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ANBI

De Stichting ‘MAX Maakt Mogelijk’ (MMM) is opgericht op

De stichting ontvangt het hele jaar door aanvragen voor

De Stichting MAX Maakt Mogelijk is door de Belastingdienst

Samenwerking Omroep MAX en Stichting MAX Maakt
Mogelijk

13 maart 2006 en heeft als doelstelling: het bevorderen en

zowel binnenlandse- als buitenlandse projecten ten behoeve

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling

Omroep MAX is een publieke omroep voor vijftigplussers.

ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn

van kwetsbare ouderen, in dit verslag verder de begunstigden

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

De omroep laat zien dat vijftigplussers nog volop meedoen

van mensen in de samenleving. Om die doelstelling te

genoemd. Het betreffen aanvragen voor groepen ouderen,

de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar zijn.

in de samenleving, maar verliest daarbij niet de oudere uit

bereiken initieert en realiseert de stichting projecten om de

maar ook voor een klein project voor een individuele oudere.

leefomstandigheden van met name ouderen substantieel te

De aanvragen worden geselecteerd volgens tevoren vastge-

Protocol

daarbuiten. Deze zienswijze sluit dan ook goed aan op de

verbeteren. Wensen op dit terrein van individuele ouderen

stelde criteria die in overeenstemming zijn met de doelstel-

De begunstigden zijn over het algemeen de meest kwetsbare

doelstelling van de stichting.

worden soms ook vervuld. De stichting kijkt niet alleen naar

lingen van de stichting. Van een aantal projecten worden ter

ouderen. Er zijn echter ook enkele projecten gericht op het

De omroep volgt de stichting bij de realisatie van een aantal

de leefsituatie van kwetsbare ouderen in Nederland, maar

plaatse televisieopnamen gemaakt.

ondersteunen van kwetsbare kinderen. De zorgtaken voor

binnen- en buitenlandse projecten. Het televisieprogramma

heeft met name aandacht voor de mensonwaardige en soms

Met het uitzenden van deze reportages in het televisiepro-

kinderen van ouders, die uit nood wel gedwongen zijn in het

MAX Maakt Mogelijk gaat met een cameraploeg op een

hemel schreiende leefomstandigheden van hulpbehoevende,

gramma MAX Maakt Mogelijk van Omroep MAX is er tevens

buitenland hun geld te verdienen, komen meestal neer op de

door de stichting gekozen project af, toont de problemen

vaak chronische zieke ouderen in straatarme landen aan

aandacht voor fondsenwerving voor de stichting. Daarnaast

schouders van de grootouders.

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

de randen van Europa en daarbuiten; ongeacht etnische af-

heeft Stichting MAX Maakt Mogelijk om de week een pagina

De stichting doet onderzoek naar de antecedenten van de

dat project heeft gerealiseerd. Omroep MAX is redactioneel

komst, religie of politieke overtuiging.

in het MAX Magazine. Dit platform gebruikt MAX Maakt

aanvrager en werkt met referenties van de aanvrager om de

verantwoordelijk voor het programma.

Mogelijk o.a. om te laten zien hoe een kleine, en soms ook

betrouwbaarheid van de aanvrager te toetsen. Als is aan-

een grote, wens buiten de tv-uitzendingen is vervuld.

getoond dat de aanvrager bonafide is en de aard van het

Televisie

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

Bestuur

In de combinatie-uitgave van het MAX ledenblad en het MAX

project binnen de doelstellingen van de stichting past, stelt

In 2015 waren in het 4e kwartaal - op vrijdagavond om

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie onafhankelijke

Magazine is in oktober een actiebrief met acceptgiro mee-

de stichting een voorlopige begroting op. Bij een uiteindelijk

17.55 uur op NPO2 (aansluitend aan Hallo Nederland)

leden. De drie leden zijn: de heer A.F.C. van Dijk, voorzitter

gestuurd met de oproep het winterproject te ondersteunen.

positieve beoordeling van het project en de begroting, maakt

- negen reguliere afleveringen van MAX Maakt Mogelijk

(alleen/zelfstandig bevoegd), de heer E. Hoeksma, secre-

Op het dringende verzoek om geld te doneren voor kolen

de stichting de definitieve begroting en een projectovereen-

geprogrammeerd. De herhaling ervan volgde in de week

taris ( gezamenlijk bevoegd) en de heer D. Tanis, penning-

en brandhout om de schamele onderkomens van ouderen in

komst op. Projectovereenkomsten betreffen in elk geval alle

daarop. Aansluitend volgden twee kerstspecials. Wederom

meester (gezamenlijk bevoegd). De bestuursleden ontvangen

Centraal- en Oost-Europa te kunnen verwarmen en hen daar-

buitenlandse projecten. Bij de grotere Nederlandse projec-

was de Grote Kerk in Den Haag het televisiedecor voor het

geen enkele vergoeding.

mee te beschermen tegen de vriesdood, is hartverwarmend

ten wordt de aanvrager/begunstigde ook gevraagd, indien

jaarlijkse kerstdiner van de stichting MAX Maakt Mogelijk

en op grote schaal gereageerd.

mogelijk, bij te dragen in een deel van de kosten.

voor alleenstaande en eenzame ouderen.

De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een

Duurzaamheid projecten

Modus operandi

coördinator, twee projectmanagers van wie er 1 in deeltijd

De stichting gaat de financiering van buitenlandse projecten

In het programma bezoekt de presentator het project op locatie

voor de medische rehabilitatie van het district-ziekenhuis

in principe voor een jaar aan. Er zijn ook projecten die voor

en confronteert de kijker met wat hij ziet, hoort, ruikt en voelt.

Floresti (Moldavië) en een (parttime) administratief assistente.

een langere periode worden ondersteund. Nederlandse pro-

Dit gebeurt op een vaak indringende maar integere manier,

Voor de Soresdienst werken twee juridische medewerkers

jecten zijn vaak anders van aard, in omvang en zijn vrijwel

waardoor de kijker zich aangesproken voelt. Kijkers worden

Sponsors bekostigen de Soresdienst. Sinds 1 december 2013

altijd eenmalig.

opgeroepen te doneren voor het specifieke project.

steunen zij de activiteiten van deze hulpdienst Na afloop van

Vanaf de eerste dag dat een buitenlands project is goed-

De vorm waarin de programmamakers de afleveringen

de eerste contracten is besloten de financiële steun voort te

gekeurd, is het beleid van de stichting erop gericht dat het

presenteren is erop gericht dat de kijkers het project van het

zetten.

project in de toekomst zelfstandig kan worden voortgezet.

begin tot het einde kunnen volgen. Door het tonen van het

Personele bezetting

Het projectmanagement probeert dat te bereiken door de

eindresultaat weet de kijker waar het gedoneerde geld aan

Adres en contactgegevens:

aanvrager van het project - veelal ook de uitvoerder - aan

is besteed.

Stichting MAX Maakt Mogelijk is ingeschreven bij de

te sporen voor de volgende jaren nieuwe sponsors te vinden

Kamer van Koophandel onder nummer 27286378,

en/of de lokale of nationale overheid voor een investering

Financiering

met statutair vestigingsadres: Media Park,

in het project te interesseren. De stichting is hierbij behulp-

Bij de fondsenwerving op televisie wordt opgeroepen geld

Joop van den Endeplein 9, 1217 WJ Hilversum.

zaam en vaak ook zelf actief. Het projectmanagement legt

over te maken naar bankrekening:

Postadres: Postbus 671, 1200 AR te Hilversum.

contacten met buitenlandse overheden en andere relevante

IBAN NL33 INGB 000 000 4567

instanties om te proberen de voortgang van het project zeker

BIC: INGBNL2A

Kosten televisieopnamen

te stellen. Er vinden gesprekken plaats met burgemeesters,

T.n.v. Stichting MAX Maakt Mogelijk te Hilversum.

Alle kosten voor het maken van de afleveringen voor het tv-pro-

gemeente- en districtbestuurders en met departementen en

gramma MAX Maakt Mogelijk van omroep MAX zijn voor re-

ministers.

kening van de omroep en komen niet ten laste van de stichting.
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HANDELWIJZE BIJ MEEROPBRENGSTEN

Stichting MAX Maakt Mogelijk legt schriftelijk vast welk bedrag wordt toegekend aan een
nieuw project. Indien opbrengsten hoger zijn dan het aangevraagde bedrag voor het televisieproject, dan wordt gezocht naar gelijkwaardige projecten, bij voorkeur in dezelfde regio.
Op deze manier wordt de meeropbrengst van geoormerkte donaties verantwoord besteed.
Criteria die daarbij gelden: een gelijksoortig project moet zo goed mogelijk aansluiten bij
het in beeld gebrachte thema en bij voorkeur in hetzelfde land worden uitgevoerd als het
gefilmde project.
De kans dat projecten die zijn ingestuurd maar niet op televisie worden gepresenteerd, toch
een bijdrage ontvangen, is groter naarmate ze dichter bij de doelstelling van het tv-project
staan. Zo is de donateur ervan verzekerd dat zijn geld altijd goed wordt besteed.

