste als tweedelijns zorg
activiteiten.
02.07.20 Raphaëlstichting
Bieden van voorzieningen (o.a. in bedrijfs'Gelukstuin voor iedereen’
matige activiteiten) ter bevordering van de

€51.200

Men vraagt €11.000

Toekennen
€11.000

€18.000

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

€10.473,87

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€2.000

€11.745,25

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€11.745,25

€1.965

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€1.965

€42.250

Men vraagt €2.000

Toekennen
€2.000

196
24.07.20

197
24.07.20

198
03.09.20

199
03.09.20

200
03.09.20

201
03.09.20
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ANBI status

02.07.20

Stichting ZOALS
ANBI status

03.07.20

Stichting Evangelisch
Begeleidingscentrum
ANBI status

03.07.20

Stichting Cedrah
ANBI status

06.07.20

stichting voor funerair erfgoed
Terebinth
ANBI status

06.07.20

Stichting TrösT Drechtsteden
ANBI status

arbeidsparticipatie van gehandicapten

Een ontmoetingsplek willen inrichten voor
alle generaties met en zonder handicap bij
de woon-werkgemeenschap Croon en
Bergh voor menen met een beperking. De
tuin wordt door hen onderhouden maar is
ook open voor omwonenden
Het zoeken naar, het opzetten en het instand ‘wooninitiatief Zoals’
houden van een woonvorm voor
Voor dit nieuwe wooninitiatief voor 18
kinderen met een verstandelijke, lichamelijke jongeren met een beperking wordt voor de
en/of meervoudige beperking
inrichting van de gemeenschappelijke
ruimtes een bijdrage gevraagd
Het bieden van verantwoorde zorg
‘Klaar voor de Toekomst’
Het terrein van de Eikenhorst is best groot,
maar de faciliteiten voor de bewoners zijn
gering. Er is vanuit de bewoners aangegeven
dat er dringend behoefte is aan materialen
en mogelijkheden om zowel buiten als
binnen te kunnen sporten en te
ontspannen. Men wil een prikkelvrije
inrichting binnen en vernieuwing
tuinmeubilair buiten
Het op christelijke wijze overeenkomstig de
‘Belevingsvolle inrichting’
grondslag aanbieden van huisvesting en/of
Het zorgcentrum de Amandelhof is in
zorg
slechte staat den daarom komt er
nieuwbouw. Binnen de nieuwbouw wil men
een betekenisvolle inrichting om de
kwaliteit van leven en/of vitaliteit te
vergroten. Dit doet men met oa kleur,
meubels en belevingshoeken
Het behouden van en het attent maken op de ‘Over de groene zoden, deel 2’
waarden van funerair erfgoed
In 2015 is deel 1 van het boekje uitgekomen
met de beschrijving van 23 wandelingen
over een begraafplaats, met foto’s,
plattegronden of ander kaartwerk, met
(cultuur)historische en praktische
informatie. Nu wil men deel 2 uitbrengen
met nog meer wandelingen over
begraafplaatsen
Het bieden van een ontmoetingsplaats voor
‘Villa TrösT, koffiekamer & theetuin bij rouw
mensen, die met verlies door de dood hebben & verlies’
te maken, door een plek te bieden waar
Op begraafplaats Essenhof wordt een
sterfelijkheid, dood en rouw aandacht krijgen theetuin, koffiekamer ingericht voor 3
en wel door: het organiseren van
activiteiten; inloopruimte voor mensen in
ontmoetingen tussen lotgenoten; het bieden de rouw, 2 uur per dag geopend,
groepsactiviteiten zoals samen wandelen,

€ 175.246

Men vraagt €17.500

Toekennen
€17.500

€106.900

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€15.000

€380.500

Men vraagt €40.000

Toekennen
€40.000

€10.900

Men vraagt €2.500

Toekennen
€2.500

€135.375

Men vraagt €15.000 om het
Toekennen
inloophuis in te richten, te
€15.000
bevoorraden, voor gas/licht/water en
voor de PR activiteiten om het huis
onder de aandacht te brengen.

202
03.09.20

203
03.09.20

204
03.09.20

205
03.09.20

206
03.09.20
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07.07.20

Stichting C.J. Jaski Fonds
ANBI status

07.07.20

Stichting Erasmus MC
Foundation
ANBI status

07.07.20

Stichting Roetz Fair Factory
ANBI status

van steun, inzicht en inspiratie middels
toepasselijke literatuur, muziek en
schilderkunst; - het via verschillende
kunstvormen en rituelen
toegankelijk-, bespreekbaar maken en
verwerken van verlieservaringen zoals een
workshop beeldhouwen; - het verdiepen
van kennis en inzicht in met door en rouw
verwante thema's, zoals cursussen over
omgaan met het lot en over rouwprocessen; het stimuleren van eigen initiatieven vanuit de
doelgroep
Het financieel mogelijk maken van het zeilen
op zee door jeugdigen, kansarmen,
zieken en ouderen en het behoud van het
maritiem kennisgoed

leesgroep, schrijfgroep, rituele spelvormen
& herdenkingsactiviteiten organiseren ter
bevordering van gezonde rouw.

‘Eendrachtreis Unified Sailing’
€5.273,71 Men vraagt een bijdrage
Men wil verschillende groepen mensen aan
elkaar binden en ze laten ervaren hoe het is
om letterlijk en figuurlijk vooruit te komen
met de grootste driemastschoener die
Nederland rijk is. Ism Unified Sailing
Belgium en Stichting Plons wil men met 13
jongeren met en zonder beperking een
3daags weekend zeilen
Het zich inzetten voor bestrijding van ziekten ‘Laserapparaat Dermatologie voor kinderen €101.622,36 Men vraagt een bijdrage
en het doen ondersteunen (en bevorderen)
met aangeboren vaatafwijkingen’
van onderzoek, behandeling en verzorging van Voor kinderen met oa wijnvlekken kan de
patiënten. Het werven van steun, en het
laser voor volwassenen niet gebruikt
(doen) werven van fondsen en sponsorgelden worden omdat deze niet naar de
operatiekamer kan verplaatst. Zonder roesje
of narcose is een behandeling niet mogelijk.
Een Zorgpadlaser kan geplaatst worden op
de ok. Behandeling voor de kinderen met
een vaatafwijking is belangrijk voor hun
sociale ontwikkeling
Het creëren van werkgelegenheid voor
‘opleiden in E-bike technische
€17.100
Men vraagt €5.000
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vaardigheden’
alsmede het bevorderen van recycling en het Bij de stichting werken meer dan 60 mensen
minimaliseren van de milieu-impact van
met een kwetsbare arbeidspositie. Om de
fietsenproductie
deelnemers goed op te leiden tot
volwaardige fietsenmakers is het Roetz
interne opleidingsprogramma ontwikkeld.
Naast learning on the job wordt iedereen
via modules getraind in specifieke
fietsvaardigheden. Om goede aansluiting te
houden bij de arbeidsmarkt zal het
opleidingsprogramma uitgebreid moeten
gaan worden met een e-bike module

Toekennen
€5.273,71

Toekennen
€10.000

Toekennen
€5.000

207
03.09.20

208
03.09.20

209
03.09.20
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07.07.20

Stichting Vrienden van InnSide
ANBI status

08.07.20

09.07.20

Stichting Netwerk Young
Connection

stichting WerkPro
ANBI status

09.07.20

Stichting DocStories
ANBI status

Het generen van structurele dan wel
incidentele fondsen ter ondersteuning van de
door Innside aangeboden pleegzorg,
begeleiding hen hulp aan kinderen en
jongvolwassenen
Hulp en netwerk bieden aan mensen die
weinig of geen netwerk hebben

‘Renovatie doucheruimtes’
€20.540
Door het intensieve gebruik zijn de
badkamers in het gezamenlijke woonhuis
met verschillende jongeren aan renovatie
toe. Het gaat om 2 badkamers
‘bouwen aan een netwerk’
€50.587
Men geeft praktische hulp (zoals
boodschappendienst voor ouderen),
Maatjesprojecten, Ontmoetingen en
activiteiten en Taal- en huiswerkbegeleiding
individueel of in groepsverband. Soms zal
het werk gebeuren in samenwerking met
andere organisaties. In alle gevallen
ontstaan contacten die het netwerk
versterken. Voor het opzetten van het werk
is financiële ondersteuning nodig
€ 120.000
Het in het kader van het algemeen belang
‘Mini natuurcamping Heemtuin
moeilijk bemiddelbare werkzoekenden toe te Muntendam’
leiden naar de arbeidsmarkt, activiteiten ten
Men wil een maatschappelijke toeristische
behoeve van clienten uit te voeren op het
voorziening creëren die mensen uit heel
gebied van zorg en welzijn, activiteiten uit
Nederland een prachtige plek biedt voor
voeren in het kader van zinvolle dagbesteding ontspanning, mensen in een langdurige
en invulling te geven aan maatschappelijke
armoedesituatie de gelegenheid biedt om
activiteiten
gratis te kamperen (maximaal 25% van de
bezetting) en (nu nog) overlast gevende
jongeren structurele rol te geven in het
beheer van de minicamping
€384.940,94
De ontwikkeling, productie, realisatie,
‘NIKKI’
distributie en exploitatie van documentaires
De 12-jarige Nikki is een van de tenminste
en andere (social) media-uitingen (video577.500 kinderen in Nederland, die
content, clips, blogs, vlogs, tweets, foto's) met opgroeien in een gezin met een of twee
een al dan niet sociaal maatschappelijk
ouders, die kampen met
karakter voor zowel omroepen, festivals,
verslavingsproblematiek, psychiatrische
digitale kanalen en online-media (zoals
aandoeningen of ernstige psychische
documentaire platforms, socialmedia kanalen, problemen. In de documentaire NIKKI willen
websites)
men de kracht van de liefde tussen kind en
ouder vangen, maar ook de schaduwzijde
ervan. Vanuit het perspectief van Nikki
onderzoekt men de gecompliceerde relatie
tussen psychiatrische- en
verslavingsproblemen en familieverbanden,
de trots en kracht, maar ook de
ontreddering en wanhoop. De
documentaire schetst hoe diep de liefde
tussen ouder en kind kan gaan en hoe

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

Men vraagt €3.500

Toekennen
€1.000

03.09.20

211
03.09.20

Personeelskosten €37.087

Men vraagt €10.000

Toekennen
€5.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€25.000

212
03.09.20

213
03.09.20

48

09.07.20

Stichting Geelprodukt
ANBI status

25.10.17

St. Hethuis

12.07.20

14.07.20

Academisch Ziekenhuis
Maastricht
Ziekenhuis = Geen ANBI

Het (doen) vervaardigen van audiovisueel
materiaal, zoals films, geluidsbanden, dia’s,
foto’s ed. bestemd voor sociaal-cultureel
gebruik in voornamelijk niet commerciële
sector, zoals onderwijs, kunst, sopbouwwerk,
politieke organisaties, en vakbonden.

Hethuis is een nieuwe woon- en werklocatie
voor 16 jongvolwassenen met een lichte tot
matige verstandelijke beperking of een
Ernstige Meervoudige Beperking (EMB).

Het geven van reguliere en academische zorg
en het doen van onderzoek.

ingrijpend de impact is als de relatie
gecompliceerd of onmogelijk is.
De documentaire NIKKI beoogt ook aanjager
te zijn gericht op verbetering van de positie
van de genoemde groep van tenminste
577.500 KOPP/KVO-kinderen (Kinderen van
Ouders met Psychiatrische
Problematiek/Kinderen van Verslaafde
Ouders)
€149.751,38 Men vraagt €10.000
‘Kitchen’s Light 2.0’
Door middel van workshops cultuuruitingen
in gebarentaal stimuleren en de erkenning
en zichtbaarheid daarvan te vergroten,
zowel voor de dovengemeenschap als in het
reguliere circuit en, omgekeerd, om de
drempels te verlagen voor actieve deelname
door dove jongeren in het reguliere
cultuuraanbod.
Inrichting van de tuin en de buitenruimte.
€ 10.000,- Totale kosten: € 407.650,Totale kosten tuin/buitenruimten €
Bijdrage gevraagd voor de inrichting van de
61.500,tuin/beplanting en de aanschaf van o.a. een
schommel en een fietsenstalling.
Deze aanvraag is destijds niet
doorgegaan vanwege vergunningen
die lang op zich lieten wachten. Het
bedrag was teruggestort.
Nu zijn de vergunningen rond en
vraagt men opnieuw een donatie aan
‘translationeel onderzoek naar
€7.858,95 Men vraagt het hele bedrag
hersenschade bij vroeggeboren kinderen’
Tweede fase van een onderzoek naar een
verstoorde hersenontwikkeling bij te vroeg
geboren kinderen. Dit onderzoek wordt
gedaan in een - wereldwijd uniek preklinisch schapenmodel, omwille van de
grote overeenkomsten met de mens op het
gebied van de hersenontwikkeling. Voor dit
onderzoek is een MRI-compatibel
beademingsapparaat (ParaPAC) dat geschikt
is voor volwassen dieren nodig. Een vroege
en gedetailleerde diagnose van
hersenschade bij te vroeggeboren kinderen
is essentieel voor het tijdig starten van een
adequate behandeling

Toekennen
€10.000

214
03.09.20

215
Toekennen 22.12.17
€ 10.000,Toekennen 03.09.20
€10.000

Toekennen
€7.858,95

216
03.09.20

217
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14.07.20

Stichting de Zorgnijverij
ANBI status

15.07.20

Amsterdam UMC, locatie AMC,
AMC Medical Research
Ziekenhuis = geen ANBI

16.07.20

Stichting Puntenburg
ANBI status

17.07.20

Stichting Samast

De uitoefening van een kleinschalig
dagbestedingsbedrijf voor cliënten met een
(licht) verstandelijke beperking en afstand tot
de arbeidsmarkt, die met de hand producten
van hout maken.

‘Uitbreiding dagbestedingsactiviteiten’
€140.581,46 Men vraagt een bijdrage
De Zorgnijverij gaat een nieuwe
dagbestedingslocatie
realiseren in Barendrecht naast de huidige
locatie. Men wil de ‘keten
van zelfredzaamheid’ verbreden, zodat het
geheel zal bijdragen aan het vergroten van
de potentie die in de doelgroep aanwezig is.
Er komt een keuken om te leren koken en
een wasruimte om te leren wassen, drogen
en strijken Om de rust te kunnen bieden aan
de kinderen en jongvolwassenen met een
beperking realiseert men een
snoezelruimte.
Het uitvoeren van geheel of gedeeltelijke
‘COVID-19 karakteriseren en begrijpen in
€40.000
Men vraagt het volledige bedrag
gefinancierde research projecten. Ter
jonge kinderen’
beschikking stellen van arbeidskrachten.
Met dit project wil men weefsel
identificeren van kinderen die een
aangetoonde sars-cov-2 infectie hebben.
Daarom gaat men in deze studie restweefsel
van tonsillectomieen bestuderen en daarin
de opbouw van de immuun respons gericht
tegen sars-cov-2 onderzoeken. Deze kennis
is nodig om een effectieve behandel en
vaccinatie strategie te ontwikkelen.
Het (doen) fokken en trainen van paarden om ‘renovatie paddocks’
€47.000
Men vraagt €10.000
deze af te richten en te gebruiken voor
De bovenste laag grond in de paddocks is te
'Western-riding' mede door geestelijk en/of
zacht waardoor het water niet goed
2019: €10.000
lichamelijk gehandicapten; het fokken van de wegloopt en de paarden in het water staan
originele Appaloosa paarden en trachten dit
met hun hoeven. Het ruimen van mest is
ras in stand te houden, het verwerven en in
dus ook te zwaar voor de vrijwilligers die
stand houden van benodigde accommodaties, met de kruiwagen door de zachte grond
waar de activiteiten van de stichting
moeten. De oplossing is drainage aan te
uitgevoerd kunnen worden, in het bijzonder
leggen. Paarden die langere tijd in een te
de exploitatie en beheer van manege
natte ondergrond staan krijgen last van hun
“Puntenburg” te Lisse en de daartoe
benen. Zonder gezonde paarden kunnen we
behorende levende have; het faciliteren en
onze cliënten niet laten genieten van de
verzorgen van activiteiten, waaronder
(uit)werking van wat het paardrijden met
educatieve programma’s en workshops voor
hun lijf en gemoedstoestand doet.
groepen, mede ten behoeve van
Er wordt hier therapie gegeven, ism andere
fondsenwerving;
organisaties, aan met name kinderen die uit
evenwicht zijn geraakt. Ook een
paardencoach is werkzaam op de manege
Het voorzien in de woonbehoefte- en
‘Wooninitiatief Samast, locatie Nijmegen’
€118.669,00 Men vraagt €15.000
verzorging van mensen met een

Toekennen
€15.000

Toekennen
€25.000

Toekennen
€7.500

Toekennen
€15.000

03.09.20

218
03.09.20

219
03.09.20

220
03.09.20
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ANBI status

20.07.20

Stichting Wielewaal
ANBI status

20.07.20

Stichting Contacthond
ANBI status

21.07.20

Stichting Sterren

(meervoudige) handicap. Het bevorderen van
het zelfstandig(er) wonen van mensen met
een (meervoudige) handicap. Het bevorderen
van het welbevinden van mensen met en
(meervoudige) handicap in wier
woonbehoefte en verzorging wordt voorzien
door de stichting
Het bevorderen, ondersteunen, initiëren en
(doen) ontwikkelen van
vakantiemogelijkheden, logeerweekenden,
respijtzorg en (andere) recreatievormen ten
behoeve van daartoe geselecteerde kinderen,
jongeren en volwassenen tot 55 jaar die of
nog niet in de gelegenheid zijn zelfstandig
gebruik te maken van vakantie mogelijkheden
en andere recreatievormen vanwege een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied
van gezondheid en voeding (niet
biotechnologisch). Het in de praktijk
onderzoeken van de effectiviteit van door
dieren ondersteunende therapie

Het organiseren van een jaarlijkse
bewustwording dag rond de

Men gaat in Nijmegen wooninitiatief Samast
realiseren voor 10 jongvolwassenen met
een (meervoudige)
beperking. De kinderen zijn
verantwoordelijk voor hun eigen studio’s,
de Stichting Samast voor de inrichting
van de gemeenschappelijke ruimten.
‘Herstel van Vitaliteit’
Men wil herstel brengen in de vitaliteit van
mensen met een beperking én hun gezin of
verzorgers. Vanaf 1 juli 2020 komt men
daarom met een aan Covid-19 aangepast en
uitgebreid aanbod aan vakanties,
logeerweekenden en vakantiedagopvang.
Net even in een ander jasje want we
houden rekening met de richtlijnen en
veiligheidseisen van ‘het nieuwe normaal’.
Er worden meer vakanties aangeboden
omdat de afgelopen periode sporen
nagelaten hebben bij de doelgroep. Bij de
één ernstige depressieve klachten door het
sociaal isolement, bij de ander stagneert de
ontwikkeling door de ontbrekende school of
dagopvang. Bij één derde is er sprake van
een inmiddels onhoudbare gezinssituatie
doordat de problematiek van het kind met
een beperking verhevigt in combinatie met
andere stress factoren bij ouders en andere
gezinsleden.
‘Van A naar B(eter)’
In het centrum worden vijf dagen in de
week diverse activiteiten georganiseerd
voor mensen die om diverse redenen een
(flinke) afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Het gaat met name om mensen met een
verstandelijke beperking, angststoornis,
PTSS enz. Het zelfstandig naar het centrum
komen is voor veel mensen een probleem
Hiervoor wil een tweedehands 9-persoons
bus aanschaffen zodat iedereen in
staat gesteld kan worden te participeren in
de maatprogramma’s en niemand thuis
hoeft te blijven.
‘Drukken en verstrekken informatiefolder’

€220.775

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

221
03.09.20

2018: €15.000
2019: €15.000

€25.000

€2.859,92

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€15.000

Men vraagt het hele bedrag

Toekennen
€450

222
03.09.20

223
03.09.20
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ANBI status

21.07.20

Stichting Handicap.nl
ANBI status

23.07.20

Stichting Aunders Bunschoten
ANBI status

24.07.20

Stichting TielCentrumXL
ANBI status

ziekte Primaire Tumor Onbekend. Het
onderhoud van de website over Primaire
Tumor Onbekend. Het stimuleren van
onderzoek ten dienste van de opsporing van
de tumoren die de diverse vormen van
kanker hebben veroorzaakt zodat medische
behandeling eerder er beter kan plaatsvinden.

