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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 twee onafhankelijke leden. De 

heer M.G. Kroese is per 1-2-2020 voorzitter en is alleen/

zelfstandig bevoegd. De heer H.G.C. Wensveen is als 

bestuurslid gezamenlijk bevoegd. De vacante positie van 

een derde bestuurslid zal in 2021 worden ingevuld. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding. 

Personele bezetting
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een 

coördinator, een projectbegeleider en een medewerkster 

die de donateursadministratie beheert. Voor de 

2020: EEN HEEL BIJZONDER JAAR! 
Al in februari 2020 wordt duidelijk: Er zijn heftige tijden 

in aantocht. Weinigen nemen de signalen serieus, maar 

enkele weken later stromen de ziekenhuizen en zelfs 

de I.C. afdelingen vol met ernstig zieke patiënten. De 

coronapandemie is een feit.

Vele malen per dag de handen wassen, 1,5 meter afstand 

houden, geen samenzang en nog vele maatregelen 

volgen. We mogen niet meer reizen, dus ook voor 

onze tv-crew geldt dat we geen nieuwe projecten of 

het eindresultaat van een project kunnen filmen in het 

buitenland. Ook de hulptransporten komen stil te liggen. 

Maar met ups en downs zorgen onze medewerkers en 

vele vrijwilligers ter plaatse, dat duizenden ouderen zoveel 

als mogelijk geholpen worden.

We leveren levensmiddelenpakketten, soms toch nog 

met warme maaltijden, diverse beschermingsmaterialen 

als mondkapjes, handschoenen, zeep, schorten en 

sterilisatie-vloeistof. In plaats van de hulptransporten met 

deze goederen vanuit Nederland, zorgen wij dat onze 

medewerkers lokaal de hulpmiddelen kunnen aankopen 

en eerlijk verdelen. Zij gaan zo vaak als mogelijk naar 

huisjes waar mensen totaal geïsoleerd van de bewoonde 

wereld, de dagen in eenzaamheid moeten doorbrengen. 

Een praatje bij de deur of in de tuin, kijken of alles goed 

gaat. Dit doet de ouderen enorm goed en dit extra 

sociale contact is o zo belangrijk in deze periode.

VOORWOORD DOELSTELLING EN WERKWIJZE 

De redactie van MAX Maakt Mogelijk onder leiding 

van Yvonne Mencke, werkt hard aan tijdelijke 

oplossingen, zoals contact leggen met lokale camera- en 

geluidsmensen. En door goede aansturing, het mixen 

met interviews in Hilversum en beelden van eerdere 

uitzendingen, komen er toch aansprekende uitzendingen 

tot stand, die de kijkers raken en waarop zij gul doneren.

Hoogtepunt is de uitzending van Tijd voor MAX op 13 

februari 2020, waarin het werk van MAX Maakt Mogelijk 

centraal staat. Mijn gesprekken met de gasten aan tafel 

en de beelden die daarbij worden vertoond raken veel 

kijkers. Op de oproep zich aan te melden als vaste 

donateur komen duizenden nieuwe aanmeldingen binnen. 

Een ongelooflijk goed resultaat waarmee we prachtige 

projecten voor de armste ouderen kunnen uitvoeren. 

De verwachting dat 2020 een bijzonder slecht jaar wordt 

vanwege lage inkomsten, wordt niet bewaarheid. Ik ben 

onze kijkers enorm dankbaar dat ze het mogelijk hebben 

gemaakt dat we ook in het coronajaar duizenden ouderen 

kunnen ondersteunen en zorgen voor een menswaardig 

leven.

 

Jan Slagter,

Presentator van het programma MAX Maakt Mogelijk 

Soresdienst, onderdeel van stichting MAX Maakt Mogelijk, 

werkt een juridische medewerker. 

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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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. In 2020 kunnen er vanwege de 

coronapandemie pandemie praktisch geen nieuwe opnames 

worden gemaakt.

MAX Magazine
Het MAX Magazine is een tv gids van Omroep MAX. 

Stichting MAX Maakt Mogelijk schrijft elke twee weken een 

artikel voor het magazine over de voortgang van projecten 

en er wordt de mogelijkheid geboden om hier financieel aan 

bij te dragen. Het MAX Magazine verschijnt wekelijks.

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 of 

er kan opdracht worden gegeven voor een automatische 

incasso, waarbij kenbaar gemaakt kan worden periodiek 

te willen schenken. De donateur kan ook autonoom een 

bijdrage overmaken.

Nalatenschappen
Donaties uit een nalatenschap worden te allen 

tijde 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 2020 worden nauwelijks goederen en materialen 

aangeboden. Vanwege de coronapandemie liggen de 

transporten praktisch het hele jaar stil. 

AFL. DATUM ITEMS 

1 24 -10 Moldavië / Waterproject Stefanesti

2 31-10 Moldavië / renovatieproject Balti

3 7-11 Indonesië / special achtergebleven Indische Nederlanders  

4 14 -11 Albanië / gaarkeuken

5 21-11 Moldavië / renovatieproject Rogojeni & voedselpakketten

6 28 -11 Albanië / verzorgingshuis 

7 5 -12 Moldavië / grootouders

8 12 -12 Moldavië / Casa MAX + tafeltje-dekje

9 19 -12 Oeganda / huisjes grootmoeders

10 25 -12 Nederland / Kerstspecial

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. 

Televisie 
Van 24 oktober tot en met 25 december zendt 

Omroep MAX tien reguliere afleveringen van het 

televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk uit. De 

uitzending van 25 minuten is iedere zaterdag om 

18.50 uur op NPO2. De uitzending op 25 december is 

een Kerstspecial. Tevens wordt aansluitend een extra 

aflevering uitgezonden op 3 januari 2021. 