Besteding en kosten
In 2015 bedroeg het bestedingspercentage 92% De kosten

•	
Ingenieur Wim van der Maten was tot zijn pensioen werk-

voor de eigen fondsenwerving bedragen 2,9%. In het ver-

zaam bij Ballast-Nedam en daar verantwoordelijk voor

slagjaar bedroeg het percentage voor beheer en adminis-

grote bouwprojecten in met name het Midden-Oosten. Al

tratie 1,9% (uitgedrukt in procenten van de som der baten)

zo’n 6 jaar begeleidt en adviseert hij als vrijwilliger de
renovatie- en bouwprojecten van Stichting MAX Maakt

Samenwerking met externe organisaties

Mogelijk.

Stichting MAX Maakt Mogelijk werkt bij de uitvoering van

• Engie (voorheen Cofely GDF Suez): het projectmanage-

projecten regelmatig samen met andere organisaties. Maar

ment van MAX Maakt Mogelijk wist begin 2014 via het

de stichting doet ook regelmatig een beroep op personen die

management van Cofely/Engie in Nederland een groep

op een bepaald vakgebied deskundig zijn.

jonge hoogopgeleide technici vanuit de zogeheten NEXT-

•	Jan van den Berg van de Duitse afdeling van de Ameri-

groep als vrijwilligers te enthousiasmeren voor de nog uit

kaanse stichting Project HOPE e.V. werkt sinds 2009 als

te voeren deelprojecten in het streekziekenhuis Floresti.

projectmanager voor de stichting mee aan het medisch

In de zomer van 2015 werd mede dankzij hun inzet de

rehabilitatieproject in het streekziekenhuis in Floresti

vervanging van de centrale verwarming voor het gehele

(Moldavië). De stichting streeft ernaar dit meerjarige pro-

ziekenhuis afgerond en nog voor aanvang van de winter

ject in de zomer 2016 af te ronden.

in gebruik worden genomen.

•	
Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede draagt al sinds

• Vrijwilligers van Cofely/Engie hebben zich in 2015 ook

2008 frequent bij met nog goed bruikbare onderdelen

bemoeid met het ontwerpen van een gebouw en inrichting

van de ziekenhuisinventaris en medische apparatuur

van een nieuwe keuken voor het streekziekenhuis in Floresti.

voor het streekziekenhuis Floresti (Moldavië). Dat was

In de eindfase zullen zij ook ter plaatse meehelpen aan de

ook in 2015 het geval.

technische uitvoering van de installatiewerken.

•	
Moeder Teresa Stichting uit Ulft schonk ook in 2015 grote
hoeveelheden kleding voor de allerarmsten in Moldavië.

Aanbod van goederen

MAX Maakt Mogelijk zal ook in 2016 de samenwerking

Ook in 2015 zijn weer veel goederen en materialen aan-

met deze stichting voortzetten.

geboden, waaronder medische apparatuur en instrumenten,
(kantoor)meubilair, keukenapparatuur en andere, in goede
staat verkerende inventaris.
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ROEMENIË

BOSNIË

Opvang dakloze ouderen

Grote problemen

Niet verzekerd

In 2015 heeft de stichting met een nieuw project een struc-

Ruim 20 jaar na de beëindiging van de burgeroorlog in het

Medicijnen zijn onbetaalbaar voor de armste ouderen en

turele financiële bijdrage geleverd om de mensonterende,

voormalige Joegoslavië kampt Bosnië nog met grote problemen.

recht op vergoedingen hebben ze niet. De ouderen ontvan-

schrijnende leefomstandigheden voor een aantal dakloze,

Veel ouderen leven in bittere armoede. Geld voor medische

gen geen van allen een pensioen en hebben daarom ook

vaak ernstig zieke, ouderen in en rond de Roemeense stad

zorg is er niet.

geen recht op vergoeding van ziektekosten. Ze zijn volledig

Oradea (Transsylvanië) te verbeteren. Er is een tweede huis

afhankelijk van de stichting van het echtpaar Kramer én de

in het dorp Tinca aangekocht en ingericht om nog eens 20

rooms-katholieke charitatieve organisatie Caritas.

dakloze ouderen extra te huisvesten.

Medicijnenproject
Met een financiële bijdrage heeft MAX Maakt Mogelijk voor

Samenwerking met Caritas

de Nederlandse stichting Opbouwwerk Bosnië van Berna

De stichting Opbouwwerk Bosnië werkt samen met een lokale

Daarmee is de capaciteit voor initiatiefnemer Viorel Pasca

en Johan Kramer een ’medicijnenproject’ mogelijk gemaakt.

afdeling van Caritas om de ouderen van voedsel te voorzien.

tot 160 bedden, verdeeld over zes locaties, uitgebreid. MAX

Het geld is besteed aan medische zorg, inclusief medicijnen,

Caritas behoort tot het bisdom Banja Luka. Door het gebrek

Maakt Mogelijk begon al in 2011 met projecten Viorel Pasca

voor zo’n vijftig ouderen gedurende een jaar. Aan twee ge-

aan sociale voorzieningen zijn veel Bosniërs afhankelijk van

te ondersteunen door de aankoop van huizen en aanpassende

filmde families zijn extra toezeggingen gedaan. Zij krijgen

deze organisatie voor voedsel, medische zorg en andere

verbouwingen mogelijk te maken. Pasca had zich het erbar-

een jaar lang financiële steun voor de aankoop van eten en

basisbehoeften.

melijke lot van zieke, vaak dementerende, thuisloze ouderen

medicijnen.

Caritas biedt hulp met een gaarkeuken, thuiszorg, een verzorgingstehuis en een internaat. Ook vragen veel mensen

aangetrokken. Hij ontdekte dat deze ouderen door uitputting
in een ziekenhuis waren beland, maar na een opname van

Stichting Opbouwwerk Bosnië

om financiële steun: voor medicijnen, het schoolgeld van de

enkele dagen gewoon weer op straat werden gegooid.

Berna en Johan Kramer zijn in Banja Luka, de hoofdstad van

kinderen of een nieuw raam in het huis.

de gelijknamige regio in Bosnië, al 11 jaar actief om de

Caritasdirecteur Miljenko Aničić doet zijn best om iedereen

Beroerde sociale voorzieningen in Roemenië

allerarmsten onder de ouderen te helpen. Tijdens de oorlog

te helpen: jong en oud, man en vrouw, ongeacht religie of

Hoewel Roemenië een EU-land is, zijn de sociale voorzieningen

moesten de mensen vluchten en alles achterlaten. De armoe-

etnische achtergrond. Maar er is meer vraag dan hij aankan.

er pover en beroerd. Ouderen met kleine pensioenen die niet

de raakt vooral de ouderen. Zij wonen in schamele onder-

Hij is dan ook erg dankbaar voor alle financiële en morele

in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, kunnen vaak geen

komens en hebben nauwelijks toegang tot gezond voedsel.

steun uit Nederland.

beroep doen op de hulp van hun kinderen of overige familieleden. Soms wonen de kinderen ver weg, werken in het buitenland of het lot van hun ouders laat ze onverschillig. Zorg
voor elkaar, zoals bijvoorbeeld mantelzorg, bestaat er nog
nauwelijks. Veel Roemenen leven nog in de postcommunistische mentaliteit: ieder voor zich en de staat voor ons allen.

Voorlopig verandert er niets
In veel bejaardenhuizen van de overheid willen de Roemeense ouderen over het algemeen niet dood gevonden worden.
De tehuizen zijn verpauperd, de zorg is er minimaal en gekwalificeerd personeel ontbreekt. Voor veel Roemenen betekent oud worden afglijden in vergetelheid en stille armoede.
Daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. Daarom
blijft Viorel Pascal zich met minimale middelen inzetten voor
ouderen die zijn hulp het hardst nodig hebben.
MAX Maakt Mogelijk blijft hem daarbij steunen omdat hij
deze thuisloze ouderen een menswaardige oude dag biedt
zodat ze niet op straat hoeven te sterven.
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KOSOVO EN
NOORD-ALBANIË

TANZANIA
Huisjesproject

Achtergrond

De Stichting MAX Maakt Mogelijk heeft in 2015 met de Stich-

Tanzania is het grootste land van Oost-Afrika waarvan de

Samenwerking met Stichting De Brug

ting ’’Bouw Woningen in Tanzania’’ in Sanya Juu, een plaats

bewoners met name op het platteland erg arm zijn. Het leven

Stichting De Brug uit Nederland is sinds het einde van de

in het gebied ca. een uur rijden van Kilimanjaro Airpor, 12

is erg eenvoudig en er moet hard worden gewerkt om te

burgeroorlog in 1999 actief in Kosovo en Noord-Albanië

huisjes gebouwd voor grootouders die veelal voor hun klein-

overleven. Ouderen moeten tot op hoge leeftijd op hun stukje

om de armste en meest kwetsbare mensen te helpen. In 2010

kinderen zorgen en voor de armste gezinnen. Dankzij de vele

grond doorwerken. Bovendien moeten ze vele kilometers lopen

werkte MAX Maakt Mogelijk al samen om 25 ouderen struc-

donaties naar aanleiding van de tv-uitzending over dit project,

om aan schoon water te komen.

tureel te helpen. Ingrid Rietveld is net als toen nog steeds

zal de samenwerking met de stichting in 2016 zeker worden

Doordat heel veel jonge ouders in dit Afrikaanse land aan

één van de vrijwillige krachten achter de stichting. Zij luidde

voortgezet. Er is genoeg geld over om naar alle waarschijnlijk-

aids zijn overleden, zien de grootouders het als hun plicht

in het verslagjaar opnieuw de noodklok over de mensont-

heid nog eens 30 huisjes te bouwen.

ook nog eens in die bittere armoede voor hun (klein)kinderen

erende omstandigheden waarin zij ouderen nog regelmatig

te zorgen (zie foto).

aantreft.

