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Stichting MAX Maakt Mogelijk helpt  
met projecten de leefomstandigheden  
van kwetsbare ouderen te verbeteren. 

In Nederland, maar vooral ook in  
het buitenland.
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ANBI: De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften van donateurs en sponsors aftrekbaar zijn volgens 
de regelgeving van de Belastingdienst.
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Doelstelling
Stichting MAX Maakt Mogelijk is opgericht op 13 maart 

2006 met als doel: het bevorderen en ondersteunen van 

het maatschappelijk en geestelijk welzijn van mensen in 

de samenleving. De stichting kijkt naar de leefsituatie van 

kwetsbare ouderen in Nederland en in arme landen aan 

de randen van Europa en daarbuiten. 

De organisatie
Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie onafhankelijke leden. De heer 

D. Tanis is voorzitter en is alleen/zelfstandig bevoegd. 

Hij geeft aan per begin 2020 te willen aftreden. De heer 

M.G. Kroese zal per 1-2-2020 de functie van voorzitter 

op zich nemen. Per 11 maart 2019 treedt de heer 

H.G.C. Wensveen toe tot het bestuur. De bestuursleden 

ontvangen geen vergoeding. 

Personele bezetting
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een 

coördinator en aanvankelijk één projectmedewerker. 

Met ingang van november 2019 wordt een tweede 

Eind 2005 ontstond het idee om naast Omroep MAX 

ook een stichting op te richten voor hulp aan kwetsbare 

ouderen. Besloten werd om zowel de stichting alsook de 

serie tv-uitzendingen de naam “MAX Maakt Mogelijk” 

te geven. In het tv-programma worden diverse projecten 

belicht en aan de kijker wordt gevraagd om hiervoor een 

donatie over te maken, om daarmee de mensonwaardige 

leefomstandigheden van ouderen te kunnen verbeteren.

In de eerste uitzendingen werden met name enkele 

projecten in Oost-Europa gepresenteerd. Hierop kwamen 

gelukkig zeer veel reacties en ook donaties binnen om 

mee aan de slag te kunnen gaan. Nu zo’n 15 jaar later 

kunnen we constateren dat stichting MAX Maakt Mogelijk 

de afgelopen jaren heel veel heeft kunnen betekenen in 

het leven van duizenden ouderen, dankzij de support van 

een groeiend aantal donateurs.

Net als in voorgaande jaren had ik ook in 2019 het 

voorrecht om met de tv-crew die mij al jaren begeleidt 

naar diverse projecten te gaan om opnames te 

maken voor het nieuwe tv-seizoen. Elk jaar weer zoekt 

eindredacteur Yvonne Mencke, samen met coördinator 

Truus Köster van de stichting, naar nieuwe projecten 

in diverse landen. Ik word aangemoedigd door de 

regisseur Ary Schouwenaar, om met minimale informatie 

de ouderen in hun huisjes te bezoeken en met ze in 

gesprek te gaan over de barre omstandigheden waarin 

VOORWOORD DOELSTELLING EN WERKWIJZE 

ze leven en over hun uitzichtloze bestaan. De cameraman 

en de geluidsman zorgen er altijd voor dat ze rustig 

en terughoudend hun werk doen. Het is belangrijk dat 

de schrijnende omstandigheden en de emoties op 

respectvolle wijze in beeld worden gebracht, zodat de 

kijkers worden geraakt en bereid zijn te doneren. En het 

is niet vanzelfsprekend, maar bijzonder, om aan het eind 

van elk jaar vast te kunnen stellen, dat zoveel mensen de 

hulpverlening mogelijk blijven maken.

Inmiddels maken we een groot verschil voor vele ouderen, 

vooral in diverse landen in Oost-Europa. Maar ook in 

Indonesië, Oeganda, Zuid-Afrika, Ethiopië, Tanzania zijn 

mooie MAX Maakt Mogelijk projecten gerealiseerd en 

worden leefomstandigheden van de ouderen verbeterd, 

ook met de hulp ter plaatse zoals die van Wim Brauns, 

Viorel Pasca, Francine Tammeling en het team van De 

Brug.

Dank aan ieder die hier zijn of haar steentje aan bijdraagt. 

Jan Slagter,

Presentator van het programma MAX Maakt Mogelijk 

projectmedewerker aangesteld. Voor de Soresdienst, 

onderdeel van stichting MAX Maakt Mogelijk, werken 

twee juridische medewerkers.

Visie en Missie
De stichting legt haar focus op het verminderen van 

kwetsbaarheid en het bevorderen van zelfredzaamheid. 

De aandacht gaat altijd uit naar hulpbehoevende, vaak 

chronisch zieke ouderen, ongeacht etnische afkomst, religie 

of politieke overtuiging. Door projecten zelf te initiëren 

en te realiseren kan er een substantieel verschil gemaakt 

worden in de mensonwaardige leefomstandigheden. 

Werkwijze
De stichting ontvangt het hele jaar door aanvragen voor 

binnenlandse en buitenlandse projecten ten behoeve van 

kwetsbare ouderen. Het betreft zowel aanvragen voor 

groepen ouderen, als aanvragen voor individuele ouderen. 

De aanvragen worden geselecteerd volgens vastgestelde 

criteria die in overeenstemming zijn met de doelstellingen 

en visie van de stichting. 
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Televisie 
Van 27 oktober tot en met 15 december zendt 

Omroep MAX acht reguliere afleveringen van het 

televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk uit. De 

uitzending van 25 minuten is iedere zondag om 19.10 

uur op NPO2 te zien. Deze reeks wordt op 29 december 

afgesloten met een Oudejaarsspecial.

Opnames
In het programma bezoekt presentator Jan Slagter het 

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

hoort en beleeft. Kijkers worden opgeroepen te doneren 

voor het specifieke project.

De programmamakers kiezen ervoor het project van het 

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

het eindresultaat weet de kijker waar en aan wie het 

gedoneerde geld is besteed.

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

worden achtergrondverhalen beschreven van projecten 

en de mogelijkheid geboden om hier financieel aan bij te 

dragen.

