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Doelstelling
en werkwijze

DOELSTELLING
De Stichting ‘MAX Maakt Mogelijk’ (MMM) is
opgericht op 13 maart 2006 en heeft als doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van
het maatschappelijk en geestelijk welzijn van
mensen in de samenleving. Om die doelstelling te bereiken initieert en realiseert de stichting projecten om de leefomstandigheden van
met name ouderen substantieel te verbeteren.
Wensen op dit terrein van individuele ouderen
worden soms ook vervuld. De stichting kijkt
niet alleen naar de leefsituatie van kwetsbare
ouderen in Nederland, maar heeft met name
aandacht voor de mensonwaardige en soms
schrijnende leefomstandigheden van hulpbehoevende, vaak chronische zieke ouderen in
straatarme landen aan de randen van Europa
en daarbuiten.

Adres en contactgegevens:
Stichting MAX Maakt Mogelijk is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 27286378, met statutair

Bestuur

vestigingsadres: Stephensonstraat 8H, 2723 RN Zoetermeer.

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie onafhankelijke

Postadres: Postbus 671, 1200 AR te Hilversum.

leden. De drie leden zijn: de heer A.F.C. van Dijk, voorzitter
(alleen/zelfstandig bevoegd), de heer E. Hoeksma, secretaris

Werkwijze

(gezamenlijk bevoegd) en de heer D. Tanis, penningmeester

De stichting ontvangt het hele jaar door aanvragen voor

(gezamenlijk bevoegd). De bestuursleden ontvangen geen

zowel binnenlandse- als buitenlandse projecten ten behoeve

enkele vergoeding.

van kwetsbare ouderen, in dit verslag verder de
begunstigden genoemd. Het betreffen aanvragen voor groe-

Personele bezetting

pen ouderen, maar ook voor een klein project voor een indi-

De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een

viduele oudere. De aanvragen worden geselecteerd volgens

coördinator, een projectmanager en een (parttime)

tevoren vastgestelde criteria die in overeenstemming zijn met

administratief assistente. Vanaf 1 december 2013 zijn voor

de doelstellingen van de stichting. Van een aantal projecten

de Soresdienst activiteiten 2 juridisch medewerkers in dienst

worden ter plaatse televisieopnamen gemaakt.

van Stichting MAX Maakt Mogelijk gekomen.

Met het uitzenden van deze reportages in het televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk van Omroep MAX is er
tevens aandacht voor fondsenwerving voor de stichting.
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AANVRAAG EN UITVOERING PROJECT
Protocol
De begunstigde moet binnen de ‘MAX Maakt

Samenwerking Omroep MAX
en Stichting MAX Maakt Mogelijk

Mogelijk’ doelgroep vallen De stichting doet

Omroep MAX is een publieke omroep voor vijftigplussers.

onderzoek naar de antecedenten van de

De omroep laat zien dat vijftigplussers nog volop meedoen in

aanvrager en werkt met referenties van de

de samenleving, maar verliest daarbij niet de oudere uit het

aanvrager om de betrouwbaarheid van de

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

aanvrager te toetsen. Wanneer is aangetoond

daarbuiten. Deze doelstelling sluit dan ook goed aan op de

dat de aanvrager bonafide is en de aard van

doelstelling van de stichting. De omroep volgt de stichting bij

het project binnen de doelstellingen van de

de realisatie van een aantal projecten. Het televisieprogram-

stichting past, stelt de stichting een voorlopige

ma MAX Maakt Mogelijk toont hoe de stichting projecten

begroting op. Bij een uiteindelijk positieve

zoekt en realiseert. Omroep MAX is redactioneel

beoordeling van het project en de begroting,

verantwoordelijk voor het programma.

maakt de stichting de definitieve begroting
en een projectovereenkomst op. Projectover-

Televisie

eenkomsten betreffen in elk geval alle buiten-

In 2013 waren in het 4e kwartaal, op vrijdagavond om

landse projecten. Bij de grotere Nederlandse

17.35 uur op Ned2, 10 afleveringen van MAX Maakt

projecten wordt de aanvrager/begunstigde

Mogelijk geprogrammeerd. De herhaling ervan volgde in de

ook gevraagd, indien mogelijk, bij te dragen

week daarop. In het voorjaar waren er op Ned2 twee

in een deel van het budget.

‘’specials’’ te zien en half december was de Grote Kerk in
Den Haag het televisiedecor voor het jaarlijkse Kerstdiner
van de stichting MAX Maakt Mogelijk voor alleenstaande

Kosten televisieopnamen

en eenzame ouderen.

Alle kosten voor het maken van de afleveringen voor het tvprogramma MAX Maakt Mogelijk zijn voor rekening van de

Modus operandi

omroep en komen niet ten laste van de stichting.

In het programma bezoekt de presentator het project op
locatie en confronteert de kijker met wat hij ziet, hoort, ruikt

ANBI

en voelt. Dit gebeurt op een vaak indringende maar integere

De Stichting MAX Maakt Mogelijk is door de Belastingdienst

manier, waardoor de kijker zich aangesproken voelt. Kijkers

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling

worden opgeroepen te doneren voor het specifieke project.

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

De vorm waarin de programmamakers de afleveringen

fiscaal aftrekbaar zijn.

presenteren is erop gericht dat de kijkers het project van het
begin tot het einde kunnen volgen. Door het tonen van het

Duurzaamheid projecten

eindresultaat weet de kijker waar het gedoneerde geld aan

De stichting gaat de projecten in principe voor een jaar

is besteed.

aan. Er zijn ook projecten die voor een langere periode
worden ondersteund. Vanaf de eerste dag dat een project

Financiering

is goedgekeurd, is het beleid van de stichting erop gericht

Bij de fondsenwerving op televisie wordt opgeroepen geld

dat het project zelfstandig kan worden voortgezet, ook als

over te maken naar girorekening 4567. Per 1 augustus 2014

de termijn van de overeenkomst met de stichting MAX Maakt

is het gebruik van het IBAN-nummer verplicht:

Mogelijk is verstreken. Het projectmanagement probeert

IBAN: NL33INGB0000004567

dat te bereiken door de aanvrager van het project – veelal

BIC: INGBNL2A

ook de uitvoerder – aan te sporen voor de volgende jaren

t.n.v. Stichting MAX Maakt Mogelijk te Zoetermeer.

nieuwe sponsors te vinden en/of de lokale of nationale
overheid voor een investering in het project te interesseren.

Besteding en kosten

De stichting is hierbij behulpzaam en vaak ook zelf actief.

Het bestedingspercentage bedroeg in 2013 81,5%.

Het projectmanagement legt contacten met overheden en

De kosten voor de eigen fondsenwerving bedragen 2,0%

andere relevante instanties om te proberen de voortgang

en het percentage voor beheer en administratie bedroeg in

van het project zeker te stellen. Er vinden gesprekken plaats

2013 2,0% (uitgedrukt in procenten van de som der lasten)

met burgemeesters, gemeente- en districtbestuurders en met
departementen en ministers.
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Samenwerking met externe organisaties

• Fabrikanten en toeleveranciers van medische apparatuur

Stichting MAX Maakt Mogelijk werkt regelmatig samen

hebben in dit verslagjaar met nieuwe en gebruikte me-

met andere organisaties bij de uitvoering van projecten.

dische apparaten en instrumenten substantieel aan het

Maar doet ook regelmatig een beroep op personen die op

ziekenhuisproject Floresti bijgedragen. Philips Medical

een bepaald vlak deskundig zijn.

Systems in Böblingen, die voor het vierde jaar op rij een
substantiële bijdrage leverde aan patiënt-bewakingsmo-

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

nitoren, kan hierbij niet onvermeld blijven.

rikaanse stichting Project HOPE e.V. is al sinds 2009
projectmanager van het medisch rehabilitatieproject in

• Voor het geriatrisch project in Vasieni (Moldavië) is het

het streekziekenhuis in Floresti (Moldavië). Ook in 2013

samenwerkingsverband met de Nederlandse stichting

heeft Van den Berg (vrijwilliger) met grote inzet weer veel

Janivo uit Zeist in 2013 voortgezet.

gerealiseerd voor het Floresti Ziekenhuis.
De stichting streeft er naar dit meerjarige project eind
2014 af te ronden.

