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Bestuur 
Het bestuur bestaat uit twee onafhankelijke leden, te 

weten: De heer D. Tanis voorzitter, is alleen/zelfstandig 

bevoegd en de heer E. Hoeksma heeft de functie van 

secretaris/penningmeester en is gezamenlijk bevoegd. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

 
Personele bezetting
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een 

coördinator en een projectmedewerker. Voor de Soresdienst 

werken twee juridische medewerkers. 

Adres en contactgegevens
Stichting MAX Maakt Mogelijk is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 27286378, met statutair 

vestigingsadres: Joop van den Endeplein 9, 1217 WJ 

Hilversum. Postadres: Postbus 671, 1200 AR te Hilversum.

Werkwijze
De stichting ontvangt het hele jaar door aanvragen voor 

zowel binnenlandse als buitenlandse projecten ten behoeve 

van kwetsbare ouderen. Het betreft aanvragen zowel voor 

groepen ouderen, als aanvragen voor individuele ouderen. 

De aanvragen worden geselecteerd volgens vastgestelde 

criteria die in overeenstemming zijn met de doelstellingen 

van de stichting. Van een aantal projecten worden ter plaatse 

televisieopnamen gemaakt. 

Met het uitzenden van deze reportages in het televisie-

programma MAX Maakt Mogelijk van Omroep MAX is er 

tevens aandacht voor fondsenwerving voor de stichting 

MAX Maakt Mogelijk. Om de week verschijnt er tevens een 

redactionele pagina in het omroepblad MAX Magazine. 

Hierin is te lezen hoe kleine wensen buiten de tv-uitzendin-

gen om worden vervuld.

ANBI 
De Stichting MAX Maakt Mogelijk is door de Belastingdienst 

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). Dit betekent dat giften van donateurs en sponsors 

onder voorwaarden van de belastingdienst fiscaal aftrek-

baar zijn voor de inkomstenbelasting. 

Doelstelling en werkwiJze 

De Stichting MAX Maakt Mogelijk (MMM) is opgericht op 13 maart 2006 en heeft als 
doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn 
van mensen in de samenleving. Om die doelstelling te bereiken initieert en realiseert 
de stichting projecten die de leefomstandigheden van vooral ouderen substantieel 
verbeteren. De stichting kijkt naar de leefsituatie van kwetsbare ouderen in Nederland en 
in arme landen aan de randen van Europa en daarbuiten; ze heeft vooral aandacht voor de 
mensonwaardige leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronisch zieke ouderen, 
ongeacht etnische afkomst, religie of politieke overtuiging.
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Duurzaamheid projecten
De stichting financiert buitenlandse projecten in principe 

voor een jaar. Maar er zijn ook projecten die voor een 

langere periode worden ondersteund. Vanaf de eerste dag 

dat een buitenlands project is goedgekeurd, is het beleid 

van de stichting erop gericht dat het project in de toekomst 

zelfstandig kan worden voortgezet door een lokale stichting 

of bewoners.

Het projectmanagement probeert dat te bereiken door de 

aanvrager van het project - veelal ook de uitvoerder - aan te 

sporen voor de volgende jaren nieuwe sponsors te vinden 

en/of de lokale of nationale overheid voor een investering 

in het project te interesseren. De stichting is hierbij 

behulpzaam en vaak ook zelf actief. Het projectmanagement 

legt contacten met buitenlandse overheden en andere 

relevante instanties om te proberen de voortgang van 

het project zeker te stellen. Er vinden gesprekken plaats, 

zoals bijvoorbeeld met burgemeesters, gemeente- en 

districtbestuurders en/of met departementen en ministers.

Nederlandse projecten zijn vaak anders van aard: vrijwel 

altijd eenmalig en vaker gericht op individuele ouderen.

Samenwerking Omroep MAX en Stichting 
MAX Maakt Mogelijk
Omroep MAX is een publieke omroep voor vijftigplussers. 

De omroep laat zien dat vijftigplussers nog volop meedoen 

in de samenleving, maar verliest daarbij niet de oudere uit 

het oog die hulp nodig heeft of eenzaam is, in Nederland 

of daarbuiten. Deze zienswijze sluit dan ook goed aan op 

de doelstelling van de stichting. 

De omroep volgt de stichting bij de realisatie van een aantal 

binnen- en buitenlandse projecten. Het televisieprogramma 

MAX Maakt Mogelijk gaat met een cameraploeg op een 

door de stichting gekozen project af, toont de problemen 

en laat de kijkers na verloop van tijd zien hoe de stichting 

dat project heeft gerealiseerd. Omroep MAX is redactioneel 

eindverantwoordelijk voor het programma en draagt de 

volledige productiekosten van het programma. 

Televisie
Van 21 oktober tot en met 30 december zendt Omroep MAX 

negen reguliere afleveringen van televisieprogramma MAX 

Maakt Mogelijk uit. De uitzending van 30 minuten is iedere 

zaterdag om 18.30 uur op NPO2 te zien. Deze reeks wordt 

afgesloten met een kerst- en een nieuwjaarsuitzending.

Opnames
In het programma bezoekt presentator Jan Slagter het 

project op locatie en confronteert de kijker met wat hij ziet, 

hoort en beleeft. Dit gebeurt op een vaak indringende maar 

integere manier, waardoor de kijker zich aangesproken 

voelt. Kijkers worden opgeroepen te doneren voor het 

specifieke project.

De programmamakers kiezen ervoor de kijkers het project 

van het begin tot het einde te laten volgen. Door het tonen 

van het eindresultaat weet de kijker waar het gedoneerde 

geld aan is besteed.

MAX Ledenblad
In het MAX ledenblad dat zes keer per jaar verschijnt, worden 

achtergrondverhalen beschreven van projecten en de moge-

lijkheid geboden om hier financieel aan bij te dragen.

Financiering
Bij de fondsenwerving op televisie wordt opgeroepen 

geld over te maken naar de bankrekening. Er is tevens de 

mogelijkheid om op de website van MAX Maakt Mogelijk 

via IDeal te doneren voor de projecten.

Handelwijze bij meeropbrengsten
Stichting MAX Maakt Mogelijk legt schriftelijk vast welk 

bedrag wordt toegekend aan een nieuw project. Indien 

opbrengsten van donaties hoger zijn dan het aangevraagde 

bedrag, dan wordt besproken of het project een groter 

bereik en dus meer begunstigden aan kan, of in tijdsduur 

kan worden verlengd. Ook kan worden gezocht naar 

gelijkwaardige projecten, bij voorkeur in dezelfde regio. 

Op deze manier wordt de meeropbrengst van geoormerkte 

donaties verantwoord besteed.

Besteding en kosten 
In 2017 bedraagt het bestedingspercentage 68,1% (2016: 

96,3%). De kosten, uitgedrukt in procenten van de som der 

lasten, bedragen voor de eigen fondsenwerving 1,6% (2016: 

1,6%) en voor beheer en administratie 1,5 % (2016: 1,3%).

Protocol
De begunstigden zijn over het algemeen de meest 

kwetsbare ouderen. Er zijn echter ook enkele projecten 

gericht op het ondersteunen van kwetsbare kinderen, 

die door hun grootouders worden opgevoed omdat hun 

ouders alleen in het buitenland de kans hebben geld te 

verdienen. 

De stichting doet onderzoek naar de antecedenten van de 

aanvrager en werkt met referenties om de betrouwbaarheid 

van de aanvrager te toetsen. Als is aangetoond dat de 

aanvrager bonafide is en de aard van het project binnen de 

doelstellingen van de stichting past, stelt de stichting een 

voorlopige begroting op. 

Bij een positieve beoordeling van het project en de 

voorlopige begroting, maakt de stichting de definitieve 

begroting en een projectovereenkomst op.

Projectovereenkomsten betreffen vooral buitenlandse 

projecten.

Bij de grotere Nederlandse projecten wordt de aanvrager/

begunstigde gevraagd, indien mogelijk, bij te dragen in 

een deel van de kosten

aanvraag en Uitvoering ProJeCt

aflvering Datum items

1 21-10 Nederland / Het Ben Oude NijHuis Moldavie / waterproject Stefanesti 

2 28-10 Oekraïne / Joodse Holocaust overlevenden 

3 4-11 Moldavië / Chisinau gaarkeuken resultaat oogproject 

4 11-11 Roemenië / Dumbrava

5 18-11 Indonesië / Special 

6 25-11 Moldavië / Huisjes weduwen Balti

7 2-12 Litouwen / hulverlening via Wim Brauns

8 9-12 Moldavië / Vulcanesti tafeltje-dekje resultaat + kinderproject en schoenen 

9 16-12 Oekraïne / Tsjernobyl Special

10 23-12 Litouwen / kerstspecial

11 30-12 Nederland / Diverse Nederlandse items

UitzenDsCHeMa MaX Maakt MogeliJk 2017
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Samenwerking met externe organisaties
Stichting MAX Maakt Mogelijk werkt bij de uitvoering van 

projecten regelmatig samen met andere organisaties. 

Daarnaast doet de stichting ook een beroep op personen 

die op een bepaald vakgebied deskundig zijn. 

•	  Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede draagt al sinds 

2008 frequent bij met nog goed bruikbare onderdelen 

van de ziekenhuisinventaris en medische apparatuur 

voor het streekziekenhuis Floresti (Moldavië). Dat is 

tevens in 2017 het geval.

•	 	Moeder Teresa Stichting uit Ulft schenkt, net als in 

voorgaande jaren, in 2017 grote hoeveelheden kleding 

voor de allerarmsten in Moldavië en voor de bewoners 

van de opvanghuizen in Roemenië. 

