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VOORWOORD
Aan het eind van 2020 heeft ieder de verwachting
en vooral de hoop, dat we in het nieuwe jaar 2021
de coronapandemie achter ons kunnen laten. Het
tegendeel blijkt echter al snel en er volgen periodes
waarin de aantallen besmettingen tot grote hoogten
stijgen en met name van de werknemers in de zorg,
enorm veel gevraagd wordt. Intens verdriet vanwege
het overlijden van mensen die door corona ernstig
ziek waren geworden en van wie soms alleen op

stand vanwege donaties in geld en donaties in natura,
met name grote partijen witgoed worden door
fabrikanten beschikbaar gesteld. De opbrengst zal in
samenwerking en in goed overleg met burgemeester
Daan Prevoo en de lokale instanties worden verdeeld
onder de gedupeerden.
Door de coronapandemie in de afgelopen twee

afstand afscheid kan worden genomen.

jaar en de grote consequenties voor vele mensen,

Samen met de medewerkers van de stichting die voor

reserveren voor de jaren waarin we mogelijk minder

het 2e achtereenvolgende jaar vanuit huis moeten
werken, wordt alles op alles gezet om voldoende
donaties voor de vele projecten binnen te krijgen.
Voor de redactie van het televisieprogramma MAX
Maakt Mogelijk betekent het net als in 2020, dat
er nauwelijks gereisd kan worden om opnames te
maken voor de tv-uitzendingen die in het najaar
worden uitgezonden. In plaats daarvan worden lokale
cameramensen geïnstrueerd door de redactie van
het programma MAX Maakt Mogelijk en kunnen de

beseffen wij dat het van groot belang is om gelden te
donaties gaan ontvangen. De afgelopen jaren hebben
we per jaar gekeken welke bedragen er beschikbaar
gesteld kunnen worden voor elk project. Nu kunnen
wij, dankzij de ruimhartige financiële steun van zoveel
mensen en vaste donateurs, aan veel projecten onze
ondersteuning garanderen voor 3 jaar of zelfs voor 5
jaar. Dit is in deze onzekere tijden zeer belangrijk, met
name vanwege de oorlog in Oekraïne, want er zijn
grote zorgen om de enorme prijsstijgingen van kolen,
hout en levensmiddelen, met een verwachting van

beelden in Hilversum worden gemonteerd.

zelfs verdubbeling van prijzen!

Vanwege de vele en mooie reacties van de kijkers

Via onze tv-programma’s en door de artikelen in MAX

na de uitzending van de special van Tijd voor MAX
in 2020 besluiten wij om ook in februari 2021 een
special over de projecten van MAX Maakt Mogelijk
uit te zenden. Het resultaat is geweldig en we mogen
nogmaals op de steun van duizenden nieuwe vaste
donateurs rekenen. Deze donaties betekenen een
directe verbetering van de leefomstandigheden voor
de vele kwetsbare ouderen die hiermee geholpen
kunnen worden, zoals met leveren van hout en
kolen in de wintermaanden en met maaltijden en
voedselpakketten het hele jaar door. Maar ook het
renoveren van tochtige krotjes en reparaties van

Magazine laten wij zien hoe moeilijk vele ouderen het
elke dag weer hebben en hoe ze de winter moeten
overleven. Samen met de lokale medewerkers
en partners die zich elke dag weer enorm
inzetten en keihard werken voor alle
projecten in de diverse landen,
maken wij, maar vooral onze
donateurs, inmiddels het verschil
voor duizenden ouderen.
Dank voor uw donaties en steun in
2021 en wij blijven de ouderen in

levensgevaarlijke kacheltjes.

de diverse landen namens u de

In de nacht van 13 op 14 juli 2021 treft een

nodig hebben.

watersnoodramp grote gebieden in Limburg en het
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euro bij elkaar gebracht. Het eindbedrag komt tot

hulp bieden die zij

is duidelijk dat de vele slachtoffers van wie de huizen

Jan Slagter

onder water komen te staan, onze hulp hard nodig

presentator van het

hebben. Via een TV-actie die wordt uitgezonden

programma MAX

vanuit het getroffen gebied, wordt ruim 2 miljoen

Maakt Mogelijk
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IN MEMORIAM
Op vrijdag 14 januari 2022 bereikte ons
het droevige bericht van het overlijden
van Wim Brauns, onze man in Litouwen.
Ruim 6 jaar geleden, in 2016, ontmoette
ik Wim en vanaf de eerste dag was ik
onder de indruk van hem. En het was
het begin van een mooie samenwerking
met MAX Maakt Mogelijk. Wij besloten
hem te helpen bij het opknappen van
huisjes en bij het slaan van waterputten
bij een aantal huisjes. Wim deed er alles
aan om mensen in nood te helpen. Hij
was een sportman in hart en nieren en
ging elke dag op zijn mountainbike of
met zijn busje – volgeladen met hout en
eten – bij arme ouderen langs. Hij deed
alles wat hij kon om “zijn” ouderen te
helpen. Maar ik was ook onder de indruk
van zijn persoonlijkheid, zijn altijd aanwezige
humor en zijn enorme inzet en daadkracht.
Wim was mijn held en wat hij heeft
gedaan voor de ouderen is groots.

We missen hem ontzettend en zullen zijn werk
in Litouwen voor zover mogelijk, voortzetten
met de hulp van zijn rechterhand Valdy.

Wim Brauns is 80 jaar geworden.

Jan Slagter
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MAX Maakt Mogelijk is opgericht op 13 maart 2006

De begunstigden zijn over het algemeen de meest

nieuwe sponsors te vinden en/of de lokale of nationale

met als doel: het bevorderen en ondersteunen van het

kwetsbare ouderen. Er zijn ook enkele projecten

overheid voor een investering in het project te

maatschappelijk en geestelijk welzijn van mensen in

gericht op het ondersteunen van kwetsbare kinderen,

interesseren. Nederlandse projecten zijn vaak anders

de samenleving. De stichting kijkt naar de leefsituatie

die door hun grootouders worden opgevoed omdat

van aard: vrijwel altijd eenmalig en vaker gericht op

van kwetsbare ouderen in Nederland en in arme

hun ouders bijvoorbeeld alleen in het buitenland de

individuele ouderen.

landen aan de randen van Europa en daarbuiten.

kans hebben geld te verdienen en zijn vertrokken.
De stichting doet onderzoek naar de antecedenten

IN DE MEDIA

van de aanvrager en werkt met referenties om de

Van een aantal projecten in het buitenland worden

betrouwbaarheid van de aanvrager te toetsen. Als

ter plaatse televisieopnamen gemaakt. Vanwege

Het bestuur bestaat uit drie onafhankelijke leden.

is aangetoond dat de aanvrager bonafide is en de

de coronapandemie kan er in 2020 en 2021 slechts

Voorzitter is de heer M.G. Kroese, alleen/zelfstandig

aard van het project binnen de doelstellingen van

zeer beperkt naar projecten in het buitenland worden

bevoegd. De heer H.G.C. Wensveen en mevrouw G.

de stichting past, stelt de stichting een voorlopige

gereisd, maar dit wordt deels opgelost door lokale

Oosterhoff zijn beiden als bestuurslid gezamenlijk

begroting op.

cameramensen die de scripts van de redactie

bevoegd. De bestuursleden ontvangen geen

Bij een positieve beoordeling van het project en

toegestuurd krijgen. Met het uitzenden van deze

vergoeding.

de voorlopige begroting, maakt de stichting de

reportages in het televisieprogramma MAX

definitieve begroting en een projectovereenkomst op.

