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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.
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Toegekende goede doelen 2016
001 Sportvereniging DOING, Zoetermeer. Op verzoek van de NTTB organiseert Doing in januari
2016 een ranglijsttoernooi voor ca 80 gehandicapte (rolstoel) tafeltennissers.
€ 750,002 Stichting Homeless Child, Schoonrewoerd. Opvang van ernstig verwaarloosde kinderen in El
Progreso, Honduras.
€ 1500,003 Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland, Amsterdam. Gratis diergeneeskundige
hulp met eigen klinieken in Egypte, Pakistan en India en het verbeteren van de
werkomstandigheden van dieren en de daarvan afhankelijke mensen.
€ 350,004 Stichting Gospel Factory, IJsselmuiden. De Gospel Factory wil de rol van gospelmuziek in
Nederland vergroten door te verbinden en talent te versterken.
€ 350,005 Stichting Watoto Kenya, Zoetermeer De stichting ondersteunt de Mahuruni Primary School
in Lunga, Kenya.
€ 1500,006 Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o., Zoetermeer.

€ 350,-

007 Stichting Liliane Fonds, Den Bosch. Wereldwijd helpt het Lilianefonds in een dertigtal
landen arme geestelijk- en lichamelijk gehandicapte kinderen.
€ 1500,008 Vlinderstichting, Wageningen.

€ 250,-

009 Instituut Voor Natuurbeschermings-educatie, IVN, Zoetermeer.

€ 350,-

010 Stichting Edukans, Amersfoort Beter onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden zoals
Ghana, Oeganda, Bangladesh en Malawi en nu ook voor kinderen van vluchtelingen.
€ 1000,-

De schoenendoosactie

011 WereldOuders, Hilversum. Voor een weeshuis van WereldOuders in Cuernavaca, Mexico, en
wel voor een specifiek project: een creatieve therapie met muziek en dans.
€ 1250,012 Artsen zonder Grenzen, Amsterdam De hulpverleners van Artsen zonder Grenzen hebben
drinkwater, voeding, medicijnen en tenten nodig om in landen als Syrië, Jemen en ZuidSoedan de eerste hulp te bieden.
€ 1500,013 Unicef, Voorburg Miljoenen Syrische kinderen wonen in slechte omstandigheden en hebben
nu in de winter dringend schoon water, warme kleding en dekens nodig.
€ 1500,014 Mercy Ships Holland, Rotterdam Mercy Ships gaat de komende maanden in Madagaskar
2000 operaties uitvoeren bij mensen die medische hulp niet kunnen betalen.
€ 1500,015 Amref Flying Doctors, Leiden. Ook Amref Flying Doctors zamelt geld in met behulp van
symbolische kerstpakketten met als inhoud medische instrumenten en medicijnen € 1500,017 VUmc Cancer Center, Amsterdam. VUmc CCA gebruikt donaties voor het realiseren van
faciliteiten zoals apparatuur en gebouwen.
€ 1000,Pagina 4
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019 Stichting MMID Foundation, Delft. MMID foundation is opgericht door medewerkers van
MMID, een bureau dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van industriële producten. Zij
trachten deze producten uit te zetten in ontwikkelingslanden, die daar normaliter geen
toegang toe hebben, zoals een waterfiltersysteem in Indonesië.
€ 1000,020 Zoetermeers Dames Koor, Zoetermeer. Op zondag 10 april willen het ZDK samen met het
koor Invasion en (dankzij Max maakt mogelijk).
€ 500,021 Stichting Rigdzin, Aartswoud. Een nieuw gezondheidscentrum en 180 nieuwe schoolbanken
voor een school in Junyong zijn twee door Vistaproject in Tibet.
€ 1500,022 Stichting Baie Dankie Holland, Leerdam Het keukengebouwtje dat Norsa (plaatselijke NGO)
in Wellington, Zuid Afrika is te krakkemikkig om mee verder te gaan.
€ 1500,023 OBS Da Vinci, (Stichting Opoz), Zoetermeer. Voor de schoolreisjes wordt een bijdrage van
€25,- per kind gevraagd. Voor ouders die dit niet kunnen betalen is extra geld nodig € 500,024 Stichting Dierenparkje de Wiken, Drachten. Velen genieten van het dierenparkje aan de
rand van Drachten. Voor de instandhouding is geld nodig.
€ 250,025 Stichting Little John, Putten. Het doel is fondsen werven voor de projecten in de Oekraïne,
hulp aan straatkinderen en gezinnen in nood.
€ 1500,026 Leprazending, Apeldoorn. Patiënten in India/Bangladesh lopen door langere wachttijden
ernstig gevaar en is extra geld nodig.
€ 1500,027 Edukans, Amersfoort. Aan de scholen in Nederland is gevraagd om de kinderen
schoenendozen te laten vullen met allerlei schoolspullen. Voor deze verzending naar Albanië,
Moldavië, Ghana en Irak is geld nodig.
€ 1000,028 Stichting Winka, Den Bosch. Door 60 vrouwen met een verstandelijke beperking uit
Bujumbura in Burundi de kans te geven naai- en computerlessen te volgen, vergroot dit de
kans op betaald werk en het voorzien in eigen levensonderhoud.
€ 1500,029 Rudolph Stichting, De Glind. Zij hebben opvanghuizen waar uit huis geplaatste kinderen in
een zo normaal mogelijke gezinsvorm opgroeien en worden begeleid.
€ 750,030 Hulp Oost Europa Texel, Den Burg. Moldavië is een armoedig land waar ouders niet altijd
voor hun kinderen kunnen zorgen, zodat er hulp gegeven moet worden.
€ 1250,031 Voedselbank Zoetermeer, Zoetermeer In Nederland leven meer dan een miljoen mensen
onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste mensen om weer op eigen benen
te staan.
€ 1000,-

032 Stichting Roparun Palliatieve Zorg, Schiedam De Roparun is een estafetteloop op 16 mei a.s.
van Parijs of Hamburg naar Rotterdam. Door middel van het leveren van een sportieve
prestatie wil de stichting geld ophalen voor mensen met kanker.
€ 1000,-
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033 Oranjestichting, Zoetermeer Voor Koningsdag wil de stichting een aantal attracties huren
om de jongste jeugd te laten genieten van deze nationale feestdag.
€ 500,034 Stichting Vrienden van de Vierstroom, Gouda Op de locatie Monteverdi in Zoetermeer wil de
activiteitencoach een spelotheek inrichten om de bewoners met geheugenproblemen met
spel en bewegingsmaterialen een zinvolle dagbesteding te bieden.
€ 750,035 Stichting Manasu, Zoetermeer. In Vishakapatnam, India moet er gezocht worden naar een
nieuw onderkomen, opnieuw huren of zelf bouwen, voor beide opties is geld nodig.
€ 1500,036 OBS De Meerpaal, Zoetermeer. Groep 8 gaat op schoolkamp in Noordwijk, maar voor
sommige ouders is de bijdrage van 100,- te hoog en moet de school bijspringen.
€ 500,037 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi, Leiden. Voor oplossing van de haperende
elektriciteitsvoorziening in de kliniek van Lauji, Malawi is een generator nodig.
€ 1500,038 Stichting Aba, Zuidhorn. De productie van drinkwater op het eiland Nias, Indonesië,
waardoor de bewoners zelf over drinkwater kunnen beschikken, is gestart. Nu is er een
truck nodig om de gallons water daar te brengen waar ze nodig zijn
€ 1500,039 Stichting MAF Nederland, Twello. Maf is dagelijks met voedsel en medicijnen door de lucht
onderweg in Zuid Soedan om vluchtelingen te helpen.
€ 1000,040 Protestante wijkgemeente De Oase, Zoetermeer De antependia, ofwel liturgische kleden,
zijn 40 jaar oud en aan vervanging toe; per doek in kleur kosten ze ca. € 750,-.
€ 1500,041 Jostiband, Zwammerdam. Het Jostiband orkest, onderdeel van Ipse de Bruggen, bestaat dit
jaar al 50 jaar. Met een jubileumconcert in het Ziggo Dome willen ze dit vieren
€ 1000,-