•	  Nationale Postcode Loterij maakt in februari 2017 

bekend dat de aanvraag van Stichting MAX Maakt 

Mogelijk wordt gehonoreerd en overhandigt een cheque 

van € 500.000 om hiermee dertig aanleunwoningen in 

Moldavië te realiseren.

•	 	Stichting Zienderogen gaat met een team naar 

Moldavië om de ogen van circa 1000 mensen op te 

meten en zorgt dat deze mensen een bril op juiste 

sterkte krijgen.

•	 	TopPharma is bereid tot levering van levensreddende 

medicijnen voor de Moldaafse jongen Riceard, die de 

ziekte van Hodgkin heeft. 

•	  Ing. P.S. IJtsma (van KWK in Rotterdam), manager 

projectmanagement en advisering, is de deskundige 

die het Postcode Loterij project begeleidt van ontwerp 

tot en met de realisatie van de huisjes. 

•	  Stichting Op Eigen Wieken zegt in 2017 de donatie 

toe, waarmee tientallen huisjes in Borceag, Moldavië 

kunnen worden gerenoveerd en klaar worden gemaakt 

voor de winter, zodat ze beter bestand zijn tegen de 

extreme kou.

•	 	Stichting Ambulancewens staat klaar bij het vervullen van 

wensen van ernstig zieke mensen. MAX Maakt Mogelijk 

kan altijd een beroep op deze stichting doen.

Aanbod van goederen 
In 2017 worden veel goederen en materialen aangeboden, 

zoals medische apparatuur, - hulpmiddelen, instrumenten, 

ziekenhuisbedden en matrassen. Ook (kantoor)meubilair, 

keukenapparatuur, rolstoelen en andere, in goede staat 

verkerende inventaris. Al deze goederen zijn naar diverse 

projecten in Oost-Europa gebracht

aanvraag en Uitvoering ProJeCt nieUwe BUitenlanDse ProJeCten 2017

Roemenië 

Viorel Pasca
Dakloze en zieke ouderen hebben weer een toekomst dankzij Viorel Pasca. Roemenië is 
sinds 2007 lid van de Europese Unie. Ondanks dat, is er nog altijd veel armoede onder 
de ouderen. Staatspensioentjes die zijn opgebouwd tijdens het communisme,  
zijn nauwelijks iets waard. De overheid doet niets om de ouderen te helpen. Wie geen 
geluk heeft in de vorm van zorgzame kinderen, redt het niet. En daarom zie je ze overal, 
in metrostations, in parken, in portieken en bij de riolen: ouderen die rondzwerven. 

Sinds 2011 werkt MMM samen met Viorel Pasca, die zich het 

lot van de dakloze ouderen aantrekt. Hij biedt ze onderdak, 

geeft ze een bed, eten en de verzorging die nodig is. Dankzij 

donaties kan Viorel 220 mensen opvangen in de verschillende 

huizen in en rond Dumbrava. In 2017 heeft hij het tiende 

opvanghuis kunnen aankopen, dankzij de nalatenschap van 

een Nederlandse vrouw die in Roemenië geboren is. Spullen 

en inventaris voor het nieuwe pand, dat plek biedt aan 26 

daklozen, zijn gedoneerd door derden en daar waar nodig 

aangeschaft door MMM. De groep dakloze ouderen blijft 

echter groeien. MMM zal ook in de toekomst hulp bieden aan 

Viorel, met donaties en goederen, zodat de dakloze ouderen 

een onderkomen hebben en verzorgd kunnen worden.

De spullen die voor dit opvanghuis zijn gedoneerd: 

•	60 dekbedhoezen •	kleding voor de 30 bewoners via de Moeder Theresa stichting •	breiwerk •	handdoeken  
•	douchestoelen •	tillift •	incontinentiemateriaal •	katheterzakken •	rolstoelfiets •	30 hoog laag bedden  
•	incontinentiematrassen •	nachtkastjes •	Biljarttafel •	vloerkleden •	eettafel •	stoelen •	fauteuils •	kasten  
•	lampen •	keukeninventaris •	35 tuinstoelen •	7 tuintafels
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Stefanesti - Het Waterproject 
In Moldavië moeten duizenden mensen iedere dag water uit een waterput of rivier halen.  
In veel dorpen op het platteland hebben de huizen geen aansluiting op de waterleiding  
en daarmee geen toegang tot schoon drinkwater.

Stefanesti is een dorp gelegen in het Rayon Floresti in 

Moldavië, hier hebben 267 huisjes geen aansluiting op 

de waterleiding. De mensen gebruiken water uit ondiepe 

putten, die verontreinigd zijn en niet goedgekeurd voor 

consumptie. Het probleem is nog groter gedurende de 

warme zomermaanden, omdat de putten dan uitdrogen en 

er helemaal geen water in het dorp voorhanden is. Om aan 

water te komen moeten de bewoners een lange wandeling 

maken naar de bron bij de rivier, ver buiten het dorp. Voor 

vooral de kwetsbare ouderen en arme families is dit een 

onmogelijke opgave.

Het dorp probeert al sinds 1986 aangesloten te worden op 

een veilig drinkwatersysteem. 

In 2015 wordt met hulp van een Amerikaanse organisatie en 

bijdrage van het rayon Floresti, een centraal waterleiding-

systeem aangelegd. MMM financiert het elektriciteitshuisje 

waarna het water door het dorp gepompt kan worden.  

Een deel van de bewoners van Stefanesti heeft ondanks 

de armoede toch wat kunnen sparen om de kosten voor 

aanleg van pijpen en de aansluiting van de hoofdleiding 

naar hun huis te betalen. 

De 267 huishoudens die zo weinig inkomsten hebben dat 

ze niets opzij hebben kunnen leggen, moeten water uit de 

rivier halen of uit de lokaal verontreinigende waterputten. 

MMM besteedt aandacht aan het waterproject en roept 

op voor donaties. In het voorjaar van 2018 zullen de 

werkzaamheden ten behoeve van de aansluitingen per huis 

van start gaan. 

nieUwe BUitenlanDse ProJeCten 2017

Moldavië
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Borceag - Het renovatie project 
Het dorp Borceag ligt in Zuid-Moldavië, 65 kilometer van de rayonhoofdstad Cahul. Het is 
een landelijk gebied, ver van de bewoonde wereld. Een gebied dat nog armer is dan het 
noordelijke deel van Moldavië, waar de Sovjets wél investeerden in industrie. Er is nauwelijks 
werkgelegenheid in het zuiden en daardoor is er veel armoede. Ook het klimaat is extreem: 
van grote droogte tot hevige regen. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt in Comrat, op een  
half uur rijden. Er is geen openbaar vervoer en een auto is vaak te duur.

Tientallen huisjes van ouderen in Borceag verkeren in 

zeer slechte staat. Met kapotte ramen, deuren en muren, 

onveilig brandende kachels en het ontbreken van een 

wateraansluiting, is de behoefte aan renovatie van de 

woningen heel groot.

MMM is vanaf maart 2016 in gesprek met Stichting Op 

Eigen Wieken en dient twee projectaanvragen in, waarvan 

eind 2016 wordt gekozen voor het renovatieproject in 

Borceag. De toezegging van de donatie is 240.000 euro 

en met deze schenking kan een 2 jarig renovatieproject 

worden opgestart. 

Er wordt in juni 2017 een bouwteam van lokale bouwvak-

kers samengesteld onder leiding van MMM medewerker 

Ruslan Stepanenco. De geselecteerde huisjes worden in 

overleg met de bewoners, op duurzame wijze aanpast en 

verbouwd. Er zijn gemiddeld 4 tot 5 lokale bouwvakkers 

aan het werk in dit project en bovendien een team van drie 

mannen die professioneel de kachels bouwen. In het kleine 

dorp Borceag maakt dit veel verschil en hebben deze fami-

lies nu een inkomen, terwijl ze hiervoor vaak in hun eigen 

omgeving geen enkele baan konden vinden. Het project 

vergroot de kans dat de gezinnen bij elkaar blijven. 

Nog voor de winter kan het bouwteam een twintigtal hui-

zen, die speciaal zijn geselecteerd op urgentie, renoveren. 

Tijdens de winterperiode worden er door het bouwteam 

binnenshuis een aantal kleinere werkzaamheden verricht. 

Het project bevordert zowel de werkgelegenheid als de 

saamhorigheid, waarbij andere dorpsbewoners gemoti-

veerd raken en mee gaan helpen bij het opknappen van 

de woningen. 

nieUwe BUitenlanDse ProJeCten 2017

Stichting Op Eigen Wieken 
Stichting Op Eigen Wieken is opgericht in 
1927. De stichting is ontstaan vanuit een 
woningbouwvereniging in Heemstede 
die ooit 40 woningen ontwikkelde, deze 
uiteindelijk heeft verkocht en de opbrengst 
van deze verkoop besteedt aan projecten 
gerelateerd aan woningbouw, voornamelijk 
in het buitenland. Ze ondersteunt vooral 
kleinschalige projecten. 
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De gehandicapte oudere medewerkers van de fabriek 

werken echter onder erbarmelijke omstandigheden. In het 

gebouw waar de werkplaats is gehuisvest, is geen enkele 

verwarming aanwezig. De kou maakt het werken in de 

winter ondragelijk. Daarnaast moeten de medewerkers, die 

over het algemeen slecht ter been zijn, een aantal trappen 

op om bij hun werkplek te komen. De luxe van een lift 

hebben ze niet. 