Maakt Mogelijk van Omroep MAX is er aandacht

Projectovereenkomsten betreffen vooral buitenlandse

voor fondsenwerving voor MAX Maakt Mogelijk.

De dagelijkse werkzaamheden voor de projecten van

projecten. Bij de grotere Nederlandse projecten wordt

Regelmatig verschijnt er tevens een redactionele

de stichting worden verricht door een coördinator,

de aanvrager/begunstigde gevraagd, indien mogelijk,

pagina in het omroepblad MAX Magazine. Hierin is

een projectbegeleider en een medewerkster die de

bij te dragen in een deel van de kosten.

te lezen hoe kleine wensen buiten de tv-uitzendingen

DE ORGANISATIE
Bestuur

Personele bezetting

donateursadministratie beheert. In november is het

om worden vervuld. Maar ook worden nieuwe

team met een projectassistente uitgebreid. Voor de

Duurzaamheid projecten

Soresdienst, onderdeel van MAX Maakt Mogelijk,

De stichting financiert buitenlandse projecten

werkt een juridisch medewerker.

in beginsel voor een of twee jaar. Vanwege de

VISIE EN MISSIE

ontwikkelingen bij projecten of de opbrengsten van
acties bekend gemaakt.

reserveringen zijn er diverse projecten die voor
3-5 jaar kunnen worden ondersteund. De stichting

De stichting legt haar focus op het verminderen

probeert de aanvrager van het project – veelal ook de

van kwetsbaarheid en het bevorderen van

uitvoerder – dan aan te sporen voor de volgende jaren

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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Samenwerking Omroep MAX en
MAX Maakt Mogelijk

Besteding en kosten

Omroep MAX is een publieke omroep voor

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

MAX Maakt Mogelijk legt schriftelijk vast welk

In 2021 bedraagt het bestedingspercentage 61,7%

vijftigplussers. De omroep laat zien dat vijftigplussers

van het eindresultaat weet de kijker waar en aan wie

bedrag wordt toegekend aan een nieuw project.

(2020: 74,5%). De kosten, uitgedrukt in procenten

nog volop meedoen in de samenleving, maar verliest

het gedoneerde geld is besteed.

Indien opbrengsten van donaties hoger zijn dan het

van de som der baten, bedragen voor de eigen

aangevraagde bedrag, dan wordt besproken of het

fondsenwerving 1,4% (2020: 2%) en voor beheer en

project een groter bereik en dus meer begunstigden

administratie 1,1% (2020: 2,5%).

daarbij niet de oudere uit het oog die hulp nodig
heeft of eenzaam is, in Nederland of daarbuiten. Deze

MAX Magazine

zienswijze sluit dan ook goed aan op de doelstelling

Het MAX Magazine is een wekelijkse tv-gids van

aan kan, of in tijdsduur kan worden verlengd.

van de stichting.

Omroep MAX, waarin zes keer per jaar een extra

Ook kan worden gezocht naar gelijkwaardige

Samenwerking met externe organisaties

De omroep volgt de stichting bij de realisatie van

bijlage van het MAX Ledenblad verschijnt. MAX

projecten, bij voorkeur in dezelfde regio. Op deze

MAX Maakt Mogelijk (hierna te noemen MAX Maakt

een aantal binnen- en buitenlandse projecten. Het

Maakt Mogelijk schrijft om de week een artikel voor

manier wordt de meeropbrengst van geoormerkte

Mogelijk) werkt bij de uitvoering van projecten

televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk gaat met

het magazine over de voortgang van projecten en er

donaties verantwoord besteed.

regelmatig samen met andere organisaties. Daarnaast

een cameraploeg op een door de stichting gekozen

wordt de lezers de mogelijkheid geboden om hier

project af, toont de problemen en laat de kijkers na

financieel aan bij te dragen. Tevens worden de lezers

Aanbod van goederen

verloop van tijd zien hoe de stichting dat project

geïnformeerd over de resultaten van speciale acties.

Ook in 2021 is er aanbod van goederen, maar

heeft gerealiseerd. Omroep MAX is redactioneel

doet de stichting ook een beroep op personen die op
een bepaald vakgebied deskundig zijn.

vanwege de coronapandemie worden er aanzienlijk

• Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede draagt al

eindverantwoordelijk voor het programma en draagt

Social Media

minder partijen aangenomen. Er zijn enkele

sinds 2008 frequent bij met nog goed bruikbare

de volledige productiekosten van het programma.

Via de Facebookpagina van MAX Maakt Mogelijk

uitzonderingen, zoals het aanbod afkomstig

onderdelen van de ziekenhuisinventaris en schenkt

worden verschillende projecten uitgelicht en

van ziekenhuis Gelderse Vallei, de Moeder

ook medische apparatuur voor het streekziekenhuis

regelmatig updates geplaatst. Ook worden hier

Teresastichting en stichting Caritas St. Petrus. Tijdens

Floresti (Moldavië).

Van 23 oktober tot en met 25 december zendt

beelden vertoond die rechtstreeks vanaf de projecten

de inzamelingsactie in augustus, bestemd voor de

Omroep MAX tien reguliere afleveringen van het

zijn gefilmd. Tevens worden er van tijd tot tijd

slachtoffers van de watersnood in Zuid-Limburg,

televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk uit.

berichten van MAX Maakt Mogelijk gepubliceerd op

worden grote aantallen witgoed, zoals koelkasten,

jaar weer bij deze stichting aankloppen en vragen

De uitzending van 25 minuten is iedere zaterdag

de website van MAX Vandaag.

wasmachines en drogers door enkele fabrikanten

om hulp bij zendingen kleding. De vrijwilligers van

aangeboden. Aan het eind van 2021 wordt een grote

deze stichting kijken alle ingenomen kleding na,

donatie toegezegd door het Ministerie van VWS,

zorgen dat het heel en schoon is en sorteren de
kleding op maat en seizoen.

Televisie

om 18.40 uur op NPO2. De uitzending op 25

• Moeder Teresa Stichting in Ulft. We kunnen elk

december is een Kerstspecial. Tevens worden

Financiering

op diverse tijdstippen herhalingen van de reguliere

Bij de fondsenwerving op televisie wordt opgeroepen

zijnde grote aantallen beschermingsmiddelen die in

afleveringen uitgezonden.

geld over te maken. Er is tevens de mogelijkheid om

de ziekenhuizen en tehuizen in Moldavie vanwege de

via de website van MAX Maakt Mogelijk via iDEAL te

coronapandemie hard nodig zijn. Dertien volle trucks

doneren of er kan opdracht worden gegeven voor een

kunnen nog voor eind december op de plaats van

allerlei benodigdheden, zowel gebruikt als nieuw.

In het programma bezoekt presentator Jan Slagter

automatische incasso, waarbij kenbaar gemaakt kan

bestemming worden afgeleverd. In januari zullen de

Hun thema is: “Help de mensen in Moldavië de

het project op locatie en confronteert de kijker met

worden periodiek te willen schenken. De donateur kan

finale partijen worden afgeleverd.

winter door”. Naast winterkleding hebben zij o.a.

wat hij ziet, hoort en beleeft. In 2020 en 2021 zijn

ook autonoom een bijdrage overmaken.