De behoefte aan een patiëntenfolder over
de ziekte Primaire Tumor is groot. De folder
bijna klaar en kan op professionele wijze
gedrukt en verspreid worden via het
persoonlijk benaderen van oncologen door
vertegenwoordigers van het NFK. De NFK
kan deze kosten niet dragen aangezien dit
voor alle andere aangesloten
patiëntengroepen een precedent kan
vormen. Een deel van de chaotische situatie
van patiënten met uitzaaiingen van kanker
zonder echte diagnose door een niet te
traceren primaire tumor, wil men bestrijden
oor onder andere deze folder te verstrekken
Het bevorderen van het functioneren in de
‘Wij rollen.nl 2.0’
€261.745
samenleving en/of de verbetering van de
De lancering van het platform: WijRollen.nl
kwaliteit van leven van mensen met een
waarmee de rollers over de drempel
handicap alsmede het zich inzetten ter
geholpen worden. Men biedt praktische
voorkoming dat mensen met een
informatie en ondersteuning en inspiratie
beperking tussen wal en schip vallen.
om grenzen te verleggen. En er wordt een
helpende hand en troost in alle moeilijke
momenten die rollers in hun leven
ontmoeten.
Het realiseren van huisvesting in de gemeente ‘Grasboom Bunschoten’
€100.000
Bunschoten van (jong)volwassenen
In Woonvorm Grasboom Bunschoten’ komt
met autisme, alsmede het behartigen van de
plek voor 14 jongvolwassenen met autisme,
belangen van (jong)volwassenen met
een normale intelligentie en/of een licht
autisme
verstandelijke beperking. Voor de inrichting
van de gezamenlijke ruimten vraagt men
een bijdrage
Om buurtbewoners en ondernemers in de
‘Vlindertuin de Zindering &
€125.880,46
binnenstad te activeren om hun leefomgeving Zadenbibliotheek Tiel’
te vergroenen, te onderhouden, leefbaarder
Vrijwilligers van de Stichting TielCentrumXL
te maken en te verfraaien. De Stichting wil
gaan een kaal grasveld omtoveren tot een
een actieve bijdrage leveren aan de
prachtig bloeiende Vlindertuin. Bij het
versterking van de centrumfunctie Tiel. Het
project horen ook allerlei educatieve
creëren van evenwicht tussen de belangen
activiteiten. Kinderen, jongeren en
van de Tielse binnenstad als winkelgebied,
volwassenen o.a. meegeven hoe essentieel
uitgaansgebied en leefgebied.
vlinders, bijen en andere insecten zijn voor
de natuur en de landbouw – en dus ook
voor ons eigen bestaan. Het project heeft
een milieu- en klimaatvriendelijke aanpak.
Er worden meer dan 100 verschillende
soorten vlindervriendelijke planten geplant

€2.400 betreft het persoonlijk
uitreiken door het
vertegenwoordigers van het NFK
(Nederlandse Federatie
Patiëntenorganisaties) overig is
drukkosten

Men vraagt €20.000

Toekennen
€20.000

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

Men vraagt €10.000

Toekennen
€5.000

224
03.09.20

225
03.09.20

226
03.09.20
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en het bewateringssysteem maakt alleen
gebruik van regenwater
29.07.20

Stichting Onky Donky
ANBI status

29.07.20

Stichting Nederlands
Uitvaartmuseum Tot Zover
ANBI status

30.07.20

Erasmus MC
Universitair Medisch Centrum
ANBI status

Het ondersteunen van en het aanbieden van
faciliteiten voor kinderen met een
beperking

‘OnkyDonky dagen 2020’
Voor kwetsbare en zieke kinderen
organiseert de stichting dagen waarin de
kinderen één dag zonder zorgen zijn , één
dag kunnen genieten, onvergetelijke
herinneringen maken, zich gezien en
gehoord voelen en even hun ziekte
vergeten. Dit doet men in het Onky Donky
Huis in Ouwehands Dierenpark. Men wil dit
jaar nog 44 dagen organiseren

€69.916

Het aanzetten van mensen tot reflectie op
dood, sterfelijkheid en rouw en mensen te
informeren over geschiedenis, heden en
toekomst van nuitvaarculturen zowel binnen
als buiten het geëxploiteerde museum

‘Leeromgeving over de dood’
Samen met pedagogen, rouwdeskundigen,
scholen en vormgevers ontwikkelt het
museum een gevarieerd educatief
programma speciaal voor kinderen en
jongvolwassenen. In de periode 2017-2019
hebben ruim 5200 kinderen aantoonbaar
gebruik gemaakt van de leeromgeving en
men wil nu een vervolg. Men wil nieuw
lesmateriaal ontwikkelen, een
taboedoorbrekende tentoonstelling
(Re)design Death, het langlopende
deelproject www.DoodgewoonindeKlas.nl
op de onderwijsbeurs NOT2021 presenteren
en de rondreizende kindertentoonstelling
Dood & Spelen opstarten
‘Hoe kunnen we chirurgische correctie van
schedelmisvormingen overbodig maken?’
Craniofaciale afwijkingen zijn aangeboren
afwijkingen in de schedel en het aangezicht.
Dit leidt tot ernstige misvormingen en
ruimtegebrek voor de zich ontwikkelende
hersenen. En daardoor tot
ontwikkelingsstoornissen, cognitieve
problemen, slaap-apneu en psycho-sociale
problemen. Om dit te voorkomen,
ondergaan deze kinderen, niet lang na de
geboorte, één of meer chirurgische
ingrepen waarbij de schedelbotten verder
uit elkaar worden geplaatst: ingrijpende en
risicovolle operaties. Bij vele spontane

€50.000

Het Erasmus MC kent, net als elk universitair
medisch centrum, deze drie kerntaken:
patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.
Valorisatie, het maatschappelijk of
economisch benutten van kennis verkregen
uit onderzoek, wordt algemeen beschouwd
als een vierde kerntaak.

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

227
03.09.20

2018: €13.200

Men vraagt het volledige bedrag

Toekennen
€25.000

228
03.09.20

2018: €50.000

€16.719

Genoemde bedrag betreft de totale
materiele kosten

Toekennen
€14.429

229
03.09.20

Men vraag €14.429
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30.07.20

Stichting Zorgbelang Inclusief
ANBI status

31.07.20

Stichting NL Cares
ANBI status

03.08.20

Stichting Vrienden van het
Sophia
ANBI status

Het streven – vanuit het perspectief van
burgers - naar een leefbare, zorgzame
samenleving waarin alle burgers een
volwaardige positie innemen en met elkaar
vorm
geven aan deze samenleving.

Het bevorderen van de maatschappelijke
betrokkenheid van individuen en
bedrijven, en het verrichten van
vrijwilligerswerk door hen respectievelijk hun
werknemers

De bevordering van het medisch
wetenschappelijk onderzoek ten dienste van
de kindergeneeskunde, kinderpsychiatrie en
kinderheelkunde. De behartiging van de

craniosynostosen is het onderliggend
genetisch defect onbekend. Dit project doet
onderzoek of de nieuw ontdekte genen
verwijderd kunnen worden en vervangen
door een correct stukje DNA
‘Zelfregie in de liefde’
Voor mensen met een verstandelijke
beperking zijn intimiteit en seksualiteit
belangrijke onderwerpen. Maar het is voor
hen lastig om erover te praten. Daarbij komt
dat de emotionele en lichamelijke
ontwikkeling bij deze jongvolwassenen niet
synchroon loopt. (Het lijf, de hormonen en
de kracht is van een volwassene maar de
emotionele beleving van een veel jonger
persoon). Deze doelgroep is sterk
afhankelijk van anderen, ook voor seksuele
voorlichting en informatie, maar
men ziet een grote handelingsverlegenheid
bij ouders en begeleiders. Dit maakt dat zij
erg kwetsbaar zijn voor eenzaamheid en het
risico op seksueel misbruik is 3x groter.
Door 8 bijeenkomsten te organiseren
waarin mensen met elkaar praten over
intimiteit en seksualiteit wil men deze
onderwerpen uit de taboesfeer halen en
ontdekken welke ondersteuning mensen
met een licht verstandelijke beperking
hierbij nodig hebben.
‘Eenzaamheid in de stad’
Veel volwassenen voelen zicht eenzaam en
dit neemt toe naar mate men ouder wordt.
Met dit project wil men 55 activiteiten
ondersteunen gericht op het verminderen
van eenzaamheid onder kwetsbare groepen
door vrijwilligers die zelf hun activiteit
kiezen en het tijdstip waarop ze de activiteit
uitvoeren. Juist in deze tijd is nodig dat men
name ouderen die hard getroffen door de
maatregelen ivm corona vragen de
aandacht
‘Behandeling van zieke of bedreigde
kinderen in de baarmoeder’
Voor een aantal aangeboren afwijkingen is
aangetoond dat behandeling tijdens de

€61.320

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

€158.050

Men vraagt €9.610

Toekennen
€9.610

€ 1.110.559 Genoemde bedrag is voor 4 jaar

Toekennen
€25.000

230
03.09.20

231
03.09.20

232
09.09.20

Men vraagt €25.000
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belangen van zieke kind en de ondersteuning
van de zorg

04.08.20

Stichting Het Vergeten Kind
ANBI status

04.08.20

Stichting Buurderij De Wilde
Haan
ANBI status

07.08.20 Stichting Top sport for life
ANBI status

zwangerschap voor betere kansen na de
geboorte kan zorgen. Voorbeelden hiervan
zijn kinderen met een open rug, of een gat
of breuk in het middenrif. De artsen in het
Sophia zullen in selecte gevallen deze
kinderen al gaan opereren in de
baarmoeder. Dit zorgt voor betere kansen
voor het kind dan opereren na de geboorte,
omdat er na de geboorte vaak al
onherstelbare schade is ontstaan. Voor deze
ontwikkelingen is training van personeel
nodig alsmede innovatieve apparatuur en
instrumenten.
Het initiëren, opzetten en uitvoeren van
‘Heppie Talent’
duurzame projecten, activiteiten en
Op zogenaamde Cluster 4 scholen zitten
evenementen, waarbij het fysieke en
kinderen met extreme
geestelijk welzijn van kinderen in Nederlandse gedragsproblematiek. Veel van deze
opvangcentra (in de leeftijd van nul (0) leerlingen hebben een traumatische
achttien (18) jaar) positief beïnvloed wordt.
gebeurtenis ervaren op jonge leeftijd. Vaak
komen deze kinderen uit een gezin met
meervoudige problematiek. Denk aan een
combi van verslavingen, verstandelijke
beperkingen, psychische problemen en/of
leven onder de armoedegrens. Als gevolg
hiervan, kampen ze met angst- of
gedragsstoornissen. Het doel van Heppie
Talent: door te ontdekken waar je goed in
bent en wat je leuk vindt, werken aan je
zelfvertrouwen en vaardigheden dmv
workshops. In de vertrouwde omgeving van
school. Begeleid door vakkrachten.
De realisatie en instandhouding van een
Jeu de boules baan’
woon-werk-zorg-centrum voor jeugd /
Voor de 16 bewoners van het huis met
jongeren/ (jong) volwassenen met een
ontwikkelingsstoornissen en/of een
psychiatrische stoornis, in het bijzonder
verstandelijke beperking wil men een jeu de
Autisme met of zonder verstandelijke
boules baan aanleggen. Om de
beperking en met een afstand tot de
maatschappelijke integratie en sociale
arbeidsmarkt.
cohesie te verbeteren wil men de inwoners
van Rolde ook toegang geven
Het initiëren, organiseren en ondersteunen
‘Summercamp Ameland 2020’
van activiteiten die erop gericht zijn om
Organiseren van een midweek vakantie voor
ernstig zieke mensen te helpen in hun strijd
mensen die levensbedreigend ziek zijn (vaak
om levensbehoud of levensverlenging
met ALS en kanker).

€100.648

In het totaal bedrag is € 21.373
opgenomen als personeelskosten

Toekennen
€10.000

233
09.09.20

Men vraagt €12.000

€10.750

Men vraagt €2.000

Toekennen
€2.000

234
09.09.20

2019: €1.500

€12.678,40

Men vraagt €4.750

Toekennen
€4.750

235
09.09.20

2019: €4.750
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11.08.20

Stichting Sevagram Verwenzorg
ANBI status

11.08.20

Stichting WensAmbulance-OostNederland
ANBI status

13.08.20

Stichting LEVANTOgroep
ANBI

13.08.20

Stichting Vrienden van het UMC
Utrecht
ANBI status

Een deel van de mensen betaalt een eigen
bijdrage maar een deel van de patiënten zit
op bijstandsniveau en kunnen niets betalen
het verhogen van de kwaliteít van leven van
‘fietslabyrint voor zorgcentrum Panhuys te
cliënten van Sevagram door hun deelname te Husberg’
bevorderen aan culturele en kunstactiviteiten, Een fietslabyrint draagt bij aan de kwaliteit
met al hetgeen daartoe behoort of daartoe
van leven van de cliënten van
dienstig is
ouderenzorgorganisatie Sevagram. Cliënten
kunnen vanuit het zorgcentrum virtuele
fietstochten door de omgeving maken. De
vijfhonderd fietsroutes op een speciaal
scherm zorgen voor herkenning, afleiding en
gespreksstof.
Het verzorgen van comfortabel vervoer met
‘elektrische brancard’
professionele begeleiding t.b.v. terminale
De oude, handbediende brancards zijn
en/of langdurig zieke patiënten, die
versleten en voor de wensvragers minder
liggend vervoerd dienen te worden.
comfortabel. Voor de vrijwilligers zijn ze
relatief zwaar en minder goed te
“hanteren”. Om die redenen wil men graag
3 elektrische brancards, waarvan ze er
inmiddels twee hebben kunnen kopen. De
laatste moet nog worden aangeschaft.
Het (doen) verlenen van goede zorg aan
‘Te gek, Tegoed!’
burgers in de geestelijke gezondheidszorg en In september bestaat de stichting 30 jaar en
maatschappelijke opvang
wil men de vrijwilligers van het
maatjesproject in het zonnetje zetten dmv
het geven van een tegoedbon van €30 aan
de maatjeskoppels die zij kunnen gebruiken
om samen iets mee te doen. Ook wil men
een campagne houden om meer vrijwilligers
te werven en ondersteuning aan hen te
bieden.
Het (financieel) ondersteunen van zorg
‘Optimaliseren van chirurgische behandeling
innoverende projecten en activiteiten,
van alvleeskliertumoren bij patiënten met
patiënten services, projecten ten behoeve van het MEN1 syndroom’
onderwijs, opleiding en onderzoek,
Men wil de behandeling van twaalfvingerige
de behandeling en verpleging van zieke
darm- en alvleeskliertumoren bij patiënten
kinderen en jeugdigen door het Wilhelmina
met het MEN1 syndroom optimaliseren. Tot
Kinderziekenhuis, het werven van
op heden worden deze patiënten behandeld
sponsorgelden, het organiseren van symposia volgens een ‘one size fits all’ principe, maar
en conferenties, het participeren in projecten met kennis over risicofactoren kunnen deze
waarvan de netto-opbrengsten ten goede
patiënten in de toekomst een op maat
komen aan de wetenschappelijke projecten in gemaakte behandeling krijgen. Daarnaast
het UMC Utrecht
willen we men risicofactoren identificeren
die de overleving bepalen

€5.400

Men vraagt €2.700

Toekennen
€2.700

236
09.09.20

2018: €2.000

€35.000

Men vraagt het gehele dan wel een
groot gedeelte van het bedrag

Toekennen
€25.000

€55.324

Men vraagt €9.360

Toekennen
€7.500

€131.731

Genoemde bedragen voor 2 jaar

Toekennen
€3.000

237
09.09.20

238
09.09.20

239
09.09.20

Men vraagt €41.731
Salariskosten €125.665
Materiaal en reiskosten €6.066

240
56

14.08.20

Stichting Isala Klinieken
Ziekenhuis = geen ANBI

14.08.20

Stichting Familiehuis Daniel den
Hoed
ANBI status

21.08.20

Nederlandse Hartstichting
ANBI stichting

24.08.20

Stichting Cardia
ANBI status

24.08.20

Stichting Theater Olympus
ANBI status

Het werkzaam zijn in het kader van het
algemeen belang en heeft ten doel het
onderzoek, de behandeling, het genezen, de
verpleging en de verzorging van zieken en
gehandicapten, zowel intra- als extramuraal