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 soms 

voor een of twee jaar. Er zijn diverse projecten die voor 

meerdere jaren worden ondersteund. De stichting probeert 

de aanvrager van het project – veelal ook de uitvoerder – 

dan 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. 

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.

AANVRAAG EN UITVOERING PROJECT
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Besteding en kosten
In 2020 bedraagt het bestedingspercentage 74,5% (2019: 

95,5%). De kosten, uitgedrukt in procenten van de som 

der lasten, bedragen voor de eigen fondsenwerving 2,0% 

(2019: 1,4%) en voor beheer en administratie 2,5 % (2019: 

2,1%).

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 aanleunwoningen voor ouderen 

in Moldavië te realiseren. In 2019 worden de eerste 15 

huisjes opgeleverd. In 2020 komen er nog 4 huisjes bij. 

•  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. 

• Ing. Wim van der Maten begeleidt en adviseert als 

vrijwilliger diverse bouwprojecten in het buitenland, 

zowel nieuwbouw alsook renovatieprojecten.

• Stichting Op Eigen Wieken zegt in 2017 de donatie toe, 

waarmee vanaf 2017 tot en met zomer 2019, 93 huisjes 

in Borceag (Moldavië) gerenoveerd kunnen worden. Ze 

worden winterklaar gemaakt, zodat ze beter bestand 

zijn tegen de extreme kou. In 2020 worden nog eens 35 

huisjes gerenoveerd.

AANVRAAG EN UITVOERING PROJECT

MAX MAAKT 
MOGELIJK BIEDT 
NOODHULP 
TIJDENS DE 
CORONAPANDEMIE
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PROJECTEN OOST-EUROPA 2020

Noord-Albanië: gaarkeuken in Bajram Curry en hulp 
aan ouderen in Kosovo
Sinds enkele jaren steunt MAX Maakt Mogelijk de gaarkeuken in Noord-Albanië die is opgezet door 
Stichting De Brug. Voor de ouderen in en rond Bajram Curry is deze gaarkeuken de enige manier om 
aan een maaltijd te kunnen komen. Zonder de gaarkeuken zien deze ouderen zich genoodzaakt op 
straat te moeten bedelen. De paniek onder de bevolking is dan ook groot wanneer het coronavirus om 
zich heen begint te grijpen en een lockdown wordt ingesteld, opgevolgd door een strenge avondklok 
voor een langdurige periode.

Dit betekent dat de ouderen niet meer naar de gaarkeuken 

kunnen komen voor hun vaste maaltijden, wat catastrofale 

gevolgen kan hebben. Stichting De Brug bedenkt zich 

daarom geen moment en schakelt direct over op het 

bieden van noodhulp en doet daarbij een beroep op 

Stichting MAX Maakt Mogelijk. Er is geld nodig om in 

Albanië levensmiddelen en voedsel te kunnen kopen, maar 

ook voor het project in Gjakova in Kosovo waar de Brug 

hulp op Maat levert. Normaliter worden diverse keren per 

jaar deze producten vanuit Nederland naar de projecten 

vervoerd. Vanwege de strenge maatregelen zijn vóór het 

najaar al 4 transporten geannuleerd en dreigt een enorm 

voedseltekort. Met behulp van MAX Maakt Mogelijk lukt 

het om de noodhulp snel op gang te krijgen. Er worden 

in Albanië en Kosovo levensmiddelen gekocht waarmee 

lokaal voedselpakketten worden samengesteld en door 

het team van De Brug worden uitgedeeld. 

Naast de realisatie van de gaarkeuken en ronddelen van 

voedselpakketten, werken MAX Maakt Mogelijk en De 

Brug al enige tijd samen om de ouderen in en rond Bajram 

Curry, maar ook in Kosovo, in de plaats Gjakova te helpen. 

Dit wordt o.a, gerealiseerd door voldoende hout per huisje 

uit te delen, zodat de ouderen zonder angst om dood te 

vriezen de zeer strenge winters kunnen trotseren.

ALBANIË/
KOSOVO 

In het Albanese dorp Barbullush staat sinds 2016 een 

verzorgingshuis voor ouderen. Dit huis is opgezet door 

Stichting Doe Iets Goeds in samenwerking met MAX 

Maakt Mogelijk. Het verzorgingshuis is gebouwd voor de 

allerarmsten van Albanië die zonder het huis op straat 

zouden leven. Deze ouderen hebben geen kinderen die 

hen kunnen bijstaan en zonder pensioen geen enkel 

inkomen. Op dit moment wonen nog steeds 19 ouderen 

in het huis en de lokale overheid doet erg zijn best om het 

verzorgingshuis draaiende te houden, met succes.

Maar voor alle andere ouderen is de situatie nog altijd 

even schrijnend. Er komen tijdens de eerste weken na de 

uitbraak van het coronavirus verontrustende berichten 

binnen uit Albanië. Ondanks de weinige besmettingen, 

zijn het land en de mensen enorm geïsoleerd vanwege 

één van de strengste maatregelen van Europa. Omdat de 

ouderen de straat niet op mogen hebben zij maandenlang 

geen pensioen gekregen. Voedsel wordt niet of nauwelijks 

uitgedeeld en een groot deel van de ouderen dreigt uit 

te hongeren. MAX Maakt Mogelijk geeft gehoor aan de 

noodkreet van Stichting Doe Iets Goeds en biedt financiële 

hulp. Hierdoor kunnen voedselpakketten gekocht 

worden en trotseren de lokale medewerkers urenlange 

bergtochten om het eten bij de ouderen te krijgen. Een 

enorme ramp wordt hiermee voorkomen.