De Jostiband viert met koning Willem Alexander hun jubileumfeest in het Ziggo Dome

042 Stichting Foodwatch Nederland, Amsterdam. Het doel van Foodwatch is om volledige
transparantie binnen de voedselketen te realiseren.
€ 350,043 Stichting Gambiaenpolen te Helmond. Dit jaar hoopt de stichting de bouw te realiseren van
een sanitaire inrichting bij de Diana school in Brufut, Gambia.
€ 750,044 Protestantse Gemeente Nieuwerkerk a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel. Jongeren gaan
zich dit jaar inzetten in Mwanza, Tanzania, waar ze samen met Youth For Christ activiteiten
organiseren met de jongeren uit Tanzania.
€ 1250,Pagina 6
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045 Stichting Vrienden Van Zorgboerderij Oliehoek, Wassenaar. Via de Vrienden wordt een
bijdrage gevraagd voor het runnen van de zorgboerderij.
€ 750,046 Scouting groep John McCormick, Zoetermeer. Het buitenterrein van het clubhuis met de
kampvuurkuil is dringend aan een opknapbeurt toe.
€ 500,047 Stichting Dinka, Voorschoten Dinkaschool in Arusha, Tanzania. Omdat schoon water voor de
kinderen van groot belang is wordt er in 2016 een tweede watertoren bijgebouwd. € 1500,048 Stichting Cordaid Memisa, Den Haag. Moeders en baby’s zijn in Zuid Soedan erg kwetsbaar
door het ontbreken van professionele medische hulp tijdens de bevalling. Door het opleiden
en het uitbreiden van de kraamafdeling probeert men de situatie te verbeteren.
€ 1000,049 Stichting Force, Leidschendam. Force heeft in de afgelopen jaren in Frans sprekend West
Afrika brailleproductie centra. Voor training en onderhoud is geld nodig.
€ 1500,050 Stichting Middin, Rijswijk Huis te Lande in Rijswijk is een locatie van Middin waar 34
lichamelijk en meervoudig gehandicapten wonen. Een bijdrage voor een wijkfeest
€ 500,052 Stichting Amref, Leiden De flying doctors willen dit jaar zoveel mogelijk kinderen uit Oost
Afrika met een hazenlip opereren. Met donaties proberen zij dit te bekostigen.
€ 1000,054 Stichting Zorgboerderij Makandra, Ede. Omdat de hazen de biologisch geteelde groenten
bij de zorgboerderij opeten werkt dit demotiverend voor de medewerkers van de boerderij.
Een hoger en beter hek kan dit voorkomen
€ 750,055 Stichting Buganala, Ugchelen. Buganala realiseert de nieuwbouw en de renovatie van scholen
zoals de kleuterschool in Ebo Town in Gambia.
€ 1500,056 Kerk in Actie, Utrecht Gebrek aan water en gebrek aan voedsel door de ergste droogte in
30 jaar, teistert de bevolking van Ethiopië. Kerk in Actie doet daar wat aan.
€ 1500,057 Stichting Childrens Relief, Krimpen aan de IJssel Het bieden van een veilige plek voor
kinderen tussen de 8 en 16 jaar in Beregowo, Oekraïne.
€ 1000,058 Gevangenenzorg Nederland, Zoetermeer. Gevangenen en hun familie ondersteunen tijdens
het verblijf in de gevangenis en hulp bij de re-integratie.
€ 750,-

059 Kroonstad Vrouwenkoor, Den Haag. De al wat oudere dames krijgen wat moeite met het
vasthouden van de muziekmappen en willen aanschaf van muziekstandaards.
€ 350,060 Stichting Laurens, Rotterdam. Een groot Kerstconcert op 15 december 2016 in de Grote
Laurenskerk in Rotterdam voor ca. 1200 ouderen. Een bijdrage in de kosten.
€ 750,061 Parousia Zoetermeer, Zoetermeer. Impact, georganiseerd door verschillende kerken en
gericht op 180 tot 250 jongeren uit de Randstad. Een bijdrage in de kosten.
€ 500,-
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062 Stichting Djigger Shoes, Den Haag Veel volwassenen en kinderen in Afrika hebben last van
djiggers, zandvlooien, met name aan hun voeten. Met het dragen van schoenen probeert de
Stichting de besmetting te bestrijden.
€ 1500,063 Stichting Mensenkinderen, Nunspeet Mensenkinderen geeft in het voorjaar pootaardappels
en groentezaden aan arme gezinnen in o.a. Armenië en Moldavië om zelf voedsel te
verbouwen voor eigen gebruik en het meerdere te kunnen verkopen op de markt
€ 1500,064 Manna Foundation Oradea Roemenië, Zoetermeer via diaconie Pelgrimskerk. Manna
Foundation heeft sinds 2015 een eigen huis in Oradea, Roemenië, van waaruit hulp geboden
wordt aan families.
€ 1000,066 Stichting Bond Tegen Vloeken, Veenendaal. De Bond wil Nederland mooier maken wat
betreft taalgebruik en geeft daartoe gastlessen op scholen, etc.
€ 350,067 ZPOT (Zoetermeers Primair Onderwijs Theater), Zoetermeer. In juni 2016 gaat de
theatergroep ZPOT voor de kinderen van de OPOZ basis scholen in het Stadstheater het
toneelstuk “De Gouden Reis van Sinbad“ opvoeren.
€ 500,068 Stichting Support 4 Ghanesekids, Ermelo. In het refugee camp van de UNHCR in Berekum,
Ghana, zitten 2000 mensen uit Ivoorkust, waaronder ca 400 kinderen die lijden onder een
absolute voedselschaarste.
€ 1500,069 Stichting Afya Group Foundation, Amsterdam De stichting heeft een dokterspost opgericht
in Nyango, Kenia, die na 5 jaar aan een upgrading toe is.
€ 1500,070 Ipse de Bruggen, Zoetermeer De bewoners van Woonvoorziening Cadmiumgeel gaan naar het
muziekfestival Fun Pop dat jaarlijks in Limburg. Een bijdrage in de kosten.
€ 750,071 Cantiamo, Stichting Operette Zoetermeer, Zoetermeer De operette 1001 Nacht, een van de
eerste operettes van Johan Strauss jr. Een bijdrage in de kosten.
€ 500,072 Stichting Bihar, Roosendaal De stichting ondersteunt kinderen in Bihar, India, met geld voor
het schooljaar waarmee schoolboeken en materialen worden gekocht.
€ 1500,073 Vereniging Scouting Cranenborghgroep Bleiswijk, Bleiswijk. Voor de aanvulling van materialen
bij een stijgend aantal leden, de opleiding van vrijwilligers.
€ 350,074 Parochie H. Nicolaas, Zoetermeer t.b.v Het Zomerkamp Aanstaande zomer gaan ca. 50
kinderen naar Haarle met Het Zomerkamp. Een bijdrage in de kosten.
€ 500,075 Stichting de Zwervende Zwaluw, Rijnsburg. De Stichting steunt een opvanghuis “Welzijn
door Liefde” voor gehandicapten en weeskinderen in Noordoost China.
€ 1500,076 Stichting Oekraïne heeft hulp nodig, Gouda Via lokale instellingen worden hulpgoederen
aangeboden aan ziekenhuizen, zorginstellingen. Een bijdrage in de kosten.
€ 1000,077 Stop Aids Now, Amsterdam In de strijd tegen Aids is voorlichting aan jongeren over de
gevaren van besmetting met het Hiv-virus.
€ 1000,078 Rode Kruis, Den Haag. De overstroming in Myanmar die miljoenen mensen trof onderbelicht
gebleven. Een bijdrage is nodig.
€ 1000,-
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Mensen die er voor gaan

079 The Credo Singers, Rotterdam. Dit Christelijk Gemengd Koor geeft ieder jaar een
kerstconcert in kerken in Rotterdam. Een bijdrage in de kosten.