De gemeente van Chisinau heeft voor het pand, waar de 

kleine fabriek in is gevestigd, een renovatie gepland voor 

het voorjaar van 2018. Indien er geen ander onderkomen 

wordt gevonden voor de fabriek zullen de medewerkers 

hun werkzaamheden moeten staken en zal de fabriek 

gesloten worden. Zonder productie en verkoop van 

schoenen vallen de inkomsten voor deze ouderen weg. 

Het ziet ernaar uit dat, met de hulp van MMM, in 2018 een 

oplossing voorhanden is. 

Vulcanesti - Hulp aan kinderen 
Vulcanesti is een arm dorp in het zuiden van Moldavië. Tijdens een bezoek van 
MMM aan het dorp, werd duidelijk dat veel kinderen tijdens de winterperiode niet 
naar school kunnen omdat ze geen schoenen hebben. Gedurende de zomer lopen 
deze kinderen op slippers of zelfs op blote voeten. Gaat het eenmaal vriezen dan 
kunnen	zij	de	vaak	lange	wandeling	naar	school	niet	meer	afleggen.

MMM doet een oproep te doneren voor deze kinderen, zodat er goede schoenen 
kunnen worden gekocht en ze ook in de winter weer naar school kunnen.

nieUwe BUitenlanDse ProJeCten 2017

Bij toeval komt een medewerker van MMM in contact met 

een kleine schoenenfabriek in de hoofdstad Chisinau. In 

deze fabriek maken een tiental gehandicapte ouderen 

onder leiding van Constantin Gasan schoenen in alle 

soorten en maten. Ze verkopen hun eigen producten voor 

kleine bedragen en kunnen zo een inkomen verwerven en 

overleven. MMM plaatst een order voor het vervaardigen 

van 350 kinderschoenen, voor kinderen uit Vulcanesti en 

ook voor de kleinkinderen uit het oma’s en opa’s project in 

Borceag. 
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Door de eeuwen heen is er altijd antisemitisme geweest in 

Oekraïne, en helaas vandaag de dag nog steeds aanwezig en 

diep ingebakken in de cultuur. Van de zeventig synagogen 

van voor de oorlog, is er nog maar één in gebruik. De 

teloorgang van het Joodse leven is pijnlijk zichtbaar. 

Daarnaast is het leven in Oekraïne niet gemakkelijk, zeker 

niet voor gepensioneerden. In 2016 is de energieprijs met 

maar liefst 100 procent gestegen. Een groot deel van de 

pensioentjes van de overlevenden gaat naar huur, gas en 

elektriciteit. Wat overblijft, is omgerekend zo’n 20 euro per 

maand om eten van te kopen, absoluut onvoldoende om 

te kunnen overleven. 

Stichting Christenen voor Israël werkt met veel vrijwilligers 

in Oekraïne en richt zich op de Joodse gemeenschap in de 

meest geïsoleerde gebieden. Ze delen voedselpakketten 

uit, geven medische zorg en knappen huisjes op.

Bij aanvang van de winter voorziet MMM een grote groep 

ouderen van voedselpakketten. Aan een kleinere groep 

ouderen worden in de winter tevens hout en een warme 

maaltijd vanuit de gaarkeuken uitgedeeld.

nieUwe BUitenlanDse ProJeCten 2017

Oekraïne

Holocaust overlevenden - Kiev
In Oekraïne wonen anno 2017 zo’n 300.000 Joden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden er 1,5 miljoen Joden vermoord. Verspreid over het hele land zijn er duizenden 
Joodse massa- graven. De gruwelijkheden van de Holocaust in Oekraïne zijn met geen 
pen te beschrijven. Het verhaal gaat dat het gegil en geschreeuw van de Joden die 
mishandeld en vermoord werden in Chernovtsy zó door merg en been gingen, dat de 
bewoners uit wanhoop de kerkklokken luidden om de doodskreten te overstemmen.

Balti - Huisjes voor weduwen
Roemenië wordt in december 2016 opgeschrikt door een aardbeving die ook voelbaar is  
in Moldavië. De krotten waarin Moldavische weduwen wonen zijn van zulke slechte kwaliteit  
dat ze door de beving niet of nauwelijks meer bewoonbaar zijn.

Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991, is 

Moldavië instabiel op zowel politiek als economisch vlak. 

Persoonsbewijzen vanuit de Sovjettijd zijn niet meer geldig 

en de oudere weduwen bestaan niet op papier. Hierdoor 

hebben ze geen recht op pensioen, moeten ze bedelen 

voor hun voedsel en slapen in de onveilige krotten. De 

weduwen van Balti staan er helemaal alleen voor.

MMM bezoekt een aantal weduwen en vraagt hulp voor 

deze groep. Met de ontvangen donaties kan in de loop van 

2017 al een begin gemaakt worden met het opknappen 

van huisjes, het regelen van persoonsbewijzen en het 

brengen van voedsel en hout.

Weduwe Ludmilla woont in een verrotte schuur.  
Ze heeft geen Moldavisch paspoort en ontvangt dus 
ook geen pensioen of sociale steun. Ondanks dat het 
zeer gevaarlijk is stookt ze in het midden van de ruimte 
een open vuur zodat ze kan koken en haar schuur kan 
verwarmen. Het huis van de tachtigjarige weduwe 
Svetlana is grotendeels onbewoonbaar. Ze woont 
daarom tijdens de zomermaanden in haar keuken en 
tijdens de winter in een hoekje bij de buren zodat ze 
niet bevriest. Weduwe Valentina van 80 is blind en 
heeft ook nog de zorg voor haar kleinkinderen.  
Die zijn al 4x opgenomen in het ziekenhuis omdat ze 
door de defecte kachel rook binnen krijgen.
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Leven in hermetisch afgesloten zone - Tsjernobyl
De stad Tsjernobyl ligt in het noorden van Oekraïne (ten tijde van de ramp nog Sovjet-Unie), 
niet ver van de grens met Wit-Rusland. Op 26 april 1986 ontploft kernreactor nummer 4 in 
Tsjernobyl. De overheid verklaart het gebied dat rondom Tsjernobyl ligt met een straal van 
30 km, onbewoonbaar en 135.000 mensen worden in de dagen na deze nucleaire ramp 
geëvacueerd. 

De radioactiviteit in het gebied is nog altijd zeer hoog maar 

door de overweldigende natuur lijkt het alsof er niets aan 

de hand is. Wetenschappelijk onderzoek in het gebied 

heeft echter uitgewezen dat de werkelijkheid anders is. 

Flora en fauna, alles is beïnvloed door straling. Het leven 

alleen voor de ouderen is moeilijk en zwaar. Omdat de 

overheid het niet toestaat dat mensen zich vestigen in de 

zone, ‘sterven’ de self-settlers uit en worden ze onderdeel 

van de geschiedenis. 

Om aandacht te vragen voor de slechte en eenzame 

omstandigheden van de ouderen in het gebied reist 

MMM met fotografen Hans Wolkers en Daan Kloeg naar 

Oekraïne. Met de donaties die binnenkomen, gaat MMM 

o.a. voedselpakketten afleveren bij deze ouderen.

Foto’s: Daan Kloeg en Hans Wolkers

Onbewust van het stralingsgevaar gaat een groep van 1200 

mensen na een paar maanden terug naar huis. Ze hebben 

heimwee en willen terug naar het land waar ze geboren en 

getogen zijn, waar ze gewerkt hebben, hun huizen staan en 

waar hun familie en geliefden begraven liggen. Ze keren 

terug naar Tsjernobyl en gaan daar door met hun leven in 

een uitgestorven gebied.

Van de self-settlers, zoals ze worden genoemd, zijn er nu nog 

120 over. Ze leven eenzaam en verlaten in krotten verspreid 

over het hermetisch afgesloten en spookachtige gebied. Eens 

per maand rijdt er een vrachtwagen de zone binnen zodat 

de ouderen, naast de oogst die ze hebben van de eigen 

moestuin, proviand kunnen inslaan. 

Ze stoken veelal wodka om te verkopen zodat ze geld 

hebben om hulp te betalen of om in te zetten als ruilmiddel. 

Er is elektra maar vaak geen stromend water in de huizen en 

er is een groot tekort aan brandhout. De ouderen zijn voor 

hulp met het houthakken veelal aangewezen op de enkele 

lokale boswachters die in het gebied zijn voor het spotten 

van bosbranden.

Silent Witnesses
Hans Wolkers en Daan Kloeg, beiden 
schrijver, wetenschapper en fotograaf, 
bezoeken een aantal keren het 
gebied. Zeer onder de indruk van 
de aangetroffen situatie schrijven ze 
hier een boek over, genaamd Silent 
Witnesses. Een deel van de opbrengst 
van het boek is voor ondersteuning 
van de self-settlers. Het boek is ook te 
koop via de Webwinkel van Omroep 
MAX. Hiervan gaat de opbrengst 
volledig naar de self-settlers.
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Eind september 2016 
dient MMM een  
aanvraag in bij de  
Nationale Postcode  
Loterij.
In februari 2017 krijgt MMM 
een donatie van 500.000 
euro uitgereikt door de 
Postcode Loterij voor het 
aanleunwoningenproject. Met dit 
project wordt een woonvorm voor 
de arme ouderen in Moldavië 
gecreëerd waar ze verzorgd 
kunnen worden en in de koude 
winters warm zitten. 