Naast het bieden van noodhulp door het uitdelen van 

extra voedselpakketten wil MAX Maakt Mogelijk ook 

winterhulp bieden. Met de strenge winter in aantocht 

waarbij temperaturen van zo’n -20 niet ongewoon zijn, 

zien de vele kansarme ouderen deze periode met veel 

angst tegemoet. Hoe kunnen zij deze kou trotseren zonder 

geld om hout te kunnen kopen. Met de bijdrage van MAX 

Maakt Mogelijk wordt naast voedsel ook hout afgeleverd.

Albanië: stichting Doe Iets Goeds helpt 
alleenstaande ouderen 
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REPUBLIEK 

LITOUWEN

Wim Brauns woont en werkt inmiddels zo’n 30 jaar in 

Litouwen en bekommert zich om de eenzame en armste 

ouderen. Stichting MAX Maakt Mogelijk ondersteunt de 

hulpverlening van Wim sinds 2016 en hierdoor kan hij 

nog meer mensen helpen. Voor aanvang van elke winter 

brengt hij hout langs, zodat de ouderen geen kou hoeven 

te lijden en maandelijks krijgen de armste ouderen een 

voedselpakket. 

In het coronajaar 2020 wordt ook in Litouwen een 

langdurige lockdown-periode ingesteld. Wim neemt 

het op zich om voor vele ouderen de boodschappen te 

halen en met zijn bus af te leveren bij de voordeur van de 

mensen. Hij haalt medicijnen voor de zieken in de stad 

op, hij deelt mondkapjes uit en gaat praktisch iedere week 

langs de huisjes waar ouderen ziek thuis in bed liggen, om 

ze in de gaten te houden.

In veel huisjes zijn de kachels defect en is er een 

behoorlijke rookontwikkeling binnen. Wim neemt een 

kachelspecialist in de arm en samen inspecteren ze 

de diverse huisjes. Waar mogelijk worden reparaties 

uitgevoerd en de schoorstenen geveegd. 

In 2020 heeft Wim met de hulp van zijn vriend Peter van 

Zee voor een paar huisjes een zonnepaneel ontwikkeld, 

inclusief een accu waardoor een huisje nu elektriciteit 

krijgt en waarop een radio/Tv kan worden aangesloten. 

Voor de donkere winteravonden is dit voor de bewoners 

zeer welkom. 

Bij Viorel Pasca in Dumbrava kloppen mensen nooit 

tevergeefs aan. Hij laat ons weten dat er inmiddels 

gezorgd wordt voor zo’n 470 mensen, die in 18 huizen zijn 

ondergebracht.

Uiteraard is Viorel ook heel bezorgd over de 

coronapandemie, maar tot nu is het virus hem en de 

bewoners bespaard gebleven. Hij dient bij stichting 

MAX Maakt Mogelijk het verzoek in om hem te helpen 

met de aankoop van beschermende middelen, met 

name mondkapjes en schorten en dit verzoek wordt 

gehonoreerd.

Later in 2020 stuurt Viorel in een mail een uitgebreide 

beschrijving van wat er bij komt kijken om 470 mensen 

te verzorgen. Zoals bijvoorbeeld de behoefte aan 

Dumbrava opvang dakloze  
ouderen door Viorel Pasca
Vanwege het coronavirus liggen de bedden in ziekenhuizen in Roemenië nagenoeg vol. Hierdoor is er 
automatisch minder plek voor zieke dakloze mensen.

ROEMENIË

PROJECTEN OOST-EUROPA 2020

incontinentiematerialen waarvan maar liefst ca 600 per 

dag nodig zijn. Een bedrag van zo’n € 40.000 is nodig om 

de huizen te verwarmen en te kunnen koken. En er zijn 

ongeveer 50 mensen in dienst aan wie elke maand een 

salaris moet worden betaald.

Er is geen financiële support van de overheid voor de 

opvang van daklozen in de huizen van Viorel. Wel zijn 

er veel mensen, dichtbij Dumbrava, maar ook veraf, tot 

in diverse landen, die onder de indruk zijn van wat er in 

Dumbrava en Tinca gebeurt en die Viorel willen helpen. 

Stichting MAX Maakt Mogelijk ondersteunt de opvang van 

Viorel inmiddels al 10 jaar. 

In de wintermaanden maakt MMM het tevens mogelijk dat 

vrijwilligers onder leiding van Viorel, dagelijks een warme 

maaltijd uitdelen aan de daklozen in Arad.
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Winteractie Oost-Europa 
2020 
Na de oprichting van Stichting MAX Maakt Mogelijk 

is al snel duidelijk dat het bieden van hulp tijdens de 

wintermaanden een jaarlijks terugkerend project wordt. 

Want de combinatie van ijskoude temperaturen en zeer 

slechte woonomstandigheden kan fataal zijn voor de 

ouderen in Oost-Europa. Voor MAX Maakt Mogelijk in 

2010 met de hulpactie begint, ziet het ziekenhuis elke 

winter tientallen mensen van wie de ledematen zijn 

bevroren en moeten worden geamputeerd, of mensen 

die zelfs in hun huisje doodvriezen. Wij bieden daarom 

zoveel mogelijk hulp door brandstoffen als hout en kolen 

uit te delen zodat de ouderen de kou kunnen trotseren. 