Social Media
Via de Facebookpagina van MAX Maakt Mogelijk worden 

verschillende projecten uitgelicht en regelmatig updates 

geplaatst. Ook worden hier beelden vertoond die 

rechtstreeks vanaf de projecten zijn gefilmd. 

Financiering
Bij de fondsenwerving op televisie wordt opgeroepen 

geld over te maken. Er is tevens de mogelijkheid om via 

de website van MAX Maakt Mogelijk via iDEAL te doneren 

voor de projecten of om kenbaar te maken periodiek te 

willen schenken.

Nalatenschappen
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 zeer dankbaar 

voor de donatie die door een overledene is opgenomen 

in het testament.

In het boekjaar waarin de donatie wordt toegekend, 

wordt een nalatenschap verantwoord als “baten uit 

nalatenschappen”, mits het te ontvangen bedrag bekend 

is en/of een goede inschatting gemaakt kan worden. 

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.

Aanbod van goederen
In 2019 worden veel goederen en materialen 

aangeboden, zoals medische apparatuur, - hulpmiddelen, 

instrumenten, ziekenhuisbedden en bedtextiel. Ook 

AFL. DATUM ITEMS 

1 27-10 Moldavië / Nederlandse opticiens naar Moldavië

2 3-11 Oeganda / Update project Huisjes voor Grootmoeders

3 10-11 Albanië / Huisjes voor ouderen (aankoop of renovatie)

4 17-11 Moldavië / Renovatie verpleeghuis Balti

5 24-11 Moldavië / Oplevering 15 aanleunwoningen Borceag

6 1-12 Hongarije / Opvang dak- en thuislozen

7 8-12 Moldavië/ Opening gaarkeuken Capaclia 

8 15-12 Litouwen / Winteractie ouderen hout en voedselpakketten

9 29-12 Oudejaarspecial / terugblik op diverse  
Nederlandse projecten

met departementen en ministers.

Nederlandse projecten zijn vaak anders van aard: vrijwel 

altijd eenmalig en vaker gericht op individuele ouderen.

In de Media
Van een aantal projecten worden ter plaatse 

televisieopnamen gemaakt.

Met het uitzenden van deze reportages in het 

televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk van Omroep 

MAX is er 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-uitzendingen om worden vervuld en worden nieuwtjes 

omtrent projecten beschreven. 

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.

Protocol
De begunstigden zijn over het algemeen de meest 

kwetsbare ouderen. Er zijn ook enkele projecten gericht 

op het ondersteunen van kwetsbare kinderen, die door 

hun grootouders worden opgevoed omdat hun ouders 

bijvoorbeeld alleen in het buitenland de kans hebben 

geld te verdienen en zijn vertrokken.

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.

Duurzaamheid projecten
De stichting financiert buitenlandse projecten in principe 

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

langere periode worden ondersteund. De stichting 

probeert 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 om te 

proberen de voortgang van het project zeker te stellen. 

Er vinden gesprekken plaats, zoals bijvoorbeeld met 

burgemeesters, gemeente- en districtbestuurders en/of 

AANVRAAG EN UITVOERING PROJECT
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(kantoor)meubilair, keukenapparatuur, TL armaturen en 

-buizen, rolstoelen en andere, in goede staat verkerende 

inventaris. Al deze goederen zijn naar diverse projecten in 

Oost-Europa gebracht. 

Besteding en kosten
In 2019 bedraagt het bestedingspercentage 95,5% (2018: 

71%). De kosten, uitgedrukt in procenten van de som der 

lasten, bedragen voor de eigen fondsenwerving -1,4 % 

(2018: 1,8%) en voor beheer en administratie 2,1% (2018: 

2,5%).

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 schenkt ook medische  

 apparatuur voor het streekziekenhuis Floresti (Moldavië). 

•  Nationale Postcode Loterij stichting doneert in 2017 

het bedrag van € 500.000 aan Stichting MAX Maakt 

Mogelijk om hiermee dertig aanleunwoningen voor 

ouderen in Moldavië te realiseren. In 2019 worden de 

eerste 15 huisjes opgeleverd.

•  Moeder Teresa Stichting uit Ulft schenkt, net als in 

voorgaande jaren, in 2019 grote hoeveelheden kleding 

voor de allerarmsten in Moldavië en voor de bewoners 

van de opvanghuizen in Roemenië. 

•  Stichting Zienderogen gaat met een team naar 

Moldavië om de ogen van 1213 mensen op te meten en 

zorgt dat deze mensen een bril op juiste sterkte krijgen.

• Stichting Op Eigen Wieken zegt in 2017 de donatie 

toe, waarmee vanaf 2017 tot en met zomer 2019 

tientallen huisjes in Borceag, Moldavië kunnen worden 

gerenoveerd en klaar worden gemaakt voor de winter, 

zodat ze beter bestand zijn tegen de extreme kou. 

In 2019 zegt de stichting een donatie toe voor de 

renovatie van één van de vier gebouwen van het 

verpleeghuis Dom Veteranov in Balti, Moldavië. 

• Vidotrans verzorgt voor de stichting transporten 

inclusief het complete logistieke traject daarvan. Van 

pick-ups van gedoneerde goederen in Nederland, de 

op en overslag van het orderpikken in hun loods, de 

volledige douane documentatie en afhandeling van de 

benodigde douanepapieren. En natuurlijk het transport 

naar Moldavië.

• Ing. Wim van der Maten begeleidt en adviseert als 

vrijwilliger diverse bouwprojecten in het buitenland, 

zowel nieuwbouw alsook renovatieprojecten.

AANVRAAG EN UITVOERING PROJECT
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NIEUWE BUITENLANDSE PROJECTEN 2019

Verpleeghuis Dom Veteranov, Balti
Bij de lokale bevolking is het tehuis bekend als huize “Dom Veteranov”, een opvang voor veteranen. 
Maar officieel heet het huis “Centrul de Plasament Temporar Pentru Persoane cu Dizabilitati 
(Adutle)”. Ofwel, “Centrum voor tijdelijke opvang voor personen met een beperking (volwassenen)”. 
Terwijl de oorspronkelijke bestemming een tijdelijke opvang was, wonen er nu 468 mensen min of 
meer permanent, in leeftijd variërend tussen 18 en 75 jaar. Het centrum heeft een capaciteit voor 550 
bewoners.