Nationale Postcode Loterij 
realisatie aanleUnwoningen De ouderen hebben de mogelijkheid, als ze niet meer 

voor zichzelf kunnen zorgen, een beroep te doen op het 

centrum of het tehuis. In de grote gemeenschappelijke 

tuin komt een paviljoen als trefpunt voor de ouderen. De 

woningen komen op naam van de Moldaafse stichting 

van MAX Maakt Mogelijk, MAX Face Posibilul (MFP) en 

blijven beschikbaar voor de ouderen. Bij overlijden van de 

bewoners zal MFP nieuwe ouderen selecteren die aan de 

criteria voldoen.

Voor dit project wordt onderzocht of er een samenwerking 

tot stand kan komen met het Moldaafse bouwbedrijf UniQa. 

Met de bouw van de 30 huisjes wordt tevens voorzien in 

werkgelegenheid. 

Ing. Patrick IJtsma is in Nederland aangesteld als adviseur 

om het verloop van de bouw te begeleiden. 

Het aankopen van het land in Borceag, daar waar de eerste 

kleine huisjes gebouwd gaan worden, gaat moeizamer 

dan verwacht. Er moeten nogal wat hindernissen worden 

genomen, voordat de akte van aankoop bij de notaris 

kan passeren. De bouwteams zijn er echter helemaal klaar 

voor en naar verwachting kan er in het voorjaar van 2018 

daadwerkelijk met bouwen begonnen worden.

In totaal worden er 30 
aanleunwoningen gebouwd.

15 woningen komen in 
Borceag, tegenover het MAX 
gezondheidscentrum. 

De andere 15 woningen komen 
vlakbij het verzorgingstehuis Casa 
MAX in Capresti.
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Indische Nederlanders in Bandung
Francine Tammeling uit Arnhem zet zich met haar stichting Teman Teman Sehati al 18 jaar 
in voor de Indische Nederlanders in en rondom Bandung en Jakarta. Deze ouderen die 
na de onafhankelijkheid van Indonesië niet naar Nederland konden of mochten, leven 
sindsdien in diepe armoede. Maar de nood blijft hoog en meer hulp is nodig. Daarom 
ondersteunt MMM sinds 2016 het werk van Francine. Het gaat hier om maatwerk. 

Indische Nederlanders in Surabaya
Sinds 2012 werkt MMM samen met stichting ‘Help de Indischen in 
Indonesia’, van Ruud en Leida Sellier. In 2015 overlijdt Ruud waarna Leida 
in 2016 besluit met haar werk voor de stichting te stoppen. Francine 
Tammeling zet de werkzaamheden van Ruud en Leida voort. 

Twee of drie keer per jaar gaat Francine naar Indonesië om 

zoveel mogelijk van ‘haar oudjes’ op te zoeken. Daarnaast 

wordt zij bij haar werk ondersteund door twee lokale 

toezichthouders, die haar dagelijks rapporteren over de 

situatie van de 80 Indische ouderen die zij helpt.

MMM heeft in 2017 veel kunnen realiseren, dankzij de 

donaties die zijn binnengekomen.

Via Francine biedt MMM de ouderen hulp in de vorm van 

medicijnen, boodschappen, kleine inventaris e.d. Verder 

heeft MMM huisjes opgeknapt, medische hulpmiddelen 

geleverd, medische kosten en de ziektekostenverzekering 

en/of de huur betaald. Tevens betaalt MMM de twee lokale 

toezichthouders een klein maandsalaris. 

Vanuit de gereserveerde gelden kunnen in 2017 de premies 

zorgverzekering voor de 47 ouderen in Surabaya en ook 

de huur voor enkele ouderen, doorbetaald worden. Samen 

met contactpersoon Yan Ferdinandus, die zich al jaren inzet 

voor de Indische ouderen, kijkt Francine ook hier welke 

hulp geleverd moet worden en brengt zij medicijnen en 

voedsel. 

MMM reserveert tevens geld om ook de komende jaren 

de ouderen in Indonesie te kunnen blijven ondersteunen.

Indonesië
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Hulp op Maat
De Republiek Litouwen behoort samen met 
Estland en Letland tot de Baltische staten. 
Het land wordt in 1990 onafhankelijk van 
de Sovjet-Unie, waarvan het sinds 1940 
deel uitmaakt. In de steden wordt heel hard 
gewerkt aan infrastructuur en ontwikkeling. 
Maar op nog geen 5 kilometer buiten de 
stad is de armoede zichtbaar. 

Vulcanesti - Tafeltje dekje 
In Vulcanesti wonen 16.000 mensen, van wie 
2401 ouderen. De helft van deze ouderen 
heeft moeite om rond te komen. Op familie 
hoeven de meesten niet te rekenen, omdat 
jonge mensen vaak naar het buitenland 
vertrekken voor werk.

Litouwen is 2 keer zo groot als Nederland en heeft slechts 

3,5 miljoen inwoners. De extreme eenzaamheid onder 

ouderen is dan ook groot. Op het platteland zijn daarbij 

nauwelijks primaire voorzieningen zoals verwarming, 

elektra en stromend water.

De Nederlander Wim Brauns woont en werkt al 25 jaar 

in Litouwen en heeft zich in de loop der jaren onmisbaar 

gemaakt voor de lokale bevolking. 

Sinds eind 2016 wordt een eerste begin gemaakt met de hulp 

door MMM en kan Wim met regelmaat voedselpakketten 

rondbrengen en de meest kwetsbare ouderen voorzien van 

hout en kolen. In 2017 gaat de hulp onverminderd door 

en wordt zelfs uitgebreid met de aanschaf van een busje. 

Hiermee kan Wim hout rondbrengen en mensen vervoeren 

van en naar het ziekenhuis. Dat het busje ook een grote 

sociale functie heeft blijkt als Wim de dames van een koor 

weer bij elkaar weet te brengen. Daarnaast helpt MMM ook 

bij het bouwen van een nieuw houten huisje, het opknappen 

van bestaande huisjes en het slaan van waterputten. 

Er staat één ouderenhuis waar 13 vrouwen en 5 mannen 

wonen. De andere ouderen in het dorp moeten 

noodgedwongen thuis blijven wonen, ook als ze ziek 

worden en aan bed gekluisterd zijn. De ouderen die nog in 

hun krot wonen en volledig afhankelijk zijn van verzorging 

via thuiszorg én eten dat aan huis wordt gebracht, kunnen 

zich zonder die voorzieningen niet redden. 

Nadejda Mocan (55) zet zich al jaren in voor de kwetsbaarste 

groepen in Vulcanesti en heeft het tafeltje-dekje project 

opgezet dat de ouderen helpt. 

Litouwen

Moldavië

MMM ondersteunt sinds eind 2016 haar 
tafeltje-dekje project. 
De keuken is opgeknapt en fietsen zijn aangeschaft om 

eten rond te brengen. Er is een stukje grond aangekocht 

waarop twee huisjes staan die door MMM zullen worden 

opgeknapt. Een van de huisjes is bestemd voor Ion Fuior 

(62), hij heeft zijn hele leven gewerkt als schaaphoeder, 

heeft geen familie en leeft in barre omstandigheden. 

In 2017 is de groep ouderen, die hulp en onderdak krijgt, 

uitgebreid en zijn de huisjes opgeknapt. Ion woont in 

een van de huisjes en het andere huisje is bestemd voor 

tijdelijke opvang.

Geïnspireerd door de hulp van MMM zijn diverse bewoners 

vrijwillig mee gaan helpen bij de MMM projecten.
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Chisinau - De gaarkeuken 
De armoede onder ouderen in Chisinau, de hoofdstad van Moldavië, is groot. Velen 
moeten gebruik maken van de gaarkeuken die in 2003 is opgezet vanuit de kerk Regina 
Pacis in Chisinau. De gaarkeuken kan 80 mensen van een maaltijd voorzien maar het 
aantal mensen dat eten nodig heeft blijft groeien. Mensen moeten worden weggestuurd 
zonder enig voedsel en voor de meesten geldt dat dit de enige maaltijd van de dag is! 

MMM is in 2016 begonnen de gaarkeuken financieel 

te ondersteunen. Dankzij de bijdragen van de kijkers en 

bovendien een grote donatie van een sponsor eind 2016, 

kan MMM garanderen dat er voor 2017 en 2018 nu 150 

mensen per dag worden geholpen. Daarnaast heeft MMM 

een overkapping geplaatst en bankjes neergezet voor de 

wachtende ouderen. Ook zijn er milieuvriendelijke bakjes 

gekomen.

Stefanesti - 
Voedselproject 
schoolkinderen 
Het voedselproject waarmee 51 kinderen 
vanuit de keuken van de school dagelijks 
een warme maaltijd krijgen, begint in 
2014 en wordt in 2015, 2016 en 2017 
voortgezet. Naast deze maaltijden krijgen 
de kinderen in de schoolvakanties wekelijks 
thuis een voedselpakket. Ook een aantal 
straatarme gezinnen krijgt regelmatig een 
voedselpakket. Vera Crivorucica, directrice 
van Casa MAX in Capresti, bewaakt het 
project en rapporteert aan MMM.

In september 2017 blijkt Riceard uitbehandeld te zijn. 

Jan Slagter besluit een oproep te doen voor een grote 

inzamelingsactie. Alleen door een stamceltransplantatie 

waarvoor Riceard’s eigen stamcellen worden verzameld en 

tijdelijk ingevroren, kan zijn leven nog gered worden.

Dankzij de donaties kan de behandeling van start gaan in 

Boekarest. Terug in Moldavië wordt Riceard regelmatig 

gecontroleerd door de oncoloog en krijgt hij speciale 

medicijnen. De eerste behandelingen zijn zeer hoopgevend 

en dat geeft Riceard extra motivatie en moed de strijd 

tegen zijn ziekte voort te zetten. 