Tijdens de coronamaatregelen worden door de inzet van 

onze medewerkers speciale noodvergunningen verkregen 

waarmee ondanks de lockdown toch gereden mag 

worden. Gelukkig is het de vrijwilligers gelukt om zoals 

ieder jaar kolen en hout naar de plekken te rijden waar 

het verder verdeeld kan worden onder de begunstigden. 

Onze lokale medewerkers houden toezicht op de eerlijke 

verdeling en controleren de nota’s. 

PROJECTEN OOST-EUROPA 2020

EEN GREEP UIT DE HULP IN DE WINTERMAANDEN 2020

Moldavië

Kolen 3492 personen
Hout 999 personen
Kosten elektriciteit voor verwarming 95 personen
Bijdrage verwarmingskosten 150 personen

Roemenië
Verwarming huizen 470 personen
Maaltijden aan daklozen 50 personen

Albanië
Voedselpakketten 1700 pakketten
Hout geleverd 210 personen

Hongarije Voedselpakketten+medicijnen 1300 pakketten

Oekraïne Warme maaltijden 6000 maaltijden

Bulgarije Voedselpakketten 50 pakketten

Bosnië
Voedselpakketten 130 pakketten
Hout 40 personen
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MOLDAVIE IN VOGELVLUCHT

Wisseling van directie MAX Face Posibilul
Een hectisch jaar, wat begint met een wisseling van 

directie van de Moldaafse stichting MAX Face Posibilul, 

door het vertrek van directeur Doina Stepanenco. Veel 

werkzaamheden op administratief gebied zijn nieuw voor 

opvolger Slavic Motricala. Maar met de hulp van de lokaal 

ingehuurde boekhouder, lukt het prima.

Corona in de hoofdrol
Ondanks de beperkingen die vanaf maart in gang worden 

gezet, zoekt Slavic samen met diens collega Ruslan, 

naar creatieve manieren om ouderen te bezoeken en 

te bemoedigen. De eerste maanden blijven de meeste 

van onze projecten gespaard van corona, maar in de 

zomermaanden worden stuk voor stuk onze projecten 

getroffen. Het psychiatrisch centrum Dom Veteranov in 

Balti wordt hard getroffen door een brandhaard onder het 

personeel en bewoners. De directeur sluit het hele terrein 

hermetisch af van de buitenwereld, om te voorkomen dat 

zich een ramp voltrekt. Maar ook het in het tehuis Casa MAX 

in Capresti worden diverse bewoners en personeelsleden 

ernstig ziek en belanden in het ziekenhuis, waaronder 

directeur Vera Crivorucica. Gelukkig overleven de meeste 

opgenomen patiënten het, maar het signaal is duidelijk 

afgegeven; met corona valt niet te spotten. Uit voorzorg sluit 

het gezondheidscentrum in Borceag ook zijn deuren. De 

maaltijden die worden bereid in onze gaarkeukens worden 

vervangen door voedselpakketten die worden uitgedeeld.

Noodkreet beschermingsmaterialen
Slavic en Ruslan houden zeer frequent de vinger aan de 

pols bij de projectleiders en vragen na of er behoefte is 

aan beschermende middelen. Met name de aanvragen 

voor mondkapjes, schorten, handschoenen en desinfectie 

volgen elkaar snel op. Ondanks de schaarste weet Slavic 

elke aanvraag onder te brengen bij een bedrijf in Moldavië 

en kan de gevraagde middelen af te leveren. 

Bouwprojecten kunnen worden voortgezet
Een project wat een groot deel van 2020 wel voortgezet 

wordt is het renovatieproject in Borceag en directe 

omgeving. Al sinds enkele jaren opereert het vaste 

bouwteam uit Borceag in het zuiden van Moldavië. Het 

renovatieproject van ca 100 huisjes wordt gefinancierd 

door stichting “Op Eigen Wieken” en wordt in het 4e 

kwartaal 2020 geheel afgerond. Een fantastisch project, 

met grote betrokkenheid van de bouwvakkers, die 

prachtige prestaties hebben geleverd. Voor hen was het 

ook belangrijk dat ze de afgelopen jaren niet naar het 

buitenland hoefden voor een baan, maar bij hun families 

kunnen blijven.

Nationale Postcode Loterij aanleunwoningen
In 2019 zijn 15 aanleunwoningen gerealiseerd dankzij de 

donatie van de Nationale Postcode Loterij. 

In het voorjaar 2020 gaan veel gemeentelijke kantoren 

dicht en de vergunning die nodig is om de bouw van nog 

eens 4 huisjes te realiseren wordt daarom voor een lange 

periode niet verstrekt. Uiteindelijk kan het project afgerond 

worden in de herfst van 2020. Met uitzondering van de 

omzetting van de verwarming, van boiler op hout gestookt 

naar verwarming door gas. Dit proces zal naar verwachting 

in het voorjaar 2021 worden gerealiseerd. 

Hulpverlening harder nodig dan ooit
Tijdens de coronapandemie is de hulpverlening nog harder 

nodig dan in voorgaande jaren. Bovendien is de zomer van 

2020 zeer droog wat resulteert in een forse prijsstijging 

van met name levensmiddelen tot wel 20-25 procent. Dit is 

voor de armste mensen heel zorgelijk en de hulpverlening 

van maaltijden en voedselpakketten is van levensbelang.
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BALTI
In het psychiatrisch centrum Dom Veteranov in Balti wordt 

in 2019 begonnen met de hulpverlening.

Er zijn voor alle bewoners nieuwe bedden geleverd, deels 

hoog/laag bedden, inclusief matrassen, lakens en dekens. 

Voor het schoonmaakpersoneel komen professionele 

karren waar alle benodigde materialen op aanwezig zijn. 