Opnames

de reizen naar buitenlandse projecten praktisch niet
mogelijk. De redactie staat echter in goed contact met

Nalatenschappen

de medewerkers ter plaatse en stuurt hen de scripts

Donaties uit een nalatenschap worden te allen

die worden gebruikt door een lokale cameraploeg.

tijde beneficiair aanvaard, omdat hiermee wordt

Zo kunnen toch nieuwe opnames van de projecten

voorkomen, dat bijvoorbeeld door een naheffing

worden gemaakt en aan de kijkers worden getoond.
De programmamakers kiezen ervoor het project van

ook schoenen en hygiënische middelen geschonken.

UITZENDSCHEMA 2021
DATUM

1

23-10

Moldavië: renovatie- en winterproject

van de Belastingdienst, de stichting aansprakelijk

2

30-10

Moldavië: eenzame ouderen project huisjes

gesteld kan worden voor een schuld. MAX Maakt

3

06-11

Moldavië: container project

4

13-11

Liberia: waterputten + voedselemmers

het boekjaar waarin de donatie wordt toegekend,

5

20-11

Moldavië: rolstoel project

wordt een nalatenschap verantwoord als “baten uit

6

27-11

Roemenië: Viorel Pasca Dumbrava

7

04-12

Oeganda: Lycklama huis opening + oma’s

8

11-12

Roemenië: maaltijden voor arme ouderen en Roma

9

18-12

Moldavië: Postcodeloterij huisjes + winteractie

10

25-12

Nederland: Kerstspecial Limburg

een overledene is opgenomen in het testament. In

nalatenschappen”.
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• Stichting Caritas St. Petrus heeft ons geholpen aan

AFLEVERING

Mogelijk is zeer dankbaar voor de donatie die door

10

Handelwijze bij meeropbrengsten

ITEMS

Moldavië: resultaat renovatie + voedselbonnen
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NIEUWE
BUITENLANDSE
PROJECTEN
ROEMENIË

STICHTING ARIA BIEDT HULP
AAN DE ALLERARMSTEN IN
TELECHIU, ROEMENIË

OUDEREN IN LIBERIA
HEBBEN DRINGEND SCHOON
DRINKWATER EN VOEDSEL NODIG

Stichting Aria is in 2010 opgericht door echtpaar Ton en
Alice van Nimwegen. De stichting is ontstaan vanuit een
ontmoeting vanuit een ontmoeting met de Roemeense Elena
die in hun woonplaats de daklozenkrant verkocht. Elena had
geen geld om naar haar geboorteland terug te reizen en Ton
en Alice besloten voor haar de reis te betalen. Niet veel later
reisde het echtpaar zelf naar Telechiu, het geboortedorp van
Elena. Door met eigen ogen de vreselijke armoede in het
Roemeense dorp te zien, besloot het Nederlandse echtpaar
om met hun eigen middelen in actie te komen.
Op dit moment richt Stichting Aria zich op de totale
gemeenschap van het dorpje Telechiu. Een gemeenschap
waar Hongaren, Roemenen en Roma wonen. Er werd
een grote boerderij gekocht waar activiteiten worden
georganiseerd en maaltijden worden bereid en uitgedeeld.
Maar de keuken is echter oud en door de kapotte elektra
is het bijna niet meer mogelijk om maaltijden te bereiden.
Het wordt voor Ton en Alice steeds moeilijker om de groter
wordende groep de benodigde hulp te bieden en zij
benaderen daarom MAX Maakt Mogelijk. Op 11 december
2021 wordt in een uitzending van MAX Maakt Mogelijk
een oproep gedaan aan de kijker om te doneren voor
voedselpakketten en maaltijden voor de ouderen uit Telechiu,
Roemenië.

Liberia is één van de armste landen in de wereld. Er wonen
ruim vijf miljoen mensen. Meer dan de helft daarvan leeft
onder de armoedegrens. Niets is vanzelfsprekend voor
de armste mensen in Liberia. Een pensioen of speciale
ouderenzorg is er al helemaal niet. De Nederlandse Anneke
woont al jaren met haar man Mambu in zijn geboorteland
Liberia. Samen zetten zij zich daar in voor de arme ouderen.
Wanneer iemand te oud is om te werken, is diegene
op zichzelf en hulp van anderen aangewezen. Stichting
Manneka ondersteunt deze groep mensen in de dagelijkse
levensbehoeften. Zo wordt de voedselemmer bedacht. Deze
emmer wordt gevuld met levensmiddelen als koffie, thee, rijst,
bonen, sardines en hygiëne items. Dit wordt in een afsluitbare
emmer verpakt om het eten te beschermen tegen ratten en
muizen. Later wordt de emmer gebruikt om drinkwater in te
vervoeren en te bewaren.
Een voedselemmer kost € 25,00 per stuk.

De hulp van MAX Maakt Mogelijk

Dankzij de ontvangen donaties kan MAX Maakt Mogelijk het
maaltijdenproject van Stichting Aria steunen. Daarnaast wordt
ook de elektra van de boerderij compleet vernieuwd en een
nieuwe keuken aangeschaft. De warme maaltijden worden
in de boerderij 2x per week bereid en uitgedeeld aan 20
personen. Daarnaast ontvangt een groep van 27 personen
maandelijks een levensmiddelen pakket.
MAX Maakt Mogelijk kijkt tevens naar de mogelijkheden
om de slechtste huisjes van de allerarmsten te renoveren en
nieuwe kacheltjes te installeren. Naar alle waarschijnlijkheid
kan dit in het voorjaar 2022 gerealiseerd worden.
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LIBERIA

Waterputten

Omdat schoon drinkwater in Liberia niet binnen handbereik
aanwezig is, hebben Mambu en Anneke een fabriekje
opgezet waar touwpompen worden gemaakt. Deze
touwpompen worden in dorpen geplaatst, zodat iedereen
daar schoon drinkwater kan halen. De constructie van de
touwpomp is duurzaam en milieuvriendelijk.
Een waterput graven en er een touwpomp op plaatsen kost €
5.000 euro.
MAX Maakt Mogelijk wil Stichting Manneka helpen om
zoveel mogelijk putten te slaan en voedselemmers uit te
delen. Dankzij ontvangen donaties naar aanleiding van onze
tv-uitzending, kunnen in september al de eerste 2 putten
worden geslagen en worden 200 voedselemmers uitgedeeld.
Ook in 2022 zal MAX Maakt Mogelijk dit project blijven
steunen.

MOLDAVIË

OUDEREN IN MOLDAVIË
WORDEN NOODGEDWONGEN
STRAATVERKOPERS
Wie in Chisinau over straat loopt ziet opvallend veel ouderen
bloemen en fruit verkopen. Het is de enige manier waarop ze
iets kunnen bijverdienen naast hun pensioen dat varieert van
20 – 35 euro per maand. Vanwege de enorme prijsstijgingen
door de coronacrisis kunnen de meesten hun boodschappen
niet meer betalen en is het pensioen minder waard. Speciaal
voor deze groep ouderen, die noodgedwongen moet
bijverdienen met straatverkoop, start MAX Maakt Mogelijk
een nieuwe actie met voedselbonnen. Eén voedselbon is een
tas met 25 euro aan levensmiddelen waard.
Onze medewerker in Moldavië deelt deze bonnen uit aan de
mensen die dit het hardst nodig hebben. Zij kunnen zich twee
keer per maand melden bij de gaarkeuken in Chisinau, om
daar een voedselpakket ter waarde van € 25,- op te halen. De
gaarkeuken zorgt dat de voedselpakketten klaarstaan en op
naam uitgereikt worden.
Dankzij de gulle donaties aan MAX Maakt Mogelijk kunnen
wij hulp bieden aan de mensen die noodgedwongen moeten
bijverdienen. De winter kan wel tot april voortduren en
levert altijd extra problemen op. In eerste instantie wordt het
project opgezet voor de wintermaanden. Maar dankzij het
grote succes en de prijzen die maar blijven stijgen, wordt het
project ook in de overige maanden voortgezet.
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GAARKEUKENS,
TAFELTJE-DEK-JE EN
VOEDSELPAKKETTEN
Sinds de oprichting van MAX Maakt Mogelijk
blijken de gaarkeukens een onmisbare
discipline te zijn van onze projecten. In landen
waar de armoede onder ouderen enorm
hoog is, voorkomen de gaarkeukens zelfs dat
de ouderen op straat moeten bedelen om
aan eten te komen. Ook de tafeltje-dek-je
projecten zorgen ervoor dat vele ouderen
een gezonde maaltijd thuis ontvangen. In