€ 350,-

080 Stichting Hulp Letland, Berkel en Rodenrijs. Steun aan een overvol psychiatrisch
kinderziekenhuis in Ainazi met meubilair.

€ 1500,-

081 Stichting Vrienden van de Hoop, Dordrecht. Giften zijn onmisbaar voor de Hoop om allerlei
zaken mogelijk te maken zoals hulp aan kinderen en jongeren. Een bijdrage.
€ 750,083 R.K. Basisschool de Elzenhoek, Zoetermeer. De school wil graag nieuwe leesboeken voor alle
groepen aanschaffen. Een bijdrage in de kosten.
€ 500,084 Bezoekgroep Asielzoekers Rotterdam, Klinkerfonds, Rotterdam. Hulp aan niet ingesloten
vluchtelingen, individueel en als groep in bijvoorbeeld kamp Zeist.
€ 500,085 Stichting Adra Nederland, Huis ter Heide. 5000 kinderen en volwassenen leven van en op
een vuilnisbelt in Bantargebang, Indonesië.Willen samen met drinkwaterbedrijf Oase uit
Gouda gaan zorgen voor veilig drinkwater. Een bijdrage in de kosten.
€ 1500,086 KWF Samenloop voor Hoop, Alphen aan de Rijn. Steun voor de 24-uurswandelestafette
Samenloop voor Hoop in Alphen ten goede aan KWF kankerbestrijding.
€ 1000,088 Stichting Veenmuseum Vriezeveenseveld, Vriezeveen Het museum behartigt de
oudheidkundige en geschiedkundige belangen die betrekking hebben op het Veen.

€ 250,-

089 Stichting Pijnackenaren helpen Armenië, Pijnacker. Bij hun werk in Armenië viel het op dat
veel ouderen kou lijden door het ontbreken van goede dekens en kleding.
€ 1500,090 Stichting Speelgeluk, Hilversum Speelgeluk schenkt nieuw speelgoed aan kinderen in
Nederland die in armoede opgroeien.
€ 750,091 Basisschool Het Palet, Zoetermeer Ieder jaar schrijven de leerkrachten de
afscheidsmusical voor groep 8. Voor de kosten wordt een bijdrage gevraagd.

€ 500,-

093 Stichting New Spring Foundation, Moerkapelle Estrela da Manha is een paraplu-organisatie
die gezondheidswerk verricht in het noorden van Mozambique.
€ 1500,094 Waterbuurtvereniging, Zoetermeer. De buurtvereniging (Meerzicht) heeft een nieuwe
buurtruimte gevonden. Een bijdrage hieraan.
€ 500,095 Stichting Ayuda Maya, Steggerda. Twee nieuwe projecten met in Salac2 en El Corozal voor
ruim 140 families om de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren.
€ 1500,096 Stichting Nachamu Nachamu Ami, Ede (Gld). Deze stichting helpt Joden in de wereld die
willen terugkeren naar Israël.
€ 1000,097 Compassion Nederland, Apeldoorn.Compassion probeert kinderen uit de armoede te halen
door inentingen, medische controles, etc. in Zuid Amerika, Afrika en Azië
€ 1500,Pagina 9
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098 Stichting Shaare Zedek, Apeldoorn SZMC is het ziekenhuis in Jerusalem, Israël, waar veel
slachtoffers van aanslagen of andere calamiteiten worden behandeld.
€ 1500,099 Stichting Hervormde Vrouwenbond, Nijkerk. De bond organiseert, samen met vrijwilligers,
jaarlijks vakantieweken voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapten.
€ 750,100 A.T.V. Levenslust, Zoetermeer. De kruiwagens zijn aan vervanging toe.

€ 350,-

101 Stichting Dorcas, Andijk Vluchtelingen uit Irak worden door Dorcas geholpen met tijdelijke
huisvesting, maar ook terugkeer wordt mogelijk gemaakt.
€ 1000,102 Swim For Tim, Nieuwegein. Tim van den Berg werkt bij Flex Front B.V. Bij hem is ALS
vastgesteld en nu gaan zijn collega’s meedoen aan de Amsterdam City Swim om via de
stichting ALS de genezing van de patiënten te bevorderen
€ 750,103 Amnesty International, Amsterdam Amnesty probeert de schending van mensenrechten te
voorkomen door actie te voeren en protest aan te tekenen.
€ 500,104 Mama Cash, Amsterdam Zij geven steun aan vrouwengroepen in Madagaskar, waar de
gehandicapte vrouwen worden verstopt door hun familie.
€ 1000,-

Vrouwen van Mama Cash staan hun mannetje

105 Stichting Painted Dog Conservation, Gouda. Voor de moestuinen in de stad Dete, Zimbabwe
is water nodig dat door de aanleg van waterputten naar boven kan komen.
€ 1500,106 MAF Nederland, Twello. Door de invoering van zonne-energie in de vestigingen van Maf
wordt de stroomzekerheid in hangars zeker gesteld.
€ 1000,107 Koninklijke Nederlandse Reddings Maatschappij, IJmuiden De Reddingsbrigade Nederland
leidt op tot schipper van een reddingsboot, houdt toezicht bij watersportevenementen en
redt vooral schepelingen in nood, door de inzet van 5.000 vrijwilligers
€ 1000,108 De Zonnebloem, Zoetermeer. Zij organiseert huisbezoeken en jaarlijks zo’n 7 activiteiten
voor eenzamen als gevolg van een lichamelijke ziekte, leeftijd of handicap.
€ 750,109 Popkoor Just For Fun, Zoetermeer In 2017 bestaat het Popkoor, dat veel optreedt in
Zoetermeer, Gouda en Rijswijk, 25 jaar. Hebben nieuwe geluidsapparatuur nodig.
€ 500,110 Stichting Kindertehuizen Bulgarije, Garderen. Doel is om kinderen in Bulgaarse
kindertehuizen betere medische zorg, behuizing en onderwijs te bieden.
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111 Bartimeus Sonneheerdt Vereniging, Zeist. Zij zetten zich al 100 jaar in voor blinde en
slechtziende mensen om ze een volwaardige plek in de samenleving te geven.
€ 1000,112 Beautiful Kidz Namibia, Leek. De meisjes in de wijk Brakwater in Windhoek, Namibië is een
volleybalteam opgericht en een veldje aangelegd. Een bijdrage daaraan.
€ 1500,113 Nederlandse Stichting Campaign For Tibet, Amsterdam ICT is een onafhankelijke
mensenrechtenorganisatie die zich wereldwijd inzet voor het bevorderen van de
mensenrechten en democratische vrijheden van het Tibetaanse volk.