En voor de keuken een elektrische aardappelschilmachine 

en groentesnijders.

Het plan om als eerste de buitentoiletten te gaan 

vervangen voor een nieuw sanitair blok, is met 

enthousiasme verwelkomd door directeur Pavel. 

Echter door de coronapandemie is de aanvang van de 

werkzaamheden uitgesteld tot nader order. Hierover 

wordt frequent met directeur Pavel overleg gevoerd. Naar 

verwachting zal het zomer 2021 worden en dan binnen 

enkele weken worden voltooid.

Indien de omstandigheden gunstiger worden, 

zal er aansluitend begonnen worden met 

renovatiewerkzaamheden per blok en per etage.

BORCEAG
• Gezondheidscentrum, waar ook maaltijden worden 

bereid voor 80 ouderen en een groep kinderen. Een deel 

van de ouderen gebruikt de maaltijd gezamenlijk in het 

centrum. Een groep vrijwilligers bezorgt warme maaltijden 

aan huis van ouderen die bedlegerig of ziek zijn.

Overzicht lopende projecten in Moldavië 2020  

• De kassen waarin groenten en fruit worden verbouwd, 

deels voor eigen gebruik en deels voor de verkoop. De 

opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het totale 

project.

• Bijen houden, onder leiding van een imker. De honing 

wordt verkocht in het winkeltje en gaat naar afnemers. 

De opbrengst van de verkopen komt ten goede aan het 

totale project.

• Het winkeltje van Borceag. Hier worden eigen 

producten verkocht. Maar ook wordt gezorgd voor 

aanvulling van de meest noodzakelijke artikelen, zodat 

de bewoners niet voor elke boodschap vele kilometers 

moeten afleggen. De winst van het winkeltje komt ten 

goede aan het totale project.

• Het oma-project waarbij stichting MMM de oma’s 

ondersteunt die voor hun kleinkinderen moeten zorgen, 

maar met een zeer laag pensioen van 30-60 euro per 

maand dit niet kunnen bekostigen. 

• Het renovatieproject, opgestart met de financiële 

support van stichting “Op Eigen Wieken” en aansluitend 

vervolgd  door de financiële bijdragen van MAX Maakt 

Mogelijk, voortgekomen uit de TV-actie in februari 2020. 

AANLEUNWONINGEN NATIONALE 
POSTCODE LOTERIJ 
In 2019 worden door de financiële steun van de Nationale 

Postcode Loterij 15 huisjes opgeleverd en in 2020 4 

extra huisjes. Hier kunnen 19 ouderen met of zonder 

partner, comfortabel wonen. Indien er problemen zijn of 

ziekte, kunnen de bewoners rekenen op ondersteuning 

vanuit het Gezondheidscentrum, welke tegenover de 

huisjes gesitueerd is. Er is gezorgd voor een centrale 

recreatiezone in de buitenlucht, welke overdekt is en dus 

bescherming biedt tegen regen of zonneschijn.

Een van de bewoners van de eerste huisjes is Mationa 

Gavrilova. Zij is de vrouw die is gefilmd door MAX 

Maakt Mogelijk. Jan heeft haar het huisje waar ze komt 

te wonen zelf laten zien. Ze is intens gelukkig dat dit 

nu werkelijkheid is. Ze had niet durven dromen dat ze 

zo’n mooi huisje ooit zou kunnen bewonen, dat er naar 

haar wordt omgekeken en zich geen zorgen hoeft te 

maken over de dagelijkse maaltijden. Ze hoopt dat ze 

hier nog lang kan blijven wonen, met goede mensen om 

haar heen. In de eerste maanden van 2021 worden naar 

verwachting de laatste werkzaamheden uitgevoerd. De 

verwarming van de huisjes zal dan worden omgezet naar 

verwarming op gas. Dan zullen ook de bewoners hun 

intrek gaan nemen in de mooie huisjes. 

LOPENDE PROJECTEN IN MOLDAVIË  
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CAPACLIA
In 2019 werd de renovatie van een schoolgebouw 

afgerond en is in de keuken en een klas een gaarkeuken 

opgestart. Zo’n 55 ouderen krijgen hier 3 x per week een 

warme maaltijd.

CAPRESTI
• Het eerste project in Moldavië was het aanboren van 

water en omhoog halen van het water via een waterput 

voor de bewoners van tehuis Casa MAX in Capresti. Dit 

project werd al snel uitgebreid met een grootscheepse 

renovatie en er werd een extra vleugel aangebouwd. 

Centraal een mooie aangelegde tuin, waar de bewoners 

in de zomer prima in de schaduw kunnen vertoeven.

• De realisatie van een professionele keuken, waar voor 

het tafeltje-dek-je project 3x per week een warme maaltijd 

wordt gekookt voor ca. 69 personen. Tijdens de pandemie 

in 2020 kon er niet worden gekookt. Maar wel kregen de 

ouderen maandelijks een voedselpakket.

• Directrice Vera zorgt tevens voor de maaltijden en/

of levensmiddelenpakketten voor de geselecteerde 33 

kinderen van de school in Stefanesti. 

CHISINAU
In Chisinau steunt MMM de gaarkeuken welke wordt 

georganiseerd en uitgevoerd door de mensen van Regina 

Pacis. Dagelijks ontvangen 150 geselecteerde mensen 

een warme maaltijd. Tijdens de coronapandemie werden 

er tijdelijk ook voedselpakketten verstrekt i.p.v. de warme 

maaltijden. 

FLORESTI
In het streekziekenhuis van Floresti werd in de jaren 

2009 t/m 2016 een grootscheepse renovatie uitgevoerd. 