Bajram Curry

GAARKEUKEN
In Noord-Albanië heeft Stichting De Brug voor een grote
groep ouderen een gaarkeuken opgezet. Samen met MAX
Maakt Mogelijk worden maaltijden uitgedeeld aan de
allerarmsten. Tijdens de gehele lockdown mogen 3x per
week maaltijden opgehaald worden. Voor de overige dagen
worden voedselpakketten uitgedeeld.

MOLDAVIË

de diverse Oost-Europese landen waar
MAX Maakt Mogelijk opereert, zijn deze
voedselprojecten niet meer weg te denken
en zijn ze zelfs levensreddend. Toen in 2020

de coronapandemie uitbrak sloeg de schrik
ons om het hart. Door de harde lockdowns
moesten de gaarkeukens hun deuren sluiten.
Maar de veerkracht van de projectleiders ter

plaatse zorgde voor een snelle omschakeling.
De warme maaltijden werden vervangen door
voedselpakketten en met de financiële steun
van MAX Maakt Mogelijk kon de continuïteit

van een dagelijkse maaltijd gewaarborgd
blijven. Wat in 2020 een tijdelijke oplossing
leek, moet in 2021 helaas voor een groot deel
voortgezet worden. Het is pas halverwege het

jaar dat de meeste gaarkeukens weer actief
maaltijden mogen uitdelen. Helaas mag op
veel locaties nog steeds niet samen gegeten
worden, wat de meeste ouderen nog meer
vereenzaamt. Het samen eten zorgt ervoor dat
de ouderen uit hun isolement gehaald worden.

Daarentegen zijn door de strenge maatregelen
de aantallen coronaslachtoffers beperkt
gebleven.
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Capaclia

GAARKEUKEN IN GERENOVEERDE SCHOOLKANTINE
In Capaclia dient een door MAX Maakt Mogelijk
gerenoveerd schoolgebouw als gaarkeuken waar 55 ouderen
3x per week een warme maaltijd kunnen nuttigen. De
lockdown zorgt ervoor dat tot medio 2021 de ouderen een
goed gevuld levensmiddelenpakket ontvangen.

Corpaci

Chisinau

GAARKEUKEN VANUIT DE KERK REGINA PACIS
Via de kerk in de hoofdstad Chisinau worden vanuit deze
grote gaarkeuken maaltijden gegeven aan de armste
ouderen. MAX Maakt Mogelijk besloot te helpen om de 150
begunstigden 5x per week een warme maaltijd te kunnen
bieden. In juni 2021 komen daar nog eens 30 personen bij
en is het aantal opgehoogd naar 180 personen.

OEKRAÏNE

GAARKEUKEN
In het noorden van Moldavië ligt het plaatsje Corpaci waar in
de plaatselijke kantine, dankzij MAX Maakt Mogelijk voor 40
ouderen, 5x per week een maaltijd wordt gekookt. Tijdens
de lockdown worden voedselpakketten uitgedeeld. Maar
vanaf september 2021 is de kantine weer open.

Capresti

TAFELTJE-DEK-JE PROJECT VANUIT CASA MAX
Het tehuis Casa MAX werd door MAX Maakt Mogelijk
volledig gerenoveerd. Naast het verzorgen van
hulpbehoevende ouderen, wordt voor 69 ouderen 3x
per week een warme maaltijd gekookt. Tot medio 2021
ontvangen de ouderen vanwege de coronamaatregelen
maandelijks een levensmiddelenpakket en worden 15 extra
ouderen geselecteerd voor een warme maaltijd die wordt
afgeleverd. Directrice Vera van Casa MAX zorgt tevens
voor de maaltijden en/of levensmiddelenpakketten voor
de geselecteerde 35 kinderen van de school in het rayon
Stefanesti.

Vulcanesti

TAFELTJE-DEK-JE EN MEALS ON WHEELS PROJECT
Nadedja Mocan verzorgt in de plaats Vulcanesti zoveel
mogelijk mensen. MAX Maakt Mogelijk zorgt voor de
installatie van een professionele keuken en sindsdien
verzorgt Nadedja samen met haar team van vrijwilligers voor
69 ouderen 3x per week een warme maaltijd en worden tot
de zomer 2021 voedselpakketten uitgedeeld.

Rogojeni

VOEDSELPAKKETTEN
De meest essentiële basisbehoefte, namelijk eten, ontbrak
bij alle 40 ouderen in het rotsachtige dorpje Rogojeni.
Dankzij onze donateurs kan MAX Maakt Mogelijk iedere
maand voedselpakketten van 35 euro uitdelen. In juni 2021
worden nog eens 20 ouderen geselecteerd en sindsdien
worden 60 pakketten rondgebracht.

Costesti

GAARKEUKEN
In het plaatsje Costesti wordt in de plaatselijke kantine
maaltijden bereid en uitgedeeld. Dit project dreigt in
juni 2021 vanwege het gebrek aan financiële middelen
noodgedwongen te moeten stoppen. Dankzij MAX
Maakt Mogelijk kunnen de 20 ouderen weer 6x per week
gezamenlijk een warme maaltijd nuttigen.

Borceag

Oekraïne

VOEDSELPAKKETTEN
Door de enorme prijsstijgingen die door de coronapandemie
zijn ontstaan, dreigt een economische crisis en kunnen o.a.
de Joodse ouderen in Oekraïne amper meer rondkomen.
MAX Maakt Mogelijk helpt Stichting Christenen voor Israël en
dankzij onze financiële bijdrage kunnen zij 6.000 maaltijden
verstrekken.

TAFELTJE-DEK-JE PROJECT VANUIT HET
GEZONDHEIDSCENTRUM
In het MAX Maakt Mogelijk gezondheidscentrum wordt
naast medische hulp, ook voor ca. 70 ouderen 3x per week
een warme maaltijd bereid en samen genuttigd. Tijdens
de lockdown worden gedurende een lange periode geen
maaltijden uitgedeeld, maar voedselpakketten. Medio 2021
kunnen de begunstigden weer 3x per week samen eten.