€ 1250,-

114 Stichting Hulp aan Roemenië, Benthuizen. Hulptransporten naar een land als Roemenië, lid
van de EU, is nog steeds nodig. Voor het transport is veel geld nodig.
€ 1000,115 Stichting Umeed, Amsterdam Umeed steunt de Samuel Memorial Foundation die in de stad
Chak 113 in Pakistan onderwijs verzorgt.
€ 1500,116 Doing, Zoetermeer. Op 28 mei organiseert Doing wederom een rolstoelhockeydag met 200
deelnemers en een competitiedag voor teams uit heel Nederland.
€ 750,117 Stichting ALS Nederland, Den Haag. Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek,
communicatieplatform voor ALS patiënten dragen hun strategische doelen.

€ 1000,-

118 Stichting Dienstencentrum Gered Gereedschap, Amsterdam. Zij verzorgen containers vol
gereedschap voor zo’n 80 technische scholen in Afrika en Latijns-Amerika.
€ 1000,119 Open Doors, Ermelo. De instandhouding van een kinderhuis in Bogota, Colombia, en onderwijs
voor kinderen is het projectdoel.
€ 1000,120 Hervormde Gemeente, Streefkerk De renovatie van het verenigingsgebouw Het Anker is op
een oor na geveld, alleen nog de keuken en de hal aanpakken en de renovatie is klaar € 1000,121 Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer- Noord, Ichthuskerk, Zoetermeer. Hun
kopieermachine heeft het begeven en ook andere zaken aan vervanging toe.

€ 1500,-

123 Stichting De Hof van Seghwaert, Zoetermeer In Seghwaert achter de Gaardedreef ligt een
voormalige boomgaard, eigendom van de gemeente en door bewoners getransformeerd tot
een groene ontmoetingsplek. Een bijdrage in de kosten.
€ 350,124 Stichting Hatua, Den Haag. Zij schoolt kansarme Masai kinderen in Tanzania en zamelt geld
in voor de realisatie van een educatief en medisch centrum Mesara- Kiteto.
€ 1500,125 Kom Over en Help, Nijkerk Financiële steun aan de partnerorganisatie Baptist Union of
Bulgaria zorgt ervoor dat kansarme kinderen en hun ouders ondersteuning.
€ 1500,126 Leger des Heils, Almere Grijs Genoeg(en) ondersteunt alleen thuiswonende geïsoleerd
geraakte ouderen, mensen met psychische problemen, dementie of een verslaving. € 1000,127 Prinses Margrietschool, Zoetermeer Groep 8 gaat de school verlaten maar natuurlijk niet
zonder afscheidsmusical. Een bijdrage in de kosten.
€ 500,128 Parkinson vereniging Bunnik voor het Parkinson café te Zoetermeer. Elke derde dinsdag van
de maand ontmoeten Parkinson patiënten en hun naasten. Een financiële bijdrage.
€ 750,129 Harapan Jaya Nederland, Naaldwijk. Jaarlijks worden er met steun van de Stichting
plastische en orthopedische operaties uitgevoerd door het steunen van projecten voor
fysiek gehandicapten in Indonesië.
€ 1500,-
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130 Dystonievereniging, Breda Dystonie is een zeldzame aandoening van motorische stoornissen,
samentrekking van spiergroepen. Voor het doen van onderzoek een bijdrage.
€ 750,131 Exodus, Leiden. Exodus ondersteunt met geschoolde vrijwilligers (ex) gedetineerden hun
partners en kinderen tijdens en na de detentie bij terugkeer in de samenleving.
€ 750,-

132 Stichting Pater Ted Bandsma, Ouderkerk aan de Amstel. De stichting helpt kansarme
kinderen in Villaverde op de Filippijnen aan een schoolopleiding.
€ 1500,133 Stichting Vrienden van Leseli, Hardenberg. De droogte zorgt in Lesotho voor economische
problemen, ook bij de school in Leseli. Een financiële bijdrage gevraagd.
€ 1500,134 Gereformeerd Jeugdkamp I, Zoetermeer Kamp 1 is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Voor de
aanschaf van een nieuwe geluidset wordt geld ingezameld.
€ 500,135 Greenpeace, Amsterdam Bescherming van de aarde door sterke bossen, schone energie,
levende oceanen en duurzame landbouw,
€ 350,136 Gereformeerd Jeugdkamp II, Zoetermeer. Kamp 2 is voor jongeren van 13 t/m 16 jaar
Een bijdrage in de kosten.
€ 500,137 Stichting ZoBeRo, Zoetermeer. Zamelen geld en goederen in voor de bevolking die onder de
armoedegrens leeft in Bacau, Savinesti en Succeava, Roemenië.
€ 1000,138 Stichting Middin, locatie Trefpunt Leopoldhove, Zoetermeer. In het trefpunt wonen 17
lichamelijk en geestelijk gehandicapten. De keuken is aan vernieuwing toe
€ 750,139 Stichting Present, Zoetermeer. Present activeert vrijwilligers om deel te nemen aan
activiteiten (klussen) die waardevol zijn voor de ontvanger en de vrijwilliger.
€ 750,141 Stichting Steunfonds Paardrijden Gehandicapten, Leiden. Om ook tijdens ijskoude,
regenachtige en winderige dagen de circa 200 (in)valide ruiters comfortabel te laten rijden
is overkapping van de buitenbak nodig.
€ 750,142 Stichting Hulphond, Herpen Hulphonden steunen mensen met een fysieke , geestelijke of
gedragsstoornis. Een bijdrage voor de opleiding van de handen.
€ 750,143 Stop Poverty, Almere Stop Poverty is al jaren betrokken bij een basisschool in Bupadhengo,
Oeganda, en willen nu de stap naar een middelbare opleiding mogelijk maken.
€ 1500,144 Stichting Schoolproject Ethiopië, Oudorp. Tijdens het bezoek aan de school in Sakko,
Ethiopië, bleek dat het 45 jaar oude waterreservoir moet worden vervangen.
€ 1250,145 Simavi, Haarlem Kinderen beschermen tegen Malaria en zo voorkomen dat ze maanden ziek
zijn, moeten wegblijven van school en een grote achterstand oplopen.
€ 1000,146 Stichting Rural Women Foundation, Arnhem. RWF wil het uit Zuid-Afrika afkomstige
succesvolle “Whitney’s Kiss” HIV/Aids preventie-programma op scholen in Ukpo Oeganda
toepassen.
€ 1250,Pagina 12
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147 Stichting Zody, Raamsdonksveer Een Roemeens-Nederlands echtpaar voert met financiële
steun vanuit Nederland verschillende programma’s uit voor Roma kinderen en tieners.Voor de
transportkosten van de hulpgoederen is geld nodig.
€ 1000,149 Nederlandse Brandwonden Stichting, Beverwijk. Het voorkomen en genezen van
brandwonden, onderzoek en opleiding van artsen zijn de hoofddoelen.