’Bouw Woningen in Tanzania’

Krotten

De Stichting ’’Bouw Woningen in Tanzania’’ is een kleine

Van de schamele inkomsten blijft geen stuiver over om een

Hulp op maat

stichting die zelf geld inzamelt in Nederland om daarmee

veilig huisje te kunnen bouwen. Vooral tijdens de regentijd in

MAX Maakt Mogelijk heeft in samenwerking met stichting

twee keer per jaar op eigen kosten met een groep vrijwil-

november, maart en april hebben de grootouders het in hun

De Brug hulp op maat geboden voor tenminste 50 arme ou-

ligers huisjes in Tanzania te bouwen. Dat doet de stichting

oude krotten erg moeilijk. De regen dringt aan alle kanten de

deren in Gjakova en Bajram Curry (Noord-Albanië). Vooral

in samenwerking met de lokale rooms-katholieke priester

lekkende hutten binnen, waarmee ook gevaarlijke slangen

het stadje Gjakova is het hardst door de gevolgen van het

Erasto. Hij kent de families en weet daardoor precies welke

meekomen.

oorlogsgeweld getroffen. Er is een kleine gaarkeuken ge-

oma of welk gezin een nieuw huisje het hardst nodig heeft.

realiseerd, zodat de ouderen in elk geval regelmatig een
(warme) maaltijd krijgen. De ouderen die daar twee keer

Situatie Kosovo

per week komen eten zijn niet alleen blij met de maaltijden

Kosovo is het jongste land van Europa waar meer dan de

maar ook met het gezelschap van elkaar. Degenen die niet

helft van de bevolking werkloos is en waar ouderen de on-

naar de gaarkeuken kunnen komen, ontvangen hun warme

zichtbare minderheid zijn. MAX Maakt Mogelijk is te hulp

maaltijd thuis.

geschoten omdat de verwoestende burgeroorlog ook onder
de kwetsbare, hulpbehoevende ouderen in Kosovo diepe

Chronisch ziek

sporen heeft achtergelaten. De ouderen zijn ernstig getrau-

Veel ouderen lijden aan chronische ziekten, kunnen hun me-

matiseerd, hun kinderen zijn vermoord en de armoede is

dicijnen niet betalen en de dokter niet meer bezoeken. Zij

groot. Door het verlies van hun kinderen verloren de ouderen

zijn geholpen met medicijnen, vervoer en begeleiding naar

ook hun garantie op een menswaardige oude dag.

een huisarts, warme maaltijden en het schoonmaken van het
huisje. Om de eenzaamheid van geïsoleerde ouderen tegen

Schamele pensioenen

te gaan, krijgen een aantal ouderen regelmatig bezoek van

Met een schamel pensioen van 45 euro kunnen ouderen in

een vrijwilliger. Dankzij de hulp is hun fragiele gezondheid

Kosovo niet eens een maand eten. Maar het levensonder-

sterk verbeterd.

houd is relatief duur, soms zelfs duurder dan in Nederland.
Bijvoorbeeld: een doktersbezoek kost €10, diesel is even

Nieuw huisje

duur. Elektra is duurder dan bij ons, veel mensen worden

Tevens zijn er enkele beloftes gedaan, zoals aan Hasan Paloja

afgesloten, door torenhoge schulden. De meeste mensen

en aan Nuria Kovaci, die beiden een nieuw huisje is toege-

gebruiken hout om op te koken of zichzelf mee te verwarmen.

zegd.

Voldoende hout voor een jaar stoken kost ruim €300 per
jaar. Er blijft dan maar €250 over om een jaar lang van te
eten en medicijnen te kopen. Het gat tussen arm en rijk groeit
nog steeds in Kosovo.
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ZUID-AFRIKA, KAAPSTAD

MOLDAVIË

Nut
Het nut van de ontmoetingscentra voor seniorenclubs heeft
zich inmiddels ruimschoots bewezen. De centra doorbreken
de eenzaamheid en door met huisvlijt producten voor de ver-

Seniorenclubs

koop te maken hebben de vrouwen iets meer inkomen om er

De Stichting Ikamva Labantu zorgt sinds 1960 voor de kwets-

beter voedsel van te kopen. In 2008 renoveerde MAX Maakt

bare groepen in de Zuid-Afrikaanse ’’townships’’, de sloppen-

Mogelijk in de township Phillipi West ook al een ontmoetings-

wijken rond de grote steden. De stichting richt zich met ont-

centrum van de stichting Ikamva.

moetingscentra ook op kwetsbare, hulpbehoevende ouderen
door het oprichten van seniorenclubs. Er zijn er in totaal 19

Achtergrond

waar 600 ouderen dagelijks een maaltijd, medische hulp en

Al is Kaapstad (4 miljoen inwoners) volgens velen de mooiste

dagbesteding krijgen.

stad van het Afrikaanse continent, achter de mooie stranden, natuur, architectuur en luxe uitgaansgebieden, gaat in
de townships een wereld van extreme armoede schuil. Het

Langa

contrast tussen arm en rijk is nergens zo zichtbaar als in

De ouderen uit de township Langa waren aangewezen op

Kaapstad. Veel ouderen hebben niet alleen de zorg voor

een krot dat op instorten stond. Met hulp van MAX Maakt

zichzelf, maar ook nog de zorg voor hun (klein)kinderen. De

Mogelijk is het gebouw opgeknapt. De vrouwen van de se-

problemen stapelen zich op en niemand helpt.

niorenclub kunnen nu extra inkomsten genereren door in het

Een ontmoetingscentrum is voor deze ouderen de enige mo-

centrum kralenkettingen te maken en die te verkopen.

gelijkheid om overdag even aan de ellende thuis te ontsnappen en te genieten van deze veilige, warme samenkomsten.

Straseni toiletten-project

Composttoilet

Behalve een gebrek aan goede voeding, medicijnen en een

Stichting MAX Maakt Mogelijk heeft in het dorp Straseni 80

verwarmd huisje is er nog iets waar het de ouderen in Moldavië

composttoiletten voor ouderen beschikbaar gesteld, zodat de

aan ontbreekt: hygiëne en een toilet.

stank in de huisjes weg is en de ouderen op een menswaar-

’Een fatsoenlijk toilet, dat verdient toch iedereen!’ Met dit

dige manier in hun huisje naar het toilet kunnen.

motto trok Veronica Timbalari van de Moldavische stichting
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Neohumanist bij de stichting MAX Maakt Mogelijk aan de

Achtergrond

bel om iets te doen aan het toilet- en hygiëneprobleem. Met

Op een halfuur rijden van de hoofdstad Chisinau ligt Strase-

je stramme ledematen bij weer en ontij naar zo’n primitieve

ni. Veel ouderen wonen er afgelegen in oude krotten zonder

latrine achter in de tuin strompelen om je behoefte te doen,

sanitaire voorzieningen. Slechts 22 procent van de bevol-

of een vies open emmertje met ontlasting en urine in die la-

king heeft een huis met stromend water dat is aangesloten

trine te legen, is dagelijkse praktijk voor vele tienduizenden

op het riool. De rest moet zich behelpen met emmers en in

ouderen in Moldavië.

hokjes afgeschermde latrines op het land.

Stichting MAX Maakt Mogelijk - Jaarverslag 2015
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ETHIOPIË

HONGARIJE

Situatie
Het EU-land Hongarije ligt in Centraal-Europa. Het dorp
Zsámbèk ligt 30 km ten westen van de hoofdstad Budapest.
Niet eerder was MAX Maakt Mogelijk betrokken bij een

Thuiszorgproject Addis Abeba

Dankzij de ruimhartige donaties hebben de zusters van Helpers

Norbertijnen Zorgcentrum Zsámbèk

project in Hongarije. Een land dat op het eerste gezicht welva-

In 2014 heeft MAX Maakt Mogelijk een reportage uitgezon-

of Mary vanuit hun wijkcentrum veel kunnen doen voor de

Eind oktober 2015 was het zover: het Norbertijnen Zorg-

rend oogt en waar toeristen vooral zomers op vakantie gaan.

den over een thuiszorgproject op maat in een van de slop-

ouderen in de sloppenwijk. De ouderen kregen eenmalig een

centrum Zsámbèk in Hongarije dat 72 ouderen permanent

penwijken in Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, uitgevoerd

pakket met zeep, schoenen en eten. Een bescheiden pak-

onderdak biedt, maar waar ook ca. 600 ouderen terecht

Schijn bedriegt

door de nonnen van de “Helpers of Mary”, die samenwerken

ket dat bewust eenvoudig is om lastige situaties met jaloerse

kunnen voor de dagopvang en dat 25 nog thuiswonende ou-

Maar net als in de EU-buurlanden Roemenië en Bulgarije mer-

met de stichting Oud in Afrika.