Falesti - Riceard Petriuc
In 2016 komt MMM in contact met de 11-jarige jongen Riceard Petriuc, die de ziekte van Hodgkin 
heeft. De behandelingen die hij krijgt geven niet de verwachte verbetering. MMM neemt contact 
op met een Nederlandse specialist en krijgt de zo urgent benodigde chemokuur en medicatie 
van TOP Pharma gratis geleverd. Er zullen meerdere behandelingen volgen en pas daarna kan 
worden gezegd of de behandeling is aangeslagen. 

Borceag - De bus
In juni heeft MMM een Ford transit gekocht voor transport. 

Slavic Motricala, die in Moldavie MMM vertegenwoordigt, 

heeft deze opgehaald uit Leeuwarden en is ermee naar 

Borceag gereden.

Deze bus wordt voor de helft ingezet voor het vervoer 

van groenten en fruit uit de kassen, en voor de helft 

voor het inkopen van materialen ten behoeve van het 

renovatieproject. Verder kan de bus zo nodig gebruikt 

worden voor het vervoer van ouderen die naar en van het 

ziekenhuis moeten of naar de dokter.
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Begin 2017 zijn de eerste kassen neergezet en in de loop 

van 2017 zijn daar nog twee kassen bijgekomen. De 

kassen hebben in totaal 5124 kg komkommers opgeleverd 

en 4946 kg tomaten. Daarvan is 70% verkocht en 30% is 

gebruikt voor het MMM Project. Een vrachtwagen komt 

telkens een groter gedeelte van de oogst ophalen voor de 

diverse markten in de nabije omgeving. De verkoop van de 

kleinere hoeveelheden is wat lastiger omdat dit op straat 

plaatsvindt. 

Er is door het team in Borceag een plan ingediend voor 

de bouw van een marktkraampje/winkeltje van waaruit de 

groenten die uit de kassen komen, kunnen worden verkocht. 

Omdat de opbrengsten van het winkeltje rechtstreeks 

aan de ouderen projecten besteed gaan worden is het 

voorstel goedgekeurd. Het winkeltje zal in 2018 worden 

gerealiseerd.

 

Borceag - De kassen
MMM heeft uit een nalatenschap 
een groot bedrag ontvangen met als 
bestemming: de oma’s van Moldavië. 
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Borceag - Grootouders zorgen voor kleinkinderen 
Ruim een miljoen Moldaviërs in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar, vertrekt naar onder 
andere Rusland en Turkije in de hoop op werk en een beter leven. Door deze enorme 
migratiestroom, ontstaan er in Moldavië grote problemen.

Dorpen lopen leeg, de industrie stagneert en ouderen blijven alleen achter. Jonge kinderen worden regelmatig bij 

hun grootouders achtergelaten. Het is voor deze opa’s en oma’s vaak zwaar om de kinderen op te voeden. Daar 

komt bij dat ouderen vanwege de karige pensioentjes van €30 - €50 eigenlijk helemaal geen geld hebben voor 

de verzorging van hun kleinkinderen.

MMM helpt grootouders o.a. in Borceag, met een maandelijks voedselpakket, betaalt de medicijnen, verstrekt 

de soms noodzakelijke ontbrekende huisraad (zoals een koelkast of een goed fornuis), kleding en schoeisel.  

De kinderen van deze groep grootouders krijgen elk nieuw schooljaar boeken, schriften en schrijfgerei.

In 2017 is, net als in 2016, in het bijzonder aandacht gegeven aan twee gezinnen met chronisch ernstig zieke 

kinderen. Het gaat om de 14-jarige zieke Vitali en de 7-jarige zieke Maxim. Vitali wordt door zijn grootmoeder 

opgevoed en moet elke maand naar de hoofdstad voor medische controles en behandelingen. MMM regelt het 

vervoer en waar nodig de betaling voor medicijnen. Ook Maxim moet elke maand naar de hoofdstad voor een 

bloedtransfusie en MMM betaalt de reiskosten en consumpties. Tevens controleert de directrice Veronica van NGO 

Impreuna regelmatig hoe de situatie van het gezin is en ondersteunt wanneer dit nodig is. Om de grootouders te 

ontlasten heeft MMM de intentie om dit project langjarig voort te zetten. 

Er is besloten om in fases een kassenproject in Borceag 

te realiseren. De oogsten kunnen worden gebruikt 

voor de maaltijden van de ouderen in Borceag, via het 

Tafeltje-dek-je project en de warme maaltijden in het 

Gezondheidscentrum. 

Het surplus zal worden verkocht op de lokale markten en 

aan winkels en de opbrengsten dienen te worden bestemd 

voor het ouderenproject in Borceag. Het is de bedoeling 

om het kassenproject in de komende jaren verder uit te 

breiden en met de opbrengsten geleidelijk het project te 

verzelfstandigen.
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In 2017 is er een samenwerking aangegaan met de jonge 

oogarts Roman Lesco uit Chisinau die bereid is om in het 

streekziekenhuis van Floresti te komen werken. Onder 

begeleiding van professor Bendelic van de universiteit van 

Chisinau en oogarts Veronica Gherasim dient hij minimaal 

200 cataractoperaties uit te voeren om daarna geheel 

zelfstandig op de oogafdeling te kunnen opereren. De 

beide oogartsen en de oogassistente Alexandra Melnic 

krijgen een bescheiden honorarium per verrichting. 

De oogoperaties kunnen per week ingepland worden, 

en ook de ouderen in het zuidelijk deel van Moldavië 

komen hiervoor in aanmerking. In 2017 vinden er 147 

cataractoperaties en 21 na-staar operaties plaats. 

Sinds 2015 werkt MMM voor dit project samen met 

Stichting Zienderogen. Net als in voorgaande jaren 

komt ook in september 2017 het team van Stichting 

Zienderogen naar Moldavië om hulp te bieden. In een 

week tijd controleert het team meer dan 1000 ouderen 

op oogziektes en afwijkingen. Ter plekke kunnen er 300 

leesbrillen afgegeven worden en in Nederland worden er 

daarna, met de hulp van diverse opticiens, nog 771 brillen 

vervaardigd en opgestuurd naar Moldavië.
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Floresti - Oogproject 
Sinds 2010 zijn in het streekziekenhuis in Floresti grote aantallen slechtziende  
tot blinde ouderen aan cataract (staar) geopereerd. MMM heeft voor de afdeling 
oogheelkunde een complete inrichting aangeschaft. Tot en met 2017 worden er in 
totaal 1125 cataractoperaties uitgevoerd. 
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Dankzij donaties kunnen in 2017 87 ouderen in Capresti 

worden voorzien van een voedzame maaltijd. Door het 

verwerken van de eigen oogst uit de kassen én door de 

inkomsten uit de verkoop van de overgebleven groente en 

fruit op de lokale markt, is dit jaar de kostprijs voor een 

maaltijd gezakt met 25%. 

Naast de kassen zijn er ook koeien, kippen, konijnen en 

varkens. In de aanwezige winkel worden de opbrengsten 

uit de kassen, melkproducten en vlees verkocht. Daarnaast 

brengt de verhuur van de ruimte voor een tandartspraktijk 

en apotheek ook geld op.

 

Capresti - Casa MAX 
In 2007 gaat MMM voor het eerst naar Casa 
MAX in Capresti en maakt kennis met Vera 
Crivorucica. Vera verzorgt een aantal ouderen 
die in vreselijke omstandigheden leven, vanuit 
haar eigen huis. Zij wil wel meer ouderen 
helpen maar heeft daarbij de hulp van MMM 
nodig. In 2009 wordt Casa MAX geopend. 

In de daaropvolgende jaren worden er 
vanuit Casa MAX in Capresti verschillende 
deelprojecten opgezet, waaronder thuiszorg 
en tafeltje-dekje.

Winteractie
Ieder jaar, in de aanloop naar de winter, 
vraagt MMM bijzondere aandacht voor de 
straatarme, hulpbehoevende ouderen in 
Centraal- en Oost-Europa. Temperaturen 
van min 20-25 graden zijn daar geen 
uitzondering. Vele duizenden ouderen in 
Oost-Europa kunnen zich niet weren tegen 
de meedogenloze kou. Bevriezing van 
ledematen, of zelfs overlijden van ouderen, 
zijn het dramatisch gevolg van de vrieskou. 

MMM biedt in samenwerking met stichting De Brug hulp op maat aan zo’n 71 arme ouderen in 
Gjakova en Bajram Curri (Noord-Albanië). 

Er is een kleine gaarkeuken gerealiseerd, zodat de ouderen regelmatig een (warme) maaltijd krijgen. 
De ouderen die daar twee keer per week komen eten zijn niet alleen blij met de maaltijden, maar ook 
met elkaars gezelschap. Degenen die niet naar de gaarkeuken kunnen komen, ontvangen hun warme 
maaltijd thuis. Ook zijn de huisjes van enkele ouderen vervangen en opgeknapt. Het project wordt 
voortgezet en er is assistentie van lokale bewoners. De bevolking is erg blij met deze hulp.

 

Albanië

Centraal-en Oost-europa

De NGO’s en stichtingen waarmee MMM in landen als 

Moldavië, Roemenië, Albanië, Bulgarije, Kosovo, Bosnië, 

Armenië, Litouwen en Oekraïne projecten heeft opgezet, 

krijgen de mogelijkheid om een aanvraag voor kolen en/of 

hout in te dienen. 