STICHTING MAX MAAKT MOGELIJK - JAARVERSLAG 2021
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Zo’n 25 arme ouderen zouden volledig aan hun lot overgelaten
zijn, als zij geen hulp zouden krijgen van buitenaf. Dankzij Wim
Brauns en MAX Maakt Mogelijk kunnen zelfs de ouderen op het
platteland rekenen op voldoende hout voor de winterperiode.
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WINTERACTIE
Al sinds 2010 loopt de MAX Maakt
Mogelijk winteractie. In Oost-Europa is
deze actie niet meer weg te denken binnen
onze hulpverlening. De nietsontziende
kou in landen als Litouwen, Moldavië,
Roemenië, Oekraïne, Bulgarije en Albanië
grijpt gedurende een aantal maanden
meedogenloos om zich heen. Voordat MAX
Maakt Mogelijk met de winteractie begon,

zorgden de koude temperaturen, die kunnen
dalen tot minus 30 graden, regelmatig voor
bevroren ledematen, soms met de dood tot
gevolg. Zelfs voor mensen in hun huisje, want
de combinatie van ijskoude temperaturen
en zeer slechte woonomstandigheden kan
fataal zijn voor de ouderen. MAX Maakt
Mogelijk biedt daarom zoveel mogelijk hulp
door brandstoffen als hout en kolen uit te

delen zodat de ouderen de kou kunnen
trotseren. Tijdens de lockdown lijkt het er
even op dat de medewerkers geen brandstof
kunnen leveren omdat zij niet naar de
distributie plekken kunnen rijden waar het
hout en/of steenkool wordt verdeeld onder
de allerarmsten. Dankzij de enorme inzet
van de lokale medewerkers worden speciale

LITOUWEN

Vanuit heel Moldavië stromen direct na de zomerperiode de
aanvragen binnen voor hout en kolen. De NGO’s ontvangen
van de gemeentelijke sociale diensten lijsten van ouderen
die zonder brandstof sterk in de problemen zullen komen in
de aankomende winterperiode. Helaas zien wij dat door de
coronapandemie de prijzen van hout en kolen enorm stijgen.
Steeds eerder worden contracten afgesloten om de beste
prijs te kunnen vastleggen. Door slim en vroeg in het jaar in
te kopen kunnen duizenden ouderen worden voorzien van
brandstof voor de hele winterperiode. Naast kolen en hout
geeft de stichting ook voor een groep ouderen een bijdrage
voor de verwarmingskosten.

Chisinau

SCHOENFABRIEK
In Moldavië gaan veel kinderen ’s winters niet naar school
omdat zij geen goede (water)dichte schoenen hebben. Ook
ouderen ondervinden veel hinder doordat zij hun voeten
maar niet warm kunnen krijgen. Constantin Gazan runt in de
hoofdstad het schoenfabriekje waar MAX Maakt Mogelijk
jaarlijks winterschoenen laat maken. In de werkplaats kregen
gehandicapte mensen hier een baan en dus een inkomen. In
2021 worden maar liefst 820 paar winterschoenen gemaakt
en verdeeld over de meest kansarmen. Voor het lokale
voetbalteam worden door Constantin voetbalschoenen op
maat gemaakt. De jeugd weet niet wat hen overkomt, zij
hoeven eindelijk niet meer op slippers of zelfs blote voeten
te sporten.

BULGARIJE

ALBANIË
Stichting De Brug

Naast de steun aan de gaarkeuken en het ronddelen van
voedselpakketten, bieden MAX Maakt Mogelijk en De Brug
al enige tijd hulp aan de ouderen in en rond Bajram Curry,
maar tevens in Kosovo, in de stad Gjakova. In 2021 wordt
tevens voldoende hout per huisje ingekocht en uitgedeeld.

Stichting Doe iets Goeds

Stichting Doe Iets Goeds zorgt samen met MAX Maakt
Mogelijk dat de straatarme ouderen in Noord-Albanië
voldoende voorraden hout ontvangen om de koude
winter te overleven. In februari 2021 ontvangt MAX Maakt
Mogelijk een noodkreet vanwege een watersnoodramp
die het noorden van Albanië teistert en o.a. de voorraden
hout compleet wegspoelt. MAX Maakt Mogelijk geeft
gehoor aan de noodoproep en levert naast extra hout ook
voedselpakketten en dekens.

ROEMENIË
Daklozenopvang Dumbrava

Viorel Pasca zorgt in zijn woonplaats Dumbrava voor ca. 470
daklozen ouderen, die in 18 huizen zijn ondergebracht. Er is
1000 m3 hout nodig om de winter in 2021 warm te kunnen
doorkomen. MAX Maakt Mogelijk zorgt ervoor dat deze
voorraad er komt. Daarnaast wordt aan het einde van de
lockdown in de winterperiode dagelijks een warme maaltijd
uitgedeeld aan 50 daklozen in het plaatsje Arad.

ontheffingen verkregen, waardoor zij toch
mogen rijden. De winteractie van MAX Maakt
Mogelijk is inmiddels een begrip geworden
en gedurende het hele jaar worden donaties
overgemaakt om deze noodhulp mogelijk
te maken. Het is duidelijk dat dankzij deze
jaarlijkse winteractie levens gered worden.
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Hout en voedselpakketten

In Roman kunnen 50 ouderen maar amper rondkomen en
geld voor een dagelijkse gezonde maaltijd of hout voor
de komende winter hebben ze niet. Stichting Help Tabitha
bekommert zich om deze groep en met hulp van MAX
Maakt Mogelijk worden aan deze 50 ouderen hout en
voedselpakketten uitgedeeld.
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MEDISCHE ZORG
Oud worden in Oost-Europa is niet
makkelijk. Als je bijvoorbeeld chronisch
ziek bent en bovendien amper een dagelijkse
maaltijd kunt kopen, hoe kun je dan nog
beter worden? In Moldavië, maar ook in
andere Oost-Europese landen is er alleen
basiszorg voor iedereen die ziek wordt,
zelfs als je gediagnostiseerd bent met een
ongeneeslijke ziekte. Iedereen die een
dergelijke diagnose krijgt, heeft recht op
een gratis behandeling en verblijf in het
ziekenhuis, inclusief maaltijden, maar vaak
zijn er lange wachtlijsten. Behandelingen
zoals chemo- en radiotherapie (bestraling)
worden door de staat vergoed, maar
eventuele andere specialistische
behandelingen of bijzondere medicatie
worden niet vergoed. Ook thuiszorg wordt
niet vergoed. Hierdoor blijven mensen
vaak te lang met klachten lopen, want de
meeste mensen kunnen het vervoer naar het
ziekenhuis niet eens betalen. Voor de ouderen
kan dit desastreuze gevolgen hebben.
Want hoe betaal je voor medicijnen en
thuiszorg als je pensioen 30 of 50 euro in de
maand bedraagt? Dat is een grote zorg voor
veel ernstig zieke mensen in de armste landen
van Europa. De gezondheid van de bevolking
wordt serieus bedreigd door armoede.
MAX Maakt Mogelijk helpt de lokale
projectleiders die met een tomeloze inzet,
medische zorg proberen te realiseren.

18
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MOLDAVIË
Vulcanesti

NADEDJA MOCAN
In Vulcanesti woont Nadedja Mocan. Een vrouw die op eigen
initiatief al veel zieke ouderen verzorgt en hen zelfs begeleidt
in hun laatste levensfase. MAX Maakt Mogelijk ondersteunt
Nadedja in haar individuele hulpverlening en draagt bij in de
kosten voor medicatie, doktersbezoeken en ziekenvervoer.

Capresti

CASA MAX
Casa MAX in Capresti is het enige verzorgingshuis in de
regio. Dankzij de hulp van donateurs van MAX Maakt
Mogelijk is Casa MAX grondig gerenoveerd en werd er
een extra vleugel bijgebouwd. Onder de leiding van Vera
Crivorucica worden hier 40 ouderen dagelijks verzorgd. In
de keuken worden de maaltijden voor de bewoners bereid,
maar ook voor de ouderen die via het tafeltje-dek-je project
de warme maaltijden thuisbezorgd krijgen. MAX Maakt
Mogelijk draagt bij in de kosten voor het tafeltje-dek-je
project en betaalt hiervoor de kosten voor de maaltijden,
een vergoeding voor de vrijwilligers die langs de huizen
gaan en indien nodig voor medicijnen.