Het complex bestaat uit 4 gebouwen en verkeert in zeer 

slechte staat. Alle vertrekken in het complex laten zeer 

te wensen over. Nagenoeg alle kozijnen zijn verrot en 

enkelvoudige ramen zorgen voor veel warmteverlies. De 

verlichting is slecht en op de vloeren ligt meestal versleten 

of kapot zeil. Het gehele complex moet worden voorzien 

van een nieuw rioleringssysteem. 

De slaapkamers en slaapzalen zien er triest uit, de 

bedden zijn zeer slecht en de mensen slapen op kapotte, 

stinkende, zeer dunne matrasjes. Ook de sanitaire 

voorzieningen verkeren in een erbarmelijke staat. In de 

douche- en wasruimten is geen ventilatie waardoor muren 

en plafond zijn aangetast door condensatie en schimmel. 

In de doucheruimtes is er slechts één keer per week warm 

MOLDAVIË
water en er is geen enkele mogelijkheid tot privacy. In 

de keukens en wasruimten moet alles grondig worden 

aangepakt. Het ventilatiesysteem werkt ook hier niet en 

de wasmachines dateren uit de oude Sovjettijd.

Op 30 november 2019 wordt tijdens de tv-uitzending een 

oproep gedaan aan de kijker om te doneren. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat de stichting in december 2019 alle 

oude bedden, matrassen en nachtkastjes heeft kunnen 

vervangen.

Met de renovatie zal in 2020 worden begonnen, maar 

omdat dit een enorm project betreft, zal de stichting deze 

in fases gaan uitvoeren, al naargelang de te ontvangen 

gelden die binnen gaan komen. 
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Tanatari-laboratorium in 
Gezondheidscentrum
Door de aanhoudende crisis in Moldavië wordt er weing 

geïnvesteerd in de zorgsector. Er zijn nauwelijks goed 

ingerichte gezondheidscentra in de dorpen of de nabije 

omgeving. In het dorp Tanatari is een centrum voor deze 

plaats en 5 omringende dorpen. Zij ontvangen jaarlijks 

circa 12 duizend mensen voor onderzoek en hulp. 

Maar het centrum voldoet al lang niet meer aan de 

hedendaagse minimale eisen. Daarom kunnen tests in het 

laboratorium bijvoorbeeld niet meer worden uitgevoerd 

en mensen moeten hiervoor naar een veraf gelegen stad, 

wat vooral voor ouderen een groot bezwaar is. Eén van de 

artsen van het centrum doet een beroep op de stichting 

en vraagt om hulp bij aanschaf van nieuwe inventaris en 

ook enkele renovatiewerkzaamheden, zodat het centrum 

aan de eisen kan voldoen. 

MAX Maakt Mogelijk besluit om twee kamers op te 

knappen die vervolgens als laboratorium worden 

ingericht. De benodigde medische apparatuur en 

computers worden deels in Nederland en deels in 

Moldavië gekocht. Het personeel wordt lokaal getraind 

hoe de apparaten te gebruiken. Het laboratorium is 

inmiddels in gebruik genomen en dit betekent voor het 

gezondheidscentrum een verbetering van de financiële 

positie. Tests kunnen in eigen beheer worden gedaan en 

worden vergoed door de Nationale Verzekering. 

NIEUWE BUITENLANDSE PROJECTEN 2019

Frumusica
Huisjes onbewoonbaar door watersnood

Op 4 juni 2019 werden de bewoners in het Moldavische 

dorp Frumusica opgeschrikt door extreme regenval. 

Vanwege de grote hoeveelheid water stroomden de meren 

en rivieren over en liep het dorp onder water. 7 huisjes 

worden onbewoonbaar verklaard omdat ze van leem en 

klei zijn gemaakt. Bij de huisjes waar de muren nog van 

overeind staan zit alles onder de schimmel en vocht. De 

ouderen zijn in één klap ontheemd.

Dieren, graanreserves en meubels werden door het water 

meegesleurd. De minimale bezittingen van de mensen zijn 

verwoest en dieren overleden of verdwenen. De mensen 

zijn allemaal erg gestrest omdat ze nauwelijks hulp van de 

lokale autoriteiten ontvangen. Er was dringend hulp nodig. 

Dankzij de donaties die binnenkwamen na publicatie van 

een artikel in MAX Magazine, kon de stichting enkele 

huisjes voor een laag bedrag aankopen. MAX Maakt 

Mogelijk heeft ze geschonken aan de getroffen bewoners, 

zodat zij een nieuw bestaan kunnen opbouwen.
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OEGANDA

Lycklama-resthouse
In 2019 ontvangt de stichting een prachtige donatie 

van de heer J. Lycklama à Nijeholt uit Friesland. De 

bestemming van zijn donatie is de bouw van het Lycklama-

resthouse, bestemd voor de grootmoeders in Jinja en 

omgeving. Veel grootmoeders lijden aan diverse ziektes 

zoals diabetes, hart- en vaatziekten, aan HIV of aids. 

Daarnaast hebben zij vaak de zorg van de kleinkinderen 

op zich genomen, omdat ouders zijn gestorven aan HIV 

of aids en dit is voor de ouderen een zware opgave. 

Tijdens hun verblijf in het Lycklama Resthouse kunnen 

de grootmoeders weer op krachten komen en wordt hen 

indien nodig medische zorg geboden. Uitgangspunt is 

om na enkele nachten het verzorgingshuis te verlaten, 

maar in geval van langdurige ziekte of ernstige psychische 

problemen zal het verblijf verlengd kunnen worden.

NIEUWE BUITENLANDSE PROJECTEN 2019

Het Lycklama-huis zal tevens voor een klein deel 

geëxploiteerd worden als gastenverblijf. Daarvoor zijn 

drie kamers gereserveerd welke geboekt kunnen worden 

door toeristen of grootmoeders met een klein inkomen uit 

grotere steden die een paar dagen willen genieten van de 

rust. Met de opbrengst van de reserveringen worden de 

overheadkosten gedekt.

