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Met dank en verantwoording aan al die mensen die goede verkoopbare spullen aan ons geschonken hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Pelgrimshoeve is met zijn 3000 m2 een mega Snuffelmarkt met spullen van 

waarde voor een kleine prijs en de opbrengst voor het goede doel.  
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Algemeen 

Al onze medewerkers zijn vrijwilliger. Na aftrek van alle kosten en belastingen blijft het niet uitbetaalde 

salaris van de medewerkers over. Om deze reden verdienen zij het (alleen) recht om een aanvraag te doen 

voor een het geven van een gift. Een aanvraag zonder ondersteuning van een medewerker wordt niet in 

behandeling genomen 

 

Bij de beoordeling van een aanvraag worden de volgende punten in acht genomen: 

a De doeleinden dienen van diaconaal en/of van maatschappelijk belang te zijn dan wel hulp aan 

mensen in de ruimste zin des woords in te houden. 

b De politieke, religieuze of andere achtergronden van een aanvraag spelen geen rol; 

doeleinden mogen echter niet politiek omstreden zijn. 

De direct geloofsgerelateerde aanvragen komen niet voor een financiële ondersteuning in 

aanmerking. 

c Giften zijn in beginsel eenmalig, dat wil zeggen: niet structureel, om (gedeeltelijke) 

afhankelijkheid van de Stichting te voorkomen.  

Indien een instelling echter een overkoepelend orgaan is dat meerdere, van elkaar 

onafhankelijke goede doelen beheert en/of ondersteunt, kunnen maximaal 3 goede doelen 

van deze instelling ondersteund worden. Zowel een algemene actie als een specifiek doel 

kunnen ondersteund worden. 

d De doeleinden behoeven geen “noodzaak” te zijn maar “luxe” aanvragen worden afgewezen. 

e In voorkomende gevallen dient een te ondersteunen instelling ook op andere manieren actief 

te zijn en niet slechts de Stichting om steun te verzoeken. 

f De toewijzing van een bedrag dient in verhouding te staan tot eerdere toewijzingen in te 

vergelijken gevallen. Zo mogelijk moet rekening worden gehouden met een evenwichtige 

regionale verdeling van de giften. Hiertoe wordt een bijgewerkt overzicht van de 

toewijzingen bijgehouden. 

g Giften worden alleen verstrekt aan instellingen met een Nederlandse bankrekening en dat 

geen privébankrekening mag zijn.  

h Er worden geen giften aan particulieren verstrekt. 



Pelgrimshoeve Snuffelmarkt Verantwoording toegekende goede doelen in 2015  

Pagina 3  

Toegekende goede doelen 2015 
001 Stichting Bantu Anak Anak, Voorburg. Bantu richt zich samen met Brothers of Charaty op 

de ontwikkeling en opleiding van kinderen in Nadan op midden Sulawesi, Indonesië.  € 1.000  

002 Stichting De Morgenster, Noordwijk. Samen met de lokale stichting Isal helpen ze alleen-

staande Burundische vrouwen in Bujumbura zelfstandig voor hun kinderen te zorgen.  € 1.000  

003 Stichting Los Cachorros, Utrecht. Doel is het verbeteren van de levensomstandigheden van 

kansarme kinderen in Peru, om te beginnen in Ayacucho.  € 1.000  

004 Stichting Baobab Kids, Naaldwijk. Stichting Baobab Kids ondersteunt het gelijknamige 

dagopvangcentrum van 40 kinderen in Blantyre, gelegen in het zuiden van Malawi.  € 1.000  

005 Stichting de Geluksteen, Appingedam.  Voor verdere uitbouw van een boerderij met een 

gezinshuis voor vijf verstandelijk en/of lichamelijk beperkte kinderen.  € 1.000  

006 Stichting Manusia Papua, Doesburg. Werkt samen met de stichting Anugera Baliem Papua in 

Wamena, Indonesië. Hun kraamkliniek heeft nieuwe apparatuur nodig.  € 1.000  

007 Stichting MFCare (Management For Care), Wemeldinge. Hebben opvanghuis voor alcohol- en 

drugsverslaafden in Wemeldinge.  € 1.000  

008 Stichting Hart voor Haïti, Rijnsburg. Hun werk gaat hand in hand met “omzien naar wees en 

weduwe”. Bijdrage voor het Kinderdorp Bon Repos in Port Au Prince.  € 1.000  

009 Stichting Karunia, Amsterdam. Sedert 2009 realiseert Karunia kleine projecten en biedt zij 

financiële hulp op de eilanden Flores en Sumba, Indonesië.  € 1.000  

010 Stichting Hematon, Utrecht. Hematon is een vereniging van patiënten met lymfeklierkanker. 

Ondersteunt lotgenoten, onder meer door de uitgave van het Hematon Magazine  € 750  

011 Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind, Amsterdam. NSGK initieert en ondersteunt 

projecten voor kinderen en jongeren met een handicap.  € 750  

012 Stichting Hulp aan Tibetanen, Utrecht.  SHAT biedt Tibetaanse kinderen in ballingschap 

onderdak in zes kinderdorpen in India.  € 1.000  

013 Amnesty International, Amsterdam. Amnesty doet er alles aan om schendingen van de 

mensenrechten te voorkomen.  € 500  

014 Bartimeus Sonneheerdt, Zeist. Steunt projecten, niet vergoed door de overheid, die de 

kwaliteit van leven van visueel gehandicapten verbetert.  € 1.000  

015 Stichting MPN, Weert. De MPN (Myelo Proliferative Diseases) Stichting steunt patiënten 

met een woekering van cellen in het beenmerg.  € 750  

 

 

016 Dystonievereniging, Breda. Dystonie is een zeldzame aandoening van motorische stoornissen, 

samentrekking van spiergroepen en herhaalde beweging.  € 750  

017 Stichting Coop Africa, Cycling out of Poverty, Ubbergen.  Coop Africa, Cycling out of 

Poverty heeft de programma’s Bike4Work en Bike4School ontwikkeld.  € 1.000  

018 Stichting Water voor Leven, Gouda. Deze stichting wil in Campanas op het eiland Fogo, 

Kaapverdië, een multifunctioneel gemeenschapshuis bouwen.  € 1.000  
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019 Stichting Buganala, Ugchelen.  Stichting Buganala wil de school, voor ca. 30 dove kinderen 

uit de omgeving van Brikama in Gambia, financieel steunen.  € 1.000  

020 Stichting Koningskinderen, Boskoop.  Deze stichting ondersteunt het jeugd en jongerenwerk 

van Herman en Tineke Verheij in Popesti, Roemenië.  € 1.000  

021 Stichting Youth for Christ, Zwolle. Heeft als doelgroep jongeren van 10 t/m 23 jaar die een 

kwetsbare positie in de samenleving hebben.  € 500  

022 Hervormde Vrouwenbond, Nijkerk.  Jaarlijks gaan 350 gasten en ruim 200 vrijwilligers mee 

met de Voor Elkaar Vakantieweken. Dit is voor mensen met een handicap.  € 750  

023 Stichting Ayuda Maya, Steggerda.  Ayuda Maya probeert door schoon drinkwater en sanitair 

de levensomstandigheden van de arme Maya bevolking in Guatemala te verbeteren.  € 1.000  

024 Stichting Support for Homa Hills, Franeker.  Steunt via een lokale organisatie de jeugd van 

Homa Hills.  € 1.000  

025 Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap, Amsterdam. Opgeknapt gereedschap gaat 

naar scholen en startende ondernemers in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.  € 1.000  

026 Stichting Hulphond Nederland, Herpen.  Hulphond Nederland leidt 4 soorten hulphonden op 

waaronder de epilepsie hulphond.  € 1.000  

 
 

027 Reumafonds, Amsterdam.  Voor het onderzoek naar jeugdreuma, gewrichtsontstekingen bij 

kinderen.  € 1.000  

028 Stichting Noah’s Ark Childrens Ministry Uganda, Sliedrecht. Nacmu doet iets voor de zwaar 

ondervoede jonge kinderen in Kampala, Uganda.  € 1.000  

029 Stichting Amazone Kinderen, Zoetermeer.  In Riberalta, Bolivia, worden straatkinderen uit 

hun isolement gehaald door jongeren die de kinderen onder hun hoede nemen.  € 1.000  

031 Stichting Zending over Grenzen, Almere. Een bijdrage wordt gevraagd voor kansarme 

gezinnen in Oekraïne.  € 1.000  

032 Stichting Pater Ted Bandsma, Stompwijk. Het Hollandhuis in Villaferde op de Filippijnen is 

een internaat van de Stichting dat ervoor zorgt dat kinderen naar school kunnen.  € 1.000  

033 Artsen zonder Grenzen, Amsterdam. Bestrijding van een groeiende ziekte DRTB (resistente 

tuberculose) in Oost-Europa, Centraal Azië en delen van Afrika.  € 1.000  
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034 Simavi, Haarlem. In de regio Tabora in Tanzania is het klimaat droog en zijn de mensen arm. 