In de tegenovergelegen aanleunwoningen die konden
worden gebouwd dankzij de donatie van de Nationale
Postcode Loterij, kunnen 21 ouderen nog zelfstandig wonen.
Indien nodig kunnen zij terugvallen op medische zorg van
het gezondheidscentrum. Tijdens de pandemie worden aan
deze ouderen voedselpakketten uitgedeeld, zodat zij niet
buitenshuis boodschappen hoeven te doen.

Balti

VERPLEEGHUIS DOM VETERANOV
In Noord Moldavië in de plaats Balti is het psychiatrisch
centrum Dom Veteranov gevestigd. Het complex bestaat
uit 4 gebouwen en een toiletgebouw op de buitenplaats.
Directeur Pavel laat zien dat de sanitaire voorzieningen bar
slecht zijn, met name het toiletgebouw ziet er vreselijk en
onhygiënisch uit. Mede dankzij onze donateurs worden
concrete plannen uitgewerkt voor een volledig nieuw
toiletgebouw en sanitair. Deze werkzaamheden worden eind
2021, na afloop van de lockdown begonnen en zullen naar
verwachting in de loop van 2022 worden afgerond.

Floresti

ZIEKENHUIS
Met hulp van MAX Maakt Mogelijk werd het streekziekenhuis
van Floresti van 2008 tot eind 2016 grootscheeps
gerenoveerd. Tijdens de coronapandemie wordt dit
ziekenhuis door de overheid aangewezen om patiënten die
corona hebben hier te behandelen. Dankzij MAX Maakt
Mogelijk worden grote hoeveelheden beschermende
middelen in het ziekenhuis afgeleverd. Bovendien krijgt het
ziekenhuis van MAX Maakt Mogelijk een zuurstofcompressor
die zeker ten tijde van corona levensreddend kan zijn.

Floresti

OOGPROJECT
Tijdens de renovatie van het ziekenhuis werd ook een
aparte operatiekamer voor oogoperaties ingericht met de
meest geavanceerde apparaten. In 2021 betaalt MAX Maakt
Mogelijk 443 cataract (staar)operaties uitgevoerd en 212
na-staar laser behandelingen, die uitgevoerd worden door
specialist dr. Roman Lesco.

ROEMENIË
Dumbrava

VIOREL PASCA
In de opvanghuizen zorgt Viorel dat de ouderen die hij
onderdak geeft, onder andere voldoende medische zorg
krijgen. Met name incontinentiematerialen zijn van groot
belang en de benodigde 600 stuks per dag maken het voor
Viorel niet gemakkelijk om dit financieel op te hoesten.
MAX Maakt Mogelijk geeft bijdragen voor de benodigde
medicijnen, de verpleging en ook voor aankopen van
incontinentiematerialen.

Borceag

GEZONDHEIDSCENTRUM EN AANLEUNWONINGEN
In het zuiden van Moldavië runt Foundation Impreuna onder
leiding van Veronica Chiriac het lokale gezondheidscentrum.
MAX Maakt Mogelijk steunt sinds 2010 dit initiatief en draagt
onder andere bij aan de kosten voor zorg en medicijnen.
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GROOTOUDERS
ZORGEN VOOR
KLEINKINDEREN
Ruim een miljoen Moldaviërs in de
leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar,
vertrekken naar onder andere Rusland en
Turkije in de hoop op werk en een beter
leven. Door deze enorme migratiestroom,
ontstaan er in het land grote problemen.
Dorpen lopen leeg, de industrie stagneert

en ouderen blijven alleen achter.
Kinderen worden bij hun grootouders
achtergelaten, maar ook in Oeganda zijn
het de grootmoeders die de zorg van hun
kleinkinderen op zich nemen. In het land laat
aids een spoor van vernieling na. Het zijn de
grootouders en kleinkinderen die daar als
achterblijvers het slachtoffer van zijn.
Een pensioen van 25-50 euro is voor de
ouderen zelf al te weinig om van rond te
komen. Met 3 of 4 kleinkinderen erbij is
dagelijks eten niet aan de orde. Huisjes
zijn in zeer slechte staat, want geld voor
onderhoud is er niet. De muren zijn vaak van
een soort klei gemaakt en geld om ze op te
knappen is er niet. MAX Maakt Mogelijk wil
voorkomen dat de kleinkinderen dezelfde
uitzichtloze toekomst tegemoet gaan als hun
grootouders. Door de huisjes op te knappen
en/of voedselpakketten te brengen, ontlasten
we de oma’s en geven we de kinderen een
veilig thuis.

Oeganda

GRANNIES
Het huisjesproject van de Friese stichting Grannies2Grannies
is een groot succes. Nadat een oma is geselecteerd,
wordt voor haar een stenen huisje gebouwd. Doordat de
leefomstandigheden van de kinderen significant verbeteren
door de stenen huisjes, presteren zij veel beter op school
worden zij beter beschermd tegen malariamuggen en
slangen. MAX Maakt Mogelijk steunt de oma’s uit Friesland
en in 2021 worden maar liefst 60 huisjes voor oma’s
gebouwd. Sinds de aanvang van de samenwerking konden
dankzij onze uitzendingen maar liefst zo’n 190 huisjes
worden gebouwd, een nieuwe school voor de kinderen
die er goed onderwijs krijgen en in het najaar van 2021
wordt het Lycklama tehuis geopend. In dit tehuis kunnen
de oververmoeide oma’s, die door social workers worden
geselecteerd, logeren en even bijkomen van het harde
werken. Ook gasten die naar het project komen, kunnen hier
tegen betaling een kamer boeken en zorgen zo voor wat
inkomsten.

MOLDAVIË

RENOVATIEPROJECT
Parallel aan het MAX Maakt Mogelijk winterproject, loopt het renovatieproject. De kacheltjes van
de armste ouderen zijn te oud om het hout goed te kunnen stoken en bovendien ontstaat er een
levensgevaarlijke rookontwikkeling. De bouwteams gaan eerst de oude kachels vervangen en daarna
wordt de rest van het huisje gerenoveerd. Zoals de reparatie van de scheuren in de muren, het vervangen
van ramen en deuren en indien nodig een nieuw plafond. Daarnaast heeft MAX Maakt Mogelijk besloten
om voor ieder geselecteerd huisje een watervoorziening aan te leggen, inclusief geheel nieuw sanitair.
Sinds het begin van het renovatieproject, hebben inmiddels honderden ouderen geen zorgen meer
over een ijskoud huis, een gevaarlijke kachel of bevriezing van ledematen.