€ 1000,-

150 Stichting Knowledge For Children, Utrecht. Door het verstrekken van schoolboeken aan de
leerlingen van basisscholen in Kameroen wordt de kwaliteit van de lessen beter.
€ 1500,151 De Laakse Lente, Den Haag De ouderenbelangenvereniging van de Laakse Lente organiseert
zomeractiviteiten om de eenzaamheid onder ouderen te voorkomen.
€ 350,152 Vereniging Bartimeus Sonneheerdt, Zeist Projecten van de Stichting die de kwaliteit van
leven van visueel gehandicapten verbeteren.
€ 1000,155 Stichting Look Good Feel Better, Zeist Look Good Feel Better geeft op een positieve manier
praktische informatie over de uiterlijke verzorging van kankerpatiënten.
€ 750,156 Stichting Nepalimed, De Wijk Sinds 1997 werkt de stichting aan de verbetering van de
gezondheidszorg in het arme Nepal door steun aan het Dhulikal Hospital.
€ 1250,157 Stichting Elzeneindhuis te Nuland Het Elzeneindhuis in Oss is een nieuwe kleinschalige,
duurzame en energie neutrale woon-voorziening voor 24 jongvolwassenen met een
meervoudige beperking. Er wordt een bijdrage gevraagd voor de inrichting.
€ 750,159 Stichting Maaltijd voor een kind, Wassenaar Kinderen in moeilijke omstandigheden krijgen
hulp in de vorm van fietsen, sportkleding, schoolboeken o.i.d.
€ 350,160 Stichting VUmc Fonds, Amsterdam. Immuuntherapie is een relatief nieuwe behandeling
waarbij het natuurlijk afweersysteem wordt ingezet tegen de kanker.
€ 1000,161 Wilde Ganzen, Hilversum De Omeco kliniek in Kisantu, Congo-Kinshasa is er zo slecht aan
toe, geen medicijnen, versleten bedden, kapotte ramen, dat sluiting dreigt.
€ 1500,162 Steunfonds Het Vakantiebureau, Lunteren (Prot. Stichting Diaconaal Vakantiewerk) Zij
organiseren al 50 jaar vakantieweken voor senioren en hulpbehoevenden.
€ 750,-

Bij het ouder worden moet wel eens een duwtje in de goede richting krijgen.

163 Stichting Elnura, Zoetermeer Het Centrum voor de Bescherming van (dakloze en werkende
straat-) kinderen (NGO) in Bishkek, Kirgizië. Het opvanghuis is aan vervanging toe. € 1500,165 Unicef Nederland, Voorburg Van de strijd in Jemen zijn vooral de kinderen de dupe, Een
gift helpt gezinnen aan water en een hygiëne kit.
€ 1000,167 Vereniging Milieudefensie, Amsterdam. Stoppen met olie, kolen en gas en inzetten op
duurzame energiebronnen is hun belangrijkste thema voor de komende tijd.
€ 350,Pagina 13
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168 Stichting Sibusiso, Terneuzen Sibusiso wil het taboe rond handicaps doorbreken en de
acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in Tanzania vergroten.
€ 1500,169 Nationale Vereniging de Zonnebloem, Breda. Bij de vakanties van de Zonnebloem krijgen
lichamelijk gehandicapten zorg en begeleiding mee op reis. Een bijdrage daaraan.
€ 1000,170 Stichting Kuria, Amsterdam Kuria gaat onderzoek doen naar de palliatieve zorg voor ernstig
zieke dak- en thuislozen en hoopt daarmee inzicht te krijgen in de zorgbehoefte en de
bestaande zorg in de opvanglokaties van het Leger des Heils
€ 750,171 African Foundation of Wonder, Zoetermeer. Doelstelling: ieder kind naar school,
ondersteunen van arme gezinnen en duurzame projecten.

€ 1250,-

172 Stichting Proplan, Gouda. Het ziekenhuis voor mentaal beperkte mensen in Modrica, Bosnië,
heeft vooral in de hete droge zomers gebrek aan water. Een eigen watervoorziening uit een
bron op 100 meter is mogelijk. Een bijdrage in de kosten.
€ 1250,173 Stichting Wigwam, Valkenburg a/d Geul. Organiseert speciaal voor gezinnen met een kind
met een beperking een vakantie.
€ 750,174 Stichting Ondersteuning Sovata ( S.O.S ), Barendrecht Zonder behoorlijke warmtebron of
kachel kunnen de mensen in Sovata, Roemenië, in de strenge winter doodvriezen.
€ 1500,176 WilmaHuis, Zoetermeer. In het WilmaHuis aan het Hazewater wonen 10 kinderen die uit
huis zijn geplaatst en zorg en professionele hulp nodig hebben.
€ 750,177 Open Doors, Ermelo Open Doors geeft medische training aan christenen met een moslim
achtergrond in Bangladesh.
€ 1000,178 Stichting Kinderhulp Roemenië, Moerkapelle. Focus ligt op Moldavië waar voor 37 gezinnen
een oplossing wordt gezocht voor het ontbreken van een fatsoenlijk toilet.
1250,179 Mercy Ships, Rotterdam. Aan boord van het schip verlenen vrijwilligers gratis medische hulp
in Madagaskar en geven medische voorlichting aan de allerarmsten zodat een normaal leven
mogelijk wordt
€ 1000,-

De bemanning van Mercy Ships gaan er voor.

180 Stichting Gofua, (Good Future Africa), Dordrecht. De Bilingual School in Bamenda,
Kameroen, wordt geholpen met de aanschaf van boeken maar ook met een computer. € 1250,182 I.C.S. (internationaal Christelijk Steunfonds), Amersfoort. 25 nieuwe waterputten,
uitgerust met een prepaid betaalmeter, gaan in de dorpen Maganzo en Masagala in Tanzania
voor schoon drinkwater zorgen.
€ 1500,Pagina 14
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184 Hersenstichting Nederland, Den Haag. De Hersenstichting maakt wetenschappelijk
onderzoek mogelijk.
€ 1000,185 Humanitas, afd. Zoetermeer, Zoetermeer Humanitas helpt en ondersteunt mensen bij de
opvoeding van de kinderen, rouwverwerking, echtscheidingen, de thuisadministratie en
bezoekt eenzamen.
€ 750,186 Stichting Dare 2 Care, Den Haag. Door inzameling van gebruikte goederen en medische
apparatuur van o.a. het Julianakinderziekenhuis naar het Federal Medical Centre in Umuahia
in Zuidoost Nigeria, wordt de kans dat pasgeboren baby’s een betere overlevingskans
hebben vergroot.
€ 1500,187 Stichting MS Research, Voorschoten De stichting bevordert en financiert al meer dan 35
jaar het wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS.
€ 1000,188 Stichting Hematon, Utrecht (patiëntenorganisatie) De biologische kennis over kanker is de
laatste tijd enorm toegenomen en nieuwe behandelingen met minder bijwerking opgeleverd.
Toch is er nog geen echt afdoende remedie en blijft onderzoek dus nodig.
€ 750,189 Stichting Solar Cooking Nederland. Het trainen van vrouwen in het gebruik van Solar
Cooking, de Cookit en samen met de participatie van vrouwen in de plaatselijke economie
zorgen voor betere levensomstandigheden in Oost- en West-Afrika.
€ 1500,190 Stichting Actie Calcutta, Geldrop. Voor kinderen uit kasteloze, inheemse of tribale gezinnen
worden er Brickfield scholen opgericht waar de kinderen op het terrein van de steenfabriek
in de open lucht basisonderwijs krijgen.
€ 1500,-