Samen Dunea helpen ze bij de aanleg van waterputten, toiletten en geven voorlichting  € 1.000  

035 Stichting Namaste, Breda. Een bijdrage voor de bouw van de Shree Bhumesthan Primary 

School in Mude, Nepal.  € 1.000  

036 Voetbalvereniging ONR, Roden. Deze voetbalvereniging heeft twee G-teams met 

gehandicapten. Voor aanschaf van een tweedehands 9 persoonsbusje.  € 650  

037 Zeekadetkorps Schiedam, Schiedam. Dit Zeekadetkorps Jacob van Heemskerck hebben 

spullen nodig om jonge mensen kennis te laten maken met het water.  € 350  

038 Stichting Little John, Putten. Via het dominees echtpaar Kuhlbich in Kiev, Oekraïne, helpt 

Little John straatkinderen, met maaltijden, medische hulp en opvang.  € 1.000  

039 Randstad Brass Adventure, Den Haag. Randstad Brass Adventure geeft concerten in 

zorgcentra.  € 350  

040 SBO School de Vuurtoren, Zoetermeer. De Vuurtoren is een school voor speciaal 

basisonderwijs. Bijdrage voor extra activiteiten.  € 400  

041 Stichting Mensenkinderen, Nunspeet. Helpt arme gezinnen uit Armenië door de winter met 

het sturen, elke maand, van voedselpakketten.  € 1.000  

042 Stichting Sukacita, Etten Leur. Sukacita onderwijs aan gehandicapte kinderen in Ubud, 

Indonesië.  € 1.000  

043 Amref Flying Docters, Leiden. Legt voor de Masai in Kenia waterbronnen aan. Veilig 

drinkwater voorkomt de dood van vooral kinderen.  € 1.000  

045 Stichting Rigdzin, Aartswoud. De school en het internaat voor de opvang van Tibetaanse 

nomaden kinderen. Bijdrage voor de bouw van meer klaslokalen. € 1.000  

046 Stichting Maharshi Dyanand Wed Widyalay, Amsterdam. Gurkuls zijn internaatscholen voor 

kansarme kinderen in de Indiase deelstaat Orissa.  € 750  

047 Chr. Zang en Oratoriumvereniging Cantate Deo, Zoetermeer . Bijdrage voor een uitvoering 

van de Mattheus Passion in de Oude kerk in Zoetermeer.  € 400  

048 Stichting Homeless Child te Eijsden. Zet zich al meer dan 10 jaar in voor verwaarloosde 

kinderen in het door oorlog geteisterde Honduras.  € 1.000  

 

049 OBS Da Vinci, Zoetermeer. Bijdrage in kosten van groep 8 van de OBS uit Oosterheem die 

op kamp naar Texel gaan.  € 400  

050 Stichting Exploitatie Nederlands IJzermuseum, Ulft. In het ICER museum kunnen 

bezoekers interactief alles te weten komen over de ijzerindustrie en de techniek.  € 200  

051 Stichting World Servants, Wolvega (groep Zoetermeer). Bouwen in vele delen van de wereld 

met teams van vrijwilligers scholen, in dit geval met een team uit Zoetermeer.  € 1.000  

052 Stichting T.E.S.S. Unlimited, Brummen. Tess de Goede woont in Guatemala en heeft het daar 

al voor meer dan 700 kinderen mogelijk gemaakt dat deze geopereerd worden aan een hazenlip 

of aan een open gehemelte, een daar veel voorkomende geboorte afwijking.  € 1.000  
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053 Stichting Scouting Pocahontas, Zoetermeer. Hun 25 jaar oude groepsaccommodatie is 

dringend aan vervanging toe.  € 400  

054 Baptisten gemeente Zoetermeer, Pijnacker. De Baptisten gemeente Zoetermeer zamelt 

samen met de Dienst Geestelijke Verzorging kleding, schoenen en slippers in voor 

gedetineerden in het Huis van Bewaring in Zoetermeer.  € 500  

055 Vereniging Serendipity Winterguard, Zoetermeer. Serendipity beoefent sport in de vorm 

van dans. Voor de kleintjes is een kleine mat nodig.  € 400  

056 NK Paratafeltennis, Zoetermeer. Bijdrage voor het NK Paratafeltennis georganiseerd in De 

Veur in Zoetermeer. Honderd gehandicapte spelers zijn daar in 9 klassen actief.  € 650  

057 Christelijk Vocaal Ensemble Cantica, Zoetermeer. Op 4 april 2015 wil CVE Cantica de 

Johannes Passion van Bach uitvoeren en wel in de nieuwe Oosterkerk in Oosterheem  € 400  

058 Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers, Zoetermeer. Bijdrage aan een dubbelconcert, 

met een fluitensemble en met een gospel-zangeres.  € 250  

059 Vereniging Scouting Nederland, Troep Corpus WJ 2015 te Den Bosch. Bijdrage aan de 

voorbereiding op de Wereldjamboree 2015 in Japan.  € 400  

060 Protestantse Gemeente De Hoeksteen, Schoonhoven. Het kerkorgel van de Prot. Gem. De 

Hoeksteen is dringend aan een opknapbeurt toe.  € 1.000  

061 Stichting Alpe-d’Huzes, Culemborg. Het team de Golden Girls wil op 4 juni 2015 2 keer de 

Alpe-d’Huez oplopen. Opbrengst is voor KWF Kankerbestrijding.  € 1.000  

 
 

062 Vereniging de Zoetermeerse Aanspanning, Zoetermeer. In de omgeving van Zoetermeer 

houden zij open dagen met kleine wedstrijdjes met gehandicapte kinderen.  € 400  

064 Stichting Een Helpende Hand, Den Haag . De stichting biedt een helpende hand aan het door 

Ebola getroffen Sierra Leone door het verstrekken van voedselpakketten.  € 1.000  

065 Stichting Mama Jane te Amersfoort . Bijdrage voor het weeshuis Mama Jane in Jinja in 

Uganda.  € 1.000  

066 Stichting Samma, Gouda. Bijbelshop Samma is actief als bindende factor tussen kerken, 

ondernemers, scholen en burgers van Gouda, door het organiseren van activiteiten.  € 200  

067 Stichting Gemiva-SVG, Zoeterwoude. Bijdrage aan het Activiteitencentrum de Blankaart in 

Swetterhage, Zoeterwoude (onderdeel van Gemiva-SVG in Gouda).  € 650  

068 Basisschool de Meerpaal te Zoetermeer . In deze OBS uit Palenstein is een van de 

hoogtepunten in groep 8 het schoolkamp. Een bijdrage daaraan.  € 400  
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069 AZL / LUMC, Leiden. In het Leids Universitair Medisch Centrum wordt onderzoek gedaan 

naar LCH (Langerhans Cel Histiocytose), een met kanker vergelijkbare ziekte.  € 1.000  

070 Muziekvereniging Kunst en Vriendschap, Zoetermeer. Kunst en Vriendschap huisvest 

verschillende orkesten en een eigen muziekopleiding.  € 400  

071 Stichting Hulp Letland, Berkel en Rodenrijs In Straude, Noord Letland, steunen zij een  

kleuter- en lagere school.  € 750  

072 Student Environmental Awareness (SEA), Willemstad, Curaçao. Bijdrage aan het Oranje 

Fonds voor steun aan studenten uit het voortgezet onderwijs.  € 250  

073 Stichting “Pinkster Event”, Zoetermeer . Willen een Pinkster Event organiseren op een 

manier die vergelijkbaar is met The Passion van de EO.  € 500  

074 Sport en Spel Vereniging de Meerbloem, Zoetermeer. Ter gelegenheid van hun 40 jarig 

bestaan willen zij een groot landelijk volleybaltoernooi voor (ex)hart- en COPD patiënten 

organiseren in de Veur in Zoetermeer.  € 650  

076 Vereniging de Vogelvriend, Zoetermeer. Na 50 jaar zijn de tentoonstellingskooien en 

stellingen aan vernieuwing toe.  € 200  

077 Vlinderstichting, Wageningen. De vlinderstichting beschermt vlinders en libellen in 

Nederland en West Europa.  € 200  

078 Stichting Edukans, Amersfoort. Edukans steunt jaarlijks 200 onderwijsprojecten in 11 

ontwikkelingslanden.  € 1.000  

079 IVN, Zoetermeer. Het Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid wil bijdragen aan 

een duurzame samenleving gericht op het behoud van biologische diversiteit.  € 200  