RENOVATIEPROJECT IN BEELD
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AFRIKA

Borceag en Vulcanesti

Tientallen grootouders in Moldavië zorgen noodgedwongen
voor hun kleinkinderen omdat ouders naar het buitenland
vertrekken. Veel grootouders zijn genoodzaakt weer aan het
werk te gaan, zonder dat er een oplossing is voor de opvang
van de kleinkinderen. In sommige gevallen werken de
kinderen mee op het land. MAX Maakt Mogelijk steunt deze
grootouders met voedselpakketten, medische zorg, kleding
en schoolspullen.
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Containerwoning
Sommige huisjes verkeren in zo’n slechte staat,
dat een renovatie niet meer mogelijk is. In dergelijke
gevallen kijkt ons bouwteam of er voldoende
mogelijkheden zijn om een containerwoning te
plaatsen. Een containerwoning wordt in een loods
‘prefab’ gebouwd en op de eindbestemming
geïnstalleerd en afgemonteerd. In deze
woonvoorziening is alles aanwezig zoals sanitair,
stromend water, verwarming, een bed en een
keukentje.
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INDONESIE

NEDERLANDSE PROJECTEN
EN WENSEN

SORESDIENST
De Soresdienst biedt ondersteuning aan Nederlanders

HULP OP MAAT
MAX Maakt Mogelijk steunt ook kleinere
organisaties die zich inzetten voor individuele
hulp op maat. Vaak is deze manier van
hulpverlening ontstaan omdat er vanuit
de overheid geen of te krappe budgetten
beschikbaar zijn. Ook loopt men soms
tegen bureaucratie en regelgeving aan,
waardoor lange processen ontstaan en acute
hulp teveel vertraging oploopt. Daarom
hebben juist deze organisaties zich ingezet
om bepaalde groepen snel en adequaat te
kunnen helpen. De begunstigden worden
regelmatig persoonlijk bezocht door de
projectleiders, of door vrijwilligers die in
het buitenland werkzaam zijn. Soms zijn
boodschappen nodig, hout moet gehakt
worden of een doktersbezoek is aan de orde.
De meeste kansarme ouderen kunnen dit niet
zelf betalen en regelen. Daarom kunnen zij
een beroep doen op hun vaste hulpverleners.

die door pech, onrecht of juridische verwikkelingen
maatschappelijk in een uitzichtloze situatie zijn beland.

Hulp op maat voor
‘achtergebleven Indo’s’

Na de onafhankelijkheid van Indonesië konden vele Indische
Nederlanders niet aantonen dat ze Nederlander waren,
omdat ze door de oorlog bijvoorbeeld hun identiteitspapieren
waren kwijtgeraakt. Ze waren niet welkom in Nederland en
moesten om uiteenlopende redenen in Indonesië blijven. Deze
achterblijvers leven sindsdien in armoede. Stichting Teman
Teman Sehati van Francine Tammeling biedt individuele hulp
aan deze groep van circa 80 ouderen. MAX Maakt Mogelijk
steunt Francine die kijkt naar ieders individuele situatie waarbij
geholpen moet worden. Bijvoorbeeld bij de betaling van de
huur, het opknappen van een huisje, onverwachte medische
kosten, aanschaf van meubels, een aanvulling van het
maandelijks pensioen, de zorgverzekering (BPJS) en bovenal
onderhouden de lokale vrijwilligers het sociaal contact.

LITOUWEN

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

Gaarkeuken Rotterdam

duidelijk is.

Dorcas Chepkwony is in maart 2020 begonnen met
het bereiden van maaltijden. Deze zijn bestemd voor

Ritje langs de ouderen

Tientallen kansarme ouderen hebben regelmatig hulp
nodig, bijvoorbeeld voor een doktersbezoek of het halen
van boodschappen. Thuiszorg is voor sommige ouderen
hoognodig. Vaak leven zij op het platteland en zijn
volledig afgesloten van de buitenwereld, terwijl zij daar
juist afhankelijk van zijn. Wim Brauns doet iedere dag zijn
‘ochtendritje’ langs een aantal ouderen. Bij de één hakt
hij hout, voor de ander haalt hij medicijnen. Waar nodig
repareert hij kacheltjes en vervangt hij deuren of ramen. In
de weekenden krijgt Wim steevast hulp van zijn rechterhand
Valdy. MAX Maakt Mogelijk zorgt ervoor dat de ouderen
altijd op hun hulp kunnen rekenen.
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Begeleiding door de Soresdienst is gratis en staat

mensen uit de wijk Carnisse/Tarwewijk in Rotterdam

open voor iedereen. De Soresdienst is bereikbaar van

die niet in aanmerking komen voor de voedselbank,

maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00

maar het wel heel moeilijk hebben. Ze mag in overleg

uur op telefoonnummer: 035-6775511.

met de dominee hiervoor de kerk van de Nazarener
als locatie gebruiken. Die ruimte is ook nodig

De Soresdienst wordt in 2021 gefinancierd door:

want elke maandag komen er zo’n 160 mensen voor
een maaltijd en wat fruit. Dorcas kon afgelopen

• RCOAK

winter tevens winterjassen uitdelen. Van MAX

• Stichting Dioraphte

Maakt Mogelijk krijgt Dorcas voor haar project een

• Stichting De Lichtboei

aardappelschilmachine en ontvangt zij dankzij onze

• MAX Maakt Mogelijk

donateurs een bijdrage om 1000 maaltijden ad € 5,te kunnen betalen.
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NEDERLANDSE PROJECTEN
EN WENSEN

Urk-Nog één keer rond Urk varen

Oude Pekela, badkamer voor Hans en Ru

Limburg-watersnoodramp

Ron van Pel heeft een grote wens voor zijn vrouw

Hans en Ru zijn twee oudere Haagse heren van 70

Het is 13 juli 2021, hartje zomer en iedereen kan op

voegen en gedupeerden beter te kunnen helpen.

Mattie die Alzheimer heeft.

en 76 jaar. Ze wonen in een oude boerderij in Oude

tv zien wat er in Limburg gebeurt. Diverse plaatsen

Beide organisaties dragen het ingezamelde geld

Ze zijn al 28 jaar samen, maar sinds een jaar woont

Pekela en zijn al 50 jaar samen. Ze begonnen aan een

krijgen te maken met overstromingen, ondergelopen

wat is gedoneerd aan MAX Maakt Mogelijk over

Mattie in een verzorgingshuis in Amsterdam. Ron’s

flinke verbouwing, maar omdat ze beiden ernstig ziek

straten en in veel huizen staat het water zelfs 1- 1,5

aan Watersnoodfonds Limburg. Tevens worden

wens is om nog 1 keer samen met zijn vrouw Mattie

werden kon dit niet worden afgemaakt en zitten ze

meter hoog. De bewoners moeten soms met spoed

er door enkele fabrikanten grote partijen witgoed

rond Urk te varen. MAX Maakt dit mogelijk en op 7

jaren later nog steeds in de troep. De badkamer is o.a.

uit hun woning vluchten. Sommigen zijn al te laat en

aangeboden en vele mensen maken hier dankbaar

juli 2021 gaat het gebeuren. Bovendien vaart het koor

niet af, het bubbelbad staat op een niet betegelde

moeten op zolder of op het dak een veilig heenkomen

gebruik van.

Zwanenzang mee als verrassing voor Mattie. Zij is 12

vloer, het tocht overal en ze krijgen lekkage. Ze

zoeken en wachten tot ze met een legertruck of boot

jaar koorlid geweest en krijgt een privé concert tijdens

hebben allebei AOW en een klein pensioen. Iemand

kunnen worden opgehaald. Het betekent dat de

Gedupeerden kunnen zich via de website van

de vaartocht. Mattie voegt zich zelfs nog even bij het

inhuren die voor hen de badkamer afmaakt kunnen

mensen wiens huis onder water staat, maandenlang of

Watersnoodfonds Limburg melden om aanspraak

koor en zingt ook mee.

ze niet betalen. Monique, die hen al bijna 20 jaar kent

zelfs tot een jaar niet naar hun woning terug kunnen

te maken op een tegemoetkoming in schade. Een

Voor Ron en Mattie is visboer Johannes uit Kampen

heeft MAX Maakt Mogelijk om hulp gevraagd waarbij

keren en dat veel van de inventaris en inrichting

beoordelingscomité, bestaand uit een afspiegeling

gevraagd mee te varen en hij kan hen laten zien hoe

ze in haar mail toelicht dat het zo’n vreselijk lief stel is.

verloren is. Naast het verdriet over wat hen overkomen

van de samenleving in Limburg, beoordeelt

je het beste oesters kunt bereiden.