‘Kwantitatieve bepaling van hersenrijping bij
€39.500
Men vraagt het totale bedrag
matig en laat te vroeg geborenen’
Vervolg van de van de BIMP-studie, het
2018: €33.750
onderzoeken van de micro structurele
hersenontwikkeling. Dit kan alleen
onderzocht worden m.b.v. speciale MRI-en
"post-processing MRI"- technieken.
Tijdelijk onderdak verlenen aan oncologische ‘Adoptie van een gastenkamer’
€379.499 Genoemde bedrag zijn de totale
patiënten en hun familieledenleden die
Het Daniel Den Hoedhuis gaat verhuizen
kosten voor 13 gastenkamers
worden behandeld in het Erasmus MC Kanker maar tot die tijd blijft het oude huis draaien.
instituut
Men maakt nu extra kosten en vraagt om de
Men vraagt de adoptie van 2 kamers
adoptie van twee gastenkamers om het
voor €50.000
oude huis draaiende te houden tot de
verhuizing
Het voorkomen en bestrijden van de oorzaken ‘covid-19 Huisartsen-hartonderzoek’
€340.056,05 Men vraagt €40.000
en de gevolgen van hart- en vaatziekten
In de onderzoekswereld is te weinig
aandacht voor de mogelijkheden in de
Genoemde bedrag is voor 2 jaar
huisartsenzorg bij covid-19. Daarom gaat
Personeelskosten: €225.056,05
een team van huisartsen, cardiologen en
wetenschappers verschillende databases
onderzoeken om tot een goed
voorspelmodel te komen dat diagnose en
behandeling van risicopatiënten
verbetert en daarmee complicaties,
blijvende schade en sterfte door corona
reduceert
Huisvesten van ouderen; verzorgings- en
‘Kassie kijken’
€10.392
Men vraagt €6.392
verpleeghuis; zelfstandige woningen; leveren Eind van het jaar opent de Floriadehof, een
van extramurale zorg. Financiële
huis voor 64 mensen geheugen problemen.
administratie, cliënt administratie,
Voor de 8 gezamenlijke huiskamers wil men
cliëntenservice, personeelszaken,
tv’s aanschaffen die veel mogelijkheden
communicatie en pr., kwaliteit, beleid en
hebben zoals; een schilderijfunctie, een zeer
directie (secretariaat)
scherp beeld en de mogelijkheid om
persoonlijke muziek, filmpjes, foto’s in een
collage en/of diavoorstelling weer te geven.
Het maken van theatervoorstellingen en
‘Voorstelling Aeolus’
€72.450
Er wordt €5.000 gevraagd
andere kunst- en cultuuruitingen voor
Een op maat gemaakte voorstelling die
mensen met een handicap
recht doet aan de individuele mogelijkheid
om de voorstelling te kunnen beleven voor
mensen met een ernstige meervoudige
beperking. De voorstelling is geen
groepsaanbod maar een voorstelling voor
maximaal vier man publiek en eventueel –
indien nodig - hun begeleiders. Door deze
kleine setting is de individuele ervaring het

Toekennen
€25.000

Toekennen
€25.000

Toekennen
€15.000

Toekennen
€5.000

Toekennen
€5.000

09.09.20

241
09.09.20

242
09.09.20

243
09.09.20

244
09.09.20

57

27.08.20

Nederlandse Cystic Fibrosis
Stichting
ANBI status

27.08.20

Stichting Woord en Gebaar
ANBI status

27.08.20

Radboud Universitair Medisch
Centrum
Ziekenhuis = geen ANBI status

grootst en kan de voorstelling daar ook
maximaal op koersen.
het vormen van een landelijke organisatie ter ‘Flipsnack’
behartiging van de belangen van cystic fibrosis Informatievoorziening is een speerpunt
patiënten en het bevorderen van al hetgeen
binnen de NCFS. In het verleden
kan bijdragen tot verlichting van de medische, ontwikkelde de NCFS informatie via fysieke
materiële en andere maatschappelijke zorgen boekjes. In deze tijd van digitalisering is het
van deze patiënten en hun omgeving
drukken van een boekje niet meer
noodzakelijk, bovendien is het
toegankelijker om een digitale versie op de
website (www.ncfs.nl) te presenteren die te
downloaden is. PDF is minder geschikt en nu
wil men een tool ‘flipsnack’ die
gebruiksvriendelijker is en ook
mobielvriendelijk. Ook het magazine kan
dan beter digitaal
Het uitgeven van een onafhankelijk,
‘De Nationale LeesVertelwedstrijd’
opiniërend en informatief tijdschrift over de
Een talentontwikkelingsproject voor dove
Nederlandse en de internationale
en zwaar slechthorende kinderen uit heel
dovengemeenschap in al haar
Nederland. Tijdens de 24-ste editie van de
verschijningsvormen
landelijke finale van De Nationale
LeesVertelwedstrijd in april 2021, dragen
dove en zwaar slechthorende kinderen een
passage voor uit hun favoriete boek. Dit
doen ze in de Nederlandse Gebarentaal
(NGT) op een groot podium van een
centraal in Nederland gelegen theater.
Voorafgaand is een traject van repetities en
schoolfinales door heel het land waarin
leesbevordering en empowerment centraal
staat
Patiëntenzorg, wetenschappelijk onderwijs en ‘Machine die ledematen goed houdt voor
onderzoek
succesvolle replantatie’
Een replantatie is altijd een race tegen de
klok, waarbij ieder uur telt. Na 3 uur
ischemie tijd, beginnen spieren in een hand
of ledemaat al af te sterven. Met het
gebruik van machine perfusie is men
momenteel in staat om een ledemaat tot 24
uur buiten het lichaam te bewaren. Zo kan
de patiënt eerst gestabiliseerd en 24 uur
later nogmaals geopereerd. Tot op heden,
gebruikt het ziekenhuis een gemodificeerde
hart-long machine om ledematen te
bewaren, een speciale machine is echter

€11.790,90

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

245
09.09.20

In het totaal bedrag is €6.000 aan
personeelskosten opgenomen

€94.500

€ 410.739

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

Kosten zijn voor 4 jaar,
personeelskosten €268.135
Overige kosten: €142.604
Materiaalkosten 1e jaar €45.654

Toekennen
€45.654

246
09.09.20

247
09.09.20

Gevraagde bijdrage: €142.604

58

29.08.20

Stichting Fonds
Gehandicaptensport
ANBI status

31.08.20

Stichting Ons Plan
ANBI status

31.08.20

Stichting Hospice Barendrecht (
Hospice de Reiziger)
ANBI status

03.09.20

Stichting Racham
ANBI status

Het werven en verdelen van gelden ten
behoeve van sportbeoefening door mensen
met een beperking en het geven van
informatie en voorlichting daarover

Het realiseren en in stand houden van een
woonvoorziening voor mensen met een
beperking.

Het in stand houden en exploiteren van een
hospice in Barendrecht genaamd
“Hospice De Reiziger” ten behoeve van de
palliatieve zorg binnen de regio Midden
IJsselmonde

Het vanuit christelijk diaconaal perspectief
huisvesten van vrouwen die vanuit een
kwetsbare situatie (onveiligheid, geweld,
afhankelijkheid, prostitutie) ondersteuning
nodig hebben bij het opbouwen van een
nieuwe toekomst en het ondersteunen en/of
ontwikkelen van initiatieven op het terrein
van de ondersteuning en zelfredzaamheid
van deze vrouwen.

noodzakelijk en men wil binnenkort starten
met aanschaf en onderzoek naar gebruik
van deze nieuwe techniek
‘(S)Cool on Wheels’
(S)Cool on Wheels is een landelijk
voorlichtingsproject dat kinderen van groep
7 en 8 leert en laat ervaren hoe het is om te
leven en te sporten met een handicap.
(S)Cool on Wheels wordt gegeven door
(Paralympische) sporters die zelf een
lichamelijke handicap hebben.
‘Woonvoorziening in wijk De Amstel in
Waalwijk’
Voor 14 jongeren met een beperking richten
de ouders een woonvoorziening op. De
kosten van de inrichting van de
appartementen komen voor rekening van
de jongeren. Men vraagt een bijdrage voor
de inrichting van de gemeenschappelijke
ruimten (huiskamer, tuin, keuken) en de
domotica
‘scholingsruimte’
Men wil units plaatsen voor oa instructie.
Deze units gaan gebruikt worden als
lesruimte voor bespreking en daarom heeft
een ruimte met een keukentje en toilet de
voorkeur. Vanzelfsprekend met de daarbij
behorende inrichting en lesmateriaal.
Het is van belang dat er in de toekomst
instructie gegeven kan worden op
locatie. Dat helpt met teambuilding en
scheelt daarnaast ook in kosten en
(reis)tijd.
‘verbouwing en inrichting van woonleerhuis’
Men zet zich in voor vrouwen, die uit een
kwetsbare situatie (onder andere
prostitutie) komen, door middel van
tijdelijke huisvesting in een woon-leerhuis.
Dit is een plek waar ze op verhaal kunnen
komen en een start kunnen maken met de
opbouw van een nieuw leven.
In dit woon-leerhuis vormt een
beheerdersgezin een naaste buur en biedt
aandacht en ondersteuning aan deze

€225.000

Genoemde kosten zijn voor 300
clinics.

Toekennen
€6.500

248
09.09.20

Men vraagt een bijdrage voor 10
clinics. €7.500, de eigen bijdrage van
de stichting is €1.00.
Gevraagde bedrag is €6.500
€117.434

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€25.000

€25.086,50

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

€300.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€25.000

249
09.09.20

250
09.09.20

251
30.10.20
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3.09.20

Stichting BedtimeStories
ANBI status

7.09.20

Stichting Duofietsen Reusel - de
Mierden
ANBI status

07.09.20

Stichting Ontspanwater
ANBI Status

vrouwen. De stichting werkt vanuit een
christelijk diaconaal perspectief. De
bovenverdiepingen van het huis bevatten
zes studio’s waarin vrouwen voor maximaal
twee jaar zelfstandig kunnen wonen. Twee
van de zes studio’s maakt men geschikt voor
vrouwen met kinderen. In een
ontmoetingsruimte op de begane grond is
er de mogelijkheid om ‘aan de keukentafel’
samen te eten, koffie te drinken en
eventueel activiteiten te houden
Het bevorderen van het lezen en verspreiden ‘Literaire verlichting voor patiënten in het
van literatuur in ziekenhuizen voor
ziekenhuis’
jongeren en volwassenen die voor lange tijd in Wekelijkse interactieve voorleessessies
het ziekenhuis, revalidatiecentrum,
ziekenhuizen aan patiënten
verpleeginrichting en verzorgingstehuis
voorleesacteurs. Men wil door het
moeten verblijven
voorlezen en maken van verhalen
verlichting bieden aan patiënten in de vorm
van troost, inspiratie en vermaak. Door het
één-op-één voorlezen ervaart de patiënt
weer de intieme sfeer van thuis. Even
samen zijn met een verhaal – spannend,
inspirerend, mooi, humoristisch, prikkelend
of poëtisch. Het contact door middel van
het voorgelezen woord is essentieel.
Patiënten komen hierdoor in aanraking met
literatuur met alle voordelen van dien.
Een bijdrage te leveren aan een sociaal
‘Onderhoud van de 6 Duo fietsen en een
klimaat in de gemeente Reusel-De Mierden
rolstoelfiets’
en omgeving, waarbij extra aandacht zal
Het project stelt zowel ouderen als jongeren
worden besteed aan het welzijn van
met een lichamelijke (en/of verstandelijke)
achtergestelde, minder kansrijke mensen en
beperking die graag fietsen, maar dit
mensen met een lichamelijke en/of
zelfstandig niet meer kunnen in de
geestelijke beperking
gelegenheid om met een vrijwilliger samen
te fietsen op een duofiets met
trapondersteuning. Op deze wijze kan het
sociale isolement worden voorkomen of
worden doorbroken. Het bestaande
fietsenpark heeft onderhoud nodig, en het
waarvoor men een bijdrage vraagt. Ook
voor de huur van het pand vraagt men
ondersteuning
Het realiseren en exploiteren van een
‘realisatie van een therapiebad’
(therapie)bad met een minimale water
De stichting wil een bad realiseren waar
temperatuur van 34°C en geheel toegankelijk iedereen met of zonder beperking kan

€50.250

Men vraagt €7.500

Toekennen
€7.500

252
30.10.20

2019: €6.000

€10.500

€267.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

Men vraagt een bijdrage.
Hiervan wil men een bodemzuiger
aanschaffen ( €1.138) en de rest van

Toekennen
€5.000

253
30.10.20

254
30.10.20

60

voor minder valide. Een bad voor
ontspanning, therapie, verlichting en
ontmoeting

08.09.20

‘Kleef!
ANBI status

08.09.20

Stichting Wilgenhoeve
ANBI status

09.09.20

Stichting Moviera
ANBI status

10.09.20

Stichting Huize De Parel
ANBI status

Het ontplooien van activiteiten ten behoeve
van diegenen die met kanker te maken
hebben

De voorwaarden scheppen voor- en het
duurzaam bevorderen van een goede
woonomgeving en goede zorg ten behoeve
van bewoners op Wilgenhoeve.
Het bieden van opvang, hulpverlening en
advies bij huiselijk en seksueel geweld binnen
afhankelijkheidsrelaties en/of psychosociale
problemen primair gericht op het leggen van
een basis voor een zo zelfstandig mogelijke
deelname aan het maatschappelijke leven.

Het zonder winstoogmerk (doen) verlenen
van tijdelijke opvang in combinatie met zorg,
behandeling en/of begeleiding in het
bijzonder aan personen met pastorale en/of
psychosociale problemen die op zoek zijn
naar rust, bezinning, ontmoeting en groei in
geestelijke gezondheid, alsmede het
samenwerken met andere instellingen en/of
natuurlijke personen, die zich bezighouden
met soortgelijke activiteiten als de stichting.

ontspannen en ontmoeten. Het bad zal
bijdragen aan: Stressreductie en preventie,
bestrijding en verzachting van (chronische)
pijnen en/of spierpijnen, herstel van fysieke
inspanning (o.a. sport of werk) en
verbeterde mentale belastbaarheid. In 2019
is men begonnen met de financiering welke
nog niet rond is.

de koten van de
luchtbehandelingsinstallatie
financieren.
2019: €20.000 voor de
luchtbehandelingsinstallatie

‘noodzakelijke aanpassing ventilatie’
€4.100
Het Inloophuis staat open oor mensen met
kanker, hun naasten en nabestaanden voor
bijeenkomsten en activiteiten om te leren
met kanker om te kunnen gaan. Ook zijn er
ruimtes voor bijv massage en
schoonheidsspecialisten gericht op mensen
die kanker hebben gehad. De aanpassingen
aan het huis met betrekking tot ventilatie
zijn noodzakelijk om gasten te kunnen
ontvangen
‘Wooninitiatief de Wilgenhoeve’
€154.386
Een kleinschalige woonvoorziening met 24uurszorg voor zeven jongvolwassenen met
een beperking. Voor de gemeenschappelijke
ruimtes vraagt men een bijdrage
‘Inrichting nieuwe opvanglocatie Utrecht’
€422.461,59
Oude pand voldoet niet meer aan de eisen.
Nieuwe pand krijgt 43 woon en 47
slaapunits voor de opvang van 45
volwassenen en 80 kinderen. De inrichting
moet een thuis gevoel geven om te kunnen
werken aan herstel en tot rust kunnen
komen

Men vraagt een bijdrage

‘Inrichting Huize de Parel’
Huize de Parel wil mensen met een burn out
weer op weg helpen. Mensen die
opgebrand zijn, kunnen in Huize de Parel tot
rust komen en nieuwe energie opdoen. Men
biedt een uniek en integraal programma dat
moet bijdragen aan de genezing van geest,
ziel en lichaam in samenwerking met
zorgprofessionals.

Men heeft nog €58.529 nodig voor
het totale bad

€234.000

Toekennen
€4.100

255
30.10.20

2017: €5.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€15.000

Men vraagt €30.000

Toekennen
€30.000

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

256
30.10.20

257
30.10.20

258
30.10.20

259
61

13.09.18
10.09.20

14.09.20

Stichting VIT-hulp bij mantelzorg Ondersteuning bieden aan mantelzorgers en
op verzoek ondersteuning bieden aan
ANBI status
organisaties die aanvullende of vervangende
mantelzorg kunnen leveren middels inzet van
zorg vrijwilligers.

Stichting Nieuwe Helden
ANBI status

26.02.19

Stichting Gaandeweg

17.09.20

18.09.20

Stichting Adelante
ANBI status

Het (doen) realiseren van
theatervoorstellingen, theaterproducties en
aanverwante kunst- en cultuurprojecten

Het mogelijk maken van vakanties voor
gezinnen, waarin jeugdkankerpatientjes
opgroeien, alsmede het verschaffen van
recreatiemogelijkheden voor
jeugdkankerpatientjes ( al dan niet in
gezinsverband)

De coördinatie van het beleid en de
werkzaamheden in het kader van zorg in het
bijzonder de deelgebieden
revalidatie, arbeidsintegratie en audiologie en
het onderwijs aan en ten

‘De Kracht van Herinneringen’
De stichting wil 8 gecombineerde
groepsbijeenkomsten voor mensen met
dementie en hun mantelzorgers
organiseren, waarbij onder meer gebruik
gemaakt wordt van verschillende
reminiscentie methoden. Het doel is dat
mensen met dementie langer thuis kunnen
blijven wonen doordat mantelzorgers de
mensen met dementie beter begrijpen.