080 Waanzin Theater Producties, Zoetermeer. In maart 2015 wil de musicalgroep Waanzin 5 

maal in het Kwadrant de musical Beauty and the Beast opvoeren.  € 350  

081 Stichting Middin, Rijswijk.  De locatie Carry van Bruggenhove van de stichting Middin is een 

dagbesteding voor meervoudig/lichamelijk gehandicapten. Een nieuw project is een 

kinderboekenmarkt gerund door de cliënten, die de kinderboeken naar scholen brengen en weer 

ophalen.  € 500 

 
082 Vrienden van Jinotega te Zoetermeer. Bijdrage voor hun 2 millenniumdoelen: alle kinderen 

naar school en eerlijke handel, schuldverlichting en hulp. Gemeente verdubbelt dit.  € 1.000  

083 Stichting Muco Friends, Zoetermeer. Gift voor de ondersteuning en wetenschappelijk 

onderzoek naar vooralsnog ongeneeslijke ziekte Cystic Fibrosis (taaislijmziekte).  € 1.000  

085 Scouting John McCormick, Zoetermeer. Scoutingvereniging John McCormick vraagt een 

bijdrage voor een zomerkamp met 6 jongens met leerachterstand met hun begeleiding.  € 400  

086 De Herbergier, Zoetermeer. In de Herbergier wonen 17 dementen, die baat hebben bij 

activiteiten die het geheugen prikkelen. Als ondersteuning is een digitale tafel nodig.  € 650  
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087 Stichting Ondersteuning Sovata te Barendrecht. Het SOS project “groentekassen” bij het 

kindertehuis St. Jozef in Sovata, Roemenië, stelt de kinderen in staat groenten en tomaten te 

kweken voor eigen gebruik en voor de verkoop. Weeskinderen en kinderen waarvan de ouders 

elders zijn, kunnen dan leren hoe je groenten verbouwt en verkoopt  € 1000  

088 Stichting Koningskind te Zoetermeer. De Stichting Koningskind helpt kansarme 

weeskinderen in Suriname. € 1000 

089 Stichting BARM, Rotterdam.  Bangladesch Archives en Records Management uit Rotterdam 

ondersteunt archivarissen in Bangladesch met het opzetten en beheren van archieven.  € 1.000  

090 Bond tegen het vloeken, Veenendaal. Plaatsing van station-posters, gastlessen op scholen en 

activiteiten in de media, probeert de Bond het vloeken in Nederland tegen te gaan  € 250  

092 Oranjestichting te Zoetermeer. Zij willen op Koningsdag gratis attracties aanbieden om met 

deze andere activiteiten de sociale cohesie in Zoetermeer te bevorderen. . € 400  

093 Langtang Children Home, Kaatsheuvel. In het Children Home in Kathmandu, Nepal, worden 

wees- en ontheemde kinderen opgevangen.  € 1.000  

094 Stichting Matumaini Kwa Turkana, Oud Beijerland. Het projectplan Kranen voor Kenianen wil 

een schoondrinkwatervoorziening voor een deel van de bevolking van Kimini bouwen.  € 1.000  

095 Oranje Nassau College, Zoetermeer. Een bijdrage in voor de kosten voor de 3 

kennismakingsdagen bij het begin van het schooljaar naar Lunteren of Den Haag.  € 400  

096 Lepra zending, Apeldoorn. Lepra zending spoort in Tsjaad de zieken op, diagnosticeert en 

biedt medische zorg.  € 1.000  

 

 

097 Stoom Stichting Nederland, Rotterdam. Met vrijwilligers de door stoom aangedreven 

werktuigen en transportmiddelen in bedrijf houden en bewaren voor het nageslacht.  € 250  

098 Stichting Naar School in Haïti, Gees. Het ondersteunen van onderwijs op 5 scholen aan ruim 

1000 leerlingen in Kablain, Haïti, is al een hele taak, maar nu de VN de voedselhulp staakt komt 

de maaltijdverstrekking daar nog bij. Een bijdrage daarvoor.  € 1.000  

100 Stichting Exodus Nederland, Leiden.  Exodus biedt opvang en ondersteuning aan ex- 

gedetineerden en gedetineerden in de laatste straffase die uit het criminele circuit willen 

blijven. Vrijwilligers helpen in de Exodushuizen hen bij wonen, werken, relaties en zingeving. 

Voor de bouw van een nieuw opvanghuis op Bonaire wordt een bijdrage gevraagd  € 500  
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101 Stichting Vrienden van de Oorlogsgravenstichting ( OGS ), Den Haag. Zij zamelen gelden in 

om de activiteiten uit te voeren. Opnieuw het verhaal vertellen is daar onderdeel van.  € 400  

102 Stichting Vrienden van Baraidi, Bovenkarspel. Zij willen de kwaliteit van leven in Tanzania 

door het onderwijs aan kinderen verbeteren.  € 1.000  

103 Stichting Vamos, Schipluiden. De groep bestaande uit 20 jongeren en begeleiders vertrekt 

in de zomer van 2015 naar Garanhuns in Brazilië om onderhoud te plegen aan wijkgebouw en 

woningen. De reis en verblijfkosten betalen zij zelf.  € 1.000  

104 Protestantse Gemeente De Oase, Zoetermeer.  Bij hun valt de 35 jaar oude CV steeds uit en 

dat is koud. Een bijdrage in de kosten voor de vervanging.   € 1.250  

106 Stichting De Dansende Rollers. Dit jaar bestaan ze 20 jaar en dat gaan ze vieren. Om hun 

mindervalide leden te ontzien vragen zij om een bijdrage.  € 650  

107 Manna Roemenië, Zoetermeer. Hulp aan kinderen en hulp aan gezinnen in Roemenië door het 

organiseren van zomerkampen, kerst en nieuwjaarsviering, etc.  € 1.000  

108 Stichting Help Gambia Helpen, Voorschoten. De Stichting helpt scholen en kraamklinieken in 

Gambia. De kliniek in Kwinella moet dringend worden gerenoveerd.  € 1.000  

109 Stichting Kinderen Kankervrij, Amstelveen. Door KIKA e.a. wordt een sponsortoertocht door 

de Italiaanse Dolomieten georganiseerd. Ter herinnering aan het overlijden van hun 9 jarige 

dochter Sofie willen de ouders hieraan meedoen.  € 800  

110 Stichting Physci, Den Haag. Geeft hulp aan kinderen in Bangladesh en Nepal en leidt lokale 

medewerkers op.  € 1.000  

111 Stichting Kleurwerk, Voorburg. Stichting Kleurwerk onderdeel van Fox Aob stimuleert 

migrantenvrouwen te fietsen: dit is goedkoop, gezond en maakt hen zelfstandig. Door de 

gemeente opgehaalde fietsen worden nagekeken en gerepareerd; voor de reparatie van 40 tot 

70 fietsen wordt een bijdrage gevraagd  € 250  

112 Stichting  Zoetermeers Mannenkoor, Zoetermeer. Zij organiseren in oktober 2015 voor de 

tweede maal het Zoetermeers Korenfestival. Een bijdrage in de kosten.  € 400  

113 Stichting Present, Zoetermeer. Samen met andere stichtingen verzorgen zij 10 lokale 

vrijwilligers projecten in Zoetermeer.  € 650  

114 Ouderen belangenvereniging de Laakse Lente, Den Haag . In deze wijk zijn zij actief met 

een huiskamerproject en zomerse activiteiten.  € 250  

115 Stichting  Friends for Live, Den Haag. De stichting heeft zich ten doel gesteld in 2015 

minimaal 32 nieuwe studiebeurzen uit te geven in het Kwala district in Kenia.  € 1.000  