mensen in de sloppenwijk te voorkomen.

deren van maaltijden voorziet, kon eindelijk officieel worden

ken ouderen ook in Hongarije weinig van die opkomende

geopend.

welvaart. Zsámbék is een stadje met 5500 inwoners, maar de

Pico-pensioen

sociale verschillen zijn er groot. Behalve Hongaren wonen in

Met de vele donaties kon MAX Maakt Mogelijk op nog een

het dorp veel Roma- en Duitstalige gezinnen die kampen met

andere manier voor 200 ouderen het verschil maken. Elke

Norbertijnen Tilburg

maand ontvangen zij nu een pico-pensioen dat de ouderen

In samenwerking met de werkgroep van de Norbertijnen-

in staat stelt om zelf te kiezen waar ze het geld aan uitgeven.

priorij De Schans uit Tilburg en andere partijen is het de stich-

Vicieuze cirkel

Medicijnen, eten, drinken en kleding zijn het hardst nodig.

ting MAX Maakt Mogelijk gelukt de inrichting van het tehuis

Daarom proberen de Hongaarse Norbertijnen zusters al

veel armoede, sociale problemen en werkeloosheid.

voor de Norbertijnen nonnen in Zsámbèk te realiseren. In dit

sinds het eind van het communisme in 1990 met scholing

Filmverbod

voormalige kindertehuis en tbc-kliniek kunnen bewoners op

en speciale zorg deze vicieuze cirkel van enorme sociale

Helaas kunnen we niet terug om ouderen uit de huisjes die in

leeftijd uit Zsámbèk en omgeving waardig oud worden.

problemen te doorbreken. Maar de 700 ouderen in het dorp

2014 bezocht zijn, en de resultaten van de hulp, opnieuw te

leiden hier toch nog steeds onder. Daarnaast zijn veel oude-

filmen. De lokale autoriteiten hebben dit verboden.

ren slachtoffer van geweld door alcoholmisbruik.

De reden werd vorig jaar al pijnlijk duidelijk toen we uitgemergelde ouderen in hun hut aantroffen. Het was ten strengste verboden om deze groep te filmen en aan het woord te
laten. MAX Maakt Mogelijk heeft dit vaker meegemaakt. Uit
misplaatste trots maar vooral uit schaamte, schermen vooral
Afrikaanse en Aziatische landen de barre leefomstandigheden van hun bevolking af voor de buitenlandse media.

Levenslust
Mede dankzij uw donaties en de introductie van het picopensioen, hebben de deze 200 ouderen hun levenslust weer
terug!

12
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MOLDAVIË
Oma’s en opa’s van Borceag

Grootouders de klos

Ook in dit verslagjaar heeft het ,,oma’ en opa’s project’’ in

Soms sturen de ouders geld, maar in heel veel gevallen niet.

het dorp Borceag (Zuid-Moldavië) weer alle aandacht van de

Deze kinderen zien hun ouders nooit meer terug. De volle-

stichting gekregen. Al een paar jaar ondersteunt MAX Maakt

dige financiële zorg komt daardoor neer op de grootouders.

Mogelijk grootouders die voor hun kleinkinderen zorgen. Ze

Sommige zijn daardoor genoodzaakt weer aan het werk te

zijn daartoe min of meer gedwongen omdat de ouders van

gaan zonder dat er een oplossing is voor de opvang van

die kinderen naar het buitenland zijn vertrokken. Vaak laten

de kleinkinderen. Hun pensioen, maximaal €40 per maand,

ze niets meer van zich horen.

gaat op aan levensonderhoud van de kleinkinderen waardoor er voor henzelf nauwelijks geld overblijft voor medische
zorg en gezonde voeding.

Hulppakket
MAX Maakt Mogelijk helpt de grootouders met een maande-

Controle

lijks voedselpakket, betaalt de medicijnen (voor de kinderen

Ook in 2015 bezochten onze projectmedewerkster in Mol-

als dat nodig is), verstrekt noodzakelijke ontbrekende huis-

davië regelmatig deze grootouderlijke gezinnen.

raad (zoals een koelkast of een goed fornuis), kleding en
schoeisel. De kinderen krijgen elk nieuw schooljaar boeken,

INDONESIE

schriften en schrijfgerei.

VOEDSELPROJECT SCHOOL STEFANESTI
Begeleiding

De vergeten Indo’s van Surabaya

Levensopdracht

De stichting springt ook bij als blijkt dat de grootouders

Project voortgezet

Ruud en Leida Sellier van de “Stichting Help de Indischen in

Ruud Sellier had zich samen met zijn vrouw tot doel gesteld

moeite hebben met de opvoeding van de kinderen. Wan-

Maar ook elders in Moldavië gaan kinderen, die in bittere

Indonesia” hebben ook in dit verslagjaar het project ’zorg

de armste vergeten Indische Nederlanders weer een mens-

neer een moeder toch naar haar kinderen terugkeert, is ze

armoede leven, met een lege maag naar school. In 2014

op maat’ voor stateloze zeer hulpbehoevende oudere Indi-

waardig bestaan te geven. Zijn enorme betrokkenheid en

soms vervreemd van haar kinderen. Grootouders weten daar

bereikte MMM het bericht dat een groot aantal hongerende,

sche Nederlanders in de Indonesische miljoenenstad Sura-

grote persoonlijke inzet hebben de afgelopen jaren niet al-

dan geen raad mee. Verwaarlozing van de kinderen ligt dan

schoolgaande kinderen in het dorp Stefanesti grote moeite

baya voortgezet. Bij aanvang van het project in 2012, werd

leen zijn echtgenote maar ook vele anderen geïnspireerd en

op de loer.

hadden zich op de lessen te concentreren. Om die reden is

zorg op maat geboden aan 24 ouderen. Met name verstrek-

geraakt. Het bestuur en de medewerkers van de stichting

MAX Maakt Mogelijk heeft in 2015 een gezin een aantal

de stichting op deze school (basis- en voortgezet onderwijs)

king van medische hulp, het opknappen van woonruimten

MAX Maakt Mogelijk zijn Ruud Sellier grote dank verschuldigd

maanden door een ervaren huisvrouw en moeder tegen beta-

een voedselproject begonnen en is met dat project ook in

en financiele ondersteuning voor aanvulling van het schaarse

voor wat hij voor de kwetsbare en vaak hulpeloze Indische

ling laten begeleiden. En met succes.

2015 doorgegaan.

voedselpakket.

Nederlanders heeft gedaan. Zij wensen Leida Sellier veel
sterkte bij het verwerken van dit gevoelige verlies.

In de door MMM gefinancierde keuken krijgen tientallen,

Achtergrond

geselecteerde jongeren in de schoolkantine dagelijks een

Ruim een miljoen Moldaviërs in de leeftijdscategorie van 25

warme maaltijd. Een aantal straatarme gezinnen krijgt voor
thuis regelmatig een voedselpakket.

In januari 2013 werd het project uitgebreid met ouderen in

Project tot eind 2017 gegarandeerd

tot 45 jaar, vertrekken naar onder andere Rusland en Turkije

Lumajang, Malang, Lawang, en kwam het totaal op zo’n 50

De samenwerking tussen MAX Maakt Mogelijk en de

in de hoop op werk en een beter leven. Door deze enorme

ouderen aan wie ondersteuning kon worden geboden. Een

“Stichting Help de Indischen in Indonesia” begon in 2012.

migratiestroom, ontstaan er in het land grote problemen.

Meewerken op het land

half jaar later konden nog eens 10 ouderen extra geholpen

Op een televisie-uitzending over de erbarmelijke leefomstan-

Dorpen lopen leeg, de industrie stagneert en ouderen blijven

Het voedselproject heeft ook nog een ander positief gevolg.

worden en werd er thuiszorghulp voor 6 ouderen ingehuurd.

digheden van een groep Indische Nederlanders in Surabaya

alleen achter. Kinderen worden bij hun grootouders achter-

Een aantal schoolplichtige kinderen gingen nooit naar school

Voor Ruud Sellier kwam daar echter plotseling een einde aan.

reageerden de kijkers massaal. Met een overweldigend aan-

gelaten.

omdat de armoede in deze agrarische gemeenschap hen

Hij overleed onverwacht in Nederland op 31 mei 2015.

tal donaties kon het plan worden gerealiseerd deze vergeten

elke dag dwong met de ouders - als die er al waren - of

ouderen voor een aantal jaren structurele medische hulp te

grootouders op het land mee te werken. Doordat zij nu elke

Toch teruggegaan

verstrekken, hun schamele woonruimten op te knappen en met

dag voldoende voedzaam eten krijgen, is dat een financiële

Deze zeer trieste ervaring heeft zijn vrouw Leida er niet van

een financiële ondersteuning de schaarse dagelijkse voeding

ontlasting voor de (groot)ouders die de schamele opbreng-

weerhouden toch naar Surabaya terug te keren om met het

aan te vullen.

sten van hun landbouwproducten nu voor zichzelf kunnen

mooie, maar zware levenswerk van haar echtgenoot en haar-

De ondersteuning van dit project is door de stichting MAX

gebruiken.

zelf door te gaan. Ze weet zich gesteund door haar familie

Maakt Mogelijk tot 31 december 2017 gegarandeerd.

en de vrienden in Surabaya.
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THUISZORGPROJECT IN STRASENI
Waterleidingsysteem

Laatste fase

Eind 2015 ontving MMM een dringend verzoek van de bur-

Het thuiszorgproject in Straseni is in 2015 in afgebouwde

gemeester van Stefanesti om het zojuist aangelegde water-

vorm (in financiële zin) voort gezet. Eind 2013 maakte

leidingsysteem te helpen voltooien. Eindelijk hoefde de be-

MMM afspraken met de stichting Ouderenzorg Moldavië

woners geen lange afstand meer af te leggen om drinkbaar

(SOM) in Culemborg om het project financieel gefaseerd

water uit het eeuwenoude riviertje de Raut te scheppen of uit

over te nemen. In 2016 zal SOM het gehele project voor

de lokaal verontreinigende waterputten op te halen. Vooral

zijn rekening nemen.

voor ouderen was dat elke dag een enorme opgave.