MAX Maakt Mogelijk gaat voor dit project een 

samenwerking aan met Stichting PEFO in Oeganda.  

De eerste gesprekken vinden plaats in 2019 en er 

worden plannen ontwikkeld door een lokale architect. 

Naar verwachting zal begin 2020 een overeenkomst 

worden getekend en zal de eerste paal van het Lycklama-

Resthouse in het voorjaar 2020 geslagen worden. 

Michel en Janet van Boxtel zijn het gezicht van Stichting 

Embrace. In 2015 verhuist het echtpaar naar Hongarije om 

adequaat hulp te kunnen bieden aan deze groep mensen 

in en om Boedapest. Zij zorgen niet alleen voor warme 

maaltijden, maar brengen de hulp ook naar de mensen 

toe. Dit varieert van eten, tot dekens en kleding maar  

ook hulp inzake een slaapplaats en een woning. MAX 

Maakt Mogelijk zoekt het echtpaar op in Hongarije 

en zendt deze beelden uit in het TV programma op 1 

december 2019. Met de donaties helpt de stichting het 

werk van Stichting Embrace voor de dak- en thuislozen 

voort te zetten. 

Hulp voor dak- en thuislozen
Sinds 2018 is er een nieuwe wet in Hongarije van kracht die zegt  
dat daklozen niet meer op straat mogen slapen. Daardoor lijkt het alsof  
de ruim 30.000 daklozen er niet meer zijn. Maar het probleem heeft zich nu verplaatst naar parken, 
bossen en industrieterreinen. Een oplossing is er niet en nu de straat niet meer gebruikt mag worden 
als leefruimte, slaan de daklozen op de vlucht voor de politie. Hierdoor is de kans groot ze uit het zicht 
te verliezen. In de daklozenopvang zijn de faciliteiten minimaal, het is er vaak onveilig en de centra zijn 
jaren niet opgeknapt. Vooral in de wintermaanden staan daklozen vaak voor een dichte deur.

HONGARIJE

Impressie Lycklama Resthouse 
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Gaarkeuken Regina Pacis Chisinau
Niet alleen in de dorpen in Moldavië heerst grote 

armoede, ook in de hoofdstad Chisinau is de armoede 

groot. Omdat de woonlasten in de stad veel hoger zijn 

dan op het platteland, leven ouderen met een klein 

pensioen vaak op straat. Stichting Regina Pacis, opgezet 

door de plaatselijke bisschop in Chisinau, geeft al jaren 

de meest kansarme ouderen van de stad die nauwelijks 

te eten hebben een voedzame maaltijd. Stichting MAX 

Maakt Mogelijk steunt sinds 2016 dit project, maar 

probeert de lokale projectleiders ook aan te sporen om 

meer zelfredzaam te worden. Bijvoorbeeld door lokale 

sponsors te zoeken. En met resultaat, want door goede 

onderhandelingen met de leveranciers, kunnen zij nu 

goedkoper voedsel inkopen of ze krijgen gratis producten 

die tegen de uiterste verkoopdatum aan zitten. Hierdoor 

zijn de maandelijkse kosten omlaag gegaan. 

De gaarkeuken in Capaclia
Capaclia ligt in het zuidwesten van Moldavië, 120 km 

van Chisinau. Het is onderdeel van het Cantemir district 

en bestaat sinds 1783. Het dorp heeft 2141 inwoners, 

van wie 269 ouderen. Het is een arm dorp waar een zeer 

actieve burgemeester zit die zich graag wil inzetten voor 

de ouderen. Voor de 55 armste ouderen van het dorp die 

de afgelopen jaren nauwelijks een warme en voedzame 

maaltijd hebben gegeten, wil hij een gaarkeuken realiseren. 

Voedselpakketten Rogojeni
MAX Maakt Mogelijk kwam hier voor het eerst in 2018 

en heeft ook in 2019 aan 40 ouderen, iedere maand, een 

voedselpakket ter waarde van 25 euro kunnen geven. 

Hulp blijft hard nodig.

Tafeltje-dek-je in Vulcanesti
Zonder hulp van buitenaf hebben veel ouderen in 

Vulcanesti niet te eten. De van oorsprong zijnde 

psychologe Nadedja Mocan bekommert zich al jaren 

om deze meest kwetsbare groep van haar dorp en heeft 

een tafeltje-dek-je project opgezet, met de financiële 

steun van MAX Maakt Mogelijk. Samen met een groep 

vrijwilligers geeft zij circa 65 ouderen een warme en 

voedzame maaltijd. 

MAALTIJDEN EN VOEDSELPAKKETTEN 
Bed, bad, brood en medicijnen, het zijn de basisprincipes voor een menselijk bestaan. Toch zijn ze niet 
vanzelfsprekend voor de meeste ouderen van het armste land van Europa, Moldavië. 
Het dagelijkse leven voor veel ouderen in Moldavië is een strijd om te overleven. De kosten voor de 
meest primaire behoeften zoals voeding, drinkwater of medische zorg zijn door de kleine pensioentjes 
van circa € 30,= tot € 60,= per maand niet op te brengen. Door hun sociale isolement kunnen zij 
zich met gezondheidsproblemen tot niemand richten en kan een lichte klacht uitgroeien tot een 
levensbedreigende aandoening. Door gebrek aan werkgelegenheid vertrekken veel jongeren naar het 
buitenland om geld te verdienen. Voor de bedlegerige ouderen moeten assistentes medische zorg en 
voedsel aan huis leveren. Stichting MAX Maakt Mogelijk kan niet anders dan diverse opeenvolgende 
jaren voedselhulp bieden aan deze ouderen. 

MOLDAVIË

Midden in het dorp staat een verlaten  

schoolgebouw. De oude schoolkantine kan dienst  

doen als gaarkeuken met eetkamer, zodat de ouderen 

daar ook ‘s winters bij elkaar kunnen zitten om te eten. 