116 Stichting Pijnackenaren Helpen Armenië, Pijnacker. Hopelijk komen de voedselpakketten 

voor de allerarmste Armeense gezinnen niet te laat.  € 1.000  

 
 

117 Simavi, Haarlem. Scholen in het noorden van Ghana ontberen schoon drinkwater, goede 

toiletten en de kennis over hygiëne, Simavi gaat daar wat aan doen.  € 750  
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118 Parochiële Charitas Instelling, Zoetermeer. Zij zijn onderdeel van H. Nicolaas Parochie in 

Zoetermeer en helpen inwoners van Zoetermeer die in financiële nood verkeren.  € 800  

119 Interkerkelijk Gospelkoor Chara, Bergschenhoek. De pianiste van dit koor komt uit Letland 

en heeft het Baptistenkoor uit Letland in Nederland laten optreden. Voor een tegenbezoek 

vragen zij een bijdrage.  € 400  

120 Stichting Read to Grow, Handel. De Stichting houdt zich bezig met het verzamelen van een 

goede kwaliteit gebruikte boeken in het Engels en Frans voor alle leeftijden. De boeken gaan 

naar kleinschalige particuliere partnerprojecten over de hele wereld.  € 1.000  

121 Stichting Open Doors, Ermelo. In meer dan 50 landen worden gelovige christenen vervolgd; 

met name in Noord Korea, het Midden-Oosten en Afrika ondersteunt Open Doors deze mensen 

met trainingen, noodhulp en motivatie  € 1.000  

122 Stichting Kinderhulp Roemenië, Moerkapelle. SKR heeft al 23 hulptransporten uitgevoerd en 

daarmee 945 gezinnen in Roemenië kunnen helpen.  € 750  

123 Leger des Heils, Almere. Voor projecten die niet binnen de subsidieregels van het 

Nederlandse zorgstelsel vallen heeft het Leger des Heils giften nodig.  € 800  

124 Stichting Mzamomhle, Den Dolder. In de township Sinethemba in Kaapstad, Zuid Afrika, 

heeft Mzamomhle samen met anderen opnieuw een kinderdagverblijf gebouwd.  € 1.000  

125 Prinses Margrietschool, Zoetermeer. De Prinses Margrietschool bestaat in 2015 al 20 jaar 

en gaat dit vieren met allerlei activiteiten, Een bijdrage in de kosten.  € 400  

126 Stichting Ipse de Bruggen, Nootdorp. In de woonvoorziening Cadmiumgeel in Zoetermeer 

wonen 12 verstandelijk gehandicapten die graag een weekend naar een speciaal voor 

gehandicapten georganiseerd muziekfestival in Limburg willen gaan. Een bijdrage.  € 650  

 
 

127 Stichting Elimu Holland Helpt Kenia, Den Haag. Zij steunen de aanleg van 50 nieuwe latrines 

en de aanleg van een 2e drinkwaterreservoir met opslagtank in Kenia.  € 1.000  

128 Vereniging voor aangepast en geïntegreerd sporten Doing, Zoetermeer. Zij organiseren de 

landelijke competitiedag rolstoelhockey in de Veur in Zoetermeer. Een bijdrage.  € 650  

129 The Swinging Company, Zoetermeer. In 2015 houdt het koor een jubileumconcert omdat het 

15 jaar bestaat. Een bijdrage in kosten daarvan.  € 400  

130 Protestantse Wijkgemeente de Oase, Zoetermeer. De Oase wil de technische ruimte op de 

entresol vergroten. Een bijdrage in de kosten daarvan.  € 1.250  

131 Pop Koor Ojee, Rotterdam. Bij het optreden in bejaardenhuizen wordt het koor door een 

pianiste begeleid. Een bijdrage hiervoor.  € 250  

132 Amateur Tuindersvereniging Levenslust, Zoetermeer. Een bijdrage wordt gevraagd voor de 

kosten van een open dag die de vereniging organiseert omdat zij 60 jaar bestaat  € 250  

133 Stichting Activisie, De Dijk, Zoetermeer. Zij zijn een begeleidingscentrum voor mensen met 

niet aangeboren hersenletsel. Een bijdrage voor de nieuwe activiteiten accommodatie.  € 650  
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134 Hospice Het Vliethuys, Voorburg. Ook bewoners uit Zoetermeer en de regio worden hier in 

de laatste fase van hun leven opgenomen. De tuin is aan renovatie toe.  € 800  

 
Hospice Het Vliethuys, Voorburg 

 

135 Stichting Downsyndroom, Meppel. Zij ondersteunen ouders die voor of na de geboorte met 

de diagnose Downsyndroom te maken krijgen.  € 650  

136 Stichting Sapana School Nepal, Rumpt. Voor de nieuwe keuken van de Sapana waarin ook 

onderwijs wordt gegeven, is nog een bedrag nodig.  € 1.000  

137 Nederlandse Brandwonden Stichting, Beverwijk. In toenemende mate wordt antibiotica 

resistent. Onderzoek naar nieuwe manieren om infectie te bestrijden is nodig.  € 800  

138 Protestante Wijkgemeente Oude Kerk, Zoetermeer. Sinds kort gebruikt de Oude 

Kerkgemeente tegenover hun kerk een wijkgebouw wat moet worden aangepast.  € 1.250  

139 Stichting MS Research, Voorschoten. De Stichting werkt aan de oprichting van een Centrum 

voor Cognitieve Revalidatie van MS patiënten. Een bijdrage in de kosten.  € 800  

140 Stichting Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag. Het beweegprogramma van MCH Bronovo 

helpt de vermoeidheidsklachten van kankerpatiënten te voorkomen.  € 800  

141 Hervormde Gemeente Benthuizen, Benthuizen. De kerkvloer en de verwarming van het 

(rijksmonument) kerkgebouw zijn dringend aan vernieuwing toe.  € 1.250  

142 Hervormde Gemeente Benthuizen, Benthuizen . Sinds 2003 ondersteunt hun diaconie een 

gaarkeuken in Zauan, Roemenië, die ouderen en kinderen dagelijks van eten voorziet  € 1.000  

143 Gehandicaptensportvereniging Haag 88, Den Haag. De vereniging organiseert op 13 juni 2015 

in Zoetermeer het Haagse Bluf Toernooi, een Goallball toernooi, waaraan 40 sporters 

deelnemen. Goallball is een sport voor mensen met een visuele handicap.  € 650  

144 Wijzelf Zorgcoöperatie, Zoetermeer. Wijzelf brengt zorgvragers en zorgverleners op een 

non-profit basis bij elkaar.  € 650  

145 Parousia, Zoetermeer. In het Pinksterweekend organiseert Parousia aan de Wattstraat 

Impact Tienerevent 2015 voor jongeren uit de Randstad.  € 400  

146 Stichting Gambia en Polen, Helmond. Gaan regelmatig naar Gambia om daar hulp te bieden 

met nu het plan om een nieuw schooltje te bouwen in Ebotown een wijk in Serrekunda  € 750  

147 Stichting Hospice Groep Zoetermeer, Zoetermeer. De exploitatie van het “Bijna Thuis Huis” 

kost veel geld; daarnaast zijn er plannen voor nieuwbouw In ieder geval hoopt men ook dit jaar 

op een bijdrage voor het huis.  € 800  
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148 Stichting VUmc Fonds, Amsterdam. Een ziekenhuisopname voor een kind is een heftige 

ervaring en daarom wordt er voorlichting gegeven aan ouders en kinderen.  € 800  

149 Stichting JW Support, Zoetermeer. De ca. 180 meisjes op de Slumschool van Savar in 

Bangladesh krijgen behalve onderwijs ook dagelijks een maaltijd.  € 1.000  

150 Stichting de Blomhoeve, Dordrecht. De Blomhoeve biedt een kleinschalige woon- en 

dagvoorziening voor 12 (jong) volwassenen met een verstandelijke handicap.  € 650  

151 Stichting Ambulance Wens, Rotterdam. Om de laatste wens van terminaal zieken die niet 

langer mobiel zijn in vervulling te laten gaan is er de Stichting Ambulance Wens. € 800  