• Moeder Teresa Stichting uit Ulft schonk voor de winteractie in het Moldavische dorp Borceag meer dan 100 m3
aan nieuwe en in zeer goede staat verkerende gebruikte

• Stichting Steunfonds OverGooi uit Loosdrecht heeft in

kleding. Daarnaast doneerde de stichting ook veel

2013 wederom een deelproject van het ziekenhuis

kinderkleding. MAX Maakt Mogelijk blijft ook in 2014

Floresti (Moldavië) substantieel financieel ondersteund.

samenwerken met deze stichting.

Het betrof een laatste bijdrage voor de renovatie en
vernieuwing van het sanitaire systeem in het Moeder en

• Bouwkundige Wim van der Maten heeft als vrijwilliger in

Kind Gebouw dat nog niet was meegenomen in andere

2013 ter assistentie van het projectmanagement verschil-

bouwkundige deelprojecten in dit gebouw.

lende bouwkundige projecten in Moldavië begeleid, op
uitvoering en kwaliteit gecontroleerd en de oplevering

• Stichting Askimo uit Waalwijk zegde toe in 2013 ook de

van deze bouwprojecten afgehandeld.

laatste termijn te betalen van de totale renovatie van de
afdeling pediatrie in het ziekenhuis Floresti (Moldavië).

Aanbod van goederen

Daarmee is dit project voltooid. De stichting kreeg publi-

Ook in 2013 zijn weer veel goederen en materialen aange-

citaire aandacht voor haar forse investering in dit project

boden, waaronder medische apparatuur en instrumenten,

in het televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk van

meubilair en andere, in goede staat verkerende inventaris.

omroep MAX en in het ledenmagazine van de omroep.

Een bijzondere donatie van onder meer duizenden stuks
bed- en linnengoed, badgoed en kussens door het familiebe-

• Stichting Werkgroep Urgenta heeft in 2013 wederom de

drijf Vandyck uit Amersfoort mag niet onvermeld blijven.

aanleg en aansluiting van het medisch gassensysteem
vervolgd; dit keer op alle verdiepingen van het Moeder

Transporten

en Kind Gebouw van het ziekenhuis Floresti en heeft de

Transportbedrijf Vidotrans organiseerde in het verslagjaar

werkgroep (bestaande uit vrijwilligers van het Universitair

de transporten naar de verschillende projecten in Roemenie,

Medisch Centrum Utrecht) een verbinding aangebracht

Moldavië, Albanië en Oekraïne. Veel van deze transporten

tussen twee medische gassensystemen uit voorzorg mocht

met medische hulpgoederen en apparatuur zijn naar het

een systeem uitvallen.

ziekenhuis in Floresti gebracht.

• Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, de sint Maartenskliniek in Nijmegen, het Slingeland ziekenhuis in
Doetinchem en het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, hebben gezamenlijk apparatuur geleverd voor aanleg van
de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) in het ziekenhuis
Floresti (Moldavië)
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Nieuwe
buitenlandse
projecten

MOLDAVIË

het levensonderhoud van de kleinkinderen waardoor ze zelf
tot de geeuwhonger zijn veroordeeld en al helemaal geen
cent meer hebben voor medische zorg.

Project
Er is in het verslagjaar in het dorp Borceag in Zuid-Moldavië
(district Cahul) een begin gemaakt met het ondersteunen van
grootouders die geen andere keus hebben dan de kleinkin-

OMA’S EN OPA’S VAN BORCEAG

deren te laten intrekken in hun schamele, vaak tochtende,
onderkomens met lekkende daken. Het begon allemaal met

De zorg voor veel kinderen in Moldavië komt

grootmoeder Galina en haar drie kleinkinderen. Galina was

neer op de grootouders. En vaak is dat alleen

van ‘s morgens vroeg tot ’s avond laat op een stukje land

de grootmoeder. Grootvader is bijna altijd al

aan het werk, terwijl het zevenjarig jongetje op zijn driejarig

aan de drank ten onder gegaan. Ruim een

zusje en broertje van 1½ jaar moest passen. Het jongetje

miljoen Moldaviërs, onder wie de ouders van

kon daardoor niet naar school. Een onhoudbare situatie.

die kinderen, in de leeftijdscategorie van 25

Voor een tiental grootouderlijke gezinnen is nu een budget

tot 45 jaar, zijn de afgelopen jaren onder

om:

andere naar Rusland, Turkije of EU-landen

•

vertrokken in de hoop op beter betaald werk.

passen aan bewoning met de kleinkind(eren). Of het

Of de grootouders dat nu willen, of kunnen, of
niet, ze zijn gedwongen hun kleinkinderen te

Het huisje, als dat mogelijk is te renoveren en aan te
huisje te laten slopen en een ander huisje te kopen

•

Het interieur van het huisje opnieuw in te richten

verzorgen. Soms sturen de ouders geld, maar

(meubilair, keukenspullen, nieuwe bedden, matrassen,

in heel veel gevallen moet de grootouder het

dekens en linnengoed)

maar zien te rooien met de hongerpensioentjes

•

van veertig tot zestig euro per maand.

Het karige pensioentje aan te vullen met een maandelijkse financiële bijdrage voor gezonde voeding voor
grootouder(s) en kleinkinderen, kleding, luiers
en schoolspullen.

Rusland

•

Medicijnen voor grootouder(s) en chronisch zieke klein-

De meeste Moldaviërs uit dit armste land van Europa werken

kinderen te kopen en de vervoers- en begeleidingskosten

in Rusland, van wie een groot deel zit ondergedoken omdat

naar artsen-specialisten en ziekenhuizen te betalen.

het visum is verlopen. Veel illegale Moldaviërs sterven er
omdat ze geen toegang hebben tot de gezondheidszorg of
als bouwvakker, uitgeput, door een bedrijfsongeval op de
steigers. Verwanten in Moldavië hebben meestal geen idee
waar hun geliefden begraven liggen. Geld om dat te
onderzoeken of het stoffelijk overschot naar Moldavië te
laten komen is er niet.

Ellende
Door deze enorme emigratiestroom en daaraan gepaarde
ellende, ontstaan er in het land grote problemen. Dorpen
lopen leeg, de toch al schaarse industriële activiteiten
stagneren met als gevolg dat de ouderen alleen achter
blijven. In een aantal gevallen zijn grootouders genoodzaakt
om weer aan het werk te gaan zonder dat er een oplossing
is voor de opvang van de kleinkinderen. Maar de staatsfooi
die ze als oudedagsvoorziening krijgen gaat geheel op aan
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Sociale geografie

MAX-Borceag

Borceag is een desolaat straatarm dorp met 1060 inwoners

Drie jaar geleden begon de stichting hier een thuiszorgpro-

van wie een derde ouder is dan 65 jaar. Het merendeel van

ject voor tientallen bedlegerige ouderen, een tafeltje-dekje-

de werkloze bevolking van Borceag is naar elders in

project en liet de stichting het gezondheidscentrum

Moldavië of naar het buitenland vertrokken.

MAX-Borceag voor ouderen bouwen.

Werkgelegenheid in de wijnbouw en de tabaksindustrie
is verloren gegaan. De Sovjetbazen investeerden destijds

Toezicht

alleen in het noorden in de industrie. Bovendien gaan vaak

De leiding van het gezondheidscentrum, ondersteund en

oogsten verloren omdat het in het zuiden van Moldavië veel

gecontroleerd door een lokale medewerker van de stichting,

minder regent dan in de rest van het land.

begeleiden dit project. Er is een plan in de maak om te
bezien of aan de hand van een nadere inventarisatie van de
problemen rond grootouders en hun zorg voor de kleinkinderen het project moet worden uitgebreid. Mits de begroting
van 2014 dat toestaat.

Nieuwe buitenlandse projecten
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BULGARIJË

onder honderden ouderen in het stadje Roman, een dagcentrum opzetten. Het belangrijkste doel van dit centrum is om
de ouderen dagopvang te bieden waar zij sociale- en
medische zorg krijgen en waar zij een aantal keren per
week een (warme) maaltijd krijgen.