€54.064

‘Audiocomponent Universum van de
Waanzin: RadioDoc ‘Naar Istanbul’
Het maken van podcast en daardoor het
gesprek openen, via een persoonlijk verhaal
van de maker, over geestelijke gezondheid
en de omgang met psychose. De podcast
wordt uitgezonden op radio 1 en vertelt het
waargebeurde verhaal van een broer en zus
op zoek naar hun vader in Istanbul die
vertrokken is en in een psychose zakt. De
podcast vormt een intiem portret van een
familie en hun zoektocht naar hoe om te
gaan met de (on)werkelijkheid van het
leven. Na de uitzending volgt een gesprek
over de geestelijke gezondheid. Het project
wordt onderschreven door een hoogleraar
in de GGZ
‘bedden en matrassen vakantiehuis’
De stichting heeft 4 vakantiehuisjes. Voor het
huisje in Braamt zijn 4 nieuwe bedden en
matrassen nodig

€22.700

‘Pauze plek’
De mytylschool wil een nieuwe pauzeplek
voor de leerlingen met een verstandelijke
beperking realiseren. De huidige plek is niet
uitdagend en beschikt niet over een goede
zitgelegenheid en schaduw. Voor deze

bedrag is voor 2 jaar

Toekennen
€6.000

30.10.20

Men vraagt €12.000 aan, ook voor 2
jaar
Door corona is het project voortijdig
beëindigd. Er is een restbedrag van
€1.396 wat men wil inzetten bij
diverse dagopvang- en
dagbestedingsactiviteiten ten
behoeve van de doelgroep
In het totaal bedrag is €8.100 aan
personeelskosten opgenomen

Toekennen
restbedrag
(bedrag
was al
uitgekeerd)
Toekennen
€5.000

260
30.10.20

Men vraagt €5.000

€1.696

Men vraagt €2.000

Toekennen
€1.696

261
30.10.20

Per bed zijn de kosten €424

€5.500

Men heeft besloten niet de bedden
Toekennen
te vervangen maar 2 matrassen. Er
Restbedrag
waren meer zaken nodig die
€1.263,75
vervangen dan wel hersteld moesten
worden. Er was onderhoud nodig aan
radiatoren, vervangen gordijnen, een
nieuwe stoel etc.
Men vraagt het volledige bedrag
Toekennen
€5.500

262
30.10.20

62

behoeve van gehandicapten en de daaraan
verwante activiteiten

18.09.20

Stichting Maarten van der
Weijden Foundation

Het verbeteren van de kwaliteit van leven van
mensen die geraakt zijn door ziekte

ANBI status

18.09.20

Stichting samen zijn we er voor
elkaar
ANBI status

21.09.20

Vereniging Harteraad
ANBI status

Mensen die in geldproblemen zitten en niet
terecht kunnen bij de gemeente en/ of de
voedselbank en hun voeding niet kunnen
betalen voorzien van dagelijkse
boodschappen tegen een geringe vergoeding.

De vereniging heeft ten doel (in willekeurige
volgorde en op evenwichtige wijze)
belangenbehartiging, voorlichting,
lotgenotencontact en leefstijlbegeleiding op
het gebied van al hetgeen verband houdt met
het bevorderen van de maatschappelijke
positie, het welzijn, de preventie en de
kwaliteit van leven van en de zorg voor
mensen met hart- en vaataandoeningen en
hun naasten

pauzelocatie is men op zoek naar de
aankleding in de vorm van een aantal
picknicktafels en parasols en een
spelelement
‘Betere en tijdige zorg voor mensen met
ongeneeslijke kanker en hun naasten’
Goede zorg voor mensen met ongeneeslijke
kanker en hun naasten is zeer belangrijk.
Door het ontwikkelen van een expertgroep
uit alle betrokkenen: patiënten, naasten en
zorgverleners uit heel Nederland wil men
bereiken dat de ondersteunende palliatieve
zorg voor iedereen toegankelijk is en overal
beter wordt.
‘Bestelbusje’
Om te zorgen dat bij de verschillende
leveranciers de levensmiddelen opgehaald
kunnen
worden,
Maar
ook
de
voedselpakketten bezorgd kunnen worden
bij de gezinnen die geen vervoer hebben
maakt de stichting gebruik van een
bestelbusje. De huidige bestelbus is na de
vele reparaties die het al gehad heeft niet
meer te repareren.
Tevens vraagt men een bijdrage om 120
gezinnen een jaar lang van voedselpakketten
te voorzien
‘Uitbreiding dienstverlening’
Als patiëntenvereniging en als hét
expertisecentrum voor het leven met harten vaataandoeningen biedt men
verschillende diensten aan de doelgroep
aan. Onder meer door de uitbraak van
corona is men genoodzaakt de
dienstverlening aan te passen. Het betreft
hier de Harteraadlijn en de nabelservice.
Graag wil men de openingstijden verruimen
naar ook de middag en één of twee
avondopenstellingen.
Een
dergelijke
verruiming is alleen mogelijk door de inzet
van meer vrijwilligers. Men moet hun hierin
faciliteren door middel van een mobiele
telefoon, aangevuld met een abonnement,
een
callcenter
licentie
en
een
toestelaccount. Op deze manier kunnen

€ 257.150

Genoemde bedrag is voor 3 jaar
Personeelskosten €202.020

Toekennen
€10.000

263
30.10.20

Men vraagt een bijdrage

€21.950

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

€16.000

Harteraad draagt zelf €1.120 bij en
vraagt het restant aan als bijdrage

Toekennen
€10.000

264
30.10.20

265
30.10.20
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21.09.20

Stichting Amstelring Groep

Het bieden van verantwoorde zorg

ANBI status

22.09.20

Stichting Muziekids
ANBI status

23.09.20

Stichting Vrienden van het UMC
Utrecht

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

Het (financieel) ondersteunen van zorg
innoverende projecten en activiteiten,
patiënte services, projecten ten behoeve van
onderwijs, opleiding en onderzoek,
de behandeling en verpleging van zieke
kinderen en jeugdigen door het Wilhelmina
Kinderziekenhuis, het werven van
sponsorgelden, het organiseren van symposia
en
conferenties, het participeren in projecten
waarvan de netto-opbrengsten ten goede
komen aan de wetenschappelijke projecten in
het UMC Utrecht

vrijwilligers (welke mensen zijn met een hart
of
vaataandoeningen
en
dus
ervaringsdeskundigen
zijn)deze
vrijwilligersfunctie veilig en beschermd
uitvoeren en
‘Little Movement – Dansen met Huntington’
Met deze pilot wil men onderzoeken wat
dans en bewegingsexpressie kan betekenen
voor Huntington-patiënten. Dans wordt
ingezet om contact te maken met de patiënt
en nieuwe manieren van communicatie te
ontdekken zonder woorden. Men gaat op
zoek naar wat beweging betekent voor hen
en hoe ze zich kunnen uiten binnen hun
beperkingen. Het eindresultaat van het
project is een korte dansfilm die het
werkproces en de ervaringen van de
deelnemers toont en de gechoreografeerde
portretten.
‘aanvraag
vervanging/
aanschaf
muziekinstrumenten voor bestaande en
nieuwe Muziekids locaties’
Men heeft verschillende locatie in
ziekenhuizen waar men muziek het leven
patiëntjes aangenamer wil maken. Door
corona moeten instrumenten vaker
gereinigd worden, voor en na gebruik,
waardoor de instrumenten veel te lijden
hebben en ok vaker reparaties nodig hebben.
Vervanging en reparatie is noodzakelijk maar
ook extra training van de vrijwilligers
‘Inrichting spel- en observatiekamers
Wilhelmina Kinderziekenhuis’
Binnen het WKZ bestaat de wens om de
spelkamers opnieuw in te richten met een
flexibelere opstelling, waardoor de ruimtes
ook multifunctioneel gebruikt kunnen
worden. De ruimtes zijn zo ontworpen dat ze
zowel voor diagnostiek (prikkelarm) als voor
de behandeling van kinderen (fijne sfeer te
creëren) inzetbaar zijn. Zo kunnen de
panelen van de wanden draaien, waardoor
er een ruimte wordt gecreëerd die rust
uitstraalt of juist zorgt voor afleiding en
uitdaging.

€29.560

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

266
30.10.20

Maart 2019: €7.500
Juli 2019: €5.000
September: €3.000

€335.100

Genoemde kosten zijn voor 12
locaties

Toekennen
€10.000

267
30.10.20

2018: €20.000
2019: €30.000
2020: €10.000 ivm corona

€85.113

Men vraagt €25.000

Toekennen
€15.000

268
30.10.20

269
64

23.0.20

Stichting Dagbesteding De
Zwaan
ANBI status

23.09.20

Stichting Armoedefonds
ANBI Status

24.09.20

Stichting J.H. Donnerschool
ANBI status

30.09.20

Stichting Bartiméus Fonds
ANBI status

Het stabiliseren van mensen met een langere
afstand tot de arbeidsmarkt of e maatschappij
door middel van dagbesteding en activering
waardoor participatie in en aan de
maatschappij en/of arbeid mogelijk wordt

‘inrichting nieuwe locatie’
€81.456
Men vraagt een bijdrage
Door groei en als gevolg daarvan te weinig
ruimte op de huidige locatie heeft men een
nieuw pand wat ingericht moet worden. Alle
ateliers worden toegankelijk gemaakt voor
mindervaliden en het gehele pand zal
worden voorzien van brandwerende,
vertragende veiligheidsaanpassingen. In de
begroting is al het benodigde meubilair
opgenomen en ook andere middelen voor de
inrichting, waaronder nieuwe materialen
voor de activiteiten en enkele machines zoals
een keramiekoven en naaimachines.
Het voorkomen en bestrijden van armoede in ‘Boodschappenpas 2020’
€232.477,90 Men vraagt €1.774
Nederland
Men wil kwetsbare ouderen in armoede
vanaf december 2020, via lokale
hulporganisaties, een Boodschappenpas
aanbieden. Met de Boodschappenpas
kunnen de ouderen boodschappen en
verzorgings-en hygiëneproducten kopen. De
pas
wordt
aangeboden
in
een
brievenbuspakket wat verder is gevuld met
een aantal items om hen een hart onder de
riem te steken. In het pakket zit een
Waardepas t.w.v. 35 euro waarmee bij
verschillende supermarkten en winkelketens
in Nederland boodschappen en broodnodige
hygiëne en verzorgingsproducten gekocht
kunnen
worden,
Mondkapjes
en
antibacteriële handgel, Weekkalender,
Puzzelboekje,
Ansichtkaarten
(gefrankeerd)en een Pen
Het verzorgen en bevorderen van speciaal
‘Vernieuwen leskeuken’
€85.000
Men vraagt €10.000
(voortgezet) onderwijs aan kinderen met
Het doel van de leskeuken is dat de jongeren
sociaal – emotionele problemen en het in
leren eten te bereiden. Het is de eerste stap
stand houden van speciaal (voortgezet)
richting zelfredzaamheid en voorbereiding
onderwijs
op de arbeidsmarkt en daarmee participatie
in de samenleving. Het verouderde lokaal is
dringend aan vernieuwing toe
Met innovatieve projecten mensen die blind
‘Meest toegankelijke ziekenhuis’
€39.071,50 Men vraagt €10.000
of slechtziend zijn, jong en oud, zo
Het doel van dit project is het meest
volwaardig mogelijk te laten deelnemen in de toegankelijke ziekenhuis, Diakonessen
In het bedrag is €35.271,50
maatschappij. Projecten die de
Utrecht, te creëren. Dit als showcase naar
opgenomen aan loonkosten
zelfredzaamheid en participatie verbeteren en andere ziekenhuizen. Denk aan de fysieke
zorgen voor meer onderlinge verbinding
toegankelijkheid, digitale toegankelijkheid
2020: €10.000

Toekennen
€15.000

Toekennen
€1.774

30.10.20

270
30.10.20

271
Toekennen
€10.000

Toekennen
€3.800

272
30.10.20

65

tussen ziende en niet-ziende mensen.

en informatievoorziening van het
ziekenhuis. Dit is op basis van
vooronderzoek (260 slechtziende en blinde
mensen hebben deelgenomen), huidige
situatie, wet- & regelgeving en in
samenwerking met stakeholders. Het
eindresultaat is een adviesrapport waarin
toegankelijke en concrete
verandervoorstellen worden gedaan,
voorzien van haalbaarheidsplan

Het mobiliseren, activeren en ondersteunen
van personen, groepen, organisaties en
instellingen in haar werkgebied die vanuit een
katholieke levensbeschouwing willen
bijdragen aan de oplossing van
maatschappelijke vraagstukken en opkomen
voor de kwetsbare in de samenleving

‘Autisme en contact’
€33.770
Totaal bedrag is voor 3 jaar
Organiseren van activiteiten voor zowel
volwassen met autisme als hun omgeving In
Men vraagt €2.000
dit project wil men zich richten op drie
contactvormen, namelijk sociaal contact,
professioneel contact en lotgenotencontact.
Het project wordt gedaan door mensen die
zelf autisme hebben en bestaan uit
verschillende projectactiviteiten en een
symposium
‘ieder kind een kans op kunst’
€ 1.377.666 Men vraagt €10.000
Men wil meer jongeren tussen de 2 en 18
jaar uit Amsterdamse minima gezinnen een
kans op kunst en cultuur bieden en kinderen
uit een minima gezin laten deelnemen aan
dans-, muziek- of tekenlessen.
‘Jeroen’s Beleefhuis’
€ 25.052,00 Men vraagt €5.000
Met Jeroen’s Beleefhuis wil men de
bewoners een aparte ruimte aanbieden.
Een plek waar de sleur van de dag wordt
doorbroken en waar de bewoners apart met
familie kunnen zitten. Het doel is om
de bewoners het gevoel van een dagje uit te
geven. Deze ruimte komt in de tuin en gaat
gebruikt worden voor activiteiten in kleine
groepjes zoals verjaardagen en gesprekken
‘Interactief bewegen met plezier’
€54.480,75 Men vraagt €7.500
Bij jeugdzorglocatie Bergse Bos wonen 95
kinderen. De kinderen die wonen op het
terrein zijn door verschillende
omstandigheden uit huis geplaatst. Een
groot gedeelte van de kinderen die wonen
op de locatie heeft te maken met een
leerachterstand. Door een Memo Veld te

273
04.10.20

Stichting Solidair Groningen &
Drenthe Instelling voor roomskatholiek
maatschappelijk activeringswerk
ANBI status

04.10.20 Stichting Jongerencultuurfonds
Amsterdam
ANBI status

05.10.10 Stichting Marente Jeroen
ANBI status

08.10.20

Stichting van het Kind
ANBI status

Het scheppen van mogelijkheden voor
jongeren van financieel minder
draagkrachtige ouders teneinde deze
jongeren deel te kunnen laten nemen aan
cultuur gerelateerde activiteiten
Om aan hen die daaraan behoefte hebben
en/of op grond van wet of
regelgeving daarop aanspraak maken, verblijf,
verzorging, verpleging, medisch
en psychosociale behandeling en begeleiding,
revalidatie, (re)activering, hulp- en
dienstverlening, maatschappelijk werk, ouderen kindzorg te bieden

Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten in
de jeugdzorg, het bijeenbrengen van diensten,
gelden en goederen van kinderen in de
jeugdzorg

Toekennen
€2.000

274
Toekennen
€10.000

275
Toekennen
€5.000

276
Toekennen
€7.500
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08.10.20

Stichting VPTZ Julia Jan Wouters
ANBI status

08.10.20

Hortus Botanicus Leiden van de
Universiteit Leiden
(Stichting Vrienden van de
Leidse Hortus)
ANBI status

09.10.20

Stichting Viore
ANBI status

12.10.20

Stichting De Hofstee
ANBI status

plaatsen kunnen zij op een innovatieve
manier werken aan diverse
onderwijsvaardigheden. Het Memo Veld is
een interactief buitenspeeltoestel. De
spellen die gespeeld kunnen worden
bevatten een juiste mix van plezier en
educatie, waardoor ze blijven uitdagen.
Spellen variëren van tikkertje in een nieuw
jasje tot aan een sociaal spel waarbij
rekensommen als groep opgelost moeten
worden.
Het verlenen van hulp door middel van de
‘Nieuw Hospice Heerenveen’
ondersteuning en zorg aan terminale
Het huidige pand voldeed niet meer aan de
patiënten, hun verwanten en andere naasten eisen en was te klein, het nieuwe pand is
groter en wordt volledig duurzaam
verbouwd zowel van binnen als van buiten
Het financieel en materieel ondersteunen van ‘Stoepplantjes, een Citizen Science project
de Hortus Botanicus Leiden, het vergroten van van de Hortus botanicus Leiden’
de bekendheid van de Hortus en zijn
Een bewustwordingsproject met de focus
historische, botanische, museale en culturele op volwassenen en kinderen ook die met
betekenis
een beperking, uit heel Nederland met
verschillende culturele achtergronden en
van allerlei welstandsklassen. Via dit project
wil men de komende jaren de liefde en het
bewustzijn voor de wilde natuur bij
volwassenen en kinderen dichtbij huis of
wat verder weg blijvend versterken.
Het (doen) oprichten, exploiteren en
‘Viore Verwerkt 2021’
instandhouden van een (dag)centrum ten
Viore Verwerkt bestaat uit verschillende
behoeve van het (doen) ondersteunen
onderdelen: de gespreksgroep 'Als genezing
van mensen met een levensbedreigende
niet meer mogelijk is', de gespreksgroep
aandoening, alsmede hun partners, familie,
uitgezaaide borstkanker, de workshop
vrienden en andere begeleiders
‘Schrijven helpt’, het koor Zingen voor je
leven, de contactgroep voor nabestaanden,
de ontmoetingsmiddag voor nabestaanden
en de workshop 'Beeld, rouw en proza'.
Naar verwachting zullen ongeveer 800
bezoeken aan Viore binnen dit project
plaatsvinden.
Het behartigen van de belangen van
‘De Hofstee Het thuis voor mensen met een
verstandelijk beperkten in de ruimte zin des
verstandelijke beperking’
woords en het verrichten van verdere
Een ouderinitiatief voor een
handelingen, die met vorenstaande in de
woonvoorziening voor 20 mensen met een
ruimste zin verband houden of daartoe
verstandelijke beperking. Voor de inrichting
bevorderlijk zijn.
van de gemeenschappelijke ruimten, een

277
€1.258.950

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€20.000

€ 513.450

Men vraagt €7.500

Toekennen
€7.500

€22.500

Men vraagt een bijdrage voor de
koffie/thee/soep tijdens de
gespreksgroepen € 3.365

Toekennen
€3.365

€165.624

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€15.000

278

279

280
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12.10.20

Amsterdam UMC locatie AMC
Emma Kinderziekenhuis

Patiëntenzorg, opleiding en onderzoek

Ziekenhuis = geen ANBI

15.10.20

Peter Faber Stichting
ANBI status

16.10.20

Stichting Pluryn
ANBI status

16.10.20

Stichting Bijzonder Waardevol
ANBI status

Het vergroten van de maatschappelijke
kansen van met name jongeren in een
achterstandspositie, met name door het in
aanraking brengen van hen met theater en
mede daardoor het bevorderen van hun
persoonlijkheidsontwikkeling

De stichting stelt zich ten doel het begeleiden
of behandelen van mensen met één of
meerdere beperkingen, integraal
vormgegeven op alle levensdomeinen

