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Stichting MAX Maakt  
Mogelijk helpt met  

projecten de 
leefomstandigheden van 

kwetsbare ouderen te 
verbeteren. In Nederland 

maar vooral ook in  
het buitenland.
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Doelstelling
De stichting kijkt naar de leefsituatie van kwetsbare 

ouderen in Nederland en in straatarme landen aan de 

randen van Europa en daarbuiten; Ze heeft met name 

aandacht voor de mensonwaardige en soms hemel 

schreiende leefomstandigheden van hulpbehoevende, 

vaak chronisch zieke ouderen, ongeacht etnische afkomst, 

religie of politieke overtuiging. 

Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestond het grootste 

deel van 2016 uit drie onafhankelijke leden. In oktober 

2016 is de voorzitter, de heer A.F.C. van Dijk, wegens 

persoonlijke omstandigheden afgetreden. De heer D. 

Tanis is hem opgevolgd als voorzitter (alleen/zelfstandig 

bevoegd) en de heer E. Hoeksma heeft de functie van 

secretaris/penningmeester en is gezamenlijk bevoegd. De 

bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

 

Personele bezetting
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door een 

coördinator, twee projectmanagers van wie er 1 tot eind 

oktober 2016 in deeltijd voor de medische rehabilitatie 

van het district-ziekenhuis Floresti (Moldavië) werkzaam is 

geweest en een (parttime) administratief assistente. Voor 

de Soresdienst werken twee juridische medewerkers. 

Adres en contactgegevens:
Stichting MAX Maakt Mogelijk is ingeschreven bij de Kamer 

van Koophandel onder nummer 27286378, met statutair 

vestigingsadres: Joop van den Endeplein 9, 1217 WJ 

Hilversum. Postadres: Postbus 671, 1200 AR te Hilversum.

Werkwijze
De stichting ontvangt het hele jaar door aanvragen 

voor zowel binnenlandse als buitenlandse projecten ten 

behoeve van kwetsbare ouderen, in dit verslag verder 

de begunstigden genoemd. Het betreft aanvragen voor 

groepen ouderen en voor kleinschalige projecten voor een 

individuele oudere. De aanvragen worden geselecteerd 

volgens door het bestuur vastgestelde criteria die in 

overeenstemming zijn met de doelstellingen van de 

stichting. Van een aantal projecten worden ter plaatse 

televisieopnamen gemaakt. 

Met het uitzenden van deze reportages in het 

televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk van Omroep 

MAX is er tevens aandacht voor fondsenwerving voor de 

stichting. Daarnaast heeft Stichting MAX Maakt Mogelijk 

om de week een redactionele pagina in het omroepblad 

MAX Magazine. Dit platform gebruikt MAX Maakt Mogelijk 

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

grote, wens buiten de tv-uitzendingen is vervuld. 

ANBI 
De Stichting MAX Maakt Mogelijk is door de Belastingdienst 

aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling 

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

in de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar zijn.

Doelstelling en werkwiJze 

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 die de leefomstandigheden van met name ouderen 
substantieel verbeteren.
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Duurzaamheid projecten
De stichting financiert buitenlandse projecten in principe 

voor een jaar. Er zijn ook projecten die voor een langere 

periode worden ondersteund. Vanaf de eerste dag dat 

een buitenlands project is goedgekeurd, is het beleid van 

de stichting erop gericht dat het project in de toekomst 

zelfstandig kan worden voortgezet door een lokale stichting 

of bewoners.

Het projectmanagement probeert dat te bereiken door de 

aanvrager van het project - veelal ook de uitvoerder - aan te 

sporen voor de volgende jaren nieuwe sponsors te vinden en/

of de lokale of nationale overheid voor een investering in het 

project te interesseren. De stichting is hierbij behulpzaam en 

vaak ook zelf actief. Het projectmanagement legt contacten 

met buitenlandse overheden en andere relevante instanties 

om te proberen de voortgang van het project zeker te stellen. 

Er vinden gesprekken plaats met burgemeesters, gemeente- 

en districtbestuurders en met departementen en ministers.

Nederlandse projecten zijn vaak anders van aard: vrijwel 

altijd eenmalig en vaker gericht op individuele ouderen.

aanvraag en Uitvoering ProJeCt

Samenwerking Omroep MAX en Stichting 
MAX Maakt Mogelijk
Omroep MAX is een publieke omroep voor vijftigplussers. 

De omroep laat zien dat vijftigplussers nog volop meedoen 

in de samenleving, maar verliest daarbij niet de oudere uit 

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

of daarbuiten. Deze zienswijze sluit dan ook goed aan op 

de doelstelling van de stichting. 

De omroep volgt de stichting bij de realisatie van een aantal 

binnen- en buitenlandse projecten. Het televisieprogramma 

MAX Maakt