ACHTERGRONDINFORMATIE BULGARIJE

Gemeente Roman
Het stadje Roman telt 3500 inwoners en is straatarm. In de

Conservatieve overheid

jaren negentig zijn een aantal grote fabrieken gesloten en

De strijd tegen armoede, sociale uitsluiting en

failliet gegaan. Roman was ook een druk kruispunt voor trei-

het creëren van betere levensomstandigheden

nen, waardoor veel mensen bij het spoor werkten. Maar de

zijn onderdeel van doelstellingen van de EU en

werkgelegenheid ontspoorde toen er steeds minder treinen

de strategie voor Europa 2020. Hoewel de Bul-

Roman aan deden. De gemeente heeft onvoldoende

gaarse regering probeert om de binnenlandse

financiële middelen om het ouderencentrum te realiseren,

situatie te verbeteren, blijkt dit volgens Brussel

maar wil heel graag helpen het leven van de ouderen in

in de praktijk ernstig te worden verhinderd

Roman te verbeteren. Daarom heeft de burgemeester een

door corruptie, partijdige rechtspraak, trage

oud busstation ter beschikking gesteld en de renovatie van

wetgeving die de sociale verschillen tussen de

het dak voor zijn rekening genomen. Hiermee is een eerste

’haves and have nots’ kleiner moeten maken,

stap gezet. De rest van de renovatiewerkzaamheden en de

ondoorzichtige overheidsuitgaven en een con-

inrichting maken onderdeel uit van het projectplan.

servatieve postcommunistische overheid die
vaak nog denkt en handelt alsof Moskou nog

Projectplan

steeds de dienst uit maakt.

De hoofdactiviteiten in het dagcentrum zijn:
•

Bereiding en consumptie (warme) maaltijden.

•

Gelegenheid om te douchen.

Dagcentrum Ouderen Roman

•

Mogelijkheid om (kleding) te wassen

Hoewel Bulgarije sinds 2007 lid is van de EU en geacht

•

Medische ondersteuning

wordt haar burgers goede leefomstandigheden te bieden,

•

Socialisatie van de ouderen door gezamenlijk

is het land zeven jaar na de toetreding er nog steeds in

dagactiviteiten en bezigheidstherapie.

economisch en sociaal opzicht beroerd aan toe. Net als in
Roemenië leven de ouderen met name op het platteland en

Uitvoering

in de kleinere steden onder mensonterende omstandigheden.

In de herfst van 2013 tekende Tabitha een overeenkomst met
de stichting. De rest van het jaar was nodig om een ontwerp

Roman

te laten maken voor het dagcentrum in het oude busstation

In het stadje Roman - anderhalf uur rijden van de Bulgaarse

en het project aan te besteden. Bouwtechnisch moesten er

hoofdstad Sofia - leeft een groep van 300 ouderen die

heel wat hobbels in dit oude gebouw van Sovjet-beton

onder barre omstandigheden leven. De ouderen wonen in

worden genomen. De verwachting is dat Tabitha in het

kleine, vervuilde krotten en hebben nauwelijks geld om eten

voorjaar van 2014 met de verbouwing kan beginnen.

te kopen. Laat staan dat ze geld hebben voor kleding en

De streefdatum voor de oplevering is september van dat jaar.

medische zorg. Daarnaast dreigen al deze ouderen in een
sociaal isolement te raken.

Toekomst
Tabitha wil graag op zo’n kort mogelijk termijn ook iets

Tabitha Foundation Bulgaria

betekenen voor de ouderen die verder weg wonen en er erg

Rients Boiten, een Nederlandse zakenman en als vrijwilliger

slecht aan toe zijn. Thuiszorg met een tafeltje-dekje-project is

vicevoorzitter van de Tabitha Foundation Bulgaria wil ter

dringend gewenst, maar daar is op dit moment geen budget

leniging van de ernstige medische – en sociale problemen

voor.
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ALBANIË

drie kinderen een goed lopend toeristisch bedrijf in Bushat

ACHTERGRONDINFORMATIE ALBANIË

(Noord-Albanië) maar zijn daarnaast als vrijwilligers bijna
dag en nacht ook bezig met hun stichting die zich in het

Dictatuur

bijzonder richt op de stuitende ellende onder ouderen. Het is

Albanië is een prachtig land aan de Middel-

hun levenswerk.

landse Zee, maar een meer dan 50 jaar durende
wrede stalinistische-maoïstische dictatuur heeft

Projectplan

diepe sporen achtergelaten Met Moldavië is Al-

•

banië één van de allerarmste landen van Europa.

De gemeente Bushat erkent alle problemen en wil
haar uiterste best doen om het leven van de ouderen
dragelijker te maken. Maar dat kan de burgemeester

Zwaar leven

niet alleen. Hij stelt twee gebouwen beschikbaar: een

Sociale voorzieningen voor ouderen zijn er nau-

verwaarloosd voormalige gezondheidscentrum en een

welijks.

slechts in ruwbouw opgeleverd aanpalend gebouw dat

Ouderen leven ver onder de armoedegrens en

ooit bestemd was voor het waterbedrijf.

in huizen die nog viezer zijn dan een varkens-

•

In het bouwvallige pand zit nu nog een huisartsenprak-

stal. De levensomstandigheden van de ouderen

tijk. Op voorwaarde dat de stichting de verplaatsing van

in Albanië zijn ook 25 jaar na de val van het

deze praktijk naar het andere gebouw mogelijk maakt

misdadig communistisch regime uitermate slecht.

door de nieuwbouw te voltooien, komt het voormalig

De overheid is tot op heden niet in staat goede

gezondheidscentrum beschikbaar om na een grondige

zorg voor de ouderen op zich te nemen. Ook

renovatie er een verzorgingshuis voor dertig ouderen in

ontbreekt het aan kennis bij verpleegkundigen,
verzorgend personeel en artsen om goede zorg

te vestigen.
•

op maat te bieden.

DiG heeft de inspanningsverplichting om voor het tekort
op de begroting van €20.000 sponsors te vinden.
Indien dat niet lukt zal de stichting MMM de financiële

Opkrabbelen
Het land is bezig om op te krabbelen uit een diep

leegte opvullen.
•

dal, maar nog steeds leeft een kwart van de bevolking onder de armoedegrens. Omdat Albanië

en de personele bezetting van het verzorgingshuis.
•

zich nog steeds bevindt in een overgangsfase
naar een democratisch georganiseerde overheid,

De gemeente stelt zich aansprakelijk voor de exploitatie
DiG verzorgt vanuit de keuken van het toeristisch bedrijf
van de familie Wesselingh de dagelijkse maaltijden.

•

DiG blijft als toezichthouder bij dit project betrokken.

staat het sociale zorgstelsel zoals we die kennen
in West-Europa, nog in de kinderschoenen.

Uitvoering
•

Op 1 oktober van het verslagjaar tekende DiG een
overeenkomst met de stichting.

Verzorgingshuis Barbullush

•

In het Albanese dorp Barbullush, één van de veertien dorpen

Hij is bouwkundige en stuurt als projectleider de aan-

die 8 jaar geleden zijn samengevoegd met de gemeente
Bushat (25.000 inwoners), leven 150 ouderen onder

nemer aan en houdt toezicht op de uitvoering.
•

extreem slechte omstandigheden. Opvang is er niet. Voor
dertig van deze mensen is de nood zo hoog dat zij zo snel

Afgesproken is dat bij het verzorgingshuis ook een grote
tuin met terras wordt aangelegd.

•

mogelijk opgevangen moeten worden in een verzorgingshuis
anders overleven zij het niet.

Dick Wesselingh voert namens DiG het projectplan uit.

Samen met DiG en haar sponsors in Nederland zal
MMM het interieur inrichten.

•

Een extra kostenpost is een noodaggregaat. In Albanië
is er gemiddeld 30% van het jaar geen elektriciteit als

DiG

gevolg van een sterk verouderd distributienetwerk en

Met de stichting Doe iets Goeds (DiG) van de Nederlanders
Dick en Helene Wesselingh wil MAX Maakt Mogelijk hier
verandering in brengen. Het gezin Wesselingh heeft met

Nieuwe buitenlandse projecten

aftandse waterkrachtcentrales.
•

De verwachting is dat DiG het verzorgingshuis aan het
begin van de zomer 2014 kan opleveren.