Maar ook werd personeel opgeleid en vele apparaten, 

instrumentarium, geneesmiddelen, verbandmiddelen en 

in 2020 veel beschermende artikelen aan het ziekenhuis 

geleverd. Jan Slagter heeft tijdens zijn bezoek in 2020 

toegezegd dat MMM een zuurstof compressor zal betalen, 

die net zoveel zuurstof produceert als 40 zuurstof flessen. 

In combinatie met de beademingsapparaten die bij 

stroomstoring op een batterij werken, kunnen hierdoor 

levens worden gered. 

FLORESTI -OOGPROJECT
Sinds 2010 loopt in het streekziekenhuis Floresti ook 

separaat het oogproject. Er is veel geïnvesteerd, met 

name de renovatie van een aparte operatiekamer, de 

aanschaf van apparatuur, consumables en lenzen. Het 

aantrekken van een deskundige oogchirurg had veel 

voeten in de aarde, maar is uiteindelijk gelukt.

 

In 2020 zijn voor dit project 419 cataract operaties 

uitgevoerd en 133 na-staar laser behandelingen. 

ROGOJENI
De burgemeester van Rogojeni heeft 40 ouderen 

geselecteerd die in aanmerking komen voor een 

maandelijks voedselpakket. 

VULCANESTI
Onder leiding van Nadejda Mocan worden 3 x per week 

warme maaltijden bereid en rondgebracht. Ook zijn 

in Vulcanesti diverse ouderen aan betere huisvesting 

geholpen. Of huisjes gerenoveerd door het bouwteam 

Borceag.

Een groot aantal kinderen in-en rond Vulcanesti ontvangen 

van MMM nieuwe winterschoenen, geproduceerd door 

het schoenfabriekje van Constantin in Chisinau. Hier 

werken alleen gehandicapte medewerkers, voor wie het 

anders zeer moeilijk is een inkomen te verdienen.

Door de dichte goede schoenen is het voor de kinderen 

mogelijk om ook in de herfst-en wintermaanden naar 

school te gaan. 

LOPENDE PROJECTEN IN MOLDAVIË  
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Renovatieproject 
Op 13 februari staat de Stichting MAX Maakt 

Mogelijk centraal in de Tv-uitzending van 

het programma Tijd voor MAX. Tijdens de 

uitzending worden beelden getoond van de 

bizarre leefomstandigheden waarin duizenden 

ouderen in Oost-Europa vaak moeten leven. De 

krotten waarin zij wonen, bieden geen enkele 

beschutting tegen de kou. Met bevriezing van 

ledematen of zelfs de dood tot gevolg. MAX 

Maakt Mogelijk wil hout, kolen, voedsel en 

kachels uitdelen aan de armste ouderen en Jan 

Slagter doet een beroep op de kijkers van het 

programma. Aan deze oproep wordt massaal 

gehoor gegeven en de stichting weet een 

groot aantal nieuwe vaste donateurs aan zich te 

binden. 

Na de uitzending wordt direct een plan gemaakt. 

Het eerste land in Oost-Europa waar de 

renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd is 

Moldavië. In het zuiden gaat het vaste bouwteam 

uit Borceag aan de slag en voor het noorden 

wordt een bouwteam samengesteld onder 

leiding van Victor Petrov.

LOPENDE PROJECTEN IN MOLDAVIË  
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PROJECTEN BUITEN EUROPA

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 helpt in 2020 circa 85 begunstigden, 

voornamelijk verdeeld over Bandung, Malang, Jakarta, 

Makassar en Surabaya. 

Francine bezoekt jaarlijks de begunstigden en kan zo zelf 

beoordelen of de geboden hulp voldoende is, of moet 

worden uitgebreid.

Het is oorspronkelijk ook de bedoeling dat Francine 

Tammeling op 17 maart 2020 vertrekt naar Indonesië, 

maar vanwege de coronapandemie kan dat geen 

doorgang vinden. 

 

Ondanks de moeilijkheden die ook in Indonesië worden 

ervaren, gaan de vertegenwoordigers dit coronajaar 

gewoon op pad en bezoeken zij onze gesteunden ook 

namens MAX Maakt Mogelijk. Juist deze mensen die het 

zo hard nodig hebben wachten in spanning of een van de 

vertegenwoordigers komt en hulp biedt.

 

Francine heeft dagelijks contact met de 

vertegenwoordigers. Dedy in Bandung, Yulia in Surabaya, 

Ellie Wolters in Malang, Anto in Jakarta en Adil in 

Makassar. Zij laten haar weten dat het over het algemeen 

goed gaat met onze gesteunden, brengen verslag uit 

over wat ze aantreffen bij de ouderen thuis en Francine 

adviseert welke hulp ze kunnen inzetten. De hulp die 

geboden wordt is op maat en voor ieder weer anders. 

Bijvoorbeeld de maandelijkse bijdrage, medische 

hulpmiddelen, de premie voor de ziektekostenverzekering 

BPJS, of de huur. Maar ook ontvangen de ouderen 

vanwege corona maandelijks een levensmiddelenpakket, 

want de kosten van het levensonderhoud zijn behoorlijk 

gestegen. En het is moeilijk voor veel ouderen om nog 

rond te komen.

Om de ouderen jaar in jaar uit te kunnen blijven 

ondersteunen reserveert stichting MAX Maakt Mogelijk 

een deel van de voor Indonesië geoormerkte donaties, 

zodat de hulp ook de komende jaren geboden kan 

worden. 