Het scheppen van voorwaarden voor- en het
duurzaam bevorderen van een goede

busje en de buitenruimten vraagt men een
bijdrage
‘Kindersymposium 2021’
€ 15.865,81 Men vraagt een bijdrage
Dit jaar zal het Kindersymposium zal in het
teken staan van ‘Digitalisation in
2018: €2.000
paediatrics: threats & opportunities’.
2019: €2.000
Digitalisering is een actueel onderwerp
binnen de kindergeneeskunde. Men is
continu bezig met het verbeteren‐ en
digitaliseren van de zorg, zeker in deze
periode waarin het Coronavirus ons
noodzaakt om zoveel mogelijk digitaal te
werken en te communiceren.
‘Van Denken naar Doen!’
€269.076 Men vraagt €15.000
Binnen dit project wordt samen met de
deelnemers (gedetineerde jongeren) en
2019: €10.000
onder begeleiding van professionals een
film, website en soundtrack gerealiseerd,
waarbij het proces ondergeschikt is aan de
producten. De jongeren krijgen wekelijkse
training, workshops en werkbezoeken. Het
belangrijkste aspect is dat jongeren zich niet
laten leiden door de wetten die op straat
gelden, maar leren omgaan met
verantwoordelijkheden en het
samenwerken. Ook worden zij getraind
zodat zij ook andere jongeren kunnen
begeleiden en ondersteunen.
‘Outdoor Fitness, locatie Almelo’
€100.959,69 Men vraagt €15.000
Op de locatie Almelo geeft men
specialistische 24-uurszorg aan jongeren.
Ook onderwijs wordt op het terrein
gegeven. Op het buitenterrein zijn nu
nauwelijks sportmogelijkheden. Onderzoek
heeft aangegeven dat er een tekort aan Vit
D bij de kinderen is en overgewicht. Bij
betere mogelijkheden voor sporten
vervelen de jongeren zich minder, zijn
minder agressief, zijn vitaler en ontwikkelen
meer sportieve en sociale vaardigheden.
Hierdoor zijn ze ook rustiger op de
woongroepen.
‘Brasserie aanDEEL’
€164.500 Men vraagt een bijdrage
Brasserie aanDEEL is een ontmoetingsplek
en uitdagende werkplek waarbij horeca en

281
Toekennen
€2.000

282
Toekennen
€10.000

283
Toekennen
€15.000

284
Toekennen
€15.000
68

werkomgeving en goede zorg ten behoeve
van (jong)gehandicapte mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt, alsmede het
verrichten van alle handelingen, die met het
vorenstaande verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn

17.10.20

Stichting Reddingshonden Team
Zeeland
ANBI status

20.10.20

Stichting Alzheimer Nederland
ANBI status

20.10.20

Stichting Koningin Wilhelmina
Fonds voor de Nederlandse
Kankerbestrijding
ANBI status

dagbesteding gecombineerd worden,
Concreet betekent het dat jongvolwassenen
met een beperking mee gaan werken in de
horeca. Bij de dagbesteding leren de
jongvolwassenen hun kwaliteiten
ontdekken, ontwikkelen en socialen
contacten opdoen, de begeleiding zal
worden gedaan door medewerkers van ’s
Heeren Loo. Men vraagt een bijdrage voor
de inrichting
het opzetten en in stand houden van een
‘Rugzakken’
organisatie die zich met behulp van Reddingshonden Team Zeeland is een
daartoe gekwalificeerde vrijwilligers
kleine, betrokken en gedreven groep (25)
bezighoudt met het opsporen van vermiste
vrijwilligers die professioneel zijn opgeleid
personen door het inzetten van door de
en met hun getrainde, inzetbare honden
stichting aangewezen vrijwilligers
zoeken naar vermiste personen in
binnenland en buitenland. Men wil voor
iedere geleider en ondersteuner een rugzak
die ze tijdens het zoeken, zonder
onderbreking eenvoudig naar voren kunnen
halen zonder de rugzak af te doen.
Het bestrijden en verlichten van de
‘Betere informatievoorziening over
individuele, de sociale en de
dementie voor migrantenfamilies’
sociaaleconomische gevolgen van de ziekte
Migrantenouderen hebben 3 tot 4 keer
van Alzheimer en aanverwante ziekten mede vaker dementie dan ouderen zonder
door het (laten) doen van wetenschappelijk
migratieachtergrond. Het project heeft als
onderzoek. Het initiëren, doen verbeteren van doel kennis over dementie beschikbaar te
de zorg voor en de opvang van patiënten met maken voor migrantenfamilies, daarmee
de ziekte van Alzheimer en aanverwante
betere ondersteuning te bieden aan de
ziekten. Het geven van praktische informatie, mantelzorgers binnen migrantenfamilies en
steun en bijstand aan patiënten, hun
de kennis te delen met zorgprofessionals en
familieleden, partners en verzorgers. Het in
sleutelfiguren binnen
brede zin verstrekken en verspreiden van
migrantengemeenschappen zodat ook zij
informatie over het ontstaan, de
goede informatie en ondersteuning kunnen
verschijnselen en de behandeling van
bieden binnen de gemeenschap.
dementie in het bijzonder de ziekte van
Alzheimer en aanverwante ziekten
De Bestrijding van kanker
‘Immunotherapie verder verbeteren met
persoonlijke vaccins’
Een persoonlijk vaccin ontwikkelen
waarmee voor elke patiënt die in
aanmerking komt voor immunotherapie, de
behandeling verder te verbeteren.
Dit project betreft niet een patiëntenstudie,
maar laboratoriumonderzoek om de

286
€4.225

Men vraagt het volledige bedrag

Toekennen
€4.225

€80.000

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

€79.000

Genoemde bedrag is voor 3 jaar.
Eerste jaar €28.000

Toekennen
€15.000

287

288

69

21.10.20

Stichting JDRF Nederland
ANBI status

22.10.20

Stichting Lievegoed (Huize
Thomas)

Het geven van voorlichting met betrekking tot
voorkomen, bestrijden, behandelen,
verzorgen en genezen van Type 1 Diabetes en
van de complicaties van diabetes

Het bieden van kwalitatief goede zorg, vanuit
een antroposofische visie, aan verstandelijk
gehandicapten

ANBI status

31.03.20

22.10.20

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.

22.10.20

Stichting Handicap Nederland

Het bevorderen van het functioneren in de
samenleving en/of de verbetering van de

veiligheid en werkzaamheid van deze
methode te onderzoeken. Als de methode
voldoende is uitgewerkt en veilig blijkt, dan
kunnen de eerste patiëntenstudies worden
opgezet.
‘Van fysiek naar online’
Door het corona virus en de daarmee
samenhangende overheidsmaatregelen
kunnen de (voorlichtende) events fysiek
geen doorgang vinden. Om deze reden wil
men podcasts, webinars, online Walk en
andere online events/bijeenkomsten gaan
aanbieden. Hiervoor moeten de nodige
aanpassingen gedaan worden om dit
mogelijk te maken
‘aanschaf Omi Vista’
Alle kinderen hebben een verstandelijke
en/of meervoudige beperking met veel
voorkomende gedragsproblematiek. Deze
kinderen tonen weinig tot geen eigen
initiatief tot normale speelse activiteiten,
daarom is men op zoek gegaan naar een
mogelijkheid om de kinderen meer uit te
dagen en te prikkelen om tot spel te komen.
Na veel onderzoek is men uitgekomen bij de
Omi Vista. Een interactieve manier om deze
kinderen uit te lokken om in actie te komen.
‘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.

‘[Buddies], het plan om 688 bijzondere
vriendschappen te realiseren in Nederland’

289
€125.500

Genoemde kosten zijn voor 2 jaar

Toekennen
€15.000

Men vraagt €50.000

290
€10.749,41

€37.056

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.749,41

Men vraagt een bijdrage €19.100

Toekennen
€15.000

291
20.04.20

2018: €14.252

€ 790.556

Vanwege corona is de uitbreiding
naar therapiekamers op dit moment
niet noodzakelijk omdat de
kwetsbare patiënten niet naar de
locatie kunnen komen. Men doet dit
nu met beeldbellen maar men heeft
niet voldoende laptops ter
beschikking. Men vraagt om de
donatie te mogen gebruiken voor
HDI-laptops voor de hulpverleners.
Bedrag is al overgemaakt.
Men vraagt €23.000 voor 25 buddy
koppels

Toekennen

292
Toekennen
€23.000
70

ANBI status

22.10.20

Stichting Instandhouding
Wilhelminakerk Buurthuis De
Willemien

kwaliteit van leven van mensen met een
handicap alsmede het zich inzetten ter
voorkoming dat mensen met een beperking
tussen wal en schip vallen.

Het in stand houden van het gebouw de
Wilhelminakerk te Soest met aanhorigheden
als centrum voor cultuur en
levensbeschouwing

ANBI status

23.10.20

Stichting Adamas Inloophuis
ANBI status

23.10.20

Stichting Treant Care
ANBI status

Het op integrale wijze bieden van zorg op
maat teneinde ondersteunend te zijn in het
zelfhelende vermogen van de mens.

het verzorgen, verplegen, begeleiden en/of
duurzaam of tijdelijk huisvesten van cliënten,
waarbij welzijn, de eigen identiteit en de
individuele vrijheid van de client centraal
staan

Voor veel mensen is het doen van leuke
activiteiten met vrienden of vriendinnen
een vanzelfsprekendheid, voor mensen met
een beperking is dat niet zo. Men wil met
het project [Buddies] deze jongeren
inspireren om samen met andere jongeren,
zonder een beperking, iets te ondernemen,
te organiseren of samen te werken. Op dit
moment zijn er 350 buddykoppels actief
verspreid in heel Nederland. Dit moeten er
688 worden. Daarnaast wil [Buddies]
nieuwe ambassadeurs werven. Dit zijn
jongeren met een beperking die met ons
meegaan naar scholen, bedrijven en media
om hun eigen verhaal te vertellen.
‘Projectplan-Inloophuis-de-Willemien-Dag€22.750,36
groep’
Volgend jaar opent het Inloophuis voor
mensen met een psychische beperking. De
tuinploeg heeft nog gereedschap nodig en
het hele team een rustige ruimte
waar zij zich even kunnen terugtrekken als
daar behoefte of noodzaak aan is. Zo is er
oor deze groep ook een veilige plek waar zij
zichzelf kunnen zij en kunnen groeien in hun
rol naar de samenleving waarbij rekening
gehouden wordt met hun beperking.
‘Creatieve activiteiten voor gasten van het
€27.500
Adamas Inloophuis’
Wekelijks biedt men o.a. open atelier aan,
creatief schrijven, MindFul Art, Heartpillows
maken voor gasten met borstkanker,
breiboezems, koken, levensverhaal schrijven
en groenworkshops. Men gebruikt vaak de
positieve gezondheid test/methode om te
kijken waar de gast staat en wat hun
behoefte nog is. Ivm corona is de
groepsgrootte kleiner en wil men vaker
dezelfde workshops houden.
‘ illi-tv in woonwijkcentrum Het Ellertsveld’
€2.400
Mensen met dementie hebben enorme baat
bij het ophalen van positieve herinneringen
en illi-tv helpt daarbij. Het ophalen van
herinneringen werkt heilzaam bij depressie,
het vergemakkelijkt sociaal contact en

2019: €15.000

293
Men vraagt €15.000

Toekennen
€10.000

Men vraagt €8.000

Toekennen
€2.000

294

Personeelskosten €20.650
2019: €8.000

295
Men vraagt het volledige bedrag

Toekennen
€2.400

71

25.10.20

Stichting Buitenruimte Gelre IC
ANBI status

Het realiseren van een buitenruimte,
bestaande uit een serre en een daktuin, ten
behoeve van de intensive care patiënten van
het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn

stimuleert een positief zelfbeeld. Zelfs in
een ver gevorderd stadium van
geheugenverlies kunnen liedjes van vroeger
en vertrouwd beeldmateriaal heel veel
losmaken. illi-tv zorgt voor gesprekstof om
echt met elkaar in contact te komen.
‘Buitenruimte Gelre IC’
Een langdurige IC opname heeft niet alleen
grote impact voor de patiënt, maar ook voor
de partner, (klein)kinderen en vrienden. De
buitenruimte is bedoeld om het herstel van
IC patiënten te bevorderen en het verblijf
op de IC niet alleen voor de IC-patiënten
zelf, maar ook voor hun familie aangenamer
te maken.

296
€398.500

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€25.000

Men vraagt het totale bedrag

Toekennen
€5.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

297
26.10.20

Vereniging Cliëntenbelang
ANBI status

27.10.20

Stichting Lentekind
ANBI status

Het doel van clientbelang is het versterken
van de mogelijkheden tot zelfbeschikking en
participatie van chronisch zieken, cliënten van
de gezondheidszorg, welzijn en
maatschappelijke dienstverlening, ouderen,
mantelzorgers en mensen met een
lichamelijke of psychische beperking, zowel
voor leden als voor niet leden binnen het
werkgebied, zijnde de doelgroepen van
cliëntenbelang zowel afzonderlijk als
gezamenlijk.

Het bevorderen van het welzijn van kinderen
en jongvolwassenen met een beperking,
waaronder dagbehandeling, begeleiding,
persoonlijke verzorging en verpleging.

‘Expression’
Gebrek aan zelfexpressie kan leiden tot
ongezonde relaties, schadelijke
overlevingsstrategieën en zelfs depressie en
verslaving. Expression wil dit tegengaan
door jongeren te verleiden zichzelf te zijn.
Door de kwetsbare kant van gewone, echte
mensen via muziek, fotografie en andere
kunst te laten zien. Expression wordt
uitgevoerd door een team van jonge actieve
mensen die al veel ervaring heeft in het
organiseren van activiteiten voor jongeren
rond vraagstukken die hen aangaan.
Expression kan een creatief onderdeel
worden waarin jongeren die weinig
zichtbaar zijn of moeite hebben zich in de
maatschappij te handhaven toch een
podium krijgen.
‘aangepaste materialen voor kinderen in de
leeftijd van 0-23 jaar met een (ernstige
meervoudige) beperking van
Kinderdagcentrum Lentekind te Middelburg’
Van origine was Lentekind een locatie voor
kleinere kinderen. Echter door zowel groei
van het aantal kinderen als de diversiteit
van de doelgroep (soort beperking en
leeftijd), sluit het materiaal en buitenterrein
van Lentekind onvoldoende aan bij de
ontwikkelingsmogelijkheden van de

€9750

298
€118.450

72

28.10.20

Amsterdam Universitair
Medische Centra
Ziekenhuis = geen ANBI status

28.10.20

Stichting de Regenboogboom
ANBI status

29.10.20

Stichting De Harde Leerschool
ANBI status

29.10.20

Stichting De Locatie
ANBI status

kinderen. Een speeltuin, belevingsruimten,
rolstoeltoegankelijk maken, spelparcours
zijn onderdeel van het plan.
het verzorgen van hoger onderwijs op het
‘Hepatitis C virus eliminatie onder mannen
gebied van geneeskunde, research en
die seks hebben met mannen: transmissie
verpleegkunde, verrichten van
netwerken in kaart brengen met een ‘realwetenschappelijk onderzoek, en verlenen van time’ monitoring tool’
patiëntenzorg in betrokkenheid op en
Bij dit onderzoek wil men analyseren hoe
ten dienste van de samenleving; het daarbij
het Hepatitis C virus zich verspreidt onder
bevorderen van de informatievoorziening
MSM. Dit doet men door de virussen van
over en bezinning op de relatie tussen hoger
MSM in de regio Amsterdam die recent
onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en
geïnfecteerd zijn genetisch te vergelijken.
patiëntenzorg enerzijds en
De genetische codes (RNA) van de virussen
levensbeschouwing, cultuur en
kunnen met elkaar worden vergeleken om
samenleving anderzijds.
transmissie in kaart te brengen. Hoe meer
de genetische codes op elkaar lijken, hoe
groter de kans dat ze uit hetzelfde
transmissienetwerk komen.
Helpen van kinderen die te maken hebben
‘Het helpen van 1132 kinderen in het
met ziekte, trauma of handicaps en wel d.m.v. Prinses Maxima Centrum voor
de regenboogboom trachten de kwaliteit van Kinderoncologie te Utrecht’
hun leven te verbeteren i.s.m. de medische
In dit project ontvangen de kinderen hun
wereld en de reguliere zorg en hulpverlening
eigen kristal die ze helpt ‘naar het
Geven van toelichting aan alle mogelijke
regenboombos te gaan’ om de ervaringen te
partijen over de visie en werkwijze van de
verwerken, komt er een regenboogboom op
stichting. Kantooractiviteiten
de kinderafdeling, worden vrijwilligers
getraind en verstuurt men vanuit de
regenboomstudio onder andere link aan de
kinderen om liedjes downloaden zodat zij
hun eigen plek steeds weer kunnen vinden,
gesteund door hun uniek Droomdekentje.
Kansarme jongeren en (jong) volwassenen
‘De aanpak van het terugdringen van de
een kans in de maatschappij en op de
werkloosheid’
arbeidsmarkt te bieden
De focus ligt op jongvolwassenen met een
sociaal economische achtergrond. Men wil
voor deze jongeren een doelgroep een
passend, doorlopend en onderscheidend
opleidings- en begeleidingstraject te bieden.
Doel is uiteindelijk een werkplek te vinden
waar men op zijn plek is.
Het tot stand brengen van woon‘Vernieuwing Dagbesteding”
/werkprojecten voor jongeren
Zorgboerderij De Locatie biedt zorg aan
jongeren die buiten de reguliere
hulpverlening vallen door de complexiteit
van hun problematiek. Onder begeleiding