Stichting MAX Maakt Mogelijk - Jaarverslag 2013
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Doorlopende
buitenlandse
projecten

INDONESIË
Extra fonds
Van de verrassende opbrengst is een extra fonds in het
leven geroepen dat MMM beheert en waaruit op aanvraag
zinvolle nieuwe activiteiten onder berooide Indo’s betaald
kunnen worden. Behalve de Stichting Help Indischen in Indonesia, kunnen daar ook andere stichtingen die
statutair de ondersteuning van Indo’s in Indonesië beogen,
een beroep op doen. MMM beoordeelt die aanvragen op

DE VERGETEN INDO’S VAN SURABAYA

zin en uitvoerbaarheid.

Ruud en Leida Sellier van de ‘Stichting Help In-

Wie zijn het ook al weer

dischen in Indonesia’ hebben in 2013 met hulp

Het gaat in dit project om Indische Nederlanders, ook wel

van MAX Maakt Mogelijk 60 ouderen, zoge-

Indo’s genoemd tussen de 65 en 95 jaar oud, die verspreid

heten Indische Nederlanders, uit Surabaya en

over Surabaya wonen en er beroerd aan toe zijn. Ze spre-

elders in de Indonesische archipel financieel,

ken Nederlands, hebben veelal een Nederlandse naam en

medisch en materieel ondersteund. Dat waren

houden van ons koningshuis, maar door gebrek aan

er 36 meer dan eind 2012, het jaar dat Ruud

identiteitspapieren zijn ze in feite ‘’niemand’’. De Neder-

en Leida de sympathie van MMM wonnen voor

landse staat heeft deze groep laten barsten en de Indonesi-

hun harde werken en de doeltreffendheid van

sche overheid heeft geen boodschap aan statelozen die ook

het project onder 24 Indische Nederlanders op

nog eens een band hebben met Nederland. Juist om die

Java aantoonden. Deze factoren en de nood-

redenen worden ze gediscrimineerd en vallen ze buiten de

zaak snel iets aan het onvoorstelbaar leed van

Indonesische samenleving. Geen van deze ouderen heeft

deze vergeten groep te doen leidde tot een

een pensioen. Geld voor eten, huisvesting of medicijnen

samenwerkingscontract met MMM.

hebben ze niet.

Hulp op maat

Hoe verder

Net als in 2012 leverde het oudere echtpaar Sellier met

Hoewel de stichting geen afspraken had gemaakt over een

betaalde lokale assistenten ’’hulp op maat’’, waaronder

eventuele voortzetting van het project, noch zich daartoe

ook thuiszorg. En in het geval dat thuis- en andere zorg niet

contractueel had verplicht, zijn er veel inspanningen gedaan

meer mogelijk bleek, konden de Selliers terugvallen op het

om dit succesvol project toch te kunnen voortzetten.

RK-verzorgingshuis in Surabaya waarmee goede afspraken

Daarbij hield de stichting steeds in gedachten dat in Straseni

zijn gemaakt over opnamen van deze ouderen die op geen

40% van de ouderen onder de armoedegrens leeft en van

enkele wijze meer voor zichzelf kunnen zorgen.

pensioentjes moeten leven die soms maar €30 per maand
bedragen. Daarnaast zijn de bedlegerige ouderen zonder

Uitbreiding

deelname aan dit project bijna geheel verstoken van doeltref-

De uitbreiding van het project met meer Indo’s en locaties

fende persoonlijke zorg, medicatie, huisbezoek van

buiten Surabaya is mogelijk omdat n.a.v. de televisie-uitzen-

familiearts, warme maaltijden en liggen ze, ver afgelegen

ding over dit project veel geld is binnengekomen.

van de dorpskern van Straseni, in hun gammele huisjes in

Door de hoge opbrengst is de uitvoering van het project

eenzaamheid weg te kwijnen totdat de dood erop volgt.

tot eind 2015 gegarandeerd.
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Doorlopende buitenlandse projecten

ROEMENIË
Altruïstisch christen
Vanuit zijn onbaatzuchtige christelijke levenswijze blijft
Viorel via maatschappelijke organisaties in Oradea deze
dakloze ouderen opvangen. Op dit moment zorgt hij met
zijn gezin, een net toereikend aantal verzorgers en met geld
van Roemeense en buitenlandse sponsors voor 136 dakloze
ouderen.

Winteractie
Maar behalve met de opvang is Viorel tussen november en

DAKLOZE OUDEREN IN DUMBRAVA

maart in de straten van Oradea actief met een voedselprogramma voor daklozen. Hij is er elke dag te vinden en deelt

Toen MAX Maakt Mogelijk in 2011 begon

dan warme maaltijden uit aan naar schatting 80 tot 100

met financiële steun aan het daklozenproject

zwervers. MAX Maakt Mogelijk stelt hem daartoe in staat.

voor thuisloze ouderen in Dumbrava (Trans-

Verder draait ‘’Dumbrava’’ mee in de winteractie voor alle

sylvanie, West-Roemenie) kon de stichting niet

projecten van MMM in Centraal- en Oost-Europa waarbij

bevroeden dat de zeer gedreven initiatiefne-

ouderen brandhout en/of kolen krijgen om een winterlang

mer Viorel Pascal van geen ophouden weet.

in elk geval niet in de kou te zitten. Viorel voorzag enkele

Behalve dat MMM de bestaande opvang in

honderden ouderen van brandstof voor hun kachels (zie ook

Dumbrava liet renoveren en uitbreiden van 50

het onderdeel winteractie in dit jaarverslag).

naar 80 bedden, stelde stichting MMM hem in
het daarop volgende jaar in staat een groot
huis te kopen in het nabijgelegen Tinca om
daarmee de opvangcapaciteit weer verder uit
te breiden.

PAKISTAN

Het houdt niet op
In dit verslagjaar maakte de stichting het hem opnieuw mogelijk twee huizen te kopen en te renoveren tot ‘’paleisjes’’

MEDISCHE POST LAHORE

voor in totaal 56 dakloze ouderen die bijna allemaal in de
straten van Oradea rondzwierven. In de zomer zochten zij

Stichting MAX Maakt Mogelijk realiseerde

hun heil in parken en portieken om de nacht door te brengen

samen met de Nederlandse stichting ‘The

en in de winter sliepen ze tussen de transportbuizen van de

Saviour’s Welfare’ in 2011 een medische post

stadsverwarming of doken ze onder in de riolen.

in Lahore. De ouderen uit de sloppenwijken

Het aangekochte huis in Dumbrava heeft 6 kamers met 22

kunnen hier terecht voor medicijnen,

bedden en in het dorp Rapa biedt het huis met 10 kamers

verbandmiddelen en een simpel medisch

aan 34 thuisloze ouderen onderdak.

onderzoek. Vanuit deze kleine kliniek worden
ook warme maaltijden voor ouderen klaar-

Behoefte blijft groeien

gemaakt. MAX Maakt Mogelijk betaalde ook

Hoewel het moeilijk voorstelbaar is dat in een EU-land als

in 2013 een bijdrage voor de exploitatie van

Roemenië duizenden, zo niet tienduizenden, ouderen over

deze medische post.

straat zwerven omdat ze wegens huurschuld door huisbazen op straat zijn gezet, of doordat hun kinderen met valse
papieren het ouderlijk huis letterlijk onder hun gat hebben
verkocht om van die centen naar het buitenland te vertrekken
en nooit meer terug te keren, is dat toch de rauwe werkelijkheid. Het interesseert de Roemeense overheid geen zier.
Een sociaal opvangnet voor deze thuislozen is er nauwelijks.