Maar er is eerst een renovatie nodig om de kantine tot 

gaarkeuken te maken. MAX Maakt Mogelijk deed hiervoor 

een oproep in het televisieprogramma en dankzij donaties 

is het verlaten schoolgebouw nu een plek geworden 

waar mensen graag komen voor een maaltijd én een 

praatje. Het blijkt een schot in de roos voor de arme 

bewoners in het kleine dorp. Drie dagen per week wordt 

er gekookt voor 60 ouderen. De mensen die niet zelf 

naar de gaarkeuken kunnen komen omdat ze niet goed 

kunnen lopen of bedlegerig zijn, krijgen een maaltijd thuis 

gebracht door een van de vrijwilligers. Ook in 2019 blijft 

de stichting het project ondersteunen.

DOORLOPENDE BUITENLANDSE PROJECTEN 
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MOLDAVIËOVERIGE PROJECTEN

Gaarkeuken en tafeltje-dek-je vanuit het 
gezondheidscentrum 
Stichting MAX Maakt Mogelijk realiseerde in 2010 een 

gezondheidscentrum in Borceag waar de ouderen op 

spreekuur kunnen komen en geholpen kunnen worden 

bij medische klachten. Daarnaast wordt vanuit het 

gezondheidscentrum thuiszorg georganiseerd en is in het 

gebouw een gaarkeuken gerealiseerd waar drie keer per 

week een warme maaltijd wordt bereid. Een groep van 

circa 70 ouderen krijgt er een warme maaltijd geserveerd 

en de bedlegerige ouderen van het dorp krijgen hulp en 

een voedzame maaltijd aan huis.

Warme maaltijden en voedselpakketten 
vanuit Casa MAX Capresti
Dankzij de donaties in 2019 kunnen 61 ouderen in 

Capresti worden voorzien van een voedzame maaltijd 

en ontvangen 22 ouderen wekelijks een voedselpakket. 

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 kan dit project 

geleidelijk aan verzelfstandigen.

Voedselproject voor schoolkinderen 
Stefanesti
Stichting MAX Maakt Mogelijk zet zich voornamelijk in 

voor kansarme ouderen, maar dit wil niet zeggen dat 

ze zich afwent voor andere groepen zoals straatarme 

gezinnen met kinderen. In het dorpje Stefanesti is 

een voedselproject opgezet waarin 46 kinderen zijn 

opgenomen. Sinds enkele jaren krijgen 26 kinderen een 

warme maaltijd op school en voor 20 kinderen wordt 

wekelijks thuis een voedselpakket afgeleverd. 

Nationale Postcode Loterij project
In 2017 ontvangt stichting MAX Maakt Mogelijk 

een geweldige donatie van de Nationale Postcode 

Loterij van 500.000 euro met als bestemming dertig 

aanleunwoningen in Moldavië. In de loop van dat jaar 

worden plannen ontwikkeld, maar voor met de werkelijke 

bouw kan worden begonnen, blijkt dat er eerst een 

hele reeks van administratieve handelingen nodig is. In 

de plaats Borceag (Zuid-Moldavië) wordt een stuk land 

aangekocht. Helaas lopen de onderhandelingen met een 

Moldaafs-Nederlands bouwbedrijf halverwege het proces 

stuk en gaat veel kostbare tijd verloren. Pas in november 

2018 kan een overeenkomst worden ondertekend met 

een nieuwe partner, het Moldaafse bouwbedrijf van 

Petrov Valentin. Dit betekent een concrete stap naar de 

realisatie van de eerste vijftien huisjes op de locatie in 

Borceag. Gepensioneerd ingenieur Wim van der Maten 

begeleidt het hele bouwproces, van contract tot en met 

de oplevering.

Vanwege de wintermaanden eind 2018/2019 kan pas 

in het voorjaar 2019 echt worden begonnen met de 

bouw van de huisjes en een overkapt paviljoen, waar 

de bewoners beschut met elkaar kunnen vertoeven. Op 

23 september 2019 worden de huisjes en het paviljoen 

opgeleverd en begint de registratie bij de diverse 

instanties . Een complexe regelgeving rond het in orde 

maken van de juiste documenten geeft helaas veel 

vertraging bij het verkrijgen van alle noodzakelijke officiële 

documenten. En tot die tijd hebben de huizen geen 

aansluiting op het water en elektra netwerk, waardoor 

de geselecteerde bewoners niet kunnen verhuizen. 

Naar verwachting zullen zij in de loop van 2020 in een 

comfortabel huisje hun intrek nemen. 

Het project zal worden uitgebreid met de realisatie van 

nog eens vier huisjes op hetzelfde stuk land, tegenover de 

eerste vijftien huisjes. De aannemer verwacht eind 2020 

het gehele project te kunnen opleveren.
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Renovatie huisjes Borceag
Het dorp Borceag ligt in het armste deel van Zuid-

Moldavië. Er is nauwelijks werkgelegenheid en daardoor 

veel armoede. 

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.

Dankzij de toezegging in 2017 van Stichting Op Eigen 

Wieken kan een groot aantal huisjes in Borceag worden 

gerenoveerd. Een vast bouwteam van 5 lokale mannen 

heeft eind 2018 al 59 huisjes opgeknapt, aangesloten 

op het waternet en sanitaire voorzieningen aangebracht. 

Het bouwteam kan het project voortzetten in 2019. Er 

zijn in totaal, tot eind 2019 zo’n 95 huisjes gerenoveerd. 

Stichting Op Eigen Wieken doet eind 2019 een extra 

toezegging waarmee in 2020 nog eens zo’n 35 huisjes 

gerenoveerd kunnen worden. 

Kinderschoenen Vulcanesti en 
schoenfabriekje Chisinau
In 2018 doet Stichting MAX Maakt Mogelijk een toezegging 

om te helpen met de renovatie van een schoenenfabriek in 

de hoofdstad Chisinau. Verschillende werkplekken worden 

in delen gerenoveerd, er is airco geïnstalleerd en een goed 

werkende afzuiginstallatie vanwege de sterke lijmlucht. Er is 

ook een lift aangebouwd en dit betekent voor de invalide 

werknemers dat ze niet meer via de steile trap naar boven 

moeten. Na de renovaties opent de gerenoveerde fabriek 

in de loop van 2019 opnieuw zijn deuren. De oudere, 

gehandicapte werknemers kunnen er nu in veel betere 

omstandigheden werken.