INDONESIË

Huisjes voor grootmoeders
In november 2017 roepen een aantal gedreven 

grootmoeders uit Friesland de hulp in van Stichting MAX 

Maakt Mogelijk. “Stichting Grannies2Grannies Friesland” 

is een organisatie die zich o.a. inzet voor een beter 

bestaan voor grootmoeders in Oeganda die vaak volledig 

moeten zorgen voor de kleinkinderen. De ‘grannies’ uit 

Friesland, onder leiding van Ria Bakker, zamelen geld 

in waarmee stenen huisjes worden gebouwd, die plaats 

maken voor de vaak lemen hutjes waar de grootmoeders 

tot dan toe in wonen.

Dit project spreekt MAX Maakt Mogelijk zo aan, dat de 

stichting besluit om een samenwerking aan te gaan met 

Grannies2Grannies via PEFO Uganda. Samen bouwen we 

aan solide huisvestiging voor de vaak uitgeputte oma’s. 

Hierdoor kunnen zij zich volledig richten op de andere 

problemen, zoals de zorg voor inkomen, voeding, kleding 

en schoolgeld voor de kleinkinderen. 

Ook in Oeganda grijpt het coronavirus hard om zich heen. 

Snel nadat het virus zich gaat verspreiden wordt een 

strenge lockdown door de regering ingesteld. Ondanks 

de vertragingen die dit in de bouw oplevert, worden 

in de maand oktober toch alle 25 ingeplande huisjes 

opgeleverd. 

OEGANDA
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Lycklama Resthouse 
for Grandmothers in 
Oeganda
Na de eerste gesprekken in 2019 over de mogelijkheid 

om een rusthuis voor grootmoeders in Oeganda te 

bouwen, wordt op 9 januari 2020 in het kantoor van MAX 

Maakt Mogelijk de eerste bouwtekening voorgelegd aan 

de heer Rink Lycklama, zoon van J. Lycklama à Nijeholt 

uit Friesland. Het plan is om een rusthuis te laten bouwen 

waar de vaak uitgeputte oma’s even op adem kunnen 

komen. De familie Lycklama is enthousiast over de bouw 

van het rusthuis en besluit dit financieel mogelijk te 

maken.

In april 2020 wordt de eerste paal geslagen en ondanks 

de vertraging door de strenge lockdown, wordt op 16 

november het Lycklama Resthome geopend. In het 

huis bevinden zich naast een restaurant en een keuken 

12 kamers waarvan er 9 gereserveerd blijven voor de 

grootmoeders. De 3 andere kamers zijn bestemd voor 

gasten zoals vrijwilligers, studenten en reizigers. De 

exploitatiekosten zijn voor het eerste jaar na de opening 

door Stichting MAX Maakt Mogelijk gefinancierd, daarna 

moeten deze kosten betaald worden uit de opbrengsten 

van de reserveringen.

NEDERLANDSE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2020

Decoreren met hart en ziel
Lia werkte vroeger in een groot warenhuis als etaleuse. 

Inmiddels is Lia met pensioen maar het decoreren zit nog 

steeds in haar bloed. Door enkele grote tegenslagen in 

Lia’s leven, vindt buurvrouw Mary het tijd dat zij in het 

zonnetje gezet wordt. Jan Slagter regelt daarom dat Lia 

een dag mee kan helpen om de etalage van de Bijenkorf 

in te richten. Het blijkt dat Lia haar grote passie nog niet is 

verleerd.

Dagje natuur met Professor Mr. Pieter van 
Vollenhoven
Annemarie uit Aalsmeer is veel alleen en door een 

moeilijke jeugd heeft ze weinig contact met haar familie. 

In haar leven moest ze 42 operaties ondergaan en 

om te revalideren ging ze graag de natuur in met een 

fotocamera. Haar inspiratie haalt ze uit een bijzonder 

fotoboek van Professor Mr. Pieter van Vollenhoven. Jan 

Slagter verrast Annemarie thuis en neemt haar mee naar 

de Veluwe. Daar staat niemand minder dan de professor 

haar op te wachten om samen prachtige dieren op de 

Veluwe te fotograferen. 

Koken tijdens de lockdown
Joyce de Lima zet zich al jaren in als vrijwilliger voor 

de ouderen in haar buurt in Rotterdam. Zo organiseert 

Joyce o.a. iedere dinsdagochtend voor een groep 

eenzame ouderen de koffie-club, waarbij de ouderen 

tijdens een kopje koffie met elkaar gezellig een praatje 

kunnen maken. Een gouden greep om deze groep uit 

hun isolement te halen. Helaas gooit het coronavirus roet 

in het eten en moeten alle activiteiten gestaakt worden. 

Maar Joyce laat het er niet bij zitten en brengt ‘haar’ 

ouderen een aantal keren per week een maaltijd aan 

huis. Genoeg reden voor Jan Slagter om Joyce nu in het 

zonnetje te zetten. Er wacht haar een enorme verassing 

als de hele club Joyce opwacht in het buurthuis en ze 

elkaar eindelijk weerzien. 

Racen in Lelystad
Kleindochter Renee roept de hulp in van Jan Slagter 

om de grootste wens van haar oma Tiny te vervullen; 

in een snelle auto rond racen. Tiny roept al zolang haar 

kleindochter het zich kan herinneren dat ze vooral hard 

door de bochten wil rijden. Om deze wens te laten slagen 

roept Jan de hulp in van auto-coureur Gijs van Lennep (78) 

die in de Formule 1 meereed en in 1971 de 24 uur van Le 

Mans won. Samen met Gijs gaat oma Tiny eindelijk hard 

de bochten door.