Doorlopende buitenlandse projecten
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OEKRAÏNE

Winteractie

OPVANG OUDEREN VATUTINO

Net als bij alle andere projecten van MMM in Centraal- en
Oost-Europa hebben ook de ouderen in Vatutino van de

Na voltooiing van de renovatie van het pand

winteractie kunnen profiteren. Van de bijdrage die MMM

in Vatutino (in 2011) bleek de vraag om een

overmaakte kon er voldoende brandstof worden gekocht

plaats in het ouderenhuis het aanbod te over-

om de winter door te komen.

treffen. Daarom besloot MAX Maakt Mogelijk
in 2012 een lege, maar vervallen bovenver-

Hoe het allemaal begon

dieping van dit pand eveneens te renoveren.

Wilma van Roekel van het Linda Fonds vroeg in 2010

De oplevering van de herstelwerkzaamheden

Stichting MAX Maakt Mogelijk iets te doen aan de schrijnen-

heeft in 2013 plaatsgevonden. Voor de aan-

de leefomstandigheden van ouderen, onder wie de ouderen

koop van de inventaris voor deze bovenver-

in Kiev (Oekraïne). Maar in de hoofdstad en in de nabije

dieping heeft MMM nog extra geld beschik-

omgeving was het door tegenwerking van de corrupte

baar gesteld.

overheid bijzonder moeilijk een betaalbaar pand te vinden.
Uiteindelijk bood een geschikt gebouw in Vatutino,
ten zuiden van Kiev, uitkomst.
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MOLDAVIË
Zorg op maat
De ervaring heeft MAX Maakt Mogelijk in de afgelopen
jaren geleerd dat er onder de arme ouderen in Moldavië
het vooral om die behoeften gaat. De combinatie van deze
behoeftes deed de stichting in 2012 besluiten dat een
‘’opgetuigd’’ thuiszorgproject de meest geschikte oplossing
was en nog steeds is. Bovendien is de stichting heel
gecharmeerd van de zorg op maat die Neohumanist
probleemloos kan leveren.

THUISZORGPROJECT IN STRASENI

Nieuwe afspraken
MAX Maakt Mogelijk ging eind 2013 het gesprek aan met

Voor de uitvoerende Moldavische hulporgani-

de hoofdsponsor van Neohumanist, de Stichting Ouderen-

satie Neohumanist van het thuiszorgproject in

zorg Moldavië (SOM) in Culemborg, hoe het project met

Straseni liep in november 2013 het contract af.

hulp van SOM kon worden voortgezet.

Niettemin is de stichting heel content met de

De volgende nieuwe afspraken zijn gemaakt:

professionele wijze waarop directeur

•

Veronica Timbalari het thuiszorgproject voor
dertig bedlegerige ouderen heeft uitgevoerd

MMM financiert het project nog volledig voor een jaar.
Tot oktober 2014

•

SOM gaat vanaf oktober 2014 voor een derde aan het

en goed toezicht heeft gehouden op de ade-

project meebetalen; MMM neemt tweederde voor haar

quate reparaties van de gammele huisjes

rekening

van deze en andere ouderen. Daarnaast is

•

de stichting tevreden hoe Neohumanist in de
strenge winter van 2012-2013 onder moeilijke
omstandigheden de distributie van kolen en

Vanaf oktober 2015 betaalt SOM tweederde van de
projectsom en MMM een derde.

•

In oktober 2016 neemt SOM de financiering van het
project in zijn geheel over.

hout ter hand nam onder enkele honderden
ouderen in de wijde omgeving van Straseni
die anders waren doodgevroren (zie ook het
onderdeel winteractie in dit jaarverslag).

Hoe verder
Hoewel de stichting geen afspraken had gemaakt over een
eventuele voortzetting van het project, noch zich daartoe
contractueel had verplicht, zijn er veel inspanningen gedaan
om dit succesvol project toch te kunnen voortzetten.
Daarbij hield de stichting steeds in gedachten dat in Straseni
40% van de ouderen onder de armoedegrens leeft en van
pensioentjes moeten leven die soms maar €30 per maand
bedragen. Daarnaast zijn de bedlegerige ouderen zonder
deelname aan dit project bijna geheel verstoken van doeltreffende persoonlijke zorg, medicatie, huisbezoek van
familiearts, warme maaltijden en liggen ze, ver afgelegen
van de dorpskern van Straseni, in hun gammele huisjes in
eenzaamheid weg te kwijnen totdat de dood erop volgt.

Doorlopende buitenlandse projecten
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MOLDAVIË

GERIATRISCH CENTRUM VASIENI MOLDAVIË

GEZONDHEIDSCENTRUM, THUIS- EN
DAGZORG EN TAFELTJE-DEK-JE BORCEAG

Vertraging nieuwbouw
Door tal van oorzaken is de voortgang in de

Voor het derde achtereenvolgend jaar betaalt

nieuwbouw van het geriatrisch verpleeghuis

de stichting het gecombineerde project in het

en onderzoekscentrum voor ouderdomsziek-

desolate dorp Borceag. In 2010 liet MMM een

ten op het terrein van een voormalig streek-

gezondheidscentrum met keuken voor oude-

ziekenhuis in het plaatsje Vasieni, iets ten

ren bouwen. Vanuit het centrum coördineert

westen van de hoofdstad Chisinau, opnieuw

de directeur het thuis- en dagzorg-project en

vertraagd. De strenge en later natte winter

bereiden koks drie keer per week een warme

2012-2013 en de absurde regelgeving zijn de

maaltijd voor zowel de ambulante als de

voornaamste spelbrekers. In het postcommu-

bedlegerige ouderen. Naar schatting 60

nistisch Moldavië kan je bij wijze van spreken

ouderen die nog mobiel zijn en 28 bedlege-

nog geen mug doodslaan zonder de vereiste

rige ouderen maken van de diensten van het

formulieren en stempels.

centrum gebruik. Een keer per week kunnen
de ouderen een huisarts bezoeken. Medicatie
is gratis. De arts loopt ook die dag visite voor

Oplevering

de bedlegerige ouderen.

Niettemin heeft de uitvoerende NGO Associatie ACASA in
november van het verslagjaar het gebouw opgeleverd.
De bouw is perfect uitgevoerd. Maar de vereiste vergun-

Dagzorg activiteiten

ningen om patiënten te mogen huisvesten zijn pas in het

Belangrijk onderdeel van het project is de dagzorg in het

voorjaar van 2014 gereed. Ondertussen is ACASA met hulp

gezondheidscentrum. Een activiteitentherapeute houdt deze

van sponsors bezig het centrum in te richten. De stichting

ouderen wekelijks in verschillende groepen bezig met als

heeft toegezegd daarin met goederen bij te dragen.

doel de eenzaamheid terug te dringen. Samen eten en
samen handwerken, zingen en keuvelen met lotgenoten geeft

Budgetoverschrijding
De stichting Janivo uit Zeist waarmee MMM dit geriatrisch
verpleeghuis en onderzoekscentrum voor de faculteit genees-

deze ouderen weer het gevoel dat ze erbij horen. Op die
manier socialiseren stimuleert hen ook weer aan activiteiten
binnen de dorpsgemeenschap mee te doen.

kunde van de Universiteit van Chisinau heeft gerealiseerd,
meldde in december 2013 een budgetoverschrijding van

Winteractie

rond de 10% op de bouwsom. Dat deze extra kosten niet

In december heeft de MMM met hulp van de Moeder Teresa

waren voorzien, is door ACASA aannemelijk gemaakt.

Stichting uit Ulft twee trailers vol met kleding - ruim 200

MMM en Janivo hebben besloten deze post met elkaar

kubieke meter - in dit armste dorp van Moldavië afgele-

te delen.

verd voor de gehele bevolking. Verder kregen de ouderen
een voedselpakket. Evenals andere jaren liet de stichting
bij ouderen uit Borceag en twee omliggende dorpen hout
afleveren om er in elk geval de gehele winter thuis warmpjes
bij te zitten.
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MOLDAVIË

CASA MAX CAPRESTI

ZorgZaak
De particuliere thuiszorgorganisatie De ZorgZaak uit

Thuiszorg en tafeltje dekje

Hooge-veen sponsort deze vergoedingen vanaf het begin.

In het dorp Capresti nabij de districtshoofdstad

MAX Maakt Mogelijk stelt zich financieel verantwoordelijk

Floresti staat het mooiste verzorgingshuis van

voor drie warme maaltijden per week – bereid in Casa MAX.