Achtergrond
Elektriciteitshuisje

MMM begon in 2012 met dit thuiszorgproject. Gebleken

Maar het systeem werkte niet omdat bij de begroting van de

was dat veertig procent van de ouderen ver onder de armoe-

aanleg - gefinancieWrd door o.a. buitenlandse organisatie -

degrens leeft. De meeste ouderen in Straseni hebben een

geen geld was gereserveerd voor het elektriciteitshuisje van

pensioen van circa veertig euro per maand. Hier kunnen ze

waaruit de elektrische pompen worden aangestuurd om het

niet van rond komen waardoor ze vervuild raken, ziek zijn

water door de leidingen bij de huisjes te krijgen.

en in een sociaal isolement terecht komen.

MMM betaalde dat huisje en het schone water stroomt nu

Dertig veelal bedlegerig ouderen krijgen sinds 2012 thuis-

uit de kranen.

zorg. De zorg bestaat uit warme maaltijden, medische zorg

CASA MAX CAPRESTI

en huishoudelijke hulp. Deze ouderen zijn ook in de strenge
winter van 2015 voorzien van extra hout, kolen en dekens.

Langjarige projecten

Efficiëntie

Voor MMM is Casa MAX Capresti (CMC) een langjarig pro-

Door doelmatiger in te kopen en te koken heeft de verpleeg-

ject vanwaar uit verschillende deelprojecten, zoals thuiszorg,

huisdirecteur voorgesteld per 1 januari 2016 de vergoeding

tafeltje-dekje, de winteractie, reparaties van huisjes en het

per maaltijd, zoals de stichting MMM die vergoedt, te verla-

kassenproject worden gecoördineerd en uitgevoerd. Ook

gen van € 3 naar € 2 per maaltijd per persoon. Op jaarbasis

in 2015 coördineerde Vera Crivorucica, voorzitter van de

betekent dit een substantiële besparing van € 13.500 op de

NGO Alinare en directeur van het verzorging- en verpleeg-

begroting van Casa MAX.

huis Casa MAX, op bezielende wijze weer al deze projecten

Drijvende kracht
Directeur Vera Crivorucica is tevens de drijvende kracht achter

Thuiszorg

verschillende kleine en grotere projecten in Floresti en om-

Behalve dat het hoofdproject een verzorgingshuis is voor

streken. Zo zijn er onder haar leiding verkrotte huisjes opge-

veertig ouderen - in 2008 gerenoveerd met aanbouw van

knapt door lokale bouwvakkers, nieuwe kacheltjes gemetseld

een nieuwe vleugel door Nederlandse vrijwilligers - wer-

en van asbest rookkanalen ontdaan.

ken 15 lokale vrijwilligers tegen een geringe maandelijkse

De directeur begeleidt en controleert ook een aantal ernstig

vergoeding in de thuiszorg. De medewerkers helpen bed-

zieke ouderen die speciale, eiwit- en vitaminerijke maaltijden

legerige ouderen met het wassen, halen ze uit bed als dat

krijgen. Ook ziet ze toe op een juiste invulling van het voed-

kan, maken het bed op en verschonen dat een paar keer per

selproject voor de armste kinderen in Stefanesti (zie onder

week, ruimen het huisje op en luchten het en nemen de vuile

voedselproject school Stefanesti in dit verslag).

was mee die in Casa MAX wordt gewassen

Kassenproject
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Tafeltje-dekje

De verpleeghuisdirecteur heeft op het terrein van Casa MAX

Inmiddels is het aantal ouderen dat thuiszorg en drie keer per

ook enkele kassen geplaatst. Hierin kweekt ze allerlei agra-

week een warme maaltijd krijgt, uitgegroeid tot 87 ouderen.

rische producten (tomaten, komkommers, aardbeien etc.) die

De maaltijden worden in een onlangs vernieuwde, grotere

deels worden gebruikt in de maaltijden voor de ouderen. Het

keuken bereid. Het oude was-gebouw van weleer werd daar-

surplus gaat voor verkoop naar de lokale markt voor extra

toe met geld van het Rayon (overheid van het district Floresti)

inkomsten. Door dit extra geld hoeft de directeur niet meer,

opgeknapt en deels ook betaald met de opbrengst van ver-

zoals in voorgaande jaren, voor dit project bij MMM aan te

kochte groenten uit de kassen van Casa MAX.

kloppen.
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Afscheid van een oogchirurg

DOORLOPENDE BUITENLANDSE PROJECTEN

STREEKZIEKENHUIS FLORESTI

In de eerste helft van 2015 zijn in het streekziekenhuis van
Floresti nog een aantal operaties uitgevoerd door een Moldavische oogchirurg uit Chisinau. Maar de samenwerking is

Rehabilitatie Ziekenhuis Floresti

vanwege ernstige meningsverschillen en contractbreuk met

Voor het achtste achtereenvolgende jaar stak MMM samen

MMM daarna gestopt.

met de Duitse afdeling van de Amerikaanse stichting Project

Opvolging door een oogchirurg die in Floresti wil opereren,

HOPE e.V. weer veel energie in de bouwkundige renovatie

blijkt niet snel te realiseren. Artsen staan niet te trappelen om

en medische rehabilitatie van het totaal verpauperde streek-

zich op het - in hun ogen- ’’primitieve’’ platteland te vestigen.

ziekenhuis in Floresti. Met dit, in tal van deelprojecten on-

De huisvesting is er sober en de salariëring is naar Europese

derverdeelde, megaproject willen MMM en HOPE het 320

normen een aalmoes.

bedden tellende ziekenhuis weer naar de moderne Europese

MMM zoekt naarstig naar een opvolger en hoopt als tus-

standaard operationeel maken.

senoplossing in 2016 een Nederlandse oogchirurg bereid
te vinden als vrijwilliger in Floresti een aantal staaroperaties
te gaan verrichten (lees verderop onder ’’Nederlandse oog-

Resultaten 2015

chirurg’’).

• Vervanging van het meubilair op de verpleegafdelingen

Stichting Zienderogen

• Afronding bouwkundige voorbereiding en aanbesteding

die nog niet aan de beurt waren geweest.

OOGPROJECT MOLDAVIE

Eind maart 2015 hebben 5 Nederlandse optometristen van

nieuw keukengebouw

vrijwilligersstichting Zienderogen in het MAX-gezondheids-

• Vervanging en/of reparatie van medische apparatuur

centrum in Borceag honderden ouderen onderzocht op oog-

• Aanleg van een geheel nieuw centraal verwarmingssys-

ziekten en gezichtsscherpte. Daarbij ondersteund door de

teem (CV).

Vlaggenschip

lokale medewerkers van MMM. Van deze inventarisatie zijn

Het oogproject waarbij sinds 2010 slechtziende tot blinde

digitaal data gemaakt. Ouderen die op cataract zijn gediag-

CV

ouderen aan cataract (staar) zijn geopereerd, is het ,,vlag-

nostiseerd zijn op een wachtlijst voor een operatie geplaatst.

Samen met een team van vrijwilligers, als technici werkzaam
bij de multinational Engie (voorheen Cofely GDF Suez), zijn

genschip’’ van MMM waarmee de stichting hoopt - afhankelijk van de donaties - nog jaren te kunnen doorgaan.

Aantallen

in de zomer van 2015 vier ketels met toebehoren - gemon-

Bedrijfsklaar

Ook in 2015 zijn er weer vele tientallen ouderen in het

De optometristen onderzochten 717, hoofdzakelijk ouderen

teerd in een aangepaste container (skidbouw als ketelhuis)

Na uitvoerige testfases en goedkeuring van de overheid kon

streekziekenhuis van Floresti en in privéklinieken in de hoofd-

van wie er 487 een bril en 146 een leesbril kregen aange-

- met een totaal vermogen van 800 kW geïnstalleerd. Daar-

het nieuwe CV-systeem aan het begin van de winter in gebruik

stad Chisinau geopereerd. In totaal heeft MMM de afgelo-

meten. Van de onderzochte ouderen bleken 58 patiënten uit

naast heeft MMM nog een tweede ’’skid’’ met een vermogen

worden genomen. Hiermee kwam een einde aan een buiten-

pen 6 jaar enkele duizenden staaroperaties laten uitvoeren.