152 Stichting Mee Maken in Miniatuur, Rotterdam. Doel is het tentoonstellen van 

miniatuurcollecties aan zieke kinderen en mindervaliden.  € 250  

153 Stichting Terre Des Hommes, Den Haag. Voor het project: begeleiden van kwetsbare 

jongeren uit Chittagong in Bangladesh naar goed betaald en veilig werk.  € 1.000  

154 Stichting De Hoeksche Waardse Truckers, Oud-Beijerland. Een bijdrage voor de tourrit 

met gehandicapten op koningsdag door de Hoekse Waard.  € 650  

155 Gereformeerd Jeugdwerk Kamp Twee Zoetermeer, Hoofddorp. Organiseren een jeugdkamp 

voor 13 tot 16 jarigen ergens in de bossen met spelletjes maar ook met momenten om over 

serieuze dingen in het leven na te denken.  € 400  

156 Stichting Light For The World, Veenendaal. Zetten zich in Afrika en Azië in voor de 

bestrijding van vermijdbare blindheid door preventie, onderwijs en revalidatie.  € 1.000  

157 Stichting Weeshuis Sri Lanka, Den Haag. Het Somawathi Home Holland House of Hope in 

Habaraduwa, Sri Lanka, is een kindertehuis in de vorm van een dorp.  € 1.000  

158 Stichting Hulp aan Roemenië, Benthuizen. De hulpverlening naar een van de armste delen van 

Roemenië, Savenesti, bestaat uit kleding, schoenen, bedden, rolstoelen e.d.  € 650  

159 Stichting Volume, Zoetermeer. Zij oefenen op de eerste verdieping van een bedrijfspand 

maar het Seniorenkoor kan de trap bijna niet meer op. Een traplift is de oplossing.  € 400  

 
Het seniorenkoor 

160 Kom Over en Help, Nijkerk. Naast voedsel en praktische hulp krijgen achtergestelde 

kinderen in het Zuiden van Albanië in de stad Sarande aandacht, begeleiding.  € 1.000  

162 Stichting M.A.F. Nederland, Twello. Naast Afrika vliegt de MAF nu ook in Mongolië onder de 

naam Blue Sky Aviation met ernstig zieke kinderen en volwassenen.  € 1.000  

163 Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn. Door de toegenomen dreiging heeft het ziekenhuis 

Shaare Zedek in Jerusalem, Israël, een Fast Track Unit nodig.  € 1.000  
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164 Stichting Dorcas, Andijk. Door de strijd in de Oekraïne hebben veel mensen moeten 

vluchten en zijn huis en haard kwijtgeraakt. Dorcas biedt noodhulp.   € 1.000  

165 Stichting Roparun, Schiedam. Voor het goede doel, KWF kankerbestrijding, lopen de 

sponsorteams een estafetteloop.  € 800  

166 Humanitas, Home Start, Zoetermeer. Vrijwilligers van Home Start, onderdeel van 

Humanitas, helpen ouders met kinderen (jonger dan 7 jaar) uit de gezinsproblemen.  € 400  

167 S.V. DWO, Zoetermeer. Voetbalvereniging DWO uit Zoetermeer wordt dit jaar 75. Zij 

willen een gift om met de jeugdspelers dit te kunnen vieren.  € 400  

168 Stichting 3B-Bus te Berkel en Rodenrijs. 3B Bus vervoert tegen een kleine vergoeding 

senioren in de gemeente Lansingerland van deur tot deur. Er is een nieuwe bus nodig  € 400  

169 Uilenwerkgroep, Hof van Twente, Hengevelde . Deze werkgroep biedt onderdak aan een 

groeiend aantal uilen.  € 200  

170 Stichting Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO), Den Haag. Voor de wederopbouw van 

Nepal na de aardbeving maar ook voor noodhulp zoals veilig drinkwater.  € 5.000  

 

171 Brooke Hospital for Animals Nederland, Amsterdam. Brooke geeft in India en Egypte gratis 

diergeneeskundige hulp aan werkdieren.  € 350  

175 Stichting Leven met Kanker, Almelo. Tijdens een jaarlijkse tour door Nederland delen zij 

aan de jonge patiënten speelgoed uit.  € 650  

176 Stichting Chimding, Maasland. Bevorderen de bouw van scholen en de verbetering van de 

leefomstandigheden van kinderen uit de bergdorpen van Nepal.  € 1.000  

177 Seghwaert Koor, Zoetermeer. Het Seghwaert ouderen koor, onderdeel van Palet Welzijn, 

bestaat in 2016 al 35 jaar en dat willen ze vieren.  € 400  

178 Stichting René Kids Centre, Elburg. De stichting, een initiatief van de schaatser René 

Ruitenberg, beheert een scholen- en activiteitencomplex in Rehoboth, Namibië.  € 1.000  
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179 Stichting  Hospice Zoetermeer, Bijna Thuis Huis, Zoetermeer. Ronald Gosman, een 

medewerker van de Pelgrimshoeve verbleef gedurende 7 weken in dit Hospice tot zijn 

overlijden op 20 mei 2015. Voor de aan hem verleende zorg een extra gift.  € 800  

180 Stichting Het Startblok, Zoetermeer.  Jonge en oude mensen met een beperking de kans te 

geven om te zwemmen, dat is het doel van Startblok.  € 650  

181 Stichting Corda Vocale, Voorburg. Zij geven een concert in de Grote Kerk in Den Haag in het 

kader van de Vredesweek. Een bijdrage in de kosten.  € 250  

182 Stichting Raja, Utrecht. Samen met partnerorganisaties ter plekke worden straatkinderen 

in Calcutta en Bangalore, India, aan een betere toekomst geholpen.  € 1.000  

183 Stichting  Buru Nyakwere Nederland, Hulst. De Primary School in Abwao in het zuidwesten 

van Kenia is een basisschool met 8 klaslokalen en een lokaal voor de kleuters. Op het terrein 

van de school staat ook een klein opvangcentrum voor gehandicapte kinderen.  € 1.000  

184 Koor Invasion, Zoetermeer. In november van dit jaar organiseert Invasion, samen met 

Zoetermeers Orkest Collectief een concert met het thema Scrooge, en wel in een moderne 

versie met jeugddans, beeld en geluid. Een bijdrage hieraan.  € 400  

185 R.K. Basisschool Het Palet, Zoetermeer. Ieder jaar schrijven twee leerkrachten de 

afscheidsmusical voor groep 8, waarvoor ze samen met de ouders de kostuums, decor en 

attributen maken. Voor schmink, pruiken e.d. is geld nodig.  € 400  

186 Stichting Perron 61, Zoetermeer. De wijkvereniging van Oosterheem, Perron 61, organiseert 

jaarlijks tentdagen voor ca. 150 kinderen uit Oosterheem en omgeving. Een bijdrage.  € 600  

187 Stichting Tearfund Nederland, Zeist. Tear steunt samen met EO Metterdaad het bouwen 

van latrines en waterputten in de Centraal Afrikaanse Republiek  € 1.000  

188 Evangelisch Lutherse Gemeente, Den Haag. Het dak van de kosterij naast de kerk moet 

vernieuwd worden en brandwerende voorzieningen aangebracht.  € 800  

189 African Foundation of Wonder, Zoetermeer. In 2015 wil de Foundation arme gezinnen 

ondersteunen in Ghana en nieuwe educatieprojecten starten.  € 1.000  

190 Hervormd Kamp Zoetermeer, Zoetermeer. 75 kinderen en 14 vrijwilligers gaan weer op 

zomerkamp in Eersel. Naast hun bijdrage is een donatie nodig.  € 400  

191 Stichting Mama Cash, Amsterdam. Mama Cash steunt groepen die het seksueel geweld tegen 

vrouwen effectief en structureel aanpakken.  € 1.000  

192 Inloophuis Haaglanden, Den Haag. Kanker is ingrijpend voor patiënten maar ook voor hun 

naasten. In het inloophuis kunnen zij ervaringen uitwisselen en ontspannen.  € 600  
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193 Stichting Stop Aids Now, Amsterdam. De strijd in Afrika tegen deze ziekte, nummer 1 als 

doodsoorzaak bij vrouwen tussen 15 en 45 jaar is nog steeds heel hard nodig.  € 800  