Moldavië. Het was voor MAX Maakt Mogelijk

De overeenkomst voor dit project liep in 2011 af.

in 2007 het eerste project in Moldavië. Na een

Vanwege de goede resultaten besloot de stichting het project

grondige grootschalige renovatie van dit totaal

in 2012 en 2013 voort te zetten. De ZorgZaak committeerde

verpauperde tehuis werd het veertig bedden

zich voor deze periode ook aan een verlenging van de

tellende verzorging- annex verpleeghuis Casa

sponsoring.

MAX in 2009 met veel vlagvertoon geopend.
De stichting steunt haar ‘’vlaggenschip’’,

Tuinbouwproject

ondergebracht in de stichting Alinare, nog

Projecten duurzaam maken en op den duur op eigen benen

steeds met de financiering van een thuiszorg-

te laten staan, is voor MAX Maakt Mogelijk in 2013 ook

en tafeltje-dekje-project voor 40 bedlegerige

weer een uitdaging geweest. De directeur van Casa MAX

vaak chronisch zieke ouderen. Vijftien

Vera Crivorucica kwam twee jaar geleden met het idee

vrouwen uit het dorp kregen in 2008 een

kassen aan te kopen om de opbrengst van groente en fruit

korte opleiding en voeren de werkzaamheden

deels voor eigen gebruik aan te wenden en het surplus op de

tegen een vrijwilligersvergoeding uit.

lokale markt te verkopen. Mede omdat Casa MAX over een
onuitputtelijke waterbron beschikt en de gewassen dus
zonder kosten geïrrigeerd kunnen worden, besloot de
stichting dit mooie initiatief te belonen. De opbrengsten van
de verschillende gewassen zijn zo succesvol gebleken dat
voor 2014 een derde kas aan dit tuinbouwproject zal
worden toegevoegd.

Doorlopende buitenlandse projecten
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MOLDAVIË
Slachtoffer eigen succes
Maar door de grote toeloop van ouderen werd dit project
het slachtoffer van het eigen succes. De overschrijdingen
van de begrotingen waren na 3 jaar niet meer op te
brengen. MMM stelde een moratorium in op het aannemen
van nieuwe patiënten. De wachtlijst voor staaroperaties is
‘bevroren’’. Naar verwachting moeten er nog 250 ouderen
aan staar worden geopereerd. Het streven is die wachtlijst
in 2014 weg te werken. Voor 2014 zal de begroting met de

SOROCA

helft worden teruggebracht. De toekomst voor de oogpoli is
onzeker.

Ouderenzorg
Een van de uitdagingen om projecten op eigen

Staaroperaties

benen te laten staan is de aan het dagcentrum

De cataractoperaties worden in het dertig kilometer verderop

gekoppelde thuiszorgdienst en het tafeltje-

gelegen ziekenhuis in Floresti door een getalenteerde jonge

dekje-project in de grensstad Soroca van de

oogchirurg (zoon van een hoogleraar oogchirurgie) in een

stichting Soarta van Asea Railean. MAX Maakt

gerenoveerde operatiekamer met hypermoderne apparatuur

Mogelijk zette in 2012 de financiële bijdrage

en instrumentarium - gefinancierd door MMM - uitgevoerd.

(thuiszorg, dagzorg en maaltijden) van het in

In het verslagjaar verrichtte dr. Valeriu Cusnir voor MMM

2009 begonnen project nog voort, maar voor

enkele honderden staaroperaties bij ouderen uit Soroca en

2013 was dat niet zeker.

Floresti.

Sponsors
‘De Nachtkus’

MAX Maakt Mogelijk blijft naar nieuwe sponsors zoeken.

Samen met Asea Railean is de stichting in dit verslagjaar

Alle kosten bij elkaar opgeteld kost een staaroperatie

naarstig op zoek gegaan naar een sponsor/organisatie die

ongeveer € 240. De nationale zorgverzekeraar vergoedt

dit project kan voortzetten. Vrijwilligers van de stichting

de kosten van een staaroperatie alleen indien ziekenhuis-

De Nachtkus uit Leeuwarden zegden toe fondsen te vergaren

opname noodzakelijk is. Poliklinische behandeling wordt

waarmee in de nabije toekomst het project betaald zou

niet vergoed.

kunnen worden. Dat lukte ten dele. Het niet gedekte deel
van de exploitatie nam MMM voor haar rekening.
Met De Nachtkus is afgesproken dat het streven blijft om de
financiële bijdrage van MMM aan dit project ook in 2014
verder af te bouwen.

Oogpoli
MAX Maakt Mogelijk opende eind 2010 een oogpoli in het
dagcentrum van de stichting Soarta in Soroca. Dagelijks
konden de ouderen op het spreekuur van een door MAX
Maakt Mogelijk aangetrokken oogarts terecht. De hulp
bestond uit het aanmeten van een bril, voorschrijven van
medicijnen en doorverwijzing voor een staaroperatie.
Tal van ouderen zijn slechtziende of zelfs blind als gevolg
van cataract (staar).
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MOLDAVIË
•

Levering van een nieuw röntgensysteem en een nieuwe
zogeheten C boog (röntgenapparaat) voor met name
orthopedische operaties (Project HOPE)

•

Modernisering van diagnostische apparatuur van de
afdelingen Cardiologie, Neurologie en Longziektes
(Project HOPE)

•

Levering van twee uitstekend ingerichte intensive care
ambulances (Project HOPE en MMM). Een van de ambulances is speciaal ingericht om te vroeg geboren baby’s
(prematuren) te vervoeren. De ander is voorzien van

REHABILITATIE ZIEKENHUIS FLORESTI

apparatuur en instrumenten waarmee ernstige trauma’s
als gevolg van verkeersongelukken ter plaatse gestabili-

Resultaten
Voor het vierde achtereenvolgende jaar stak

seerd kunnen worden.
•

De bouwkundige renovatie en inrichting van

de stichting samen met haar partner Project

de afdeling verloskunde en neonatologie (Project

HOPE e.V. weer veel energie, geld, medische

HOPE). Het ziekenhuis heeft mede door deze vernieu-

apparatuur, meubilair en tijd in bouwkundige

wingen een sterke aantrekkingskracht op zwangere

deelprojecten in het ziekenhuis Floresti.

vrouwen die medisch-veilig en op patiënt-vriendelijke

De Duitse afdeling van de Amerikaanse stich-

afdeling willen bevallen. Aantal bevallingen per jaar

ting Project HOPE e.V. en MAX Maakt Mogelijk
begonnen in 2009 met een uitgebreid onderzoek naar de situatie van het totaal verpau-

was 700. Dat aantal is nu sterk gestegen.
•

Geïnvesteerd in opleidingen en trainingen van specialisten en technici.

perde streekziekenhuis waarop veel ouderen
zijn aangewezen. Het Rayon Floresti heeft het
hoogste percentage ouderen onder zijn bevolking. Het ziekenhuis was te vergelijken met
een middeleeuws lazaret waar je bij wijze van
spreken niet dood gevonden wilde worden.
Er werd een ‘’masterplan’’ opgesteld om het
ziekenhuis naar de 21ste eeuw te tillen.
Het plan ging uit van een projectperiode van
3 à 4 jaar.

Selectie resultaten 2013
•

Opleveren van een compleet ingerichte Centrale
Sterilisatieafdeling (MMM). Met de capaciteit van de
CSA kunnen ook andere ziekenhuizen bediend worden.

•

Uitbreiding van intensive care met een centraal
bewakingssysteem waar de data uit de patiëntenmonitoren samenkomen.

•

Vervangen van defecte en missende chirurgische
instrumenten (Project HOPE).

•

Aanleggen van het tweede medisch gassensysteem in
het pediatriegebouw dat twee operatiekamers, drie
verloskamers, de kinder-intensive care, de neonatale
intensive care en een behandelkamer voor patiënten met
longaandoeningen voorziet van zuurstof, perslucht en
vacuüm zuigen (Project HOPE)

•

Uitbreiding van apparatuur voor orthopedische
operaties (Project HOPE)

Doorlopende buitenlandse projecten
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Distributie
De distributie van de brandstof begon in november en december. MAX Maakt Mogelijk laat ter plaatse zo vroeg
mogelijk in de herfst kolen en hout inkopen. Naarmate de
winter nadert en de weersverwachtingen wijzen op een
strenge vrieskou, stijgen de prijzen aanzienlijk.