Borceag en 62 uit Straseni aan staar te lijden. Ze zijn op de

van 1040 kW bij de firma Kuiper in Ede aangeschaft.

gewoon ellendige periode van vele jaren.

wachtlijst voor een operatie gezet.

Met 1200 meter aan nieuwe geïsoleerde leidingen zijn de

Elke winter viel een deel of het gehele verwarmingssysteem

Voor de ouderen uit Borceag en Straseni die al waren on-

ketels en de gebouwen aan elkaar verbonden en zijn de

uit door kapotte ketels of gesprongen buitenleidingen van

Kosten

derzocht en bij wie een operatie mogelijk is, heeft stichting

distributiesystemen vernieuwd.

de totale verrotte infrastructuur. Verpleegafdelingen moesten

Afhankelijk van of zo’n operatie in de door MMM gemoder-

MMM besloten de oogoperaties in de loop van 2015 te la-

niseerde operatiekamer in het streekziekenhuis van Floresti

ten uitvoeren in een privékliniek in Chisinau.

worden gesloten; in afwachting van spoedgevallen lagen

Toeval

dienstdoende artsen ’s nachts aangekleed onder dikke dekens

Via de heer Jan van de Spek van de Elisabethstichting kreeg

op bed.

in een privékliniek, kost zo’n operatie aan 1 oog in Floresti

Nederlandse oogchirurg

MMM in 2014 van de woningcorporatie Rijnhart Wonen

Bovendien bleek door slechte verbranding - als gevolg van

bij benadering €240. In een privékliniek is dat ruim €500.

In oktober 2015 kwam voorzitter George de Jong van de

uit Leiderdorp het aanbod om de nog in uitstekende staat

uit de Sovjettijd daterende defecte branders - 40% onvolledig

MMM maakt van privéklinieken gebruik wanneer de afstand

stichting Zienderogen in gezelschap van oogchirurg dr. Tom

functionerende verwarmingsketels en aanverwante appara-

verbrande gassen door de schoorstenen te verdwijnen. Het

naar Floresti voor de ouderen te ver is. Dat is logistiek in een

Bakx van het Twentse streekziekenhuis in Hengelo nogmaals

tuur uit een bedrijfspand te halen dat voor sociale woning-

ziekenhuis ontving wel een hoge gasrekening, maar kreeg er

land als Moldavië niet goed te organiseren. Veel ouderen

naar Moldavië. Dokter Bakx is bereid in 2016 een groot

bouw was aangekocht. Technici van Engie ontmantelden de

nauwelijks warmte voor terug.

met staar wonen in afgelegen dorpen met slechte toegangs-

deel van de wachtlijst met cataract-patiënten in het zieken-

installaties en monteerden ze in een eigen werkplaats in een

wegen. Er is geen openbaar vervoer. De hoofdstad Chisinau

huis van Floresti weg te werken. De oogchirurg kwam de

omgebouwde container.

waar de meeste oogklinieken zijn gevestigd, ligt geografisch

operatiekamer inspecteren.

vrij centraal. Ook dan is het nog een hele opgave de ou-

Als vrijwilliger heeft de chirurg onder moeilijke omstandighe-

deren in Chisinau te krijgen voor een pre- en postoperatief

den veel ervaring opgedaan met staaroperatie in o.a. Azië

onderzoek en de operatie zelf, maar er is geen andere keus.

(Nepal) en Ghana (Afrika).

door een gecontracteerde oogchirurg wordt uitgevoerd, of
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Nieuwbouw keuken

Achtergrond

Tenslotte kon in de zomer van 2015 de bouwkundige voor-

MMM en Project HOPE e.V. begonnen in 2009 met een uit-

bereiding en aanbesteding van het nieuwe keukengebouw

gebreid onderzoek naar de miserabele situatie van het totaal

voor het streekziekenhuis worden afgerond. Het is het laatste

verpauperde streekziekenhuis waarop veel ouderen zijn aan-

deelproject van dit megaproject.

gewezen. Het Rayon Floresti heeft het hoogste percentage

Er komt een geheel nieuw keukengebouw op het zieken-

ouderen onder zijn bevolking. Het ziekenhuis was te verge-

huisterrein dat MMM met hulp van de stichting Carolusgul-

lijken met een middeleeuws lazaret waar je bij wijze van

den uit Leiden als hoofdsponsor, donerende leveranciers

spreken niet dood gevonden wilde worden.

en een groot aantal technische vrijwilligers kan realiseren.

Op basis van het principe ’’as you pay, as you go’’ werd een

Het gebouw zal uit een compleet ingerichte professionele

‘’masterplan’’ opgesteld om het ziekenhuis naar de 21ste

bedrijfskeuken, een uitgebreid ventilatiesysteem en een be-

eeuw te tillen. Het plan ging uit van een projectperiode van

drijfskantine bestaan. Delen ervan komen eveneens uit dat

3 à 4 jaar. Als gevolg van de ongekend deplorabele toe-

bedrijfsgebouw uit Leiderdorp.

stand waarin het ziekenhuis verkeerde, namen de medische

Naar verwachting zal de keuken in de zomer van 2016 wor-

rehabilitatie en bouwkundige renovaties meer tijd in beslag.

den opgeleverd.

Slotstuk
Met de deelprojecten voor de CV en de keuken als slotstuk
hoopt de stichting eind 2016 dit megaproject feestelijk af te
sluiten.
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WINTERACTIE VOOR DE OUDEREN IN CENTRAAL-EN
OOST-EUROPA
Donaties bepalen verdeelsleutel
Ook voor de talrijke straatarme, hulpbehoevende ouderen in Centraal- en Oost-Europa is MMM in de winter 2015-2016 weer
van grote betekenis geweest. Zoals elk jaar inventariseert MMM de behoefte aan kolen en brandhout onder ouderen in de
verschillende landen in dit deel van Europa. Van NGO’s en stichtingen waarmee MMM in landen als o.a. Albanië, Bosnië,
Bulgarije, Roemenië en Moldavië projecten heeft opgezet, krijgt de stichting dan een opgave. Afhankelijk van de donaties stelt
de stichting een verdeelsleutel op en probeert MMM aan de vraag beantwoorden.

Vele tonnen en kubieke meters
Dit verslagjaar distribueerde MMM in Moldavie alleen al

tienduizenden euro’s schelen. De betrouwbaarheid van de

totaal 995 ton aan kolen en 2330 kubieke meter aan brand-

deals, maar ook de kwaliteit van de brandstof is in een cor-

hout. Daarmee werden naar schatting 3000 ouderen in Mol-

rupt land als Moldavië niet altijd gegarandeerd. Vandaar

davie geholpen en beschermd tegen de vriesdood. Maar

dat de stichting daar nog eens extra alert op is, voordat er

ook in andere landen van Oost-Europa heeft Stichting MAX

een handtekening onder een contract gaat.

Maakt Mogelijk hulp geboden met de levering van kolen,
hout, voedsel en kleding.

Mislukte oogsten
Een ander probleem in 2015 is de extreme droogte in Mol-

Moldavië

davië. De oogsten zijn mislukt. Grootschalige voedselschaars-

Moldavië is voor de projectactiviteiten van MMM al jaren

te en prijsstijgingen voor het dagelijks basisvoedsel zijn in de

een kernland. Hier vereist de winteractie een goede voorbe-

winter van 2015-2016 aan de orde van de dag. Voor de

reiding. Samen met de directeur van de aan MMM gelieerde

Moldavische ouderen met hongerpensioentjes van 30 tot 45

Asociatia “MAX Face Posibilul” (MAX Face Posibilul is Roe-

euro per maand is dat ronduit een catastrofe. Kiezen tussen

meens voor MAX Maakt Mogelijk) peilt het projectmanage-

wat eten of een warm huisje is dan ook geen eerlijke keus. De

ment in de zomer de behoefte aan kolen en brandhout onder

ouderen die MMM met kolen en hout heeft kunnen ondersteu-

ouderen in Moldavië.

nen hebben gelukkig die onmenselijke keus niet hoeven maken.

Prijsbewust

Achtergrond

Tegelijkertijd houdt directeur Doina Stepanenco de kolen- en

Vanaf het eerste jaar dat MMM projecten is begonnen, heeft

houtprijzen in de gaten. Kolenvoorraden uit de kolenmijnen

de stichting oog gehad voor de gevolgen voor ouderen van

van Oost-Oekraïne worden al in de zomer aangelegd en de

de soms Siberisch koude winters in Centraal- en Oost-Europa

prijs per ton is aanzienlijker lager dan in de aankomende

Want elk jaar zien zij weer met angst en beven de winter

wintermaanden. Hoe lager de (vries) temperatuur tegen die

tegemoet. Is het voor ons vanzelfsprekend dat we bij een

tijd, hoe hoger de prijs. Ook de concessies die de houthak-

snijdende vrieswind de thermostaat een paar graden hoger

bedrijven voor bospercelen van de lokale overheid krijgen,

zetten, vele duizenden ouderen in het straatarme deel van

zijn prijs gebonden.

Europa kunnen zich niet weren tegen de meedogenloze kou.
Temperaturen van min 20-25 graden zijn in Centraal- en

Vroegtijdige contracten

Oost-Europa geen uitzondering.