De NGO’s ontvangen ook van de gemeentelijke sociale 

diensten lijsten van de ouderen die in aanmerking komen 

voor de hulp met brandstoffen. 

Dankzij de jaarlijkse winteractie kan MMM levens redden. In 

de winter van 2017 hebben maar liefst zo’n 9500 ouderen 

kunnen rekenen op een warme winter in huis. Vrijwilligers 

hebben de kou en onbegaanbare wegen getrotseerd om 

ouderen in alle denkbare uithoeken van het platteland 

kolen, hout en kleding te brengen. Huisjes zijn hersteld, 

kapotte ramen en kachels vervangen en er is isolatie 

aangebracht. De vorst en sneeuw hielden in sommige 

landen zelfs aan tot april. 

Borceag -  
Het gezondheidscentrum 
In 2010 laat MMM een gezondheidscentrum in 
Borceag bouwen, waar ouderen op spreekuur 
kunnen komen en geholpen worden met 
medische klachten. Sindsdien krijgen circa 
zeventig ouderen van hieruit medische zorg en 
wordt thuiszorg en een tafeltje-dekje project 
georganiseerd. Het centrum beschikt over 
een professionele keuken waar de maaltijden 
worden bereid.

De ouderen die niet aan huis zijn gebonden en geen 

thuiszorg nodig hebben, komen drie keer in de week naar 

het centrum en gebruiken daar de warme maaltijd. Het 

centrum is voor de ouderen van Borceag al zes jaar een 

belangrijke ontmoetingsplek.

Ook in 2017 heeft MMM via maandelijkse financiële 

bijdragen totaal 70 ouderen en een groep van 12 scholieren 

voorzien van gezonde en smakelijke maaltijden en waar 

nodig medische zorg geboden.
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Om	in	Moldavie	de	projecten	goed	te	kunnen	begeleiden	en	uitvoeren	is	in	2015	Asociației	
Obștești	MAX	Face	Posibilul	(MFP)	opgericht.	Doina	Stepanenco	is	benoemd	tot	directeur	en	
Slavic Motricala is benoemd tot bestuurslid.

Donia Stepanenco en de medewerkers van MFP houden ook in 2017 een vinger aan de pols bij de verschillende projecten.  

Zij initiëren nieuwe projecten, overleggen en informeren de redactie van MMM en bereiden de opnames van de TV-crew voor.

Gedurende het hele jaar controleren zij de werkzaamheden, kijken of alles naar wens verloopt en rapporteren dit aan 

stichting MMM. Daarnaast zorgen zij bij de winteractie voor de distributie en bewaken het proces. 

MMM zet de samenwerking met de Stichting Bouw 

Woningen in Tanzania van Joop Paauw en Martin Janssen, 

die begon in 2015, voort in 2016 en 2017. 

Deze twee ‘doe-het-zelvers’ zamelen in Nederland geld in 

en gaan 2 keer per jaar op eigen kosten naar Tanzania om 

met een groep vrijwilligers huisjes te bouwen. Dit doen ze 

in samenwerking met de lokale priester Erasto. Hij kent alle 

families en weet daardoor precies wie het hardst een nieuw 

huisje nodig heeft. 

In 2017 kunnen er, dankzij de vele donaties die binnen zijn 

gekomen, weer 17 huisjes gebouwd worden, waarin ook 

eenvoudige bedden zijn geplaatst. De samenwerking zal in 

2018 zeker worden voortgezet. 

Tanzania

MAX Face Posibilul

Van hut  
naar stenen huis
Tanzania is het grootste land van 
Oost-Afrika. Het leven op het 
platteland is erg eenvoudig. De 
mensen zijn arm en werken tot op 
hoge leeftijd op het land.  
Daarnaast hebben ze de zorg voor 
hun kleinkinderen als diens ouders 
zijn overleden.  
Om water te halen moeten ze een 
heel eind lopen. Voor een veilig 
huisje is geen geld.

JOOP PAAUW

5 oktober 1948

10 juli 2017

Joop Paauw 
In 2004 legt Joop Paauw zijn eerste Tanzania-steen 

voor een huisje en sindsdien heeft hij 18 bouwreizen 

gemaakt. Vanaf 2007 werkt hij samen met zijn zwager 

en vriend Martin Janssen en vanaf 2015 is er tevens de 

samenwerking met Stichting MAX Maakt Mogelijk.

Op 10 juni 2017 overlijdt Joop plotseling, wat een groot 

verdriet is voor zijn gezin, familie en zeker ook voor zijn 

zwager en vriend Martin. 

Natuurlijk is zijn heengaan ook een enorm gemis voor het 

project in Tanzania. Naar de wens van Joop gaat de bouw 

van de huisjes onverminderd door en met hulp van de 

familie van Joop zet Martin het werk voort.

Bestuur en medewerkers van Stichting MAX Maakt Mogelijk 

herinneren zich Joop als een harde werker en een bevlogen 

man. 
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Ben Oude NijHuis - Opening

Het Ben Oude NijHuis, een initiatief van MAX-directeur Jan 

Slagter, is een kleinschalige woonvorm, gevestigd in een 

voormalig klooster in Rotterdam-Overschie. Bedoeld voor 

gezonde senioren en voor mensen met een lichte en/of 

zware zorgvraag of dementie.

Het voormalig klooster bestaat uit 2 verschillende vleugels, 

een zorgvleugel en een woonvleugel. In de woonvleugel 

wonen gezonde senioren en mensen met een lichte 

zorgvraag. De zorgvleugel is bedoeld voor mensen met 

een zware zorgvraag.

Vanaf de opening tot eind 2017 wonen er 35 
ouderen. 25 ouderen vallen onder zware zorg 
en 10 onder lichte zorg. Sinds eind 2017 zijn er 
vier vrijwilligers werkzaam.

In het huis staan de wensen van de bewoners centraal. 

De zorg gaat uit van hun behoeften en hun ritme. Er zijn 3 

woongroepen van ieder 9 tot 10 bewoners. Elke woongroep 

heeft een eigen huiskamer met zicht op de kloostertuin van 

maar liefst 3000 m2. Een tuin waar bewoners, zo vaak als ze 

willen, kunnen vertoeven.

De ontwikkeling en bouw van het Ben Oude NijHuis is 

bepaald niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. 

Jan Slagter heeft 60 verschillende woningcorporaties 

benaderd en allemaal gaven zij niet thuis. De banken 

waren alleen geïnteresseerd in commercieel vastgoed met 

winstoogmerk. Uiteindelijk vindt de Triodos Bank het een 

geweldig plan en verstrekt een lening.

In oktober 2017 gaan de deuren van het Ben Oude NijHuis open. 

Het Ben Oude NijHuis gala
Het huis heeft een tuin van maar liefst 3000 m2. Om deze 

tuin zo te maken dat de bewoners er optimaal plezier van 

hebben, is er veel geld nodig. Daarom organiseert MMM 

voor 28 september een groot gala in Studio 21 voor de 

ruim 350 relaties uit de zorg, media, business, society en 

diplomatie.

Naast een goed verzorgd diner is er een exclusieve 

veiling gepresenteerd door Bente Tupker van veilinghuis 

Christie’s, vinden er diverse bijzondere optredens plaats, 

spreekt professor Erik Scherder en komen Hugo Borst 

en Carin Gaemers langs. Ook Andre van Duin geeft acte 

de préseance en verkoopt veel loten voor het Ben Oude 

NijHuis. Zijn ter plekke bedachte actie “Op de foto met 

Andre van Duin” wordt enthousiast ontvangen en levert 

een mooi bedrag op. 

Vele enthousiaste gasten van het gala schrijven zich in de 

loop van de avond in voor een vrijwilligers-taak in het Ben 

Oude NijHuis naar eigen idee en keuze.

Aan het eind van de avond maken 
presentatoren Cees Grimbergen, Masha de 
Rooij en Jan Slagter de opbrengst van het gala 
bekend: 181.235 Euro . De werkzaamheden 
aan de tuin kunnen beginnen.

Een greep uit de kleine  

Nederlandse projecten  

en activiteiten 2017. 

Een rolstoelfiets voor Henk
Henk is 60 jaar en gaat als gezonde man het ziekenhuis in, 

maar komt er met een dwarslaesie uit.

Begin van het jaar moet Henk geopereerd worden aan zijn 

knie. De operatie verloopt goed en zonder complicaties. 

De volgende dag wordt hij, om zichzelf te wassen, door 

een verpleegkundige naar de badkamer gebracht en op 

een krukje neergezet. Hij wordt niet goed, maakt dit ook 

kenbaar en valt op de grond. Daar ligt hij 7 minuten voordat 

er iemand bij hem komt kijken. Henk blijkt een dwarslaesie 

te hebben en kan alleen zijn hoofd nog maar bewegen.

Het leven van Henk en zijn vrouw Greetje verandert volledig. 

Henk kan niets meer en heeft overal hulp bij nodig. Vroeger 

was hun grote hobby samen fietstochten maken, nu komen 

ze nauwelijks meer buiten. De vriendinnen van Greetje 

beginnen een actie om een rolstoelfiets bij elkaar te sparen 

en benaderen ook MMM, die het ontbrekende bedrag 

aanvult. Nu kunnen Greetje en Henk weer samen op pad.

neDerlanDse ProJeCten en aCtiviteiten 2017
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Een ritje op de Centurion
Na een aantal ernstige hersenbloedingen, herstelt Gerrit 

niet meer en moet hij volledig verzorgd worden. Meer dan 

tien jaar lang zorgt zijn vrouw Anja voor hem. Als zij het 

niet meer aan kan verhuist Gerrit naar een instelling voor 

mensen met ‘niet aangeboren hersenletsel’. 