Logistiek majeure operatie
De verdeling van het ‘’verwarmingspakket’’ is elk jaar weer

WINTERACTIE VOOR DE OUDEREN
IN CENTRAAL- EN OOST-EUROPA

een majeure logistieke operatie. In West-Roemenie nam
Viorel Pascal van het dakloze project ‘’Ouderen’ van
Oradea’ de distributie voor zijn rekening; in Albanië,

Net als tijdens de winters van de afgelopen

Kosovo, Bulgarije en de Oekraïne deden dat respectievelijk

jaren bleek de noodhulp aan ouderen in hun

de stichtingen waarmee MAX Maakt Mogelijk op de

onverwarmde huisjes in Centraal- en Oost

projecten samenwerkt. In Moldavië kostte de uitdeling net als

Europa ook in 2013 heel hard nodig. Tempera-

andere jaren weer grote moeite door het gebrek aan goede

turen van min 20 graden Celsius zijn in dit deel

vrachtwagens en de kartelvorming in de transportsector

van het Europees continent geen uitzondering.

waardoor concurrentie in de prijsstelling afwezig is.

Elk jaar vriezen tientallen ouderen dood of

Met gammele, diesel slurpende Russisch schroot op wielen,

lopen ernstige bevriezingen op aan ledematen

tractors en boerenkarren werden kolen en brandhout

met vaak een amputatie als gevolg hiervan.

vervoerd over besneeuwde en vaak onbegaanbare wegen.

Berooide ouderen met minimale pensioentjes
in schamele onderkomens in Moldavië,

Winterklaar maken huisjes

Roemenië, Albanië, Bulgarije, Kosovo en

In de zomer en het najaar van 2013 liet MAX Maakt

Oekraïne kwamen dit verslagjaar voor de

Mogelijk in Moldavië weer een aantal huisjes van ouderen

hulp in aanmerking.

repareren: ramen en deuren werden tochtdicht gemaakt of
vervangen en van glas voorzien. Lemen kacheltjes en asbest
rookkanalen werden vervangen (met beschermende kleding)
door gemetselde kacheltjes en schoorstenen. Verder kregen

Verdeling brandstof

alle huisjes een houten vloer. Voor huisjes die op instorten

Voor het vijfde jaar op rij, verstrekte MAX Maakt Mogelijk

stonden heeft MMM alternatieve huisvesting geregeld.

op grote schaal steenkolen en brandhout. Het ging om naar

Jaarlijks begroot MAX Maakt Mogelijk een bedrag om een

schatting 500 ton kolen en 4400 kubieke meter brandhout.

kleine renovatie van dat soort huisjes mogelijk te maken.

De rantsoenen werden over 2300 ouderen verdeeld.
Duizend ouderen die in een Sovjet-flatje wonen zonder enige
verwarming voorziening kregen een elektrisch kacheltje en
dekens. De energierekening over die periode nam de stichting voor haar rekening.

Uitgaven
Inclusief voedselpakketten, kleding, medicijnen, meel en de
hoge transportkosten voor kolen en hout, is voor de winteractie 2013 bijna € 370.000 uitgegeven (zie ook het financieel
overzicht in dit jaarverslag)

Doorlopende buitenlandse projecten
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Nederlandse
projecten en
activiteiten
ACHTERGRONDINFORMATIE
Nederlandse projecten en/of vervullen van
wensen voor Nederlandse ouderen zijn kleinschalig en van een andere orde dan de buitenlandse projecten die stichting MAX Maakt
Mogelijk financieel steunt. Een Nederlandse
oudere voor wie een wens wordt vervuld staat

Feyenoord

vaak symbool voor een grote groep oude-

Voor de 68-jarige Feyenoorder Herman Rutten regelde de

ren. Jaarlijks ontvangt MAX Maakt Mogelijk

stichting een bijzondere ontmoeting met niemand minder dan

talrijke brieven met grote- en kleine wensen.

de oud-voetbalinternational Willem van Hanegem. Rutten is

In de uitzendingen laten we een aantal van

al 19 jaar aan zijn bed gekluisterd door de ongeneeslijke

deze wensen in vervulling gaan. Stichting

ziekte multiple sclerose (MS). De Feyenoord-supporter in hart

MAX Maakt Mogelijk vraagt aandacht voor de

en nieren had nog een hartenwens: een rondleiding door de

kleine wensen om hiermee aandacht te ves-

Rotterdamse Kuip. Van Hanegem was zijn gids.

tigen op problemen, maar ook de eenzaamheid, wat vaak het lot is van ouderen. De kijker wordt voorgehouden hoe met vaak kleine
middelen ouderen uit hun isolement kunnen
worden gehaald en hoopt daarmee mensen te

Kerstpakketten voor De Boodschappenmand

inspireren om zelf iets te ondernemen.
De stichting deed rond de Kerst 2013 een bijzondere
geste naar de voedselbank De Boodschappenmand in
Valkenswaard. Samen met een grote groep vrijwilligers

Een greep uit de wensen 2013:

houdt oprichter Bet de Kort al sinds 2005 deze voed-

De bewoners van verzorgingstehuis De Tien Gemeenten

selbank in bedrijf. De Boodschappenmand is volledig

verrasten we met een speciale bingo. Eén van de laatste

afhankelijk van giften en sponsoren en bediende in

wensen van Mary Beker werd vervuld. Joke Visser die de

2013 165 huishoudens. Hiervan zijn 45 huishoudens

gevolgen ondervindt van drie herseninfarcten stelden we

ouderen van 50+. Om iedereen iets extra’s te geven met

in staat via MAX Maakt Mogelijk haar vriendin Tineke een

kerst regelde de stichting voor iedereen een speciaal

onvergetelijke dag te bezorgen. En Nico van Putten, 25 jaar

kerstpakket.

geleden eveneens getroffen door een beroerte, kreeg de
gelegenheid om tijdens een bijzondere boottocht een groep
van negen vrijwilligers te bedanken die hem al die jaren elke
week bezoeken.

Rotterdam
De 62-jarige Rotterdamse Annie Verdoold (bekend van het
VARA-discussieprogramma Het Lagerhuis) kookt al vijf jaar,
twee keer per week, voor 45 vaak eenzame ouderen. De Rotterdamse is een fenomeen in haar buurt. In de loop der tijd
is het servies van Annie behoorlijk uitgedund, maar geld voor
nieuw servies is er niet. De stichting zette deze fantastische
vrouw in het zonnetje en had voor haar nog een speciale
verrassing: een compleet nieuw servies.
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Nederlandse projecten en activiteiten

Kerstdiner in de Grote Kerk in Den Haag
Voor de tweede keer op rij organiseerde de stichting het

Speeddate café

kerstdiner in de Grote Kerk in Den Haag. Dit jaar waren
350 ouderen uitgenodigd en genoten zij behalve van het

MAX Maakt Mogelijk ontvangt regelmatig brieven van

diner ook van optredens van artiesten, zoals het GosMix

kijkers die graag iemand willen ontmoeten om leuke din-

Gospelkoor, de 3 Baritons, Cirque Stiletto, het ensemble van

gen mee te doen. Het blijkt voor veel mensen lastig om

de musical “Wim Sonneveld” en Rob de Nijs.

op latere leeftijd in contact te komen met leeftijdgenoten.
De stichting organiseerde daarom in het voorjaar van

Tijdens deze avond vervulde MAX Maakt Mogelijk ook

2013 een gezellige ‘’speeddate’’ middag waar 65-plus-

bijzondere wensen van enkele gasten. Een selectie:

sers op een leuke manier en ongedwongen met elkaar

•

kennis konden maken. En met succes!

De stichting realiseerde een bijzondere reünie voor
Ina Noordsij met kinderen uit haar jeugd. Samen met
duizenden kinderen was zij na de oorlog uitgezonden
naar Zweden om op krachten te komen. MAX Maakt
Mogelijk vond enkele van deze kinderen terug en zo
konden zij een bijzondere tijd met elkaar herbeleven.