299
€ 25.380

Men vraagt het volledig bedrag

Toekennen
€25.380

Genoemde kosten zijn uitsluitend
materiaalkosten

300
€ 9.625

Men vraagt het volledige bedrag

Toekennen
€9.625

€210.000

Mei 2020: €25.000
Deze aanvraag is voor 2021, Men
vraagt €25.000

Toekennen
€25.000

€40.995

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

301

302

73

29.10.20

Koninklijke Nederlandse Bond
tot het Redden van
Drenkelingen
ANBI status

30.10.20

Stichting Besorhoeve
ANBI status

02.11.20 Stichting Prinses Beatrix
Spierfonds
ANBI status

van tuinder/projectleider gaan de jongeren
samen met vrijwilligers ‘De Vriendentuin’
onderhouden die ook opengesteld is voor
activiteiten met de buurtbewoners
Het voorkomen en bestrijden van de
‘Veilig zwemmen in open water’
verdrinking dood in de ruimste zin des woord Afgelopen zomer 2020 bleek dat recreëren
in en rond open water niet zonder gevaren
is: zwemmers kwamen veel vaker in
levensbedreigende situaties.
Reddingsbrigade Nederland signaleert dat
onwetendheid een urgent probleem is waar
oplossingen voor gezocht moeten worden.
Daarom wil Reddingsbrigade Nederland in
samenwerking met lokale reddingsbrigades
en scholen een educatieproject voor het
basisonderwijs ontwikkelen waarmee
kinderen en hun ouders worden bereikt. Het
doel is dat er meer bewustwording ontstaat
over omgaan met de gevaren van open
water en er minder mensen in
levensbedreigende situaties belanden.
Het doen uitoefenen van woonzorg die
‘Zorg voor jongvolwassenen fase 2’
vierentwintig-uurs opvang biedt en
De Besorhoeve is een woonzorglocatie waar
dagbesteding aan volwassenen met en zonder men rust, ruimte en begeleiding aanbiedt.
indicatie, die rust, ruimte en/of zorg nodig
Er zijn nu 5 bewoners maar men wil
hebben om zelfstandig te kunnen wonen en
doorgroeien naar 8. Hiervoor is uitbreiding
participeren in de maatschappij,
nodig. Fase 2 bestaat uit een traverse, die
beide eerste verdiepingen met elkaar zal
verbinden en een schuur. Verder moet de
bestrating op orde worden gebracht. Ook
dient de buitenkant geschilderd te worden.
Financiële en materiele hulp aan
‘van Uitzichtloos naar Hoop’
gehandicapten
Een mogelijke behandeling voor erfelijke
spierziekten zoals de ziekte van Pompe, is
antisense therapie. Hierbij worden
zogenoemde ‘antisense oligonucleotiden’
gebruikt om de eiwitproductie te herstellen
of om de hoeveelheid schadelijk eiwit te
verminderen. Een belangrijke hindernis in
de ontwikkeling van antisense therapie, is
de opname van het medicijn in de spieren.
Het doel van dit onderzoek is om de
opname van het medicijn door te spiecellen
te optimaliseren wanneer het via de
bloedbaan wordt toegediend

303
€65.000

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

In het totaalbedrag is €36.100
opgenomen aan personeelskosten,
Overige kosten zijn materiaal inzet,
promotie, inzet brigades etc

304
€40.436

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

2018 voor fase 1: €20.000

305
€280.000

Men vraagt €20.898 voor de
materiaalkosten

Toekennen
€20.898

306
74

03.11.20

Stichting Inloophuis Passie
ANBI status

Vanuit een accommodatie (inloophuis), aan
mensen, die met kanker te maken hebben,
onder wie (ex-)patiënten, hun familie,
nabestaanden, vrienden, collega's en
behandelaars informatie en basis
psychosociale ondersteuning te bieden door
ter zake kundige vrijwilligers, en het
verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

‘Activiteiten 2021’
Ook in 2021 wil men weer activiteiten
organiseren voor mensen die met kanker te
maken hebben (gehad). Een plek bieden
waar zij terecht kunnen met vragen, en ook
een plek zijn waar ze met lotgenoten
verschillende activiteiten kunnen
ondernemen. Programma’s om conditie op
te bouwen, hand – arm massages en
creatieve workshops

€21.128,40 Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

Het verwerven, beheren en exploiteren van
een Hospicehuis

‘Nieuwbouw hospice de Mare’
De huidige plek van het hospice is in een
vleugel in een zorginstelling. Een te kleine
plek en daarom is gekozen voor
nieuwbouw. Het kavel waarop men kan
bouwen is ruim 3000 vierkante meter. Dat
biedt de mogelijkheid voor een Hospice met
alle gastenkamers en de huiskamer op de
begane grond en de bijkomende ruimten op
de eerste verdieping.
‘Ontwikkeling van heupdysplasie bij
kinderen; de belangrijke risicofactor voor
heupartrose’
In dit onderzoek wordt nu nagegaan
hoeveel kinderen nu uiteindelijk een
dysplastische heup ontwikkelen tijdens de
groei en met welke factoren tijdens de groei
dit samenhangt. Hiermee kunnen
preventieprogramma’s worden ontwikkeld
om deze dysplasie, en dus heupartrose ten
gevolge van dysplasie, te voorkomen.
‘Reis Texel Bovenbouw’
De Recon is een school voor kinderen met
medische problemen. Net als vele andere
scholen in het reguliere onderwijs wil men
een meerdaagse reis maken naar Texel
Ivm de noodzakelijke verpleging liggen de
kosten van deze reis vele malen hoger dan
bij het reguliere onderwijs.
‘Warm de winter in’
De verwarmingsketel van het opvanghuis is
na jaren toe aan vervanging. Helaas heeft de
ketel het nu begeven en moet er met spoed

€2.542.777

Toekennen
€25.000

307
03.11.20

Stichting Hospice de Mare
ANBI status

04.11.20

Stichting ReumaNederland
ANBI status

06.11.20

Stichting Vrienden van het
Langdurig Zieke Kind op
Openluchtschool de Recon

Het behartigen van de belangen van
reumapatiënten, het bestrijden van reuma en
de gevolgen van reuma in Nederland

Het ter beschikking stellen van geldmiddelen
ten einde de continuïteit en de doelstellingen
te waarborgen

ANBI status

06.11.20

Stichting 2bfree
ANBI status

Hulpverlening aan mensen aan wie onrecht is
aangedaan, in het bijzonder slachtoffers van
mensenhandel.

Men vraagt €25.000
Bedrag is incl. inrichting, stoffering en
inrichting terrein

308
€ 160.000

Genoemde kosten zijn voor 2 jaar incl Toekennen
€125.029 personeelskosten
€10.000
Overige kosten zijn €37.971
Men vraagt €25.000

309
€16.066,95

2018: €10.000
2019: €10.000

Toekennen
€10.000

310
€3.600

Toekennen
€3.600

75

06.11.20

09.11.20

Stichting Tweestrijd
ANBI status

Jongeren aanzetten over hun problemen te
praten om zo het aantal zelfmoorden – met
name onder jongeren- terug te dringen

Stichting Antoni van
Leeuwenhoek Foundation

Fondsenwerving op het gebied van
kankerbestrijding

ANBI status

een nieuwe in om de vrouwen in het
opvang- huis warm te houden.
‘The Squad’
The Squad richt zich op de samenhang
tussen gamen, verslaving, depressie,
eenzaamheid en angststoornissen. Zij
ondersteunen jongeren in het vinden van
een sociaal netwerk, hun ambities,
vaardigheden en dromen. Men begeeft zich
in de wereld van de jongeren (online
games), spreken hun taal en vinden
hierdoor een connectie met hen. Op basis
van de connectie ontstaat er een
vertrouwensband. Deze gebruikt men om
jongeren uit te dagen om hun skills ook in te
zetten voor een aantal EPIC. Door samen
digitale en fysieke (game) events te
organiseren ontstaan er naast het gamen
nieuwe uitdagingen voor jongeren. Men
stimuleert de jongeren om uit hun kamer te
komen en zichzelf te ontwikkelen op andere
vlakken. Bij de evenementen is er voor de
jongeren een belangrijke rol weggelegd
binnen de organisatie, zodat zij
kennismaken met verschillende
vaardigheden, zoals: organiseren,
vergaderen, besturen, marketing en
eventmanagement. Voor dit project zijn
computers, game consoles en monitoren
nodig
‘Via game tegen kanker brengen we
onderzoek naar immuuntherapie in
stroomversnelling’
Men wil mensen laten gamen tegen kanker
om zo supercomputers te trainen die met
grote nauwkeurigheid kunnen
voorspellen welke patiënt baat heeft bij
immuuntherapie. Of immuuntherapie voor
de individuele patiënt een optie is, hangt af
van veel verschillende factoren.
De keuze om de therapie te starten wordt
nu gemaakt op basis van eigenschappen van
de tumor die kunnen aantonen of de
therapie zal aanslaan. Uit wetenschappelijk

311
€12.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€12.000

2018: €4.960,29

312
€49.000

Men vraagt het volledige bedrag voor Toekennen
het bouwen prototype game
€49.000

76

10.11.20

Stichting instituut voor
Mensenrechten en Medisch
Onderzoek
ANBI status

De stichting levert als onafhankelijke
deskundige organisatie een bijdrage aan de
bestrijding en beperking van de gevolgen van
schendingen van mensenrechten en
andere inhumane behandeling van
vluchtelingen, in het bijzonder door het
opzetten
en uitvoeren van medisch en psychologisch
forensische diagnostiek, educatie,
voorlichting en onderzoek

onderzoek is gebleken dat computers met
behulp van kunstmatige intelligentie
minder subjectief en vele malen accurater
zijn als het gaat om de beoordeling van
weefselmonsters. Het idee is om een game
te ontwikkelen die vooral leuk is om te
spelen zodat mensen zonder dat ze
zich ervan bewust zijn bijdragen aan
onderzoek tegen kanker. De data die dit
voortbrengt, stelt ons in staat om het
onderzoek naar immuuntherapie in een
stroomversnelling te brengen.
‘Forensisch medisch onderzoek bij
vermoedelijke slachtoffers van marteling en
ander ernstig geweld’
Dit onderzoek vindt plaats onder
asielzoekers met het oog op de start van
succesvol herstel en rehabilitatie van
vermoedelijke gemartelde asielzoekers.

313
€ 554.706

De kosten per onderzoek bedragen in
2020 € 5.250, er wordt een bijdrage
gevraagd voor 1 of 2 onderzoeken

Toekennen
€10.500

2017 €11.025
2019: €10.500

314
10.11.20

Stichting Inloophuis Eindhoven
Mensen met kanker en hun naasten
voor mensen met kanker en hun mogelijkheden bieden zichzelf te zijn en
naasten, De Eik
vandaar uit hun weg te zoeken bij de aanpak
van hun ziekteproces en de problemen
ANBI status
daarvan

‘Lotgenotencontactgroep vrouwen en
kanker’
Eén op de 7 vrouwen krijgt de diagnose
borstkanker. In eerste instantie is de
aandacht gericht op genezing. Daarna
kunnen vragen ontstaan over de mogelijke
gevolgen van kanker. De
lotgenotencontactgroep richt zich op het
delen van hun verhaal en ervaringen waarbij
deelnemers steun vinden bij elkaar. De
professionele vrijwilligers (vaak
ervaringsdeskundigen) begeleiden deze
groep wekelijks op een vast tijdstip in de
week. De Positieve Gezondheidsgedachte
van Machteld Huber staat hierbij centraal,
waarbij De Eik een bijdrage wil bieden aan
een betere kwaliteit van leven met (de
gevolgen) van kanker.

€9.700,00

Genoemde bedrag is voor 3 jaar en
voor een laptop van €700

Toekennen
€3.700

315
77

11.11.20

Stichting Zorgbelang Inclusief
ANBI status

12.11.20

Stichting StartUp4Kids
Foundation
ANBI status

Het streven – vanuit het perspectief van
burgers - naar een leefbare, zorgzame
samenleving waarin alle burgers een
volwaardige positie innemen en met elkaar
vorm geven aan deze samenleving.

‘Spel positieve gezondheid’
Het ontwikkelen van een nieuw interactief
spel Positieve Gezondheid om in gesprek te
gaan over positieve gezondheid met
kwetsbare mensen in de leeftijd vanaf 14
jaar (cliënten met een lichamelijke of
psychische aandoening, burgers,
mantelzorgers). Men heeft hiervoor drie
doelen geformuleerd: Kennis maken- en
bespreekbaar maken van Positieve
Gezondheid, Inzicht krijgen in (eigen)
Positieve Gezondheid en positieve
Gezondheid actief in je eigen leven inzetten

€178.000

Men vraagt €20.000

Toekennen
€20.000

Het (doen) organiseren van
scholingsprojecten die met name gericht zijn
op het gebied van aanvullend onderwijs aan
kinderen in ontwikkelingslanden en in
Nederland.

‘Armoedebestrijding voor vrouwelijke
statushouders en hun kinderen’
In Nederland wonen veel vrouwen die
gevlucht zijn uit landen als Syrië of Irak.
Deze vrouwen die veelal echter in een
isolement verkeren, wil men, gelijke,
kansen geven om hun dromen en doelen
realiteit te maken en uit de armoedesituatie
te stappen waar zij zich helaas vaak in
verkeren. Met het empowermentplatform
StartUP4You – Armoedebestrijding voor
vrouwelijke statushouders en hun kinderen
- werken vrouwelijke statushouders en hun
kinderen aan hun ontwikkeling, zowel op
persoonlijk vlak als op het gebied van hun
loopbaan.

€97.244

In het bedrag is €25.652 opgenomen
aan personeelskosten

Toekennen
€10.000

Het voorzien in onderzoek, behandeling,
verpleging - en verzorging, huisvesting en
begeleiding van patiënten in een gunstige
behandelings-, verpleeg- en verzorgings-, leefen begeleidingsklimaat, binnen de door haar
geëxploiteerde
gezondheidszorgvoorzieningen,

‘Fietslabyrint voor nierdialyse patiënten
Zuyderland Medisch Centrum, locatie
Sittard’
Bewegen heeft een positief effect op de
gezondheid van mensen zeer zeker ook voor
nierdialyse patiënten. Zij hebben echter
vaak niet de energie om op dagen dat zij
niet voor het dialyseren naar het ziekenhuis
hoeven, aan lichaamsbeweging te doen.
Om de nierpatiënten de mogelijkheid te
bieden hun conditie op peil te houden of te
verbeteren, wil men graag twee
Fietslabyrinten aanschaffen voor de
nierdialyse afdeling. Een Fietslabyrint

€10.200

Men vraagt €5.100

Toekennen
€5.100

316

317
13.11.20

Stichting Zuyderland Medisch
Centrum
ANBI Status

78

bestaat uit een fiets (hometrainer), een TV
scherm en een computer met meer dan
500 interactieve fietsroutes.
13.11.20

Stichting Somali Aid
Development Organisation and
Rehabilitation (SADOR)
ANBI status

15.11.20

Stichting Nikai 4 Life
ANBI status

16.11.20

Stichting Theaterwerkplaats
Tiuri
ANBI status

Het uitvoeren van ontwikkelingsactiviteiten in
Somalië, met name de regio's Benadir,
Midden- Shabele en Galgaduud

‘Samen vooruit! Migrantenhulp in de
Haarlemmermeer’
Bij veel vluchtelingen- en
migrantengezinnen in Nederland speelt
opvoeding een grote rol en geeft
problemen. Deze problemen worden met
name veroorzaakt door het verschil in
opvoeding in Nederland en het land van
herkomst. Deze doelgroep kampt ook met
financiële problemen. Hulp komt vaak te
laat door onwetendheid en doordat men
niet weet waar men terecht kan voor advies
of hulp. Deze problematieken vergroten de
kans op huiselijk geweld en dat komt in deze
doelgroep veel voor. Deze doelgroep kampt
ook met financiële problemen. Hulp komt
vaak te laat door onwetendheid en doordat
men niet weet waar men terecht kan voor
advies of hulp. Deze problematieken
vergroten de kans op huiselijk geweld en
dat komt in deze doelgroep
veel voor. Daarom wil men ouders
informeren door middel van een aantal
voorlichtingsbijeenkomsten.
Het (doen) leveren van een bijdrage aan de
‘vervolgonderzoek tegen rhabdoïde
verhoging van de kans op genezing, de
kinderkanker’
verbetering van de kwaliteit en vermindering Deze vorm van kinderkanker is agressief en
van de bijwerkingen van de behandelingen
moeilijk te bestrijden. In het eerste
van kinderen die lijden aan kanker in het
onderzoek zijn aanknopingspunten
algemeen en aan Rhabdoide Tumoren in het
gevonden die een vervolgonderzoek
bijzonder, dit in de ruimste zin van het woord; rechtvaardigen. Na dit onderzoek is een
het realiseren en bieden van de mogelijkheid betere bestrijding van rhabdoïde
tot het hebben van plezier en afleiding in
kinderkanker mogelijk
onzekere periodes voor kinderen en gezinnen
die te maken hebben met kinderkanker
Het beheren en exploiteren van een
‘Tirillo’
theaterwerkplaats voor mensen met een
Het doel is steeds om aan een breed publiek
beperking.
talenten van de spelers met een beperking
te tonen. Ze kunnen zich door dit
theaterproces niet alleen ontwikkelen als
acteur, maar ook als persoon. Belangrijk is

318
€6.000

Men vraagt €3.300

Toekennen
€3.300

319
€250.000

Genoemde bedrag is voor 3 jaar
gestart in 2018

Toekennen
€15.000

2018: €25.000
2019: €15.000

320
€172.282

Men vraagt €4.000

Toekennen
€4.000

In het genoemde bedrag is
€33.463,60 aan personeelskosten
opgenomen

79

17.11.20

Stichting Zonnehuisgroep Noord
ANBI status

20.11.20

Stichting Burgerinitiatief
Woudenberg e.o
ANBI status

20.11.20

Stichting VPSG
ANBI status

daarbij het samenbrengen van mensen met
en zonder beperking, het opbouwen van
zelfvertrouwen en het versterken van hun
ambities en kracht. Deze ontwikkeling helpt
de spelers in hun dagelijks leven met
het versterken van hun zelfredzaamheid. De
doelgroep bestaat qua deelnemers uit de
spelers van Tiuri. Daarnaast wordt de
doelgroep aangevuld met professionele
kunstenaars uit de omgeving van Breda
Het verrichten van werkzaamheden welke
‘BelevenisTafel voor Zonnehuis Oostergast’
bestaan uit het verplegen, verzorgen,
Door de somatische problematiek in
behandelen, begeleiden, bieden van
combinatie met cognitieve beperking is de
huisvesting en/of andere service-en
BelevenisTafel een waardevolle aanvulling
dienstverlening aan en/of het bevorderen van in het aanbod van de dagbesteding. Cliënten
het welzijn van ouderen, langdurig zieken en
komen meer in beweging en het brein
anderen die daar behoefte aan hebben
wordt gestimuleerd. De BelevenisTafel is
hierin een waardevolle aanvulling, mede
doordat hij veelzijdig en flexibel inzetbaar is.
BelevenisTafel past hier goed bij omdat
deze voor meerdere doeleinden gebruikt
kan worden. De BelevenisTafel is mobiel en
het scherm kan in meerdere standen gezet
worden en daardoor aangepast worden op
de behoefte van de cliënt of de activiteit. De
BelevenisTafel zal voor meer interactie bij
de cliënten onderling en met medewerkers
zorgen
Bijdrage leveren aan de armoedebestrijding in ‘Pakketten voor kinderen in armoede’
de gemeentes Woudenberg en
421.000 Kinderen in Nederland leven in
Scherpenzeel door hulp en ondersteuning te
armoede, in de praktijk is dat één op de vijf
bieden aan gezinnen die onder de
kinderen. Sinds de uitbraak van de
armoedegrens leven
Coronacrisis nemen deze aantallen alleen
maar toe. Men wil de gezinnen met
kinderen ondersteunen met pakketten voor
kinderen die bestaan uit één of meer van de
volgende onderdelen: Een fiets, bonnen
voor kleding, een laptop voor huiswerk, een
verjaardag box, schoolspullenpas
Het doen verlenen van pastorale hulp aan
‘financiële ondersteuning voor
vrouwen en meisje die getroffen zijn door
aanpassingen bij werken vanuit huis’
incest/seksueel geweld of die daar in de
Ivm corona werken de hulpverleners meer
naaste omgeving mee te maken hebben
vanaf huis en hebben daarvoor 2 mobiele
gehad en het begeleiden van lotgenoten
telefoons en aanpassing van pc ’s nodig,
groepen
alsmede een deel van de kosten gemaakt

2019: €4.000
2018: €4.000

321
€10.329,77

Men vraagt: €3.450

Toekennen
€3.450

2019: €3.900
2018: €4.300

322
€118.890

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€15.000

Men vraagt €2.000

Toekennen
€2.000

323
€2160

80

20.11.20

Stichting NL Cares
ANBI status

Het bevorderen van de maatschappelijke
betrokkenheid van individuen en bedrijven,
en het verrichten van vrijwilligerswerk door
hen respectievelijk hun werknemers

voor externe werkruimte voor een
counselor
‘Nacht van de vrijwilliger’
De belangrijkste doelstelling van de Nacht
van de Vrijwilliger 2021 is de promotie
van vrijwilligerswerk in de vier NL Cares
steden. Tijdens de Nacht van de Vrijwilliger
zullen ongeveer 615 vrijwilligers in
vier NL Cares steden (Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) aan de
slag gaan als vrijwilliger bij diverse
maatschappelijke instellingen. Op deze
manier worden er twee werelden dichter bij
elkaar gebracht en creëert men een
wederzijds verrijkende ontmoeting door het
leggen van een nieuwe verbinding. Tijdens
de Nacht van de Vrijwilliger organiseert men
ruim 1500 ontmoetingen met kwetsbare
stadsgenoten die deze avond in het
zonnetje worden gezet.