194 Campaign For Tibet, Amsterdam. International Campaign for Tibet voert al 25 jaar 

wereldwijd campagne tegen het verdwijnen van de identiteit van het Tibetaanse volk en tegen 

de onderdrukking door de Chinese regering.  € 1.000  

195 Stichting East African Care, Rijswijk. EAC ondersteunt mensen in Kenia financieel en 

materieel ter verbetering van de leefomstandigheden. € 1.000  

196 Interkerkelijk Koor Rejoice, Zoetermeer. Rejoice bestaat 45 jaar en dat gaan ze vieren met 

een jubileumconcert in de Wijngaard in Rokkeveen.  € 400  

197 Stichting Piëzo, Zoetermeer. Het burgerinitiatief Seghwaert wil onder de vlag van Piëzo 

voor kinderen van minima een Sinterklaasfeest organiseren.   € 400  

199 Stichting Scouting Cranenborghgroep, Bleiswijk. De Vereniging Scouting Cranenborghgroep 

onderzoekt nieuwbouw en vraagt een bijdrage in de projectkosten.  € 250  

200 Stichting Children Relief, Krimpen aan de Lek. Childrens Relief biedt hulp aan kinderen in 

Oost-Europa.  € 750  

201 Natuurmonumenten, ‘s-Gravenland. Natuurmonumenten gaat de ernstig bedreigde Grutto 

helpen door: de aankoop van weidegrond in De Wieden, Overijsel.  € 200  

202 Stichting Greenpeace Nederland, Amsterdam. Onze Noordzee heeft hard hulp nodig, ze is 

kwetsbaar door vervuiling en overbevissing.  € 200  

203 Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam BAR, voorheen Klinkerfonds, Rotterdam.  

Geklinkerden zijn vreemdelingen die zonder papieren in Nederland verblijven en te horen 

hebben gekregen dat ze het land moeten verlaten en op straat zijn gezet.  € 400  

204 Stichting Wigwam Vallei Nederland, Valkenburg a/d Geul. Voor veel gezinnen met een kind 

met beperkingen is vakantie niet altijd haalbaar en daarom biedt Wigwam volledig aangepaste 

vakantiehuisjes aan met hulp en ondersteuning.  € 650  

205 Stichting MAF Nederland, Twello. Maf helpt andere (hulp)organisaties met het vervoer door 

de lucht en met telecommunicatie.  € 1.000  

206 Stichting Ejo Burundi, Delft. Ejo streeft naar de verwezenlijking van het recht op onderwijs 

voor alle Burundezen, ongeacht religie of afkomst.  € 1.000  

208 Stichting Teach Ministries (ECEC), Vlaardingen. Na de aardbeving en de noodhulp verkeren 

de mensen in Nepal nu in een shock omdat ze de gevolgen en een eventuele nieuwe beving niet 

kunnen verwerken. Ecec heeft een trauma verwerkingscursus opgezet en wil deze aan 

onderwijzers, ouders en kinderen aanbieden.  € 1.000  

209 Stichting Hulp aan Polen, Zoetermeer. De hulp richt zich met name op noodlijdende 

kindertehuizen en andere instellingen.  € 650  

210 Christelijk Mannenensemble, Zoetermeer. Op 13 juni aanstaande wil het ensemble een 

concert geven in de Oosterkerk. Een bijdrage hiervoor.  € 225  

212 Stichting Molenstraat Zoetermeer, Zoetermeer. Op 29 augustus a.s. wordt met allerlei 

activiteiten het zesde straatfeest voor de Molenstraat gehouden. Een bijdrage.  € 250  

213 Stichting Umeed te Amsterdam. De school in Chak 113, Pakistan, met hindoestaanse en 

christelijke meisjes wordt regelmatig bedreigt en moet nu beveiligingsmaatregelen treffen: 

gewapende bewaker, camera’s en een hoge muur. Hiervoor is extra geld nodig.  € 1.000  
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214 Stichting Mali Waalsdorp, Den Haag. De stichting ondersteunt (vanuit de Montessorischool 

Waalsdorp) het onderwijs in Endé, Mali.  € 1.000  

215 Natuurmonumenten, ’s-Graveland. Akkers met bloemen moeten terug, althans dat vindt 

Natuurmonumenten en ze zijn in Drenthe begonnen.  € 200  

216 Stichting Greenpeace Nederland, Amsterdam. Smeltend ijs door opwarming van de aarde, 

olieboringen, overbevissing. Greenpeace wil hiertegen wat doen.  € 200  

217 Creagroep Violet, Zoetermeer. Onder de paraplu van de Regenboogkerk maakt deze groep 

handvaardigheids producten waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.  € 250  

218 Manege de Blijde Ruiters, Zaandam. De Ruiters verzorgen paardrijden voor gehandicapten in 

hun eigen manege die door onverlaten ernstig beschadigd is. Een bijdrage voor herstel  € 650  

219 Stichting Kinderhouse, Odijk. Oorspronkelijk voor kinderen uit Noord Ierland, nu ook voor 

kinderen met een geestelijke beperking elders uit Europa een week vakantie in Killogh.  € 650  

220 Stichting Worae Care, Amstelveen. Voor de inrichting van de kraamkliniek in Atronie, Ghana, 

is nog nodig een couveuse, echo apparaat en doppler.  € 1.000  

 
 

221 Stichting Artsen Zonder Grenzen, Amsterdam. Door toename van het aantal vluchtelingen is 

meer hulp nodig.  € 800  

222 Stichting Vrienden van Amstelring, Aalsmeer. De bewoners van de locatie Rozenholm in 

Aalsmeer willen graag weer gebruik kunnen maken van een (nieuwe) duofiets.  € 650  

223 Adra Nederland, Huis ter Heide. Adra helpt mensen in 130 landen, zo ook in Akure, Nigeria, 

waar de kleuter- en basis school dringend uitbreiding van de klaslokalen nodig heeft  € 1.000  

224 Stichting De Regenboogboom, Soest. Zij bezoeken met vrijwilligers zieke, traumatische of 

gehandicapte kinderen om met behulp van liedjes, verhalen etc. het mogelijk te maken dat 

kinderen zich even aan de werkelijkheid onttrekken.  € 650  

225 Stichting Kidscare Kenia, Den Haag. Fysiek of geestelijk gehandicapte kinderen in Z.O Kenia 

hebben waarschijnlijk nog nooit een dokter of therapeut gezien, maar nu kunnen ze dankzij 

Kidscare terecht in hun Centrum in Lunga.  € 1.000  

226 Vereniging Zwaardslootse Tuinen, Zoetermeer. De grond van de ca. 50 tuinen moet uit de 

boezemsloot besproeid worden met behulp van een pomp. Een nieuwe pomp is nodig.  € 250  

228 Vereniging Hendrick de Keyser, Amsterdam. De Vereniging heeft tot doel het behoud van 

architectonisch of historisch waardevolle huizen in Nederland.  € 400  

229 Stichting Gastenverblijven VU Medisch Centrum, Amsterdam. Als u in het VU medisch 

centrum wordt opgenomen kan uw partner, familielid of vriend(in) als ze veraf wonen in het 

gastenverblijf gebruik maken van een royale kamer met eigen douche en toilet.  € 800  
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230 Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer, Zoetermeer. Zij organiseren al 10 jaar een 

zestigtal gratis toegankelijke concerten in de kerk aan de Dorpstraat. Een bijdrage.  € 400  

231 Koningin Beatrixschool, Zoetermeer. Het nieuwe schoolgebouw aan het Willem Alexander-

plantsoen is in gebruik genomen, maar een beter ingericht schoolplein is nog wenselijk.  € 400  

233 Stadsmuseum Zoetermeer, Zoetermeer. Een bijdrage om een project te realiseren waarin 

kinderen in de groepen 6-8 het komende schooljaar met een lesbrief en beeldmateriaal de 

plaatselijke geschiedenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog uitgelegd krijgen.  € 350  

234 Women in Europe for a Common Future (WECF ), Utrecht. In aug. 2015 vindt een rally voor 

WECF plaats van Amsterdam naar Tbilisi, Georgië. Het geld van de inzamelactie gaat 

rechtstreeks naar het waterproject.  € 1.000  

235 Stichting Opkikker, Almere Haven. Een Opkikkerdag, ofwel vliegen, autoracen, bezoek aan 

een tv-studio of prinses voor een dag zijn de activiteiten die de Stichting organiseert voor 

ernstig zieke kinderen en hun familie om de omstandigheden bij langdurige en zware 

behandelingen in een ziekenhuis wat te verlichten.  € 800  

236 Stichting Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf, Zoetermeer. In Salt, 

Jordanië, krijgen 155 dove kinderen onderdak en een opleiding.  € 1.000  

 