•

Riet Knopper had de mooiste kerstviering van haar leven. Ze had haar dochter Yvonne die in Australië woont
al 17 jaar niet meer gezien. Dankzij de stichting zagen
moeder en dochter elkaar eindelijk weer terug.

Nederlandse projecten en activiteiten

Stichting MAX Maakt Mogelijk - Jaarverslag 2013

21

Stichting MAX Maakt Mogelijk en de Soresdiens

Doelstelling Sorestdienst

Stichting MAX Maakt Mogelijk kreeg de afgelopen jaren

Per 1 december 2013 begint Stichting MAX Maakt

vragen of de stichting behalve voor ouderen middels

Mogelijk met de Soresdienst. De Soresdienst biedt

projecten in binnen-en buitenland, ook voor andere mensen

ondersteuning aan Nederlanders die door pech, onrecht of

in Nederland die in moeilijke omstandigheden verkeren, iets

juridische verwikkelingen maatschappelijk in een uitzichtloze

kan betekenen. Dit is nu gerealiseerd door de Soresdienst

situatie zijn beland. Het doel van de dienstverlening is om

onder te brengen bij de stichting MAX Maakt Mogelijk.

deze mensen de regie van hun leven weer in eigen handen
te geven. De Soresdienst stel zich ten doel om jaarlijks 100
mensen te begeleiden.
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Soresdienst

Afzonderlijk project

De Soresdienst werkt met twee cliëntcoaches gesteund door

De Soresdienst is een project van de Stichting MAX Maakt

de juristen van MAX Ombudsman. Daarnaast kunnen zij

Mogelijk en wordt mede betaald door twee particuliere fondsen

een beroep doen op een team van geschoolde vrijwilligers

die het belangrijk vinden dat mensen in een moeilijke positie

verspreid over heel Nederland. Deze vrijwilligers fungeren

geholpen kunnen worden.

als de ogen en oren van de Soresdienst, zorgen voor
ondersteuning van cliënten ter plaatse en begeleiding

Met dank aan:

bij gesprekken. Met deze werkwijze combineert de

Adessium Foundation en Stichting Dijkverzwaring

Soresdienst juridische daadkracht en know-how met sociaalmaatschappelijke ondersteuning. Dat maakt de Soresdienst
uniek in Nederland. Begeleiding door de Soresdienst is
gratis en staat open voor zowel leden als niet-leden van
MAX. De Soresdienst werkt samen met MAX Ombudsman.

Stichting MAX Maakt Mogelijk - Jaarverslag 2013

23

Vooruitblik
Ziekenhuis Floresti
In 2014 zal stichting MAX Maakt Mogelijk intensief werken
aan de voltooiing van het ziekenhuisproject Floresti,
Moldavië. De streefdatum om dat in dit verslagjaar te realiseren is niet gehaald. De vervanging van het totaal verrotte
CV-systeem en het bouwen van een nieuwe keuken zijn echt
noodzakelijk om dit prachtige project te kunnen afronden.
MMM heeft een maatschappelijk ondernemend bedrijf
(multinational) gevonden die sympathiek staat tegenover de
plannen voor de nieuwbouw van een keuken. Er wordt nu

Maatschappelijk ondernemen

gestreefd naar een afronding van het ziekenhuisproject eind
2014.

Stichting MAX Maakt Mogelijk blijft ook in 2014 zoeken
naar nieuwe bronnen van inkomsten. Daarbij zullen we
ons dit keer in het bijzonder richten op bedrijven en
organisaties waarvoor ‘’maatschappelijk ondernemen’’
onderdeel is van de bedrijfsvoering. We zullen deze
bedrijven met gerichte projectplannen benaderen.
Daarnaast blijft fondswerving in het algemeen voor
de stichting een speerpunt.

Hoofddoelstelling
Maar hoe ambitieus we ook zijn, bovenal blijft
de stichting MAX Maakt Mogelijk zich inzetten
voor betere leefomstandigheden voor

Duurzaamheid

kwetsbare en hulpbehoevende ouderen in

In toenemende mate probeert de stichting de buitenlandse

ontwikkelingslanden, met name aan de

projecten duurzaam te maken door een project aan een

armoedige randen van het welvarende Europa.

andere sponsor, NGO of de lokale of regionale overheid

Het blijft een stuitend onrecht dat ouderen door

van het betreffende land over te dragen. De stichting kan

onverschillige overheden aan hun lot over wor-

niet voor onbepaalde tijd aan een project verbonden blijven.

den gelaten, zelfs in EU-landen zoals Roemenie

We streven er juist naar met onze projecten voorbeelden te

en Bulgarije. MAX Maakt Mogelijk blijft

stellen en dat ideaal op zoveel mogelijk locaties en landen te

zoeken naar projecten die er toe doen en die

realiseren. Daarbinnen past het beleid projecten op verant-

een verschil maken voor ouderen die een mens-

woorde wijze te beëindigen en weer op zoek te gaan naar

onterend bestaan leiden.

een volgend duurzaam te maken project. Beoogde nieuwe
projecten worden al grond van deze criteria beoordeeld.

Andere continenten
Hoewel Oost-Europa voor de projecten van de stichting een
ankerpunt is en Moldavië een concentratieland blijft, wil de
stichting het komend jaar ook proberen op andere continenten actief te zijn. Afrika is het continent waaraan het eerst
zal worden gedacht.
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Vooruitblik

Dank
Sponsors
Voor al onze projecten blijft de ondersteuning van een
aantal sympathiserende organisaties en stichtingen als

Afsluiting 2013

sponsors een niet te miskennen noodzaak. Wij zijn de
onderstaande sponsors dan ook heel dankbaar voor

Het jaar is met een positief saldo van € 330.735,-

hun bijdragen in geld of goederen. In 2013 mocht MAX

afgesloten. Stichting MAX Maakt Mogelijk is dankbaar

Maakt Mogelijk o.a. rekenen op:

voor de vele donaties van de kijkers, die hiermee laten
blijken veel vertrouwen te hebben in de stichting.
Kijkers, donateurs en sponsors blijven het concept van
MAX Maakt Mogelijk bijzonder waarderen. Behalve het
probleem en de noodsituatie die in beeld worden
gebracht, wordt in de televisieafleveringen van MAX
Maakt Mogelijk en op de website altijd in woord en
beeld verantwoording afgelegd over de besteding van
de gedoneerde gelden. De ondersteuning van veel
mensen die het werk van de stichting een warm hart
toedragen, blijft onontbeerlijk bij de realisatie van de
projecten. 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Project HOPE e.V. Duitsland
Stichting Steunfonds OverGooi Loosdrecht
Stichting Werkgroep Urgenta Utrecht
Stichting Vierkerkenhuis
De Sint Maartenskliniek Nijmegen
Ziekenhuis de Gelderse Vallei Ede
Stichting Medic Apeldoorn
Moeder Teresa Stichting Ulft
Slingeland ziekenhuis Doetinchem
Wilhelmina ziekenhuis Assen
Janivo Stichting Zeist
Vandyck Bad- & Bedmode Amersfoort
Philips Medical Systems Böblingen
Duitsland
VNO NCW Den Haag
MAQUET Netherlands B.V. Hilversum
Universitair Medisch Centrum Maastricht
Transportbedrijf Vidotrans, Heerenveen

Maar bovenal zijn wij dankbaar voor alle donaties,
klein en groot, die MAX Maakt Mogelijk in 2013
wederom van zoveel mensen mochten ontvangen. Wij
danken hen voor het vertrouwen en zullen er in 2014
weer alles aan doen omdat vertrouwen waar te maken.

Afsluiting
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035 - 67 75 409

MAX Maakt Mogelijk

info@maxmaaktmogelijk.nl
www.maxmaaktmogelijk.nl

Bezoekadres
Sumatralaan 45
(Mediapark, gebouw 4)
1217 GP Hilversum
Postadres
Postbus 671
1200 AR Hilversum

K.v.K. Zoetermeer nr: 27286378

Vormgeving: Reclamebureau Holland

Stichting