Dat ze altijd hun leven lang klaargestaan hebben voor

is, betekent het ook een enorme schadepost en veel

tweewekelijks alle aanvragen. Alleen bij unanieme

Ron is groot fan van de Franse chef-kok Alain Caron

anderen en nu ook nog proberen te doen.

onzekerheid in de eerste weken na de ramp, met

goedkeuring van het beoordelingscomité wordt

en krijgt aan het eind van de tocht een workshop bij

MAX Maakt Mogelijk neemt een aannemer in de

name over bij wie men terecht kan voor een verzoek

overgegaan tot uitkeren van de gevraagde

arm en met behulp van adviseuse Aniek wordt de

tot schadevergoeding.

vergoeding. Watersnoodfonds Limburg werkt

deze chef-kok aangeboden.

samen met het Nationale Rampenfonds (Giro 777)

ruimte van een ravage omgetoverd tot een prachtige
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badkamer. Monique heeft een aantal vrijwilligers

In augustus hebben zowel Omroep MAX als

om dubbele aanvragen te voorkomen. Het geld

gevonden die het hele huis onder handen nemen, de

Stichting “Limburg oet de Drup” geld ingezameld

is bedoeld voor diegenen die tussen wal en schip

rommel wordt opgeruimd en alles is schoon. Hans en

voor inwoners van Limburg die schade hebben

zijn gevallen. Het fonds heeft zicht ten doel gesteld

Ru zijn zielsgelukkig met de metamorfose en kunnen

opgelopen tijdens de watersnoodramp. De twee

om uiterlijk 14 juli 2022, precies een jaar na de

weer genieten.

organisaties hebben de handen in elkaar geslagen

watersnoodramp, het volledige bedrag te hebben

om op deze manier de opbrengsten samen te

uitgekeerd.
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Opening Café MAX

Ontmoeting staat centraal

Café MAX opent in 2021 zijn deuren voor ouderen in

In 2022 en de komende jaren zal MAX Maakt Mogelijk

De projecten waarbij maaltijden en voedselpakketten

Bibliotheek Zoetermeer. Café MAX is een veilige en

de lijn van de afgelopen jaren voortzetten. Met name

worden uitgedeeld, maar ook bijvoorbeeld het

laagdrempelige ontmoetingsplek en draagt daarmee

de werving van vaste donateurs in 2020 en 2021 via

renovatieproject kunnen rekenen op voldoende

bij aan het verminderen van eenzaamheid onder

een special van Tijd voor MAX was een overtuigend

middelen gedurende een periode van 3-5 jaar.

ouderen en het bevorderen van de sociale cohesie in

succes en dit is voor 2022 en volgende jaren zeker

de stad.

voor herhaling vatbaar. Met de inkomsten afkomstig

Ten tijde van het schrijven van het jaarverslag 2021

van de vaste donateurs, kan MAX Maakt Mogelijk

weten we dat Rusland op 24 februari Oekraïne aanvalt

Ontmoeting staat centraal

hulp blijven bieden aan de meest kwetsbare ouderen

en een wrede oorlog is begonnen.

Niet alleen ouderen zijn welkom, alle Zoetermeerders

in diverse landen. Met name kan voor meerdere jaren

Miljoenen Oekraïense mensen slaan op de vlucht en

worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen

de continuïteit worden gegarandeerd van onze hulp

gaan naar omliggende landen. MAX Maakt Mogelijk

zodra de deuren zijn geopend. In Café MAX staat

aan de meest kansarme ouderen in Oost-Europa. Het

zal extra inspanningen leveren om de arme bevolking

ontmoeting centraal en worden diverse activiteiten

is van zeer groot belang dat projecten voor de armste

van Moldavië te ondersteunen bij de opvang van de

aangeboden. Bezoekers kunnen een luisterend oor

ouderen die zijn opgezet en goed verlopen, niet na

vele vluchtelingen. De hulpverlening aan de reguliere

vinden of met een hulpvraag terecht.

een jaar weer worden losgelaten en men vervolgens

projecten zal MAX Maakt Mogelijk niet uit het oog

naarstig op zoek moet naar nieuwe sponsors.

verliezen.

Jan Slagter: “Ik weet hoe belangrijk het voor ouderen
is om ergens naartoe te kunnen. Even dat praatje,

In de tv-uitzendingen worden de kijkers ook de

even een luisterend oor. Dat kan zoveel voor iemand

komende jaren geïnformeerd over de besteding van

betekenen. Daarnaast is het ook een plek om naartoe

ontvangen donaties. Het tonen van de resultaten

te gaan als je ergens niet uitkomt en even iemand

die bereikt zijn dankzij de ontvangen donaties, is en

wil zien en spreken over je vraag in plaats van dat

blijft een belangrijke pijler van het werk van MAX

onpersoonlijke telefoontje te plegen.”

Maakt Mogelijk.
De verwachting is dat in 2022 de coronapandemie
grotendeels achter de rug zal zijn en als dit zo is,
dan kunnen er nieuwe opnames van projecten
gemaakt worden die op tv uitgezonden zullen
worden.
Naar verwachting zullen de kosten voor
levensonderhoud en onder anderen ook van
bouwmaterialen blijven stijgen en hierdoor kunnen
veel kwetsbare ouderen in grote problemen raken.
De hulpverlening van MAX Maakt Mogelijk blijft
daarom hard nodig en zal indien mogelijk nog
verder worden uitgebreid.
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DANKWOORD

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. Bovenal is de stichting bijzonder
dankbaar voor alle donaties, klein en groot, van
sympathisanten, donateurs en sponsoren.
Het stichtingsbestuur en de medewerkers danken
ieder voor het vertrouwen en zullen er in 2022 weer
alles aan doen om dat vertrouwen waar te maken.

Verantwoording
Kijkers, donateurs en sponsors blijven het concept
van MAX Maakt Mogelijk bijzonder waarderen. Vooral
dat de stichting het probleem en de noodsituatie in
beeld brengt, en dat zij in de uitzendingen van het
gelijknamige televisieprogramma en op de website
altijd in woord en beeld verantwoording aflegt over de
besteding van de gedoneerde gelden.

Uw hulp blijft onontbeerlijk
De ondersteuning van veel mensen die het werk van
de stichting een warm hart toedragen, blijft onmisbaar
bij de realisatie van de projecten.

Sponsors
Voor alle projecten blijft de ondersteuning van een
aantal sympathiserende organisaties en stichtingen
als sponsors een niet te miskennen noodzaak. MAX
Maakt Mogelijk is alle sponsors dan ook heel dankbaar
voor hun bijdragen in geld of goederen.
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MAX Maakt Mogelijk
Media Park - Studio 21
Joop van den Endeplein 9
1217 WJ Hilversum
Postadres:
Postbus 671
1200 AR Hilversum
Telefoon: 035-6775409
www.maxmaaktmogelijk.nl
info@maxmaaktmogelijk.nl
KvK nr: 27286378
Rekeningnummer:
RSIN nummer: 816858986
IBAN: NL33 INGB 000 000 4567
BIC: INGBNL2A

32

STICHTING MAX MAAKT MOGELIJK - JAARVERSLAG 2021