324
€35.405

Men vraagt €4.500

Toekennen
€4.500

‘Koesterkind Thuis - verlies en rouw in het
gezin van een kind met kanker’
In dit 3 jaar durende project wil men ouders
die weten dat hun kind gaat overlijden een
maatje bieden. Een ouder die het proces
zelf ook heeft meegemaakt. Men wil
gezinnen en betrokkenen daarnaast
informatie bieden over hoe je met kinderen
kunt praten over de dood en over doodgaan

€152.830

Genoemde kosten zijn voor 3 jaar

Toekennen
€2.000

‘Kleed-je‘
Pluryn wil starten met 2 KrijgdeKleertjes
ruilpunten bij Werkplaats Inclusie Nijmegen
en bij de Jan Pieter Heije in Oosterbeek.
Kleed-JE heeft meerdere doelstellingen: het
bieden van zinvolle leerwerktrajecten en
participatieplekken voor cliënten van
Pluryn, het bestrijden van armoede door te
voorzien in de basisbehoefte van kleding.
Daarnaast draagt Kleed-JE bij aan
integratie in de samenleving,
bewustwording van het duurzaam omgaan
met kleding en het waardevol gebruik van
restpartijen.

€57.790,94

325
20.11.20

Vereniging Ouders Kinderen en
Kanker
ANBI status

20.11.20

Stichting Pluryn Groep
ANBI status

Het doel van de vereniging is het geven van
begeleiding van en ondersteuning aan en de
behartiging van de belangen van ouders,
broers en zussen en grootouders van kinderen
met kanker, van ouders van kanker genezen
kinderen, van ouders van aan kanker
overleden kinderen, alsmede het streven
naar verbetering van de positie van kinderen
met kanker en van kinderen en volwassenen
genezen van kinderkanker
De stichting stelt zich ten doel het
ontwikkelen en vaststellen van het
strategische (concern)beleid en het in
concernverband beheren van haar
dochterstichtingen alsmede eventuele andere
rechtspersonen die ten doel hebben de
ondersteuning, behandeling, begeleiding,
verzorging en integratie betreffende wonen,
werk, vrije tijd en onderwijs, van mensen met
een beperking of met een complexe
problematiek.

Men vraagt €2.000

326
Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

Mei 2019: €20.000
Juli 2019: €4.507
Nov 19: €10.000
Dec 19: €10.000
Maart 20: €10.000
Juli: €7.500
Nov 20: €15.000
Betreft diverse projecten op
verschillende locaties

327
81

24.11.20

Stichting 'Huifbedrijden
Hoeksche Waard'
ANBI status

Het middels een speciaal rijtuig en paarden
bieden van recreatieve en therapeutisch
ondersteunende bewegingsmogelijkheden
voor meervoudig complex gehandicapten.

‘aanschaf paarden’
De beide paarden zijn inmiddels 18 jaar en
hebben last van slijtage. Men kan 2 nieuwe
paarden aanschaffen die al getraind zijn
voor huifbedrijden.

€8.000

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€4.000

Het mobiliseren en beschikbaar maken van
het sociaal kapitaal van vrijwilligers om op te
komen voor alle kwetsbare mensen in nood
en te helpen ongeacht hun culturele- of
religieuze achtergrond en werkend vanuit een
samenwerkend netwerk van christenen en
leden van lokale kerkgemeenschappen en
allen die gemotiveerd zijn door naastenliefde,
geïnspireerd door het Evangelie.
Het bevorderen van de (geestelijke)
gezondheidszorg in het algemeen en biedt
verantwoorde zorg

‘educatie vroeg signalering van
eenzaamheid en geldzorgen’
Men wil de inzet van de vrijwilligers
versterken door een educatie programma
en aanvullend daarop een nieuwe nudgingapp aan te bieden waardoor ze beter in
staat zijn dagelijks goede zorg te bieden en
aandacht te geven aan vroeg signalering op
terrein van eenzaamheid en geldzorgen.
‘Cliëntenraad Inspiratieprijs’
Als cliëntenraad van psychische zorg
aanbieder GGZ Friesland is men begin dit
jaar gestart met een prijs verbonden
aan een wedstrijdexpositie/-uitvoering voor
creatieve talenten onder de cliënten van
GGZ Friesland. Men wil een podium bieden
aan cliënten van GGZ Friesland, waar ze hun
creatieve kracht kunnen laten zien in het
kader van hun persoonlijk en
maatschappelijk herstel. . Tijdens een
reizende expositie kunnen de bezoekers hun
stem uitbrengen op hun favoriete
kunstwerk. Daarnaast vindt beoordeling
door een vakjury plaats. Alle prijzen bestaan
uit diensten of goederen in natura, die het
de winnaar mogelijk maken zich verder te
ontwikkelen in zijn creatieve
interessegebied.
‘Zelfzorg voor hulpverleners in de palliatieve
zorg’
Ontwikkelen van een zelfzorgcursus voor
medisch specialisten. Vervolgcursus die in
2019 aan verplegenden, verzorgenden en
vrijwilligers in de ziekenhuizen, thuiszorg,
hospices etc is gegeven. Men wil
onderzoeken wat zij nodig hebben, op het
gebied van zelfzorg, om zo langer met
voldoening en plezier te kunnen blijven

€24.800

Men vraagt €10.000

Toekennen
€10.000

€6.270

Men vraagt €1.000

Toekennen
€1.000

€24.135

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€7.500

Juli 2019: €4.000

328
24.11.20

Vereniging Hulp in Praktijk
Nederland
ANBI status

26.11.20

Stichting GGZ Friesland
ANBI status

26.11.20

Stichting Vrienden Ingeborg
Douwes Centrum
ANBI status

Het financieel ondersteunen van het Ingeborg
Douwes Centrum. Een gespecialiseerde GGZ
instelling voor psychologische (na) zorg bij
kanker

329

330

2019: €7.500

82

26.11.20

Stichting Petje af Nederland
ANBI status

26.11.19

Stichting Jeugdeducatiefonds
ANBI status

29.11.20

Stichting Tegengif
ANBI status

werken. Zeker nu ivm corona de werkdruk
hoog is.
Het motiveren van kinderen in
‘Pedagogisch tact’
achterstandsituaties om toekomstkansen te
Men wil de onlineopleiding Pedagogisch
benutten en te wijzen op de eigen
Tact in combinatie met een fysieke
verantwoordelijkheid in de maatschappij
workshop interculturele pedagogiek van
waarin zij leven, het verzorgen van
Trias Pedagogica aan alle vrijwilligers
opleidingsbijeenkomsten conform de
(locatiemanagers en vaste coaches) van
ontwikkelde (onderwijs) formule om de
Petje af bieden. Het traject Pedagogisch
toekomstkansen van kinderen in
Tact is een ontwikkelingstraject dat zich
achterstandssituaties te verbeteren
richt op de coach en de kwaliteit van de
interactie tussen de coach en kinderen.
Meerdere locatiemanagers en coaches
geven aan dat zij behoefte hebben aan
meer pedagogische handvatten. Men wil
hen daarom een extra scholing bieden en
helpen met een gerichte training. Hiermee
wordt gezorgd voor meer kwaliteit op de
groepen, een heldere pedagogische aanpak
en eenduidigheid binnen Petje af.
Het scheppen van mogelijkheden voor
‘Ondersteuning van kinderen die in
kinderen van financieel niet draagkrachtige
armoede leven’
ouder(s) om deel te nemen aan onderwijs
Men doet dit via basisscholen, omdat
gerelateerde activiteiten of het voorzien in
leerkrachten en schooldirecteuren als
een financiële bijdrage die, door professionals professionals de (thuis)situatie van kinderen
uit het onderwijs, noodzakelijk worden geacht het beste kennen. Het sluit ook aan op de
om het leertraject van het betrokken kind van aanbeveling van onder andere de
neen [positieve impuls te voorzien, daar waar Kinderombudsman om de school centraal te
voorliggende voorzieningen uitgeput of niet
stellen in de aanpak van armoede.
voor handen zijn
Basisscholen die door het jeugdfonds
gecertificeerd worden, kunnen aanvragen
doen voor kinderen die dat het hardst nodig
hebben. Dat kan een individuele aanvraag
voor bijvoorbeeld de aanschaf van een
bureau of bed zijn, maar ook een
groepsaanvraag voor bijvoorbeeld de inzet
van een speltherapeut.
In 2021 wil men 215 scholen helpen
De gezondheid van burgers te bevorderen
‘Onderzoek en bewustwording’
door de blootstelling aan en het gebruik
Aanvullend onderzoek om alledaagse
van schadelijke stoffen, met name schadelijke blootstelling aan chemicaliën concreet te
chemicaliën tegen te gaan
maken. Voor dit project testen worden 150
verzorgingsproducten die vrouwen dagelijks
gebruiken, zoals douchegel en deodorant.
Men onderzoekt verzorgingsproducten

331
€14.100

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

332
€2.687.500

Men vraagt €25.000 om twee scholen Toekennen
te kunnen ondersteunen
€25.000
2019: €11.000

333
€21.825

Men vraagt €8.775

Toekennen
€8.775

Juli 2020: €2.000

83

30.11.20

Stichting Villa Joep
ANBI status

30.11.20

Stichting Diva Dichtbij
ANBI status

01.12.20 Stichting Onder Ons
ANBI status

omdat ze een belangrijke blootstellingsbron
van schadelijke chemicaliën vormen.
Ingrediëntenlijsten worden bestudeert en er
wordt laboratoriumonderzoek gedaan. Om
de bewustwording te vergroten organiseert
men oa een Webinar met Kamerleden en
wetenschappers
Het vergroten van de overlevingskansen van
‘Identificatie en testen van geneesmiddelen
kinderen die door Neuroblastoom
ter voorkoming van relapse neuroblastoom’
kinderkanker getroffen zijn door
Dit onderzoek richt zich op de vraag
door het werven van fondsen.
waarom gevaarlijke neuroblastomen eerst
goed reageren op chemotherapie, maar
later als resistente ziekte terugkeren en
Onbehandelbaar lijken. Met welke nieuwe
geneesmiddelen zouden we kunnen
Voorkomen dat tumoren terugkeren? De
onderzoekers hebben de eerste
geneesmiddelen gevonden die deze
tumorcellen doden. Deze en andere
middelen worden getest in dit project
Door middel van muziek, theater en andere
‘Flexibele optredens EMB’
kunstvormen mensen met een ziekte of
2021 is het laatste jaar waarin men de
anderszins kwetsbare mensen, bij te staan en optredens voor de mensen met een ernstig
hun situatie in gelukkiger en gezonder
meervoudige beperking verder uitrolt.
perspectief te helpen plaatsen
Daarna wil men deze optredens opnemen in
het vaste repertoire. Steeds meer
zorginstellingen raken met het aanbod voor
deze doelgroep bekend en maken hier
dankbaar gebruik van. Door de coronacrisis
ligt echter niet alleen de werkdruk hoog in
de zorg, ook financiële zorgen spelen een
grote rol. Steeds minder instellingen zijn
hierdoor in staat de optredens tegen
volledig tarief af te nemen. De vraag naar
optredens tegen gereduceerd tarief neemt
daardoor helaas weer toe
Het creëren, oprichten en in stand houden
‘Samen eten moet mogelijk blijven’
van een open en laagdrempelige
In het maatschappelijk, interkerkelijk,
ontmoetingsplaats waar mensen terecht
multicultureel ontmoetingshuis worden
kunnen om hun zorgen, beperkingen,
allerlei activiteiten maar vooral
verdriet, eenzaamheid of een kwetsbaar leven maaltijdprojecten voor oudere mensen die
te delen met anderen. Welzijnswerk
niet graag alleen eten georganiseerd. De
ouderen.
oude keuken voldoet echter niet meer aan
de eisen. De keuken is te klein en de ook
aan de strenge hygiëne eisen kan niet meer

334
€908.567

Genoemde kosten zijn voor 2 jaar.

Toekennen
€20.000

2019: €20.000
Men vraagt een bijdrage

335
€7.123

Genoemd bedrag is voor 10
optredens.

Toekennen
€7.123

Men vraagt een bijdrage
Maart 2019: €2.000
December 2019: €2.000

336
18.01.21

€ 70.142,49 Men vraagt een bijdrage
Toekennen
€10.000

84

02.12.20

Stichting Hospice Noord- en
Midden Drenthe

Opvang en begeleiding van mensen in de
stervensfase

ANBI status

03.12.20

Stichting Halte Zomervilla
ANBI status

06.12.20

Stichting Het Meander Huis
ANBI status

08.12.20

Stichting Vrienden van GGz
Centraal
ANBI status

Het zonder winstoogmerk voor kinderen en
(jong)volwassenen met een complexe
meervoudige beperking realiseren, beheren
en in stand houden van een veilige geborgen,
prettige en vertrouwde woonomgeving. Met
als doel dat de doelgroep hier kan wonen of
logeren met vierentwintig/zeven (24/7)
begeleiding en/of verzorging. Een ‘thuis’ waar
continue wordt gezocht naar mogelijkheden
om het welbevinden van de doelgroep te
vergroten en de ontwikkeling te stimuleren.
Het bieden en begeleiden van een woon- en
zorgomgeving voor (jong) volwassenen met
een geestelijke en/of lichamelijke beperking

Het verrichten van al hetgeen dienstbaar is
aan het realiseren van de doelstelling van de
stichting, waaronder begrepen doch niet
beperkt tot het beheren van giften en
donaties, het financieel ondersteunen, het
onderhouden en zorgen voor het welzijn van
de cliënten van GGz Centraal, voor zover
daarvoor geen publieke middelen ter
beschikking staan

worden voldaan. Men wil een nieuwe
professionele keuken.
‘Inrichting en inventaris van de nieuwe
locatie van Hospice Het Alteveer’
Een bijna-thuis-huis in Assen voor mensen
in de laatste fase van hun leven, die niet
thuis willen of kunnen sterven. De huidige
locatie van het hospice kan niet meer
voldoen aan toenemende vraag en daarom
wordt een nieuwe locatie gebouwd. Men
vraagt een bijdrage voor de inrichting
‘Beweeg- en beleeftuin’
Het realiseren van een rolstoeltoegankelijke
tuin voor de kinderen en jongeren met een
meervoudige beperking. Een plek waar zij
veilig kunnen spelen en verblijven. Hiermee
wordt hun leefomgeving, die zich nu veelal
binnen afspeelt, enorm vergroot.