Kinderen hebben de toekomst, ook in Calcutta

191 Inloophuis Haaglanden, Den Haag. Inloophuis Haaglanden is een ontmoetingsplek voor
mensen met kanker en hun naasten.
€ 750,192 Wijzelf Zorgcoöperatie, Zoetermeer. De in 2013 opgerichte zorgcoöperatie Wijzelf brengt
vraag en aanbod in de zorg bij elkaar, met vrijwilligers en professioneel personeel en kan zo
goedkoper zorg en hulp bieden dan een thuiszorginstelling.
€ 750,193 Vrienden van het Holy Land Institute for the Deaf, Zoetermeer Door de oorlog in Syrië zijn
de kosten van levensonderhoud en dus ook de kosten van de zorg voor de ruim 100 dove en
doofblinde kinderen sterk gestegen.
€ 1250,194 Save the Children Nederland, Den Haag. Zij steunen kinderen over de hele wereld zoals
slachtoffers van oorlogsgeweld, van kinderhuwelijken o.a. in Afghanistan en van de droogte
in Ethiopië en Somalië als gevolg van El Nino.
€ 1500,195 Stichting Raja, Utrecht In het algemeen de verbetering van de leefomstandigheden van
straatkinderen in de steden Bangalore en Calcutta, India.
€ 1500,Pagina 15
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196 Stichting Health and Education Ghana, Hazerswoude. Zij steunen een aantal projecten allen
in Ghana.
€ 750,197 Stichting Regenboogmuziek, Zoetermeer Kamermuziekconcerten en literaire avonden
moeten een bijdrage leveren aan het culturele leven in Zoetermeer e.o.
€ 500,198 Piëzo, Zoetermeer Een burgerinitiatief uit Seghwaert wil in 2016 voor kinderen van minima
een Sinterklaasfeest organiseren.
€ 500,199 Stichting West Friesland voor Burundi, Hoorn Sponsoring van 100 kinderen naar de
basisschool en 200 naar de middelbare school.
€ 1500,201 Stichting Unu Pikin, Hoorn De stichting beheert een sociale werkplaats, voor mensen met
een beperking en leerlingen van het speciaal onderwijs.
€ 1500,202 Protestantse Gemeente Oosterkerk, Zoetermeer Aanschaf extra kerk stoelen

€ 1500,-

203 Chr. Zang en Oratoriumvereniging Cantate Deo, Zoetermeer Op 12 november geeft Cantate
Deo, samen met een barokorkest en professionele solisten, een concert met werken van
Handel en Purcell in het Stadstheater van Zoetermeer.
€ 500,204 Be Aware, Baarn Medewerkers van de stichting geven op scholen voorlichting over verslaving
en proberen jongeren daartegen weerbaar te maken en te helpen.
€ 750,205 Plan Nederland, Amsterdam Plan Nederland organiseert in november dit jaar een
mountainbiketocht van 600 km in Gambia. Het project probeert kind huwelijken en
kinderzwangerschappen te voorkomen
€ 1500,206 Stichting Molenstraat-Zoetermeer, Zoetermeer Zaterdag 27 augustus j.l. hield de
Stichting voor de zevende keer het jaarlijkse straatfeest.
€ 350,208 Stichting Goeie Hoop, Ederveen De Goeie Hoop is een door de Zuid-Afrikaanse overheid
erkend jeugdcentrum waar ca 50 kinderen opgevangen worden.
€ 1500,209 Stichting Ipse de Bruggen, Nootdorp t.b.v. vestiging Nootdorp. Begeleiders en cliënten van
dagbesteding “de Vuurtoren” willen graag een “Tovertafel” aanschaffen die mensen met een
verstandelijke handicap of autisme stimuleert in fysieke en cognitieve activiteiten. € 750,211 René Kids Centre, Elburg, Het kindercentrum is een project opgezet door de schaatser René
Ruitenberg, voor scholing, opvang, maaltijden, sociale vorming en opleiding van kinderen.
Rehoboth Farm in Namibië.
€ 1500,213 Stichting Elimu Holland, Den Haag. Elimu geeft financiële steun aan een Stichting in Manda,
Kenia, gericht op onderwijs, medische zorg en economische activiteiten.
€ 1000,215 Stichting T.E.S.S. Unlimited, Brummen. Tess biedt kinderen in Guatemala medische zorg en
een brede opleiding met kans op werk.
€ 1500,216 Stichting Noaberhulp, Wierden. Het aantal slechtziende mensen in Bamenda, Kameroen, is
groot, vandaar het idee om lokale verpleegkundigen te trainen in het maken van brillen en zo
verre reizen en kosten voor de patiënt te verminderen.
€ 1250,217 Butterfly Basket Foundation, Rotterdam. Ergotherapeuten helpen in Vietnam veldwerkers en
ouders om te gaan met kinderen met een meervoudige handicap.
€ 1500,218 Nierstichting, Bussum. Zij investeren in internationaal, multidisciplinair onderzoek naar de
genezing van nierziekten.
€ 1000,-
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219 De Regenboog, Den Haag. Vrijwilligers bezoeken kinderen en ouders in het ziekenhuis en
geven, door het zingen van liedjes, vertellen van verhalen en het gebruik van kleurkristallen,
de kinderen afleiding.
750,220 Stichting Quality Center, Utrecht. Zij ondersteunen Window of Hope projecten in Malawi
zoals het Twin Farming Project: kippenfarm en irrigatielandbouw.
€ 1500,221 Stichting Senior Web Zoetermeer. Zij krijgen een andere locatie en willen daar
moderniseren.

€ 750,-

222 Stichting Volume, Zoetermeer. Zij ondersteunen 8 koren waaronder het Shanty koor dat
optreedt in weer en wind en behoefte heeft aan een warme jas.
€ 500,223 Stichting Vrienden van Julianahof, Leidschendam. In de Julianahof wonen 27 mensen met
een verstandelijke beperking en willen een uitje waarvoor een bijdrage nodig is.
€ 750,224 Stichting Hart voor Haïti, Rijnsburg In het kinderdorp is kooktoestel kapot.

€ 1000,-

225 Stichting Terre des Hommes Nederland, Den Haag. Terre des Hommes strijdt tegen de kind
huwelijken en wil die meisjes een nieuwe kans wil geven.
€ 1000,227 Stichting Natuurmonumenten, ’s Graveland. De nieuwe eilanden in het Markermeer zijn een
vogelparadijs in wording mits er met riet een duinenrij wordt aangebracht die de vogels
bescherming biedt.
€ 250,228 Stichting Cultuur en Muziek, Den Haag. Het Haags Orgel Contact is een overkoepelend
orgaan dat orgelconcerten coördineert.
€ 350,229 Stichting Charilove Netherlands, Rijswijk. De stichting zamelt geld in voor een tehuis voor
gehandicapte en/of achtergestelde kinderen en volwassenen in Benin, Nigeria.
€ 1500,230 Stichting Vrienden van de Dorpskerk Berkel en Rodenrijs. Zamelen geld in voor het
onderhoud en de restauratie van de monumentale dorpskerk.
€ 1000,231 Vereniging Popkoor Ojee, Rotterdam Popkoor Ojee bestaat in 2017 al 25 jaar en dat willen
ze vieren.
€ 350,232 Kloostergemeenschap Sterre Der Zee, Brunssum. De Zusters van de Heer en de Maagd van
Matara, runnen een medisch centrum in Ushetu, Tanzania.
€ 1500,233 Chr. Muziekvereniging Harpe Davids, Zoetermeer. Passie is de winterguardgroep van de
vereniging en wil de verouderde attributen vervangen.
€ 500,235 Kerk in Actie, Utrecht. Het gaat om de hulpverlening aan de Christenen in Irak, Jordanië,
Syrië en Libanon, landen waar door oorlog of de vluchtelingenproblematiek.
€ 1500,236 Stichting Inlia, Groningen Inlia bestaat uit een netwerk van geloofsgemeenschappen die
afgesproken hebben vluchtelingen te helpen.
€ 750,237 Stichting War Child, Amsterdam. War Child zorgt er voor dat honderdduizenden
oorlogskinderen hun ervaringen kunnen verwerken.