In de regio rondom Vulcanesti wonen veel kinderen uit arme 

gezinnen die iedere winter met slecht schoeisel naar school 

moeten. Er blijven in de wintermaanden ook kinderen thuis 

omdat ze geen dichte schoenen hebben. Bij temperaturen 

van soms wel -20 graden is het zeer belangrijk dat met 

goede schoenen de voeten beschermd worden tegen de 

kou. MAX Maakt Mogelijk geeft de schoenfabriek na de 

opening een grote order: voor 345 kinderen schoenen 

aanmeten en produceren. Een mooie opdracht voor de 

eigenaar en zijn medewerkers. Maar ook voor ouderen bij 

onze andere projecten in Moldavië is de nood soms hoog en 

ook daar worden vele paren schoenen afgeleverd.

Opa’s en oma’s zorgen voor 
kleinkinderen in Borceag
Veel ouders laten de kinderen achter bij hun grootouders, 

maar laten soms niets meer van zich horen. Daarmee 

komt de volledige zorg terecht bij de opa’s en oma’s. 

Sommigen zijn daardoor genoodzaakt weer aan het werk 

te gaan zonder dat er een oplossing is voor de opvang 

van de kleinkinderen. Hun pensioen, meestal niet meer 

dan 40 euro per maand, gaat op aan levensonderhoud 

van de kleinkinderen waardoor er voor henzelf nauwelijks 

geld overblijft voor medische zorg en gezonde voeding. 

MAX Maakt Mogelijk helpt de grootouders met een 

maandelijks voedselpakket, betaalt de medicijnen, 

verstrekt noodzakelijke ontbrekende huisraad, en voorziet 

in kleding en schoeisel. De kinderen krijgen elk nieuw 

schooljaar boeken, schriften en schrijfgerei.
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Zienderogen 
oogproject Telenesti
Stichting Zienderogen kent de problematiek 

van slechte oogzorg in Moldavië en kwam in 

mei 2019 weer met een team naar Moldavië 

om hulp te bieden. In het plaatsje Telenesti 

controleert het team bestaande uit Leo en Erna 

Leender, Jeroen Bos, Suzanne Sprooten en 

Eva van ‘t Schip de ogen van maar liefst 1213 

mensen binnen 8 dagen. De patiëntkaarten 

met alle resultaten van de metingen, worden 

meegenomen naar Nederland. Daar worden 

voor alle patiënten de brillen gratis op maat 

gemaakt. Met een transport gaan de brillen 

vervolgens weer naar Moldavië en worden 

afgeleverd bij de patiënten.

Het Waterproject in 
Stefanesti
Stromend water uit de kraan lijkt 

vanzelfsprekend, maar voor duizenden 

inwoners van Moldavië betekent het 

verkrijgen van vers water een tocht naar een 

waterput of rivier.

Stichting MAX Maakt Mogelijk ondersteunt 

het project om wateraansluitingen te 

realiseren voor de allerarmste bewoners in 

Stefanesti. Eind 2018 waren zo’n 50 huizen 

aangesloten. In 2019 worden nog eens 64 

huisjes aangesloten op het waternetwerk.

DOORLOPENDE BUITENLANDSE PROJECTEN  

Oogproject Floresti
Staar ofwel cataract is een veelvoorkomende 

oogziekte bij ouderen. In landen als Moldavië 

lopen veel arme ouderen onnodig met slecht 

zicht rond. Een bril is voor hen al niet te 

betalen, laat staan een cataratoperatie.

Stichting MAX Maakt Mogelijk heeft 

voor de afdeling oogheelkunde van 

het streekziekenhuis in Floresti een 

complete inrichting aangeschaft waarmee 

cataractoperaties kunnen worden uitgevoerd. 

Sinds 2010 zijn er op die afdeling grote 

aantallen slechtziende tot blinde ouderen 

geopereerd. Roman Lesco, een jonge oogarts, 

voert deze operaties na voltooiing van zijn 

opleiding uit. In 2019 worden er circa 380 

cataractoperaties uitgevoerd.

ASSOCIATION MAX 
FACE POSIBILUL
Om in Moldavië de projecten goed te kunnen begeleiden 

en uitvoeren is in 2015 Asociatria Obsteasca MAX Face 

Posibilul (MFP) opgericht. De medewerkers van MFP 

initiëren nieuwe projecten, overleggen en informeren de 

redactie van stichting MAX Maakt Mogelijk en bereiden 

de opnames van de tv-crew voor. Gedurende het hele jaar 

controleren zij de werkzaamheden en kijken zij of alles naar 

wens verloopt. Dit wordt gerapporteerd aan stichting MAX 

Maakt Mogelijk. Daarnaast zorgen zij bij de winteractie voor 

de distributie van kolen en hout en bewaken zij het proces.

Slavic Motricala, medewerker van MAX Face Posibilul, met bouwbegeleider Wim van der Maten
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 ALBANIË/
KOSOVO 

Opknappen huisjes
In Albanië is de armoede onder ouderen groot en dit 

is duidelijk zichtbaar. Sommige ouderen zijn dakloos, 

anderen wonen in een stal en verzamelen daarin plastic 

vuilnis om te verkopen. De huisjes waar de meeste 

ouderen in wonen, verkeren in zeer slechte staat. 

De ouderen kunnen hun onderkomen niet droog 

houden en, gedurende de wintermaanden, niet warm.

Stichting De Brug is zeer actief in Albanië met 

ondersteuning en zorg voor ouderen en organiseert 

onder anderen gaarkeukens in Bajram Curry en 

Gjakova. Een medewerker trof daarbij Mariana aan, 

een oude vrouw die leeft in een hutje op het dak 

van een woning, mensonterend om te zien. Stichting 

De Brug klopte aan bij MAX Maakt Mogelijk. De 

opnames die werden gemaakt zijn op 29 november 

2019 uitgezonden, met een oproep om haar te helpen. 

Van de donaties is voor Mariana een goede woning 

gerealiseerd. Bovendien konden ook een aantal 

andere ouderen worden geholpen.