Wanneer hij in een gesprek met zijn persoonlijk begeleider 

vertelt dat hij heel graag eens op een Centurion (legertank) 

zou willen zitten, schrijft Anja naar MMM. Samen met 

defensie regelt MMM dat Gerrit in het Nationaal Militair 

Museum een rondleiding krijgt en tot slot een ritje mag 

maken op een Centurion. Gerrit heeft de dag van zijn leven 

en put hier enorm veel kracht uit om het allemaal weer 

even aan te kunnen.

Een rolstoelbus voor Molentocht 
Maria Deen, werkt al 50 jaar als vrijwilligster bij zorgcentrum 

Molentocht. Hier ziet ze veel eenzaamheid. “Mijn 

vrijwilligerswerk bij Molentocht biedt mij de kans hieraan 

iets te doen. Hier wordt al veel gedaan voor ouderen, maar 

wat er nog ontbreekt, is een eigen rolstoelbus waarmee 

de ouderen uit het zorgcentrum én uit de wijk, de deur uit 

komen. Dat zal het leven voor hen veel aangenamer maken. 

Wat blijheid in hun leven, dat is waar ik nog aan wil werken” 

aldus Maria. MMM regelt een mooie rolstoelbus en neemt 

als verrassing Maria en een aantal ouderen mee voor een 

dagje naar Vlieland, het eiland waar de serie ‘Dokter Deen’ 

wordt opgenomen. Na een rondleiding en een lunch komt 

Monique van de Ven als Maria Deen de ouderen en haar 

naamgenoot begroeten.

 

Pleeggrootouderdag
Jos is pleeggrootvader voor kleinzoon Lucas (14 jaar) en 

tevens voorzitter van de Stichting die de belangen behartigt 

van pleeggrootouders in Nederland. Ieder jaar organiseert 

deze stichting een grote pleeggrootouderdag en dat willen 

ze dit jaar ook, maar er is geen geld!

Op deze dag komen gemiddeld 120 pleeggrootouders 

en 80 (klein) kinderen tussen de 3 en 15 jaar bij elkaar. 

Ze wisselen informatie uit, er zijn lezingen en voor de 

kinderen verschillende activiteiten. Deze dag is voor de 

pleeggrootouders én kleinkinderen van groot belang. 

MMM zorgt samen met het Nederlands Instituut voor 

Beeld en Geluid, dat de dag er toch kan komen. Het wordt 

een mooie dag vol informatie en activiteiten waar iedereen 

heel tevreden over is.

Bankje voor Lotty
Lotty komt als jonge joodse vrouw tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in kamp Auschwitz terecht. Zij overleeft 

het kamp en begint aan een lange tocht naar huis. Met 

haar vriendin Beppie arriveert ze na een lange reis, via 

Denemarken en Zweden (Dodenmars), op de Apollolaan 

in Amsterdam. Hier slapen ze op een bankje onder een 

paardendeken, omdat haar huis is ingenomen door 

anderen. Nog altijd vertelt Lotty, nu 96 jaar haar verhaal op 

basisscholen, zodat de oorlog nooit vergeten wordt. 

MMM vindt het ook belangrijk dat het verhaal van Lotty 

doorverteld wordt en doet dit door een nieuw bankje (de 

originele staat er niet meer) te plaatsen op de plek van 

het oude bankje. Hierop wordt een tekstplaatje geplaatst, 

waar het verhaal van Lotty staat, zodat passanten die 

even op dit bankje neerstrijken, herinnerd blijven aan de 

verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en dat dit 

nooit meer mag gebeuren. 

 

 

Stichting SeniorenStudent
Miep is 98 jaar en woont nog zelfstandig in een apparte-

ment. Dagelijks komt de thuiszorg langs om haar uit bed 

te helpen en met aankleden. De rest van de dag zit Miep 

alleen en voelt zich erg eenzaam. MMM schakelt Stichting 

SeniorenStudent in om iemand te zoeken die past bij Miep. 

Miep is altijd gek op klassieke muziek geweest en 

houdt ervan om naar Het Concertgebouw te gaan. Jan 

Slagter neemt haar mee voor een lunchconcert in Het 

Concertgebouw en stelt haar na afloop voor aan Flora, 

een student van de Stichting SeniorenStudent, die haar 

wekelijks gaat bezoeken. Flora speelt harp en houdt zelf 

ook van klassieke muziek. De match is geslaagd!

Kerst en de jaarwisseling bij MMM
Kerst en de jaarwisseling viert MMM in 2017 met een kleine 

groep mensen in een sfeervolle ambiance in Naarden. De 

gasten hebben allemaal één ding gemeen. Ze hebben 

geen van allen een gemakkelijk jaar achter de rug en gaan 

voor het eerst een kerst en een nieuw jaar tegemoet zonder 

geliefd familielid. Samen met Jan Slagter blikken ze terug 

op het afgelopen jaar.

neDerlanDse ProJeCten en aCtiviteiten 2017
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MMM stimuleert bijzondere 
initiatieven voor ouderen  

in het tv-programma, MAX 
Magazine en via social media.

De eerste tandarts voor vluchtelingen,  
daklozen en mensen met schulden.
Amsterdam heeft een eerste tandarts voor daklozen en 

mensen met schulden. Elke zondag kunnen zij terecht bij 

Sharif Tairie en zijn collega’s. Zij helpen als vrijwilligers bij 

alle tandproblemen. 

Sharif kwam in de jaren ‘90 als vluchteling uit Afghanistan en 

haalde vorig jaar zijn tandartsendiploma. ‘Mijn achtergrond 

leert je om er te zijn voor je medemens en ze te helpen. 

Als ik de hele week werk verheug ik me toch altijd op de 

zondag. Het zijn namelijk hele dankbare mensen’, 

Arpad heeft drie jaar in het leger in Joegoslavië gezeten, is 

toen gevlucht en via Hongarije naar Nederland gekomen waar 

hij sinds 1994 woont. Door verschillende omstandigheden 

heeft Arpad geen geld en een heel slecht gebit. MMM 

wordt benaderd om Arpad te helpen en schakelt Sharif in 

om voor Arpad een nieuw gebit te maken.

Het tassen vrouwtje
Vier jaar geleden leest Hélène (74 jaar) in de Telegraaf een 

artikel over een jonge vrouw die opvang biedt aan paarden 

die in verschrikkelijke conditie verkeren. Het artikel slaat in 

als een bom en Hélène uit Hoogwoud besluit haar te helpen. 

Om geld op te halen, verzamelt ze oude spijkerbroeken waar 

ze tassen van maakt. Deze tassen verkoopt ze op braderieën 

en markten. Het gaat vier jaar goed, maar dan gaat haar 

naaimachine kapot en kan ze geen schorten en tassen meer 

maken. Ze leeft van haar AOW en een klein pensioentje, dus 

zelf een nieuwe naaimachine kopen zit er niet in. 

De bewoners van Hoogwoud verzamelen niet alleen oude 

spijkerbroeken, maar besluiten Hélène te gaan helpen en 

beginnen een actie om geld voor een nieuwe naaimachine 

in te zamelen. MMM vult het ontbrekende bedrag aan en 

koopt een nieuwe naaimachine voor Hélène.

Via social media doet MMM verslag van de overhandiging.

Stichting Ambulancewens, niets is onmogelijk
De laatste wens vervullen van niet mobiele terminale 

patiënten is het doel van de stichting.

Kees Veldboer, al meer dan 20 jaar ambulance chauffeur; 

“de mooiste wens die ik ooit vervuld heb was heel simpel. 

Ik heb iemand in het hospice opgehaald en haar naar huis 

gebracht. Ze heeft bijna twee uur op een brancard in haar 

huiskamer gelegen. Zo simpel kan het zijn.”

MMM roept regelmatig de hulp in van Stichting Ambulance-

wens bij het vervullen van haar wensen.

Stichting SeniorenStudent
Bij Stichting SeniorenStudent zetten studenten zich vrijwillig 

in om senioren uit hun isolement te halen. De stichting 

koppelt studenten 1-op-1 aan een senior die zij een jaar 

lang, zes uur per maand, hulp en gezelschap bieden.

MMM regelt met hulp van de stichting dat de eenzame 

Miep aan een student gekoppeld wordt.

Floortje voor Moortje
Wat begint met een vakantie in Gambia is nu de stichting 

‘Floortje voor Moortje’. Een stichting waar Ine en Francine 

met heel hun hart en enorm veel passie aan werken. Ze zijn 

nu 5 jaar verder en ‘Floortje voor Moortje’ is een bloeiende 

stichting die in de afgelopen jaren al veel heeft kunnen 

doen voor de mensen in Gambia. 

Als de dames de 70 jaar gepasseerd zijn zoeken ze een 

vervanger. MMM biedt deze stichting een podium in het 

MAX Magazine in hun zoektocht naar een goeie vervanger. 

En met resultaat, dankzij het artikel is er iemand gevonden 

die het werk van de stichting voort gaat zetten. 

Daklozen schrijven
“Verhalen en gedichten schrijven maakt me blij,” aldus de 

Amsterdamse Mathilde, die elke maandagmiddag naar de 

schrijfklas van Kantlijn komt. “Het is een therapie voor me.”