€ 1500,-

238 Stichting Nationaal Monument MH 17, Arnhem. Familie, vrienden en collega’s van de
slachtoffers van de ramp met het vliegtuig in de Oekraïne op 17 juli 2014 hebben behoefte
aan een waardige gedenkplaats.
€ 1000,239 Protestantse Wijkgemeente De Regenboog, Creagroep Violet, Zoetermeer. Handwerken en
knutselenten ten bate van een goed doel.
€ 350,Pagina 17
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240 Stichting Biezonder, Moerkapelle Biezonder wil zieke kinderen en hun ouders extra
aandacht geven in het ziekenhuis.
€ 350,242 Stichting Fort aan den Hoek van Holland. Het museum houdt het Fort in stand en geeft
voorlichting de geschiedenis gedurende de twee wereldoorlogen.
€ 350,243 Verzorgingshuis Kapellehof, Den Oever. Zij zijn onderdeel van Woonzorggroep Samen te
Schagen en zouden graag voor de bewoners een duo fiets aanschaffen.
€ 750,244 Stichting Schoolsupport4 Afghanistan, Zuiddorpe. In Bamiyan, Afghanistan, is er behoefte
aan verbetering van het beroepsonderwijs.
€ 1500,245 Stichting 3B-bus, Berkel en Rodenrijs. Senioren binnen Lansingerland kunnen met een
jaarabonnement gebruik maken van de 3B–bus. De bussen zijn aan vervanging toe.
€ 500,-

De nieuwe busjes van Stichting 3B-bus

246 Interkerkelijk Kinder- en Jeugdkoor Young Voices, Berkel en Rodenrijs. Het koor wil naar
een festival in Wales en een optreden in Zuid Engeland.
€ 350,247 Stichting Roltours, Zoetermeer. Roltours verzorgt het vervoer voor uitstapjes, bezoeken,
etc. voor bewoners van zorgcentra in Zoetermeer.
€ 750,248 Stichting Leger des Heils, Fondsenwerving, Almere. Het Leger des Heils doet veel:
hulpverlening aan mensen met psychische of financiële problemen.
€ 1000,250 R.K. Kinderkoor de Rokkertjes, Zoetermeer. Het kinderkoor, verbonden aan de RK Kerk de
Wijngaard in Zoetermeer, wil voor een kerstmusical bladmuziek aanschaffen.
€ 500,251 Stichting Zwerfkatten Rijnmond, Rotterdam.

€ 250,-

252 Stichting Prithipura Infant Home, Best. De Stichting zamelt geld in voor een weeshuis in
Sri-Lanka waar ca. 250 lichamelijk en geestelijk gehandicapten worden verzorgd,
€ 1000,253 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve, Berkel en Rodenrijs. Er is dringend
behoefte aan speel- en sportvoorzieningen.
€ 400,254 Christelijk Mannenensemble Zoetermeer. Mede namens Harpe Davids en het vrouwenkoor
Enjoy doet CMZ een aanvraag voor een bijdrage in de kosten van het kerstconcert. € 500,255 O.B.S. ’t Plankier, Zoetermeer. In december 2016 willen onderwijskrachten, ouderraad en
natuurlijk de kinderen een kerstmusical opvoeren.
€ 500,257 Stichting Save the Children, Den Haag. Save the Children probeert met een schip op de
Middellandse Zee bootvluchtelingen en met name de kinderen te redden.
€ 1000,-

Pagina 18

Pelgrimshoeve Snuffelmarkt

Toegekende goede doelen in 2016

258 Amref Flying Doctors, Leiden De artsen van Flying Doctors vliegen naar de meest afgelegen
streken van Afrika.
€ 1000,259 Mercy Ships Holland, Rotterdam. De (vrijwillige) artsen en verplegers helpen kinderen van
hun hazelip af, en dit keer in Benin.
€ 1000,260 Stichting Helping Hands 4 Smiling Faces, Amersfoort. Zij willen met drie kindertehuizen in
Nepal de levensomstandigheden van jonge mensen verbeteren.
€ 1500,262 Stichting Blessed Generation Nederland, Hardegarijp. Doel van de kindertehuizen in Kenia
is om kinderen in nood in een veilige omgeving te laten opgroeien.
€ 1500,264 Stichting Max Maakt het Mogelijk, Hilversum De stichting Teman Teman Sehati helpt
ongeveer 80 ouderen in en rondom Bandung en Jakarta, Indonesië.
€ 1500,265 Stichting Rolstoelen Tunesië, Hazerswoude-Dorp Ook dit jaar wordt er geld opgehaald voor
het vervoer van hulpmiddelen per zeecontainer naar ziekenhuizen inTunesië.
€ 1000,266 Stichting Concerten Oude Kerk Zoetermeer. Om klassieke muziek onder de aandacht te
brengen van Zoetermeerders organiseert men lunchpauzeconcerten.
€ 500,267 Stichting SOS Kinderdorpen, Amsterdam Door de burgeroorlog in Syrië zijn kinderen
getraumatiseerd en is opvang van korte en lange termijn noodzakelijk.
€ 1500,268 Stichting Vliegende Meubelmakers, Amsterdam. Zij willen in Sri Lanka en nu met name in
Afrika jongeren het vak leren.
€ 1500,269 Vereniging Humanitas, afdeling Lansingerland, Berkel en Rodenrijs. Getrainde en gescreende
vrijwilligers van Humanitas helpen mensen met hun financiële administratie.
€ 750,270 Stichting Ipse de Bruggen, sector Bisnis, Zoetermeer. Er wordt in 2017 een dagje uit
georganiseerd voor alle cliënten van de Bisnis. Hieronder valt ook de groep die in de
Pelgrimshoeve werkzaam is.
€ 1250,271 Diaconaal Overleg Zoetermeerse Kerken, Zoetermeer. DOZK vraagt een bijdrage in de
inrichting van woningen bestemd voor vluchtelingen in Zoetermeer.
€ 5000,-

HELPEN IN ZOETERMEER

Diaconaal Centrum Zoetermeer

272 Stichting Ushersyndroom, Amsterdam. De stichting is toegewijd aan patiënten, hun families
en hun naasten om te helpen en te leren omgaan met het ushersyndroom.
€ 750,273 Podium 320, Zoetermeer. Gezien de belangstelling in Zoetermeer voor de Johannes Passion
van J.S. Bach, is Podium 320 van plan dit werk uit te voeren.
€ 500,274 Stichting Dorcas Aid International, Andijk. De voedselactie van Dorcas bestaat uit het
verstrekken van voedselpakketten maar ook uit het geven van landbouwtrainingen. € 1500,Pagina 19
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275 Stichting Nationaal Reumafonds, Amsterdam. Jeugdreuma, gewrichtsontstekingen bij
kinderen, hebben grote invloed op hun dagelijkse bezigheden en kan van invloed zijn op de
groei en gewrichten blijvend beschadigen. Onderzoek is nodig.
€ 1000,276 Stichting Helping Hands Nijmegen, Nijmegen. Zij helpen, vanuit het steunpunt Nijmegen,
vooral vrouwen en kinderen die (tijdelijk) onder het bestaansminimum leven aan gratis
gebruikte kleding, schoeisel en allerlei andere noodzakelijke spullen.
€ 750,277 Stichting Vrienden Holten Bedanda, Holten. De gevulde waterkruik bouwt eenvoudige
drinkwatertanks met lokaal opgeleide metselaars en plaatselijk verkrijgbare materialen voor
huishoudens op verschillen plaatsen in Guinee-Bissau.
€ 1500,278 Stichting CooP-Africa, (Cycling Out Of Poverty), Ubbergen. Zij voorzien in fietsen en het
ondersteunen van sociale fietsondernemingen, die de fietsen op krediet leveren aan
scholieren.
€ 1500,-