Indische Nederlanders in 
Indonesië
Toen Indonesië in 1949 onafhankelijk werd, vertrokken 

veel Indische Nederlanders naar Nederland. Maar voor 

ouderen die als Nederlander in Nederlands-Indië werden 

geboren en dit niet konden aantonen, was dit een ander 

verhaal. Ondanks dat zij een Nederlandse naam hebben 

en vloeiend Nederlands spreken, mochten zij niet mee. 

Sindsdien leven deze achtergebleven Indo’s in diepe 

armoede, is de nood hoog en is hulp hard nodig. Zij leven 

in krotten, krijgen bijna geen hulp en zitten soms dagen 

zonder eten, omdat er geen geld is. Pensioen krijgen zij 

niet en medische zorg is onbetaalbaar.

Sinds 2012 is stichting MAX Maakt Mogelijk actief in 

Indonesië en vanaf 2016 wordt het project “Vergeten 

Indo’s” in Indonesië van Stichting Teman Teman Sehati 

van Francine Tammeling gesteund. 

Het project heeft begunstigden voornamelijk verdeeld 

over de steden Bandung, Malang, Jakarta, Makassar en 

Surabaya en in de directe omgeving daarvan wonen. 

Het benodigde bedrag is verschillend per begunstigde, 

het gaat in dit project in Indonesië om maatwerk. Via 

Francine biedt de stichting ouderen hulp, in de vorm 

van medicijnen, boodschappen, kleine inventaris e.d. 

Verder zijn er huisjes opgeknapt, medische hulpmiddelen 

geleverd, medische kosten en de ziektekostenverzekering 

(BPJS) en/of de huur betaald. Tevens reserveert stichting 

MAX Maakt Mogelijk geld om ook de komende jaren de 

ouderen in Indonesië te kunnen blijven ondersteunen. In 

2019 zijn enkele ouderen overleden die Francine jarenlang 

verzorgde. Zoals Winnie van Straaten, Herry en Charles 

van Roest. 

INDONESIË
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Huisjes voor grootmoeders
Oeganda telt ongeveer 2,7 miljoen weeskinderen. De 

aids-epidemie heeft ongenadig veel levens van jonge 

ouders geëist, waardoor de verantwoording en zorg 

voor de achterbleven weeskinderen bij 90% van de 

grootmoeders terecht is gekomen. Zij proberen de 

beste zorg aan de kleinkinderen te geven, maar veel 

grootmoeders leven in erbarmelijke omstandigheden. Hun 

huisjes zijn niets meer dan lemen krotten die elk moment 

kunnen instorten.

Rondom het stadje Jinja, aan de oever van het 

Victoriameer in Oeganda, wonen grootmoeders die het 

hart hebben veroverd van grootmoeders uit Friesland. 

Ria Bakker en Yvonne Kentie vormen samen met acht 

andere grootmoeders ‘Grannies2Grannies Friesland’. Zij 

zijn onderdeel van de stichting ter ondersteuning van 

Pefo Uganda, kortweg genoemd Stichting Pefo Uganda. 

Ze zamelen geld in en gaan soms op eigen kosten naar 

Oeganda om daar stenen huisjes te bouwen. Het bouwen 

doen ze niet zelf, maar laten ze over aan de lokale 

bevolking.

Het huisjesproject van de Friese grannies heeft al duidelijk 

haar vruchten afgeworpen. De kinderen presteren dankzij 

de stenen huisjes veel beter op school. Ook worden ze 

beter beschermd tegen malariamuggen en slangen. De 

grootmoeders hoeven zich geen zorgen meer te maken 

wat betreft hun huisvesting. Ze kunnen zich nu richten op 

andere problemen, zoals de zorg voor inkomen, voeding, 

kleding en schoolgeld voor de kleinkinderen. Het bouwen 

OEGANDA

van een stenen huisje kost 3000 euro; daarbij komt  

€100,= voor zonnepanelen en €100,= als beginkapitaal 

voor een handeltje door de grootmoeder. Stichting MAX 

Maakt Mogelijk helpt de Friese grootmoeders om nog 

veel meer grootmoeders met kleinkinderen een veilig 

onderkomen te kunnen bieden. Per eind 2019 konden in 

totaal al 110 huisjes worden gefinancierd. CENTRAAL-EN 
OOST-EUROPA

Winteractie
Ieder jaar slaat de winter genadeloos toe in Centraal en Oost-Europa. De strenge winters duren maanden en het kwik kan 

wel dalen tot 20-25 graden onder nul. De povere huisjes zijn helemaal niet bestand tegen de kou. Kacheltjes zijn kapot of 

ontbreken helemaal, ramen zijn niets meer dan oude vergane plastic lappen. Hierdoor kunnen vele duizenden ouderen zich niet 

weren tegen de meedogenloze kou. Met dramatische gevolgen zoals bevriezing van ledematen of ouderen die zelfs overlijden. 

De NGO’s en stichtingen waarmee Stichting MAX Maakt Mogelijk in landen als Moldavië, Roemenië, Albanië, Bulgarije, 

Kosovo, Bosnië, Litouwen en Oekraïne projecten heeft opgezet, krijgen de mogelijkheid om een aanvraag voor kolen en/of 

hout in te dienen. De NGO’s ontvangen van de gemeentelijke sociale diensten lijsten van de ouderen die in aanmerking komen 

voor de hulp met brandstoffen. Tevens wordt een grote groep ouderen in Moldavië verrast met een aangekochte zending 

thermo ondergoed, shirts en handschoenen. 

Dankzij de jaarlijkse winteractie redt Stichting MAX Maakt Mogelijk levens. In de winter van 2019 kunnen duizenden ouderen 

weer op een verwarmd huis rekenen. Vrijwilligers trotseren de kou en onbegaanbare wegen om ouderen in alle denkbare 

uithoeken van het platteland kolen, hout en kleding te brengen.

Hulp op Maat
Litouwen is twee keer groter dan Nederland, maar er 

wonen slechts 3,5 miljoen mensen. De eenzaamheid 

onder ouderen wordt daarom extra vergroot door de 

grote afstanden. De meeste ouderen hebben hun leven 

lang op een boerderij (kolchoz) gewerkt en nauwelijks 

pensioen opgebouwd. 