In haar jeugd wordt ze niet voor vol aangezien, maar dat 

heeft nu plaats gemaakt voor trots, dat ze kan schrijven 

en nog goed ook. Ooit van start als een dagbesteding 

voor dak – en thuislozen van de diaconie, zet de stichting 

Kantlijn zich wekelijks in voor het schrijftalent in Amsterdam 

en biedt hen zo de ruimte dat mooie verhalen geschreven 

kunnen blijven worden.

MMM beschrijft dit initiatief in het MAX Magazine en wellicht 

dat ze sponsoren krijgen voor de uitgave van hun boek.

neDerlanDse ProJeCten en aCtiviteiten 2017

Familiegeluk
Na een heftige hersenbloeding, waarbij de artsen haar 

overlevingskans inschatten op 5 tot 10 %, vecht Minke 

zich er bovenop en is er zelfs sprake van, dat ze naar huis 

mag. Het ouderlijke huis wordt aangepast zodat Minke 

thuis verzorgd kan worden. Als het moment daar is dat ze 

daadwerkelijk naar huis kan, overlijdt heel plotseling haar 

man, de vader van Robin. Naast dat dit een groot verdriet 

is, kan Minke nu ook niet naar huis. Ze moet blijven in het 

verzorgingshuis in Barneveld waar ze tot nu toe woonde. 

De mensen die in het verzorgingshuis wonen, zien het huis 

als hun eindstation, terwijl Minke dit niet heeft. Ze heeft 

een kleine kamer met een bed en een stoel. Ze maakt 

geen contact met de andere bewoners en voelt zich vaak 

alleen. Als Robin langskomt, zit ze op de stoel voor het 

raam en kijkt voor zich uit. Robin wil haar graag een beetje 

gelukkig zien. Minke is al jaren een groot fan van pianist 

Jan Vayne. MMM organiseert een middag in kerstsfeer in 

een kleine kapel in Zwolle. Samen met haar kinderen en 

kleinkinderen geniet Minke van een uitgebreide kerstlunch. 

En speciaal voor haar komt Jan Vayne een aantal van haar 

lievelingsnummers spelen.

Kerst in Litouwen
Kerst vieren we het liefst met elkaar, onder het genot van een 

lekkere maaltijd. In Litouwen is dit minder vanzelfsprekend. 

Voor de ouderen daar is kerst niets anders dan een gewone 

sombere dag. Maar dankzij Wim Brauns kunnen we dit jaar 

de ouderen in Litouwen toch een warme kerst bezorgen.

Piet en Sjanie Mans komen al 20 jaar in Litouwen om met 

Wim Brauns de arme ouderen te helpen. Helaas krijgt Piet 

de ziekte ALS en wordt het steeds lastiger voor hem om 

nog met de camper naar Litouwen te gaan. Zijn grootste 

wens is om Wim nog een keer te bezoeken. MMM regelt 

dit graag voor hem, maar een week voor het geplande 

vertrek overlijdt Piet.

Omdat het de eerste kerst voor Sjanie is, zonder haar Piet, 

gaat zij samen met haar dochters en MMM naar Litouwen 

om daar met Wim en de ouderen kerst te vieren.

Tijdens de kerstuitzending vertelt Sjanie hoe zij deze eerste 

kerst zonder Piet en in Litouwen heeft ervaren.
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De nalatenschap •	  Stichting MAX Maakt Mogelijk zal zich ook in 2018 inzetten voor betere leefomstandigheden 

voor kwetsbare en hulpbehoevende ouderen in ontwikkelingslanden, vooral de landen in 
Centraal- en Oost-Europa. 

•	 	 De langlopende thuiszorgprojecten in m.n. Moldavië, moeten meer aandacht en publiciteit 
te krijgen. De stichting zal meer nadruk leggen op het werven van vaste donateurs die een 
maandelijkse bijdrage voor deze projecten over hebben.

•	 	Stichting MAX Maakt Mogelijk zal in 2018 de nadruk leggen op verzelfstandiging van vooral 
de tafeltje-dek-je en thuiszorgprojecten. Nieuwe initiatieven van de lokale mensen die geld op 
kunnen	gaan	leveren,	zullen	serieus	worden	bekeken	en	mogelijk	met	financiële	support	van	
stichting MMM, ook gerealiseerd gaan worden. 

•	 	Stichting MAX Maakt Mogelijk zal in 2018 de online activiteiten waar mogelijk verder 
uitbouwen en gaan onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden er zijn om fondsen te werven. 

voorUitBlik 2018 en Meerjarenbeleid

DANK
MAX Maakt Mogelijk is iedereen zeer erkentelijk die in het 

verslagjaar op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan 

het werk en de successen van de stichting.

Maar bovenal is de stichting bijzonder dankbaar voor alle 

donaties, klein en groot, van sympathisanten, donateurs en 

sponsoren. 

Het stichtingsbestuur en de medewerkers danken hen voor 

het vertrouwen en zullen er in 2018 weer alles aan doen om 

dat vertrouwen waar te maken. 

Verantwoording
Kijkers, donateurs en sponsors blijven het concept van 

MAX Maakt Mogelijk bijzonder waarderen. Vooral dat 

de stichting het probleem en de noodsituatie in beeld 

brengt, en dat zij in de uitzendingen van het gelijknamige 

televisieprogramma en op de website altijd in woord en 

beeld verantwoording aflegt over de besteding van de 

gedoneerde gelden. 

Uw hulp blijft onontbeerlijk
De ondersteuning van veel mensen die het werk van de 

stichting een warm hart toedragen, blijft onontbeerlijk bij 

de realisatie van de projecten.

Sponsors
Voor al onze projecten blijft de ondersteuning van een 

aantal sympathiserende organisaties en stichtingen als 

sponsors een niet te miskennen noodzaak. MAX Maakt 

Mogelijk is alle sponsors dan ook heel dankbaar voor hun 

bijdragen in geld of goederen.

De afgelopen jaren heeft MMM zowel kleine als grote 

bedragen uit nalatenschappen mogen ontvangen. 

Zo wenste een overleden dame dat een deel van haar 

erfenis naar de daklozen ouderenopvang in Roemenië 

zou gaan. Hier steunt MMM al jaren Viorel Pasca, die 

dit project heeft opgezet en nu ruim 220 mensen 

helpt. Mevrouw was geboren in Boekarest. Een mooie 

manier om iets terug te doen met blijvend resultaat. 

Dertig zieke ouderen daar hebben nu een dak boven 

hun hoofd!

Een andere dame wilde graag iets doen voor de armste 

mensen in Moldavië. Dankzij deze nalatenschap zijn in 

Borceag in 2017 grote kassen geplaatst waar groenten 

en fruit worden verbouwd. Deels voor de maaltijden 

van de ouderen in het MAX Gezondheidscentrum in 

Borceag en het surplus wordt verkocht op de lokale 

markt. Een mooi begin naar verzelfstandiging in het 

armste land van Europa.

Donaties uit een nalatenschap worden beneficiair 

aanvaard, omdat hiermee wordt voorkomen, 

dat bijvoorbeeld door een naheffing van de 

Belastingdienst, de stichting aansprakelijk gesteld kan 

worden voor een schuld. Stichting MAX Maakt Mogelijk 

is dankbaar voor het vertrouwen en de waardering 

voor de diverse projecten van de overledene, blijkens 

opname in diens testament. 

In het boekjaar waarin ze worden toegekend, worden 

de nalatenschappen verantwoord als baten uit 

nalatenschappen, mits de te ontvangen bedragen 

bekend zijn en/of een goede inschatting kan worden 

gemaakt

soresdienst
De Soresdienst biedt ondersteuning aan Nederlanders 

die door pech, onrecht of juridische verwikkelingen 

maatschappelijk in een uitzichtloze situatie zijn beland. Het 

doel van de dienstverlening is om deze mensen de regie 

van hun leven weer in eigen handen te geven. 

De Soresdienst werkt met twee cliëntcoaches, gesteund 

door de juristen van MAX Ombudsman. Daarnaast 

kunnen zij een beroep doen op een team van geschoolde 

vrijwilligers verspreid over heel Nederland. Deze vrijwilligers 

fungeren als de ogen en oren van de Soresdienst, zorgen 

voor ondersteuning van cliënten ter plaatse en begeleiding 

bij gesprekken. Met deze werkwijze combineert de 

Soresdienst juridische daadkracht en knowhow met sociaal-

maatschappelijke ondersteuning. Dat maakt de Soresdienst 

uniek in Nederland. 

De coördinatie van de Soresdienst is in handen van MAX 

Ombudsmannen Jeanine Janssen en Rogier de Haan. 

Mensen die denken dat zij in aanmerking komen voor 

begeleiding door de Soresdienst, kunnen bellen naar het 

spreekuur van MAX Ombudsman.

Vraag op tijd hulp
De belastingen, de huur- en zorgtoeslagen zijn veel 

voorkomende problemen. Bij de Soresdienst ziet men dat 

veel mensen hierdoor in de sores komen. Een belangrijk 

advies is ervoor te zorgen dat men op tijd hulp vraagt als 

iets niet duidelijk is.

Begeleiding door de Soresdienst is gratis en staat open 

voor zowel leden als niet-leden van MAX. De Soresdienst 

is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 

uur en 12.00 uur. 

De Soresdienst wordt gefinancierd door: 

• Adessium Foundation

• Stichting Dioraphte

• Stichting MAX Maakt Mogelijk



Stichting MAX Maakt Mogelijk
Postbus 671
1200 AR  Hilversum

Telefoon: 035-6775479
www.maxmaaktmogelijk.nl
info@maxmaaktmogelijk.nl

Rekeningnummer:
IBAN NL33 INGB 000 000 4567
BIC INGBNL2A