Een fiets maakt het verschil, ook in Afrika

279 Stichting Manos de Amor te Waarder. Samen met de plaatselijke organisaties geven zij
praktische kleinschalige hulp gericht op voeding, onderwijs en gezondheid aan kinderen uit
de sloppenwijken in Peru.
€ 1000,280 Protestantse Wijkgemeente Zoetermeer Noord. De Ichtuskerk kan ook voor andere
activiteiten gebruikt worden dan voor de kerkdienst. Extra stoelen nodig.
€ 1500,281 Trombosestichting Nederland, Voorschoten. De Trombosestichting (1974) heeft onder meer
als doel om, voor de ruim 2 miljoen patiënten, de ziekte medisch te onderzoeken.
€ 1000,284 Museumstichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, Ouddorp. Willen een deel
speciaal voor de jeugd tussen de 6 en 12 jaar inrichten.
€ 350,285 Stichting Zoete Aarde, Zoetermeer. De wijktuin Broekweg is een gastvrije plek voor de
buurtbewoners, die er ook een tuintje kunnen huren om daar te tuinieren.
€ 350,287 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, IJmuiden. Bijdrage in de aanschaf van
kleding voor de redders zoals handschoenen en overlevingspakken.
€ 1000,288 Stichting Hoop voor Albanië, Papendrecht. Verzend hulpgoederen met kleding en voedsel
voor weduwen en wezen in Albania en probeert daarmee samen met de plaatselijke bevolking
de levensomstandigheden te verbeteren.
€ 1500,-
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289 Stichting Opdracht in Afrika, Huizen. Voor uitbreiding in 2017 van het huidige Home Based
Care project, een thuiszorgprogramma ter verbetering van de levensomstandigheden van
chronisch- en terminaal zieken in de provincie Thyolo, Malawi.
€ 1500,290 Stichting Klimmen tegen MS, Barendrecht. Zij steunen onderzoeksprojecten gericht op de
levensverbetering van MS patiënten. Vumc MS centrum is een van de ontvangers.
€ 1000,292 Stichting Opkikker, Almere Haven. Zij verzorgen tijdens of tussen de behandelingen door
een fijne dag voor een gezin met een ziek kind.
€ 750,293 Stichting World Servants, Wolvega. Een groep Zoetermeerse jongeren wil in 2017 een
project van World Servants in Nicaragua gaan uitvoeren.
€ 1000,294 Stichting in de Molen, Eerde. In een kleine dorpswinkel in een gerestaureerde molen kunnen
de dagelijkse boodschappen worden gehaald. Deze winkel wordt gerund door mensen met een
beperking. Met name de kassa vraagt een speciale voorziening.
€ 750,296 Protestantse Gemeente Zoetermeer-wijkgemeente Pelgrimskerk, Zoetermeer. De aanvraag
betreft onderhoud en aanpassing van de kerkzaal voor pioniersplek ‘De Pelgrim’
€ 3000,-

De aanduwers van “De Pelgrim”

297 Stichting Toon Hermans Huis, Amersfoort. Het Huis is een bron van steun voor iedereen die
direct of indirect met kanker te maken heeft.
€ 1000,298 Protestantse Gemeente Zoetermeer, wijkgemeente Oude Kerk. Begin december wordt
gestart met de restauratie van de toren van de Oude Kerk. Een bijdrage.
€ 3000,299 PGZ wijkgemeente De Regenboog, Zoetermeer. De kerkzaal behoeft een renovatie met als
uitgangspunt wat meer kleur in het interieur aan te brengen.
€ 3000,300 Stichting Redding en Herstel, Reeuwijk. Zij zetten zich in Belo Horizonte, Brazilië, in voor
kinderen die leven op straat of in sloppenwijken.
€ 1000,301 Stichting Overleven met Alvleesklier Kanker, Utrecht. Alvleesklierkanker is een van de
meest dodelijke vormen van kanker. Het is dus van groot belang dat er nieuwe
behandelmethoden komen voor deze patiëntengroep.
€ 1000,302 Stichting Weeshuis Sri Lanka, Den Haag. Opvang, huisvesting en onderwijs aan ca. 125
weeskinderen in het Somawathi Home in Sri Lanka.
€ 1500,303 Surinaams Nederlandse Culturele Vereniging Paloeloe, Zoetermeer. Voor een bijdrage aan
het 40 jarig jubileum van de vereniging Paloeloe.
€ 500,Eindejaarsgiften:
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304 Perron 61, Zoetermeer. Een huis van en voor iedereen in Oosterheem. Zij organiseren tal van
activiteiten voor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Het idee voor Perron komt
vanuit de Oosterkerk, zij doen de dingen dus vanuit een christelijke visie.
€ 1.000,305 Perron 28, Zoetermeer. Perron 28 is een ontmoetingscentrum in de Zoetermeerse wijk
Oosterheem. Vanuit een gezellig rijtjeshuis aan de Maasstroom 28 bieden ze de inwoners
van Oosterheem de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
€ 1.000,306 Halte 2717, Zoetermeer. Willen vanuit de kerken een bijdrage leveren aan de leefomgeving
in Buytenwegh. De Halte is te vinden in buurthuis Bus 63, Busken Huethove 63.
€ 1.000,307 Sportvereniging Doing, Zoetermeer. Doing Zoetermeer is een vereniging voor aangepast en
geïntegreerd sporten.
€ 1.000,308 Hospice Zoetermeer. Het is een gastvrij huis waar mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen
verblijven in de laatste fase van hun leven.
€ 1.000,309 Voedselbank, Zoetermeer. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de
armoedegrens. In Zoetermeer zijn een vijftal uitdeelpunten. De voedselbanken helpen de
armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.
€ 1.000,310 Vrienden van het Lange Land Ziekenhuis. Het budget van een ziekenhuis wordt gevormd door
landelijke financiering. Dat is voldoende om de behandeling, verpleging en verzorging van
patiënten te kunnen bekostigen. Om juist dat beetje extra te bieden aan de patiënten, is
niet genoeg geld beschikbaar.
€ 1.000,311 Vrienden van de Vierstroom, Gouda. De Stichting Vrienden van Vierstroom heeft als doel
het welzijn te bevorderen van alle cliënten, die gebruikmaken van de diensten en producten
van Vierstroom. Deze gift is voor de Zoetermeerse vrienden van Vivaldi/ Monteverdi/
Domus/ Buytenhaghe/ Morgenster en Magnolia.
€ 3.000,-

De vrienden bijeen.

312 Stichting Vrienden van het Sophia, Rotterdam. Deze stichting wil er graag toe bijdragen dat
het verblijf van de patiëntjes in het Sophia kinderziekenhuis zo aangenaam mogelijk
gemaakt wordt.
€ 2.000,313 Hersenstichting Nederland, Den Haag. De Hersenstichting doet er alles aan om zoveel
mogelijk te weten te komen over de hersenen zodat zo veel mogelijk mensen kunnen worden
geholpen.
€ 2.000,-
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314 Maag Lever Darm Stichting, Amersfoort. De Maag Lever Darm Stichting is een
onafhankelijke stichting die maag-, lever- en darmziekten wil voorkomen en bestrijden en
daarbij de kwaliteit van leven van patiënten wil verbeteren.
€ 2.000,315 Artsen zonder Grenzen, Amsterdam. De hulpverleners van Artsen zonder Grenzen geven
wereldwijd levensreddende hulp aan mensen die anders geen zorg, schoon water of onderdak
zouden hebben.
€ 3.000,316 Unicef Nederland, Zaandam. Bijdragen aan een goede kindertijd en een hoopvolle toekomst
voor kinderen is zó eenvoudig. Alleen al met de aankoop van UNICEF-kerstkaarten en cadeaus kunnen zij er samen voor zorgen dat kinderen wereldwijd een eerlijke kans krijgen
op een goed leven.
€ 744,-

TOTAAL AAN GIFTEN IN 2016
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€ 294.794,-