 

237 Stichting Proplan, Gouda. Om als stichting meer zelfredzaam te zijn en hen die van onze hulp 

afhankelijk zijn werd in 2013 gestart met het kweken van groenten, paprika's, enz.  € 1.000  

239 Stichting Health and Education Ghana, Hazerswoude-Rijndijk. Diverse voorzieningen zijn 

nodig voor de 350 inwoners van Agbesia aan de grens met Togo.  € 500  

241 Stichting Platform Gehandicapten Westland, Poeldijk. Zij richten zich op het wegnemen van 

belemmeringen voor lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken in het Westland. € 800  

242 Stichting New Dutch Connections, Utrecht. Willen de multiculturele en multireligieuze 

samenleving tot een succes maken.   € 250  

243 Simavi, Haarlem. Samen met ons willen Dunea en Simavi in vier dorpen in Tanzania ruim 

10.500 mensen toegang geven tot schoon water en toiletten.  € 750  

244 Stichting Juntos Con Nosotros, Gennep. Een gezonde maaltijd is naast scholing van belang 

voor 100 kinderen uit de wijk La Villa aan de rand van Granada, Nicaragua  € 1.000  

246 Amnesty International, Amsterdam. Voert actie tegen het martelen van gevangenen.  € 500  

247 Stichting Halin, Den Haag. Halin biedt via contactpersonen in Indonesië financiële hulp aan 

voormalige landgenoten die na de oorlog in Indonesië zijn gebleven.  € 800  
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248 Unicef, Voorburg. De oorlog in Jemen heeft geleid tot een ernstig tekort aan water, 

medicijnen en voedsel.  € 1.000  

249 Stichting Bevordering Onderwijs NW-Tanzania (Shoma), Hoogeveen. Geeft hulp bij de bouw 

van een school in Rubya, Tanzania.  € 1.000  

254 Stichting Betfalva, Lopik. De NH gemeente in Betfalva, Roemenië, gaat de binnenkant van de 

kerk witten en de kachel vernieuwen.  € 800  

255 Stichting Op Gelijke Voet, Reeuwijk. In 2016 wil de stichting weer een neurologische equipe 

naar Congo zenden om daar kinderen te leren om te gaan met hun fysieke beperkingen.  € 1.000  

256 Stichting Biblionef, Den Haag. Biblionef wil dat elk kind, waar ook ter wereld, de kans krijgt 

om een boek te lezen en stuurt daarvoor boeken naar ontwikkelingslanden en zet kleine 

bibliotheken op met braille boeken en grote letter boeken, in meer dan 50 landen.  € 1.000  

257 Zoetermeerse Base- en Softball Vereniging Birds, Zoetermeer. Zij willen graag een mobiele 

geluidsinstallatie aanschaffen om 3 velden te bereiken met een omroeper.  € 400  

259 Textile Research Centre, Leiden. TRC vraagt steun voor haar collectie handwerken, de 

bibliotheek en tentoonstellingen.  € 250  

260 Gereformeerd Jeugdkamp, Zoetermeer. Onderdeel van de Ger. Kerk Zoetermeer is het Ger. 

Jeugdwerk dat in juli jongstleden een Jeugdkamp 1 heeft georganiseerd.  € 400  

261 Stichting World Partners, Renkum. De winterhulpactie is bedoeld voor de allerarmsten, 

ouderen en gezinnen in de omgeving van Novovolinsk, Oekraïne.  € 1.000  

262 Stichting  ALS Nederland, Den Haag. ALS is een uiteindelijk dodelijke aandoening van het 

zenuwstelsel. ALS Nederland werft fondsen voor onderzoek naar de oorzaak.  € 800  

263 Roltours Zoetermeer, Zoetermeer. Als de woonzorgcentra in Zoetermeer een uitstapje 

organiseren, verzorgt Roltours met vrijwillige chauffeurs het vervoer.  € 650  

264 Stichting Gist, Amsterdam. Gist is een agressieve en zeldzame vorm van kanker. De 

Stichting is voor onderzoek naar de behandeling van GIST.  € 800  

265 Solar Cooking Nederland, Laren. Solar Cooking, koken met zonlicht, is een krachtig middel 

om ontbossing te voorkomen.  € 1.000  

 
266 Vluchtelingen Werk Nederland, Amsterdam. In een AZC is voor kinderen weinig te doen. 

Met hun steun kunnen kinderen en eenoudergezinnen een week op vakantie.  € 800  

267 Stichting Dare 2 Care, Den Haag. De stichting werft fondsen, ziekenhuisartikelen en 

goederen voor de hulp aan prematuur geboren kinderen in FMCU in Nigeria.  € 1.000  

268 Stichting Actie Calcutta (SAC), Geldrop. SAC zet zich in voor de ontwikkeling van kansarme 

kinderen uit inheemse stammen in Calcutta, India.  € 1.000  

269 De La Reyschool, Den Haag. De La Reyschool wil graag ook voor haar 2e locatie in het bezit 

komen van muziekinstrumenten.  € 250  

271 Noaberhulp Sajocah, Enschede. Sajocah probeert met leveren en het aanbrengen van 

prothesen kinderen in Kameroen te helpen.  € 1.000  
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272 Vierstroom zorg Thuis (Ontmoetingscentrum Zoetermeer), Gouda. Daar worden mensen met 

dementie, hun mantelzorgers en familie door activiteiten ondersteund.  € 800  

273 Mercy Ships Holland, Rotterdam. Mercy Ships exploiteert een hospitaalschip dat in 

Madagaskar de komende tien maanden duizenden patiënten gratis opereert.  € 1.000  

274 Basisschool ’t Schrijverke, Zoetermeer. Vanaf 2013 kent deze basisschool het project 

Rock@School. MBO studenten van de Popacademie uit Utrecht geven de les.  € 400  

275 Stichting Kerkgenootschap Evangelische Ontmoetingsgemeente Menorah, Zoetermeer. Gift 

voor de noodzakelijke vernieuwing van de inventaris en muziekinstrumenten.  € 500  

276 Voisz vocal projects, Utrecht. Voisz is een a capella zanggroep die probeert met zang 

mensen dichter bij elkaar te brengen.  € 250  

277 Nierstichting, Bussum. De kwaliteit van leven van nierpatiënten verbeteren is het doel van 

de Nierstichting.  € 800  

278 Stichting Help Mij Leven, Bleiswijk. Help straatkinderen in Rio de Janeiro, Brazilië, via de 

vereniging Remer en de sportclub Sparta.  € 1.000  

 

 

279 Stichting v/h Rotterdamse Tramweg Maatschappij, Ouddorp. Een museum met tien 

kilometer trambaan met rijdende diesel- en stoomtram. Een bijdrage daaraan.  € 250  

280 The Sprinter Singers, Zoetermeer. Zaterdag 19 december geeft het koor een voorstelling 

in de Pelgrimskerk.  € 400  

281 Stichting Zwerfkatten Rijnmond, Rotterdam. Katten die op straat zwerven worden 

opgevangen, indien nodig gesteriliseerd ontwormd en teruggezet.  € 250  

282 Stichting Onvoki, Pijnacker. Onvoki exploiteert scholen voor basis- en voortgezet onderwijs 

in Togo.  € 1.000  

283 Basisschool de Regenboog, Zoetermeer. De Regenboog is een van de twee scholen in 

Zoetermeer die kinderen van vluchtelingen en buitenlandse ouders speciaal taalonderwijs 

bieden. Een bijdrage.  € 400  

284 Stichting Pole Position, Zaandam. Mensen met een verstandelijke beperking de 

sportwedstrijd van hun dromen laten bijwonen.  € 500  

285 Stichting Knowledge For Children, Wierden. Doel: het verstrekken van schoolboeken aan 

basisscholen in Kameroen en Oeganda.  € 1.000  

286 The Well Foundation, Putten. The Well verleent structurele ontwikkelingssamenwerking in 

Ethiopië door verschillende projecten te ondersteunen.  € 1.000  

287 Stichting En Classe, Amsterdam. En Classe onderhoudt 17 scholen op 8 verschillende 

locaties in Kinshasa, waardoor 8000 kinderen naar een school kunnen.  € 1.000  

288 Stichting Vrienden Holten Bedanda, Holten. De gift is bestemd voor de bouw van eenvoudige 

bovengrondse drinkwatertanks voor het opvangen van regenwater.  € 1.000  
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289 Nationaal Ouderen Fonds, Bunnik. Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem in 