‘Het Meander Huis’
Een kleinschalig wooninitiatief dat door
ouders voor hun jongvolwassen kinderen
met een verstandelijke handicap oprichten.
Het bestaande pand moet aangepast
worden en ingericht.
‘Dierbare vorm van aandacht’
Met het project voor kwetsbare en
eenzame ouderen in Eikenstaete wil men
het dagelijkse leven van deze mensen een
leuker en socialer maken, om de
eenzaamheid en eentonigheid van bestaan
van deze groep oudere cliënten te
doorbreken. Dit wil men doen door een het
activiteitenaanbod voor deze groep cliënten
te vernieuwen en versterken met iets
unieks en dierbaars: de inzet van wekelijks
huisdierencontact (honden en katten) met
behulp van vrijwilligers met hun eigen
huisdier. De praktijk leert dat vrijwilligers
die worden ingezet via Stichting ZorgDier
gemiddeld 2, soms tot 3 jaar wekelijks één
of twee bezoeken brengen

€1.711.765

Men vraagt €25.000

Toekennen
€25.000

337
18.01.21

Kosten van de inrichting zijn
€350.000

€62.066,95

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€10.000

338
18.01.21

2018: €25.000

€195.000

€9.800

Men vraagt €10.000 voor de
aanpassingen aan 8 slaapkamers

Toekennen
€10.000

Men vraagt €3.500

Toekennen
€3.500

339
18.01.21

340
18.01.21

341
85

08.12.20

10.12.20

10.12.20

Stichting Amstelring Groep
(De Klinker)

Het verlenen van goede zorg

‘Beleeftuin de Klinker’
De Klinker is een betrokken
woonzorgcentrum en fungeert als buurthuis
ANBI status
voor de gehele wijk. Zeker na de afgelopen
maanden is door het Covid19 virus duidelijk
geworden dat grote behoefte is naar een
plek om verantwoord buiten te bewegen,
zowel op beweegtoestellen als lopend door
de tuin. Er is een grote binnenruimte met
een grote tuin, alleen voldoet de tuin niet
aan de huidige eisen. In overleg met de
bewoners, specialisten en personeel is
besloten om een beleeftuin te creëren die
past bij de bewoners en bezoekers.
Stichting Tekenen voor Kinderen Het entertainen van kind patiënten in
‘Het kind centraal’
ziekenhuizen, zorginstellingen, internaten en
Om kinderen in instellingen op te vrolijken
ANBI status
dergelijke door het maken van tekeningen,
worden tekenaars ingezet om met kinderen
muziek en of gesproken woord en
te tekenen vanuit de impulsen die het kind
handelingen
geeft. Hiermee wordt bijgedragen aan het
verwerken van trauma’s van opname,
behandeling en eventuele operaties.
Doelstelling is dat in 2021 in het Prinses
Máxima Centrum voor kinderoncologie
totaal 100 tekensessies worden uitgevoerd
door een tweetal tekenaars. Naast de
tekening(en) ontvangen alle kinderen ook
een door de stichting uitgebracht
tekendoeboek.
Vereniging Nationale Jeugdraad De deelname van jongeren op alle niveaus van ‘Ik Ben Geweldig’
de samenleving stimuleren en ondersteunen; De Corona-crisis hakt er flink in onder
ANBI status
zorgen dat jongeren hun kracht kennen,
jongeren. Veel jongeren ervaren in
ontwikkelen en inzetten voor een betere
toenemende mate angstklachten en
toekomst voor zichzelf en anderen.
voelen zich eenzaam. Men wil in 2021 extra
inzetten op de mentale gezondheid van
jongeren, onder andere door binnen het
programma Ik Ben Geweldig een nieuw
project op te zetten waarbij de jonge
aanvragers specifiek voor activiteiten
gericht op het bevorderen van de mentale
gezondheid en het tegengaan van
eenzaamheid financiering kunnen
aanvragen. Men wil 15-30 toekenningen van
maximaal € 1.000,- aan jongeren die een
activiteit opzetten rondom het bevorderen

€100.000

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

18.01.21

2018: €2.500
2019: €7.500
€5.000
€15.000
2020: €5.000
(diverse instellingen)

€17.500

Men vraagt €7.500

Toekennen
€7.500

342
18.01.21

2018: €10.000
2019: €7.500

€25.385,36

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

343
18.01.21

345
86

10.12.20

Stichting Het Werkt
ANBI status

10.12.20

Stichting de Schroef
ANBI status

11.12.20

Nederlandse Vereniging voor
Autisme
ANBI status

Het door middel van beschermd wonen,
ambulante begeleiding, dagbesteding en
vrijwilligerswerk (waaronder begrepen de
exploitatie van een moestuin met een
educatieve ruimte, verkooppunt en
horecagelegenheid) in Midden-Brabant en
met name in Tilburg bieden van
maatschappelijke ondersteuning en zorg aan
kwetsbare mensen met een (grote) afstand
tot de maatschappij of arbeidsmarkt als
gevolg van een beperking, psychische of
psychosociale problematiek, verslaving,
detentie, achterstandssituaties en/of
ingrijpende sociale situaties al dan niet van
tijdelijke aard

Verlenen van diensten aan sportverenigingen
en scholen; Het bevorderen van
lichamelijke en sociaal welzijn om een
bijdrage te leveren aan het verlagen van
overgewicht, bewegingsarmoede en
eenzaamheid.

Behartiging van de belangen van mensen met
één van de aandoeningen uit het spectrum
van autistische stoornissen, alsmede van aan
deze personen gerelateerde belangen voor

van de mentale gezondheid van jongeren
en/of het tegengaan van eenzaamheid
‘Van Stadstuinderij Piushaven naar
€204.492,86 Men vraagt €25.000
GroeiTuin013’
De stadstuin gaat verhuizen naar een
nieuwe locatie. De ruim 80 vrijwilligers en
mensen die via dagbesteding geactiveerd
worden om (meer) deel te nemen aan de
maatschappij werken daar samen. De
dagbesteders doen hier via
tuinwerkzaamheden ritme en ervaring op
en kunnen zich zo verder ontplooien. De
betrokken vrijwilligers komen via deze open
en laagdrempelig toegankelijke plek in hun
kracht, ontmoeten elkaar en inspireren en
stimuleren vervolgens elkaar om meer
activiteiten te ondernemen. Ook komt er
ondersteunende horeca en verlenen zij
assistentie bij de verkoop in de kleine winkel
met producten uit eigen tuin en andere
streekproducten.
‘HeusdenPopUp’
€27.070
Men vraagt een bijdrage
Met dit project wil men maatschappelijke
participatie verhogen, eenzaamheid
verminderen en jongeren mogelijkheden
bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen.
Men wil samen met 15 jongeren, begeleid
door buurtsportcoaches, jongerenwerkers
en experts op het gebied van kunst en
cultuur en communicatie via online-, fysieke
bijeenkomsten en app-contact ideeën
uitwisselen en afspraken maken. De
organisatie bijeenkomsten en app contacten
zijn ook een middel voor de
buurtsportcoaches en jongerenwerker om
de jongeren te spreken. Daarmee krijgen ze
grip op eventueel onderliggende
problematiek bij de jongeren. Men wil
diverse Pop-ups, workshops en fieldtrips
organiseren
‘Auti doe dagen 2021’
€25.000
Men vraagt een bijdrage tot €20.000
Voor mensen met een autistische stoornis is
een dag naar een pretpark, museum of
2020: €9.000
dierenpark niet vanzelfsprekend. Men wil in
2021 vijf tot zeven doe-dagen organiseren

Toekennen
€25.000

Toekennen
€5.000

Toekennen
€10.000

18.01.21

346
18.01.21

347
18.01.21
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direct betrokken ouders, echtgenoten,
partners, voogden enz

13.12.20

Stichting MOAI
ANBI status

14.12.20

Stichting Theater aan de Schie
ANBI status

16.12.20

Stichting Gouden Dagen
ANBI status

Een samenleving nastreven, waarin elke
leeftijd waarde heeft, door onder meer het
stimuleren van zingeving en bewustwording
rondom ouder worden

Het bevorderen van het culturele en sociale
leven in de regio Nieuwe Waterweg Noord en
in het bijzonder in Schiedam voornamelijk op
het gebied van de podiumkunsten

Het (doen) werven van (structurele) fondsen
ten behoeve van het welzijn van ouderen

om 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
‘Up!Talks’
Een toegankelijk programma waarin
ouderen van uiteenlopende achtergrond
zelf een reeks schurende, zingevende
thema’s benoemen die hen vandaag de dag
bezig houden. Een brede UP! redactie,
samengesteld uit ouderen, verdiept deze
thema’s door ze om te zetten naar
gevoelige en tegelijk scherpe interviews,
wederom met ouderen zelf en iemand
met kennis van zaken. Men neemt de
interviews live op, om ze vervolgens online
uit te zenden, zodat een breed publiek er
kennis van kan nemen. UP! is sterk in het
bereiken van de ouderendoelgroepen men
weet hiermee veel mensen te bereiken.
Voorafgaand aan de uitzending van de
programma’s worden blogs en
diverse PR-acties uitgezet om publiek te
werven. Na afloop wordt van iedere
uitzending een podcast gemaakt en
verspreid
‘Dovenlus’
Het theater is plek waar iedereen welkom is
om voorstellingen te komen bekijken en te
beleven. Uiteraard is het theater ook zo
ingericht dat minder validen mensen
voorstellingen kunnen bijwonen.
Slechthorenden, doven en gebruikers van
een gehoorapparaat konden gebruik maken
van de ringleiding voor geluidsversterking.
Deze dovenlus is aan vervanging toe
‘Het Gouden Bevrijdingsboek’
Uit gesprekken met bewoners van
zorginstellingen blijkt dat de bevrijding nog
veel herinneringen oproept bij ouderen.
Deze herinneringen vormen een rijke bron

€122.868

Men vraagt €7.500

Toekennen
€5.000

348
18.01.21

April 2019: €2.000
Nov 2019: €1.850

€9.900

Men vraagt €2.000

Toekennen
€2.000

€15.232

Men vraagt: €4.000

Toekennen
€4.000

349
18.01.21

350
18.01.21

2018: €5.000
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16.12.20

Stichting Eigen Krachtvoer
ANBI status

18.12.20

Stichting Effort Foundation
ANBI status

21.12.20

Stichting Fonds Slachtofferhulp
ANBI status

om van te leren. Men wil pakkende verhalen
en anekdotes van ouderen selecteren en
bundelen in een bevlogen boek. Bijdragen
aan zo’n mooi boek geschreven voor en
door ouderen geeft mensen die de
bevrijding hebben meegemaakt een gevoel
van waarde. Omdat het voor alle generaties
daarna waardevol is om te lezen, wil men
het boek verspreiden onder 100
basisscholen verdeeld door het land en de
140 zorginstellingen die aangesloten zijn bij
Gouden Dagen
Het organiseren en begeleiden van
‘Conserveerruimte Eigen Krachtvoer’
wildplukwandelingen, maaltijdbereidingen en De Stichting is een sociale firma die, met de
conserveersessies. Het organiseren van
invalshoek van voedsel, perspectieven biedt
gezamenlijke maaltijden en het uitwisselen
aan minima met afstand tot de
van kennis en producten met geestverwante
arbeidsmarkt. Men wil op korte termijn een
personen en initiatieven. Het ontwikkelen
bedrijfsruimte in gebruik nemen voor het
van nieuwe bezigheden en perspectieven voor conserveren van voedseloverschotten. In
de deelnemers.
deze ruimte worden conserven
geproduceerd en worden lessen en
workshops gegeven op dit gebied. Het
sociale doel is (arbeids)perspectieven te
bieden aan mensen in armoedesituaties.
Een hoger doel is om voedselverspilling
tegen te gaan.
Het werven van fondsen ten behoeve van het ‘Kunstfotografieproject 2020’
psychisch welzijn van jongeren met kanker, in Het kick-off project van de F|Fort
de leeftijdscategorie van 18 tot en met 35
Foundation betreft de productie van een
jaar
Kunstfotografieboek. Aan de hand van 6
thema’s brengen 11 jongvolwassenen met
kanker (m/v) in beeld wat kanker hebben
voor hun leeftijdsgroep betekent. Men
verwacht het boek in het eerste kwartaal
van 2021 in productie te geven
Het werven en besteden van fondsen ten
‘Rouw & corona’
behoeve van slachtofferhulpverlening,
Het overlijden van een dierbare is een
preventie van slachtofferschap en het
heftige en ingrijpende gebeurtenis. Maar in
anderzins verbeteren van de positie van
deze tijd van afstand houden en beperkt
slachtoffers. Het bevorderen van
contact, is de impact nog groter. Overlijdens
samenwerking tussen organisaties die actief
als gevolg van het coronavirus zijn
zijn op het terrein van
bovendien ook te beschouwen als plots,
slachtofferhulpverlening en het verstrekken
onverwachts en hierdoor als traumatische
van voorlichting over slachtofferhulpverlening verliezen. Het bestaande hulpaanbod is niet
op de toename van deze traumatische

€25.600

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€5.000

€54.670

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

€106.000

Men vraagt €25.000

Toekennen
€10.000

351
18.01.21

352
18.01.21

353
18.01.21

In het totaal bedrag is €84.000
opgenomen voor een onderzoeker
Overige kosten zijn voor begeleiding,
ontwikkeling online behandeling en
administratieve kosten en publicaties
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21.12.20

Stichting Esdégé Reigersdaal De
Zilvermeeuw

Ontwikkelen van en uitvoering geven aan een
geïntegreerd aanbod van ondersteuning
en zorg aan mensen met een handicap.

ANBI status

23.12.20

Stichting Kinderfondsen
Nederland
ANBI status

23.12.20

Stichting
Ervaringskenniscentrum
Schouders
ANBI status

Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten
ten behoeve van kinderen in Nederland
die niet volwaardig kunnen participeren in de
maatschappij

Om een leidend platform in Nederland te
creëren waar ouders worden gesteund op
basis van de kennis en ervaringen van andere
ouders van kinderen met een beperking
en/of chronische aandoening rond levens
brede, aandoening overstijgende
thema’s;

verliezen ingericht. Met het project rouw &
corona werkt men aan een behandeling op
maat voor nabestaanden die tijdens de
coronacrisis een dierbare hebben verloren.
Deze behandeling zal online beschikbaar
komen en omzeilt lange wachtlijsten.
Tegelijkertijd wordt de nieuwe behandeling
op effectiviteit gemeten.
‘Investeringen voor diverse locaties‘
De Zilvermeeuw biedt haar diensten aan op
meer dan 20 locaties. Op verschillende
locaties zijn investeringen nodig om de
doelgroep nog beter te kunnen begeleiden
en aan te sluiten bij de mogelijkheden per
individu. Restaurant Wijkwaard: inrichting
en vervanging van meubilair en koelkasten.
Activiteiten- en Afasiecentrum:
trippelstoelen en een digibord met
touchscreen. Het Trainingscentrum Arbeid
(TeCeA}: 2 digiborden, een veilige keuken,
tafels en stoelen en een duo-fiets. IdeeAtelier: een vernieuwing van de glasoven.
‘Hartverwarmende box’
De hartverwarmende box wordt
aangeboden aan kwetsbare kinderen die
leven onder de armoedegrens. Kinderen die
thuis problemen hebben en in sociaal
isolement zitten, wat door corona verergert.
In iedere provincie kiest men 111
kinderen uit die het pakket ontvangen. In
het pakket: kaartjes om te versturen. Twee
gezonde snacks om te delen, een puzzel of
leesboek en een bon waarmee het kind zelf
iets kan kopen.
‘Webinars in Coronatijd voor ouders van
zorgkinderen’
Voor ouders van zorgkinderen betekent de
coronacrisis een nog grotere belasting van
het veerkrachtsysteem. Bij ouders met een
zorgkind komen relatieproblemen en burnouts bovengemiddeld vaak voor. Binnen de
huidige mogelijkheden is fysiek
samenkomen niet mogelijk maar via
webinars wil men ouders zowel kunnen
inspireren als emotionele en informatieve

€84.753

Men vraagt een bijdrage

Toekennen
€15.000

€55.550

Men vraagt €5.000

Toekennen
€5.000

354
18.01.21

355
18.01.21

2018: €10.000
2019: €15.000
2020: €4.000

€14.800

Toekennen
€5.000

356
18.01.21
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28.12.20

Stichting VaarKracht
ANBI status

29.12.20

Stichting Uniek
ANBI status

29.12.20

Stichting Kanjer Wens
Nederland
ANBI status

30.12.20

Stichting Philomela
ANBI status

ondersteuning kunnen bieden die hen helpt
in het (her)vinden van balans in persoonlijk
welbevinden, mentale weerbaarheid en het
vergroten van het veerkrachtsysteem wat
door de combinatie van de persoonlijke
situatie en de corona-crisis zwaar belast is.
Het organiseren van activiteiten op en aan het ‘VaarKracht en WaterHuis’
water voor kankerpatiënten en het ten
Als gevolg van de corona richtlijnen en de
behoeve van deze activiteiten verkrijgen van
langere termijn verwachtingen wil men de
eigen schepen en het organiseren van
komende jaren voor onze gasten een
schippers, schepen en bemanning
VaarKracht WaterHuis in gebruik nemen in
een haven of juist op een fijne plek in de
natuur. Het WaterHuis wordt het hele jaar
ingezet en kan tevens gebruikt worden voor
het verblijf of varen met ernstig zieke,
palliatieve kankerpatiënten die nog een
(laatste) wens hebben om van het water, de
ruimte en van het uitzicht te genieten
zonder dat men aan het vaarseizoen is
gebonden. Ook voor mensen die om welke
reden dan ook niet op een schip kunnen is
het Waterhuis geschikt
Het voorzien in de woonbehoefte en
‘Woonproject Uniek’
verzorging van personen die daartoe zelf niet Een wooninitiatief van ouders voor hun
goed in staat zijn.
jongvolwassen dochters met een beperking.
De kinderen zorgen zelf voor de inrichting
van hun appartement. Bouwkundige
aanpassingen zijn voor rekening van de
verhuurder. Voor de inrichting van de
keuken en gezamenlijke ruimten zoals
keuken, woonkamer en tuin moeten de
ouders zelf zorgen
Het vervullen van wensen van (ernstig) zieke
‘Wegwerken wachtlijst Kanjer wensdagen’
kinderen of kinderen die (ernstig) ziek zijn
Door corona zijn er veel minder Kanjer
geweest. Deze wensen kunnen
wensdagen georganiseerd in 2020
veelomvattend zijn zoals bijvoorbeeld een
waardoor de wachtlijst gegroeid is. Er zijn
wensdag, weekendje weg, cadeautje, bezoek wel een aantal spoeddagen geweest en er
aan een evenement, alles wat een kind zich
zijn meer planners opgeleid. In 2021 wil
maar wensen kan
men een inhaalslag maken (zodra het kan)
en 10 extra dagen organiseren. Voor deze
10 dagen vraagt men een bijdrage
De verbreiding van kunst, ook uit andere
‘Participatieconcerten 2021’
culturen
Men heeft speciaal voor ouderen de
muziekproductie L’ Amour est un oiseau
ontwikkeld. Met deze productie bieden zij

€121.950

Men vraagt €30.000

Toekennen
€30.000

357
18.01.21

2019: €8.920,25
2020: €8.234,70
Vorige donaties waren voor
vaardagen wat nu door corona niet
meer mogelijk is

€378.500

Men vraagt een bijdrage voor de
inrichting van de woonkamer

Toekennen
€30.000

€28.346,50

1 kanjer wensdag kost €2.834,65
Men vraagt €25.000

Toekennen
€25.000

Men vraagt €15.000

Toekennen
€15.000

€83.629

358
18.01.21

359
18.01.21

360
18.01.21

Van het totaal bedrag is €66.646
personeelskosten.
91

deze ouderen niet alleen de vreugde van
een professionele live uitvoering van
muziek, maar stimuleert men hen ook om
volop hieraan mee te doen en om elkaar en
mensen uit de omgeving te ontmoeten.
Men wil 60 concerten organiseren en in
zorgcentra uitvoeren. Dit kan in zorgcentra
maar, ivm corona, ook op veilige afstand in
binnentuinen, op balkons of binnen in
grotere ruimten in de centra

361

92