MMM en haar zusterorganisatie MFP beoordelen zorgvul-

Sinds 2010 helpt MMM jaarlijks zo’n 2.500 tot 3.000 ou-

dig met wie en wanneer zij contracten willen afsluiten. Hoe

deren in deze regio met brandstof, voedselpakketten, extra

eerder MFP namens MMM de afspraken over de hoeveel-

dekens, warme kleding en het tochtdicht maken van de huis-

heden vastlegt, hoe goedkoper het uitpakt. Dat kan soms

jes om de winter door te komen.
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PAKISTAN
Lahore gezondheidscentrum
Door de bijdrage van MMM konden de ouderen van de sloppenwijk Khaliq Nagar in Lahore ook in 2015 nog dagelijks
in het MAX Health & Oldfellowshipcentre centrum terecht om
met elkaar te spreken, aan activiteiten mee te doen en een
warme maaltijd te gebruiken. Ook voor medische zorg en
medicatie kunnen de ouderen in dit centrum terecht.

Aanslagen
MMM liet in 2011 dit centrum bouwen. Om veiligheidsredenen is toen afgezien van het maken van een TV-reportage
en inmiddels, 5 jaar verder, is de veiligheidssituatie helaas
verder verslechterd.
Na een grote aanslag in maart 2015 op twee kerken in Youhanabad, was het gezondheidscentrum het enige medische
centrum in de buurt waar veel gewonden terecht konden
voor eerste hulp.

Voedseltransport Stefanesti

Geen warm plekje

In het verslagjaar heeft MMM twee extra projecten als onder-

Maar Pasca kan niet alle daklozen uit de omgeving, en met

deel van de winteractie mogelijk gemaakt. Een daarvan was

name uit de stad Oradea, helpen. Begin december schreef

een voedselpakket voor iedere bewoner van Stefanesti, het

hij MMM een mail met foto’s om te laten weten en zien hoe

dorpje waarmee de stichting een bijzonder band heeft; daar-

hij met een team dagelijks door de stichting betaalde maal-

toe aangemoedigd door de directeur Vera Crivorucica van

tijden onder de daklozen ronddeelt. Maar hij schreef ook

Casa MAX in Capresti die bij MMM al jaren pleitbezorger

dat deze mensen nauwelijks warme kleding hebben voor de

is voor de bittere armoede in deze gemeente en projecten

nacht en soms nergens beschutting kunnen vinden tegen de

initieert zoals het opknappen van de lokale school en het

gemene vrieskou.

voedselprogramma voor hongerende schooljeugd (zie hierover elders in dit jaarverslag).

Noodtransport

Medio december 2015 bracht een truck van Vidotrans uit

De daklozen proberen elke nacht een warm plekje te vinden

Heerenveen de voedselpakketten naar Stefanesti. Ook was

tussen de buizen van de stadsverwarming; of bouwen een

er gedacht aan de kinderen in Stefanesti, van wie er velen

provisorische hut van takken en afvalmateriaal. Maar dank-

nooit een cadeautje hadden gekregen. Voor elke leeftijd was

zij de fantastische medewerking van de kampeerspecialist

er een toepasselijk stuk speelgoed of een ander presentje.

De Vrijbuiter kon razendsnel een transport worden samengesteld met: tenten, jassen, handschoenen, thermo-ondergoed,

De daklozen in Oradea, Roemenië

slaapzakken, matrasjes, skibroeken, handenwarmers, shirts,

Het tweede extra project als onderdeel van de winteractie was

truien en mutsen.

een speciaal transport naar het Roemeense dorp Dumbrava
in Transsylvanië van waaruit Viorel Pasca de zorg en de huisvesting voor 160 dakloze ouderen organiseert (lees over zijn
activiteiten voor deze groep elders in dit jaarverslag).
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Een greep uit de wensen 2015:
De ’’Laakse’’ lente
Elke morgen vanaf 10 uur staat de koffie klaar in de huiskamer
van Netty en Leo Olffers uit Den Haag. Toen het buurthuis
in het Laakkwartier in Den Haag dichtging, besloten Leo en
zijn vrouw Netty hun eigen huiskamer open te stellen voor
eenzame ouderen. Nu, drie jaar later, komen ouderen uit
heel Den Haag naar het echtpaar in het Laakkwartier om
er de eenzaamheid een tijdje te kunnen vergeten. Zoals ze
zingen in hun clublied: ‘Je voelt het als een warme deken om
je heen. Je vergeet dan eventjes de pijn.’

Skydiven
Jules Leijnen is 13 jaar en stuurde MMM een mail over zijn zieke tante Birgitte. Birgitte was 53 jaar en had kanker.
Ze zou niet lang meer leven en Jules wist dat ze nog één laatste wens had. De stichting regelde dat deze laatste wens ook
werkelijkheid werd. Samen met Jules ging Birgitte skydiven. Een laatste wens die haar leven weer even glans gaf. Jules’ tante
had intens genoten en ging vol goede moed de laatste fase van haar leven in.
De ouderen wilden in 2015 heel graag met elkaar naar de
musical ‘Moeder ik wil bij de revue’ en spaarden er hard
voor. MMM bracht een verrassingsbezoek aan de huiskamer
en maakte het mogelijk dat de 80 ouderen met een bus de

Dakterras als belevingstuin voor dementerenden

musical konden bezoeken. Het werd een onvergetelijke

Jacqueline en Sonja werken als activiteitenbegeleiders op

beleving.

een gesloten afdeling voor dementerenden in een verzorgingshuis in Maassluis. Hun grote wens was om van een
leegstaand dakterras een belevingsterras te maken, maar
zoals zo vaak: daar was geen geld voor.
Dromen
In hun dromen heeft het belevingsterras stromend water, geurende planten, een moestuintje en genoeg plek om te zitten,
maar ook om te bewegen. Alles om de zintuigen van dementerenden te prikkelen. MMM kwam in beweging.
Veilige plek
Het is een veilige plek geworden, met geurende planten,
planten uit hun jeugd, stromend water en een moestuin om
mee bezig te zijn. Het veranderde terras stimuleert de ouderen om naar buiten te gaan. En dat kan zonder begeleiding,
een ontlasting van het vaak toch overdrukke zorgpersoneel.
Achtergrond
Jacqueline en Sonja zorgen er dagelijks voor dat de 26

Mantelzorglied Willeke Alberti

bewoners actief blijven. Dit doen ze door de bewoners zelf

Ria de Jong is mantelzorger voor haar zwaar gehandicapte dochter en in haar vrije tijd zingt ze graag bij een mantelzorg-

te laten koken, door te haken, te puzzelen en wat niet meer

koor in Hilversum. Om alle mantelzorgers in Nederland een hart onder de riem te steken, wilde ze graag een speciaal lied

zij. Dit alles gebeurt binnenshuis en dat terwijl het gebouw

opnemen, samen met haar koor én Willeke Alberti. Willeke werkte hieraan graag mee en stelde ook het prachtige lied ’’De

een groot, maar leegstaand dakterras had. Dat bracht de

Liefde Van Je Vrienden’’ ter beschikking. MMM regelde de opname in de Wisseloord Studio’s in Hilversum. Het lied is op een

activiteitenbegeleiders op het idee.

cd gezet en Ria kan dit uitdelen aan de mantelzorgers.
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KERSTDINER MAX MAAKT MOGELIJK
Kerstdiner Grote Kerk Den Haag
Voor de vierde keer op rij kregen 350 ouderen een uitnodiging van MMM om samen feestelijk het kerstfeest 2015 te vieren in de Grote Kerk in Den Haag. Behalve van een uitgebreid
diner konden de ouderen tussen de gangen door genieten
van optredens van Amira, Cirque Stiletto met Karin Bloemen,
Dana Winner, Marianne Weber en Tineke Schouten.

Optredens Nederlandse artiesten in tehuizen
Even als voorgaande jaren organiseerde de stichting een aantal muzikale optredens van bekende Nederlandse artiesten
in verpleeg- en verzorgingshuizen of op locatie. In 2015 waren dit optredens van Anneke Grönloh, Marga Bult, Elly en
Rikkert, Vivendi en Hans Kazan.

Tovertafel voor dementerenden
Twee medewerkers van het kleinschalige verpleeghuis Angeli
Custodes in Raalte wilden voor hun veelal ernstig dementerende bewoners, die vooral veel aan tafel zitten of door de
gangen dolen, een ’’tovertafel’’ realiseren. Een ’’tovertafel’’ is
een soort toverlantaarn die boven een tafel hangt en daarop
beelden projecteert. Het is een speels product gericht op ouderen in de midden- of late fase van dementie. Het stimuleert

Weerzien

fysieke activiteiten en sociale interactie met minimale begelei-

Voor het echtpaar Jemal en Hatix Ramadani - tachtigers - was

Het was dan ook een ontroerende verrassing toen Leon,

ding vanuit het zorgpersoneel. Het is volgens de verzorgers

het een heel bijzonder kerstdiner. Het in 1998 vanuit Kosovo

woonachtig met zijn gezin in Kosovo, plotseling voor zijn

een groot succes. De stichting heeft deze wens vervuld.

naar Nederland gevluchte stel had het de afgelopen jaren

ouders stond en weer met zijn vader en moeder kon worden

zwaar te verduren. Jemal raakte door een hersenbloeding

herenigd. De familie Ramadani woont in een verzorgings-

halfzijdig verlamd en ook met zijn vrouw ging het lang niet

huis in Amersfoort.

goed. Bovendien misten ze hun jongste zoon Leon (1955)
elke dag. Ze hadden hem al 18 jaar niet gezien.