Nederland. Daarom organiseert het Ouderenfonds voor hen een kerstdiner.  € 800  

290 Stichting Vrienden van de Natuur en Landschappentuin, Zoetermeer. Deze wil de bestaande 

natuurtuin in het Westerpark met vrijwilligers gaan beheren.  € 250  

291 MAF Nederland, Teuge. Maf maakt mensen in afgelegen gebieden bereikbaar met 

vliegtuigen en communicatiemiddelen.  € 500  

292 Stichting MAX Maakt Mogelijk, Hilversum. Zij willen het mogelijk maken dat ouderen met 

een karig pensioen in Moldavië genoeg hout en kolen hebben voor de winter.  € 1.000  

 
 

293 Stichting Jozua, Zoetermeer. De stichting ondersteunt mensen in Roemenië die extra steun 

nodig hebben. Een bijdrage om eten en stookkosten te kunnen betalen.  € 750  

294 Stichting Concerten Oosterkerk, Podium 320, Zoetermeer. Een nieuw initiatief van leden 

van de Oosterkerk in Oosterheem.  € 400  

295 Stichting Vialisa, Rotterdam. Vialisa helpt kansarme jongeren uit de sloppenwijken van 

Dhaka, Bangladesh, een zelfstandig bestaan op te bouwen.  € 1.000  

297 Stichting Geestelijk en Sociaal Welzijn Papoea’s: COPAN, Amersfoort. Voor Papoea’s in 

Nederland organiseert de stichting met Kerst en Pasen bijeenkomsten.  € 250  

298 R.K. Kinderkoor de Rokkertjes, Zoetermeer. Twintig kinderen zingen in bejaarden- en 

verzorgingstehuizen, bij het Leger des Heils en luisteren de vieringen op.  € 400  

299 Linita, Zoetermeer. Sinds 2008 organiseert Linita, logeerweekenden, vakanties en 

individuele begeleiding voor mensen met een verstandelijke handicap. Een bijdrage.  € 650  

300 Rotterdams Opera Koor, Rotterdam. Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het 

concertgebouw de Doelen in Rotterdam geven zij een concert. Een bijdrage daaraan.  € 250  

301 Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer-Noord, Zoetermeer. In de vernieuwde 

Ichthuskerk moet de bovenverdieping aangepast worden.   € 2.150  

 

 
Goede doelen 
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302 Medical Checks for Children, Heemskerk. Net zoals in februari 2015 is Margreet weer van 

plan om met een team van specialisten naar Dhara, Bangladesh, af te reizen om de kinderen op 

hun gezondheid te checken en om gezondheidsvoorlichting te geven.  € 1.000  

  
Margreet verteld over haar project Medical Checks for Children tijdens de Pelgrimshoeve 

medewerkersvergadering in maart 2015 

303 Stichting Noodhulp Filippijnen, Bahay Aurora, Den Bosch. Als de rijst schaars is en er moet 

worden geïmporteerd, wordt alles duurder.  € 1.000  

304 Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord, Zoetermeer. Het Feest van de geest is een 

tweejaarlijks project waarin met Pinksteren kunstenaars en dichters een podium in de kerk 

wordt geboden.  € 350  

305 Nederlandse Patiënten Vereniging, Veenendaal. De NPV komt op voor een waardevol 

levenseinde en natuurlijk sterven en is geen voorstander van euthanasie.  € 800  

306 Stichting  Interplast Holland, Leiden. Het helpen van kinderen en jong volwassenen in Afrika 

door het aanbieden van gratis operaties van hazenlippen, gespleten verhemelten.  € 1.000  

307 Stichting Zoete Aarde, Zoetermeer. Vanaf juni 2015 heeft de stichting het beheer van de 

wijktuin Broekwegzijde van de gemeente overgenomen. Een bijdrage in de kosten.  € 250  

308 Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o., Zoetermeer. Met vrijwilligers egels opvangen, 

verzorgen en weer uitzetten in de natuur van Zoetermeer.  € 250  

309 Kledingbank, Zoetermeer. Kledingbank “Met Elkaar Voor Elkaar” (MEVE) helpt mensen in 

financiële moeilijkheden.  € 800  

310 Protestantse Wijkgemeente de Regenboog, Zoetermeer. De Bende van 6 is een groep 

vrijwilligers binnen de Regenboog die door het organiseren van evenementen de mensen dichter 

bij de kerk proberen te betrekken.  € 350  

311 Stichting Vluchtelingenwerk Zoetermeer, Zoetermeer.  Bij Vluchtelingenwerk Zoetermeer, 

onderdeel van Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord, vragen twee medewerkers: Montaque en 

Heerma van Voss om een kinderspeelhoek in te richten binnen het kantoor aan het Fonteinbos 

waar vluchtelingen met kleine kinderen om informatie komen. Bij kinderen slaat de verveling 

toe gezien de lange wachttijden  € 400  

312 Stichting Rolstoelen Tunesië, Hazerswoude-Dorp. Naast rolstoelen stuurt de stichting ook 

ziekenhuisbedden, matrassen en scootmobiels naar verenigingen en ziekenhuizen.  € 800  

313 Stichting  Hester, Voorburg.  Na de moord op Hester van Nierop in 1998 in de Mexicaanse 

stad Ciudad Juárez, zet de stichting Hester zich in voor het bestrijden van geweld.  € 1.000  
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316 Stichting Zobero, Benthuizen. In Roemenië is de armoede groot. Met € 175,- per maand en 

soms lager, ontbreekt het hen aan mogelijkheden om zich in leven te houden.  € 650  

317 Heilige Nicolaasparochie, Zoetermeer. Voor het in januari geopende nieuwe parochieel 

centrum moet nog inventaris worden aangeschaft.  € 1.700  

        
Nieuw Parochieel Centrum Nicolaaskerk Zoetermeer 

 

318 Protestantse Wijkgemeente de Regenboog, Zoetermeer. De tafels zijn door intensief 

gebruik na 15 jaar aan vervanging toe.  € 2.150  

319 Stichting Kishenyi, Drachten Zij willen geld inzamelen voor het Onderwijsfonds in Kishenyi, 

Oeganda, om jongeren in de gelegenheid te stellen hun opleiding te voltooien.  € 1.000  

320 Artsen zonder Grenzen, Amsterdam. Zijn prominent aanwezig in oorlogsgebieden en 

verlenen daar acute hulp. € 10.000 

321 SOS Kinderdorpen, Amsterdam. Zorgen voor een veilige en liefdevolle opvang van kinderen  in 

oorlogsgebieden. Voorkomen daarmee een levensgevaarlijke vlucht met vaak traumatische 

gevolgen. € 10.000 

 

(Voor het volledige tekst van het interview zie volgende bladzijde) 

322 Nog uit te geven in 2016 € 10.000 

 

 

Totaal bedrag giften aan goede doelen in 2015: € 245.125 
 

 

 

 

 

 



Stichting Pelgrimshoeve Wattstraat 21, 2723 RA Zoetermeer, www.pelgrimshoeve.nl email: projecten@pelgrimshoeve.nl 

 

 

 
Bron: Trouw 16 januari 2016 

 

 Het hierboven afgedrukte interview geeft treffend weer waarom mensen vluchten. En als ze de kans 

krijgen stellen ze zelfs hun leven op het spel. Wat velen al hebben gezegd is waar: we moeten dit kwaad 

aanpakken bij de bron. Pas als we daarin slagen zal de massale stroom vluchtelingen opdrogen.  

SOS kinderdorpen is een van de organisaties die handen en voeten geeft aan dat streven en vindt hier een 

bevestiging van dat we er goed aan hebben gedaan om naast Artsen zonder Grenzen te kiezen voor SOS 

kinderdorpen voor het doen van een grote gift. 

------------------ 
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Totaal bedrag giften aan goede doelen in 2015: € 245.125 
 

In 2015 zijn er aan 301 Goede Doelen een gift toegekend. De spreiding in aantallen  en 

bedragen van de giften is hieronder in de grafieken  weergegeven. 

 

Spreiding Goede Doelen in aantallen 

 

 

 

Spreiding Goede Doelen in bedragen 
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