Herinneringen op het water
Het is zus Jane van 84 die een bijzondere wens in 

vervulling wil laten gaan. De wens is voor haar 2 jaar 

oudere zus Jolie. Jane schrijft in haar brief dat ze haar 

zus altijd dankbaar is voor haar rol in het gezin, toen 

vader in een jappenkamp zat en later overleed aan het 

kampsyndroom. De zussen hebben altijd een bijzondere 

band gehad en bellen elkaar nog dagelijks. De grootste 

wens van Jolie is varen op een historisch zeilschip. 

De zussen hebben altijd een voorliefde voor schepen 

gehad, nadat zij met hun gezin per boot vanuit Indonesië 

aankwamen in Nederland. Jan Slagter verrast de zussen 

met een bijzondere dag op het water.

NEDERLAND

PROJECTEN BUITEN EUROPA
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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 een cliëntcoach en deze 

kan 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: 

• RCOAK

• Stichting Dioraphte

• Stichting De Lichtboei

• Stichting MAX Maakt Mogelijk

NEDERLANDSE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN 2020

Vrienden voor het leven
Bram (79) uit Almere probeerde na het overlijden van 

zijn vrouw Tini zijn actieve leven zo goed mogelijk vast te 

houden. Maar onderweg naar de begraafplaats valt Bram 

en breekt zijn heup. Sindsdien zit hij altijd thuis en heeft 

hij al bijna een jaar het graf van zijn vrouw niet kunnen 

bezoeken, iets wat Bram meerdere keren per week deed. 

Jan Slagter zoekt Bram thuis op. Samen gaan ze na lange 

tijd weer naar de begraafplaats. Een emotioneel moment 

voor Bram. 

Daarna verrast Jan Bram met een bezoek aan Amsterdam, 

waar hij jaren werkte aan de tramrails. Een oud collega en 

bijzondere tram wachten hem daar op. Jan heeft de dag 

van zijn leven.

Kerstviering in het zwembad
Het leven van Anne (81) staat altijd in het teken van 

anderen. Naast de zorg voor haar rolstoel gebonden 

man, bezoekt zij 4 á 5 keer per week haar dochter Conne 

in de instelling waar ze woont. Anne zwemt iedere 

donderdag met haar dochter. Maar helaas komt door 

corona een abrupt einde aan deze wekelijkse bezoeken. 

Anne is ten einde raad, want haar dochter Conne begrijpt 

niet waarom haar moeder weg blijft. Jan Slagter komt 

Anne het heugelijke nieuws vertellen dat het zwembad 

speciaal voor haar en Conne is afgehuurd. Om de middag 

feestelijk af te sluiten staat een vrolijk gedekte kersttafel 

klaar. De komst van zoon en broer Marcel zorgt ervoor dat 

de kerst voor Anne en Conne compleet is.
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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 sponsoren. Het 

stichtingsbestuur en de medewerkers danken hen voor het vertrouwen 

en zullen er in 2021 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. 

 

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

warm hart toedragen, blijft onmisbaar bij de realisatie van de projecten.

Sponsors
Voor al onze projecten blijft de ondersteuning van sympathiserende 

organisaties en stichtingen als sponsors een niet te miskennen noodzaak. 

Stichting MAX Maakt Mogelijk is alle sponsors dan ook heel dankbaar 

voor hun bijdragen in geld of goederen.

VOORUITBLIK 2021 EN MEERJARENBELEID

Net als in voorgaande jaren blijft de meeste aandacht van 

stichting MAX Maakt Mogelijk uitgaan naar het verbeteren 

van de leefomstandigheden van de meest kwetsbare ouderen. 

Dit kan door verschaffen van maaltijden of voedselpakketten. 

Maar ook wordt ingezet op belangrijke verbeteringen aan de 

vaak tochtige en kapotte huisjes van de ouderen. 

Stichting MMM heeft vaste donateurs. Deze donateurs zijn 

van groot belang voor de continuïteit van onze projecten. Het 

komende jaar 2021 en de jaren erna zal MMM zich focussen 

op de werving van nieuwe vaste donateurs, maar ook op 

het behouden van de bestaande donateurs. Tevens is er de 

intentie om meer deskundigen te werven, die de stichting 

kunnen adviseren bij de praktische zaken van een project. 

Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van de kassen en de 

verkoop van producten uit de kassen.

Middels ons nieuwe CRM systeem welke eind 2020 wordt 

opgeleverd, kunnen wij geefgedrag eenvoudig inzichtelijk 

maken en de donateurs bedanken voor hun bijdragen. 

Uiteraard zal de stichting de richtlijnen en voorschriften 

nakomen van de AVG.

De stichting wil gedurende een langere periode financiële 

zekerheid bieden, zodat goedlopende projecten kunnen 

rekenen op voldoende middelen voor 3-5 jaar. Tijdens 

deze jaren wil de stichting behulpzaam zijn in het vinden 

van een nieuwe sponsor en/of middelen om het project 

(deels) zelfstandig voort te kunnen zetten. Om de 

projectkosten voor een periode van 3-5 jaar te kunnen 

garanderen, worden hiervoor voldoende financiële 

reserves aangehouden.

Er zal veel aandacht zijn voor goede en heldere 

rapportages door lokale medewerkers naar stichting 

MMM. Het aansturen naar de zelfredzaamheid zal in fases 

worden ingevoerd. 

Goede rapportages zijn van essentieel belang. Hiermee 

kunnen potentiële donateurs over de streep worden 

getrokken een financiële bijdrage te doen, zodat 

doelstellingen kunnen worden behaald. Donateurs zullen 

zich meer betrokken voelen, als er informatie kan worden 

toegestuurd van wat zij hebben geholpen tot stand te 

brengen.
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