Het laatste dagje weg samen.
MMM vervulde de wens van Marian van der Goes, activiteitenbegeleider op de psycho-geriatrische afdeling Jade,
van een woonzorgcentrum in Zoetermeer. De afdeling wordt
opgeheven en de bewoners moeten verhuizen. De verhuizing bracht veel onrust met zich mee. De wens was om nog
één keer samen op stap te gaan, voordat iedereen op een
andere plek zou worden geplaatst. Diergaarde Blijdorp
stond op het programma en daar beleefden de bewoners
een prachtige dag.
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Traplift
De stichting verraste tijdens het kerstdiner ook mevrouw Sperber
en haar gehandicapte dochter Carin met een traplift.
Al jaren sliep Carin beneden in de huiskamer omdat ze de
trap niet op kan. De gemeente weigerde een traplift te betalen omdat Carin niet elke dag thuis is. Maar die harde
bureaucratische opstelling had wel tot gevolg dat Carin
tijdens de bezoeken aan haar moeder in de weekends en
in de vakanties nooit onder de douche kon of op haar eigen
kamer kon slapen. Ze bracht de nacht door op een bedje in
de woonkamer en haar zus waste haar met een washandje
op het toilet. De geschonken traplift door MMM is voor Carin
het mooiste cadeau in jaren.

Maar MMM mocht ook een verrassing in ontvangst nemen.
Mevrouw Starrenburg van de buurtvereniging De Molshoop uit
Delft overhandigde een cheque van maar liefst 55.000 euro,
bestemd voor het thuiszorgproject in Borceag (Moldavië).

Stichting MAX Maakt Mogelijk en de Soresdienst
De Soresdienst is sinds december 2013 een onderdeel van
Stichting MAX Maakt Mogelijk, een initiatief dat bedoeld is
uitzichtloze situatie is beland.

Asociatia MAX Face Posibilul
(MFP) Moldova

Twee extra medewerkers die uitsluitend werken voor de

Op 6 oktober 2015 was de oprichting van Asociatia MAX

Soresdienst, maar in dienst van de stichting MAX Maakt

Face Posibilul (MFP) in Moldavië een feit.De vereniging die

Mogelijk zijn, behandelen de kwesties. Daarnaast zijn vele

in het Roemeens dezelfde naam draagt als de stichting in

vrijwilligers door het hele land op afroep voor de Soresdienst

Nederland, is opgericht om de werkzaamheden in Molda-

beschikbaar.Twee particuliere goede-doelenfondsen betalen

vië beter te kunnen begeleiden en controleren. Behalve een

een groot deel van de kosten. De Soresdienst werkt samen

belangrijke rol die MFP heeft bij de voorbereidingen van

met de MAX Ombudsman.

de winteractie, het afsluiten van contracten en de distribu-

voor iedereen die door pech of juridische problemen in een

tie van de brandstof, is de ’’associatie’’ zoals de juridische
benaming in Moldavië luidt, ook de rechtspersoon voor het
onderbrengen van door MMM aangekocht onroerend goed.
Tot directeur van MAX Face Posibilul is onze medewerkster
in Moldavië, Doina Doina Moldavië, Doina Stepanenco,
benoemd.

30

Stichting MAX Maakt Mogelijk - Jaarverslag 2015

Stichting MAX Maakt Mogelijk - Jaarverslag 2015

31

NEDERLANDSE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2015

VOORUITBLIK

Aanvraag bij Nationale Postcode Loterij

•	Stichting MAX Maakt Mogelijk zal zich ook in 2016 in-

In februari 2015 heeft de Nationale Postcode Loterij wederom

zetten voor betere leefomstandigheden voor kwetsbare

laten weten dat de aanvraag van Stichting MAX Maakt Mo-

en hulpbehoevende ouderen in ontwikkelingslanden,

gelijk niet kon worden gehonoreerd, al werd er wel aan alle

vooral de landen in Centraal- en Oost-Europa.

voorwaarden voldaan. Er worden elk jaar slechts enkele aan-

•	De stichting zal zich kritisch blijven uiten over onverschil-

vragen geselecteerd uit de aanvragen die aan alle voorwaar-

lige overheden die geen boodschap hebben aan het leed

den voldoen, maar die meestal ook passen binnen het voor

onder ouderen, en zal het stuitend onrecht dat ouderen

dat jaar gekozen thema. Voor het nieuwe jaar heeft Stichting

nog steeds ondergaan in landen die tot de EU behoren,

MAX Maakt Mogelijk nogmaals een aanvraag ingediend,

zoals Roemenië, Hongarije en Bulgarije, krachtig blijven

voor het bouwen van kleine aanleunwoningen en de repara-

benoemen, aanhangig maken en veroordelen.

ties voor een groot aantal bouwvallige huisjes in Moldavie.

DANK

•	Stichting MAX Maakt Mogelijk zal meer en actief aandacht vragen voor actuele noodsituaties.

Nalatenschappen

•	De langlopende thuiszorgprojecten in met name Moldavië,

In 2015 kreeg MAX Maakt Mogelijk regelmatig te maken

moeten meer aandacht en publiciteit te krijgen. De stich-

met afspraken over de nalatenschap om te zijner tijd de stich-

ting zal meer nadruk leggen op het werven van vaste

ting daartoe als begunstigde aan te wijzen.

donateurs die een maandelijkse bijdrage voor deze pro-

In het verslagjaar ontving de stichting enkele substantiële be-

jecten over hebben.

dragen uit testamenten en legaten.

•	In 2016 is het streven om intensiever bezig te zijn met
fondswerving, met name door een actiever benadering

Erflater bepaalt

van familie-en vermogensfondsen.

Waar de erflater dit kenbaar heeft gemaakt, gaan de gelden

•	
Voor het overbrengen van de boodschap van MMM

naar de daartoe bestemde projecten. Soms bepaalt het tes-

wordt gebruik gemaakt van radio, televisie en gedruk-

tament dat de gelden naar een project moeten dat daardoor

te media; daarnaast ontstonden er via internet nieuwe

op eigen benen kan staan en niet meer afhankelijk is van

mediakanalen die worden ingezet om een boodschap

financiële steun van de stichting.

te versturen. Zowel op de website als de sociale media

Zowel voorlopige als ook de finale uitbetalingen worden in

wordt steeds een link gezocht met de programma’s van

het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als

MAX Maakt Mogelijk is iedereen zeer erkentelijk die in het

Sponsors

MAX Maakt Mogelijk op TV.

baten uit nalatenschappen.

verslagjaar op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan

Voor al onze projecten blijft de ondersteuning van een aan-

het werk en de successen van de stichting. Maar bovenal

tal sympathiserende organisaties en stichtingen als sponsors

	In 2015 werd begonnen meer updates over de projecten
en de vervulling van Nederlandse wensen te publiceren.

Dankbaar

is de stichting bijzonder dankbaar voor alle donaties, klein

een niet te miskennen noodzaak. MAX Maakt Mogelijk is

Dit gebeurt - buiten de uitzendperiode - twee keer per

De stichting is dankbaar dat mensen die tijdens hun leven

en groot, van sympathisanten, donateurs en sponsoren. Het

onderstaande sponsors dan ook heel dankbaar voor hun bij-

week. Hierdoor willen we bereiken dat onze donateurs

MAX Maakt Mogelijk zo’n warm hart hebben toegedragen,

stichtingsbestuur en de medewerkers danken hen voor het

dragen in geld of goederen.

meer betrokken en beter geïnformeerd zijn en daarbij

dat ook in hun testament tot uitdrukking brengen door de

vertrouwen en zullen er in 2016 weer alles aan doen om dat

vergroot het de zichtbaarheid van stichtings- activiteiten.

stichting als erfgenaam, of een van de erfgenamen, in hun

vertrouwen waar te maken.

	Er wordt gestreefd om aanzienlijk meer mensen via deze

testament op te nemen.

In 2015 kon de stichting o.a. rekenen op:
• Project HOPE e.V. Duitsland
• Ziekenhuis de Gelderse Vallei Ede

wegen te bereiken. In de loop van 2015 bleek er al een
duidelijke stijgende lijn te zien. Tevens zal worden on-

Verantwoording

• Moeder Teresa Stichting Ulft

derzocht of er op de radio ook aandacht kan worden

Kijkers, donateurs en sponsors blijven het concept van MAX

• Elizabethfonds

besteed aan de projecten.

Maakt Mogelijk bijzonder waarderen. Namelijk dat de stich-

• Engie (voorheen Cofely GDF Suez)

ting steeds het probleem en de noodsituatie in beeld brengt,

• Stichting Zienderogen

maar dat zij in de televisieafleveringen van het gelijknamige

• Buurthuis de Molshoop, Delft

televisieprogramma en op de website na verloop van tijd

• René Shuhman en Angel-Eye

altijd in woord en beeld verantwoording aflegt over de beste-

• De Carolusgulden, Leiden

ding 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.
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