Wim Brauns woont en werkt 29 jaar in Litouwen en hij 

zet zich al jaren in voor de meest kwetsbaren. Vanaf 

2016 ondersteunt MAX Maakt Mogelijk hem en stelt 

jaarlijks gelden beschikbaar voor de hulp op maat. Wim 

wil zijn ogen niet sluiten en doet wat hij kan. Hij brengt 

de ouderen hout, voedsel en medicijnen en rijdt ze 

regelmatig met de bus naar de dokter, het ziekenhuis en 

de apotheek. Gedurende het hele jaar knapt hij huisjes 

op, repareert lekkages, vervangt waterputten en legt 

elektriciteit aan. Stichting MAX Maakt Mogelijk draagt zijn 

werk een warm hart toe en blijft Wim Brauns ook in 2019 

ondersteunen.

LITOUWEN
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NEDERLANDSE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2019

In iedere televisie uitzending van het 
programma MAX Maakt Mogelijk wordt er 
tevens aandacht geschonken aan een probleem 
of wens uit Nederland. Daarnaast wordt in het 
MAX Magazine om de week aandacht besteed 
aan het werk van de stichting. Hier volgt een 
korte selectie van de Nederlandse wensen en 
activiteiten in 2019.

Taxi van MAX
In de Taxi van MAX haalt Jan Slagter ouderen thuis op die 

minder mobiel zijn en daardoor vaak alleen thuiszitten. 

De taxi brengt ze onder meer naar een familielid of 

bijzondere plek waar mooie herinneringen liggen. Er 

werden verschillende memorabele ritten gemaakt.

Visboer Cees moet weg 
Cees Hofland heeft al 34 jaar een viswinkel maar de winkel 

moet plaats maken voor een metrolijn. Cees is met zijn 

vis een begrip in Hoek van Holland en staat nog dagelijks 

in de vis winkel. MAX Maakt Mogelijk laat de naderende 

sluiting van Cees zijn levenswerk niet onopgemerkt voorbij 

gaan en zet hem in een muzikaal zonnetje. 

Daklozen in Nederland
In Nederland is het aantal dak- en thuislozen in 10 jaar 

verdubbeld. In Rotterdam kunnen ze bij Mike en Ria 

terecht voor een maaltijd. Zij koken twee keer per week 

voor zestig man een warme maaltijd. Jan Slagter gaat in 

Nederland de straat op om maaltijden uit te delen aan 

dak- en thuislozen.

Activiteitenclub Sweet 70
Niet iedereen wil op dezelfde manier oud worden. De 

leden van de activiteitenclub ‘Sweet 70’ hebben daar hun 

eigen opvattingen en ideeën over. Jan Slagter bezoekt 

de club in Amsterdam Noord. Bij Sweet 70 is er geen 

traditionele bingo, maar een rebellenclub die, net als 

Hendrik Groen en zijn vrienden, eropuit gaat. Echter, al 

die activiteiten kosten geld. Jan Slagter verrast daarom de 

leden van “Sweet 70”.

Kerstwens
In 2019 is dit keer geen kerstdiner georganiseerd. Maar 

wel konden enkele kerstwensen in vervulling gaan. Eén 

van die kerstwensen is bestemd voor Wim Meter en de 

bewoners van een verzorgingshuis. Als zijn vader door 

dementie in een verzorgingshuis in Hilversum gaat wonen, 

zorgt Wim dat in het tehuis een muziekcafé komt. Drie 

keer per week wordt hier een muzikale middag voor de 

demente bewoners verzorgd. Zo’n middag wordt steevast 

afgesloten met het lied “Kom van dat dak af”, van Peter 

Koelewijn. Jan Slagter verrast Wim en de bewoners op een 

alledaagse woensdagmiddag met een live-optreden van 

Peter Koelewijn.

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 en zij 

kunnen vervolgens 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.

Hulp nodig in een uitzichtloze 
situatie? Vraag op tijd hulp!
Oplopende schulden, te weinig financiële middelen en 

huisvesting zijn veel voorkomende problemen. Bij de 

Soresdienst ziet men dat veel mensen hierdoor in de 

problemen 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 iedereen. De Soresdienst is bereikbaar van maandag 

tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur op 

telefoonnummer: 035-6775511.

De Soresdienst wordt gefinancierd door: 

• Adessium Foundation

• Stichting Dioraphte

• Stichting MAX Maakt Mogelijk

NEDERLAND
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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 sponsors. 

Het stichtingsbestuur en de medewerkers danken hen voor het 

vertrouwen en zullen er in 2020 weer alles aan doen om dat 

vertrouwen waar te maken. 

Verantwoording
Kijkers, donateurs en sponsors blijven het concept van Stichting 

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. 

 

Sponsors
Voor al onze projecten blijft de ondersteuning van sympathiserende 

organisaties en stichtingen als sponsors van groot belang. Stichting 

MAX Maakt Mogelijk is alle sponsors zeer dankbaar voor hun 

bijdragen in geld of goederen.

VOORUITBLIK 2020 EN MEERJARENBELEID

Focus blijft op verbetering leefomstandigheden
Stichting MAX Maakt Mogelijk zal zich ook in 2020 en komende jaren blijven inzetten voor betere leefomstandigheden voor 

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

Opzetten van acties, met intentie verkrijging van meer vaste donateurs
In 2020 zal gekeken worden hoe meer vaste donateurs geworven kunnen worden. Het is van groot belang om een hoger 

basisinkomen te verkrijgen, opdat eventuele tegenvallende donaties uit tv-programma’s kunnen worden opgevangen. 

Online activiteiten worden verder uitgebreid
Stichting MAX Maakt Mogelijk zal in 2020 de online activiteiten waar mogelijk verder uitbouwen en onderzoeken welke 

nieuwe mogelijkheden er zijn om fondsen te werven. 

Verbetering donateur beheer
Een nieuw CRM systeem zal in 2020 worden geïmplementeerd, waardoor op een efficiëntere manier donateurgegevens 

beheerd kunnen worden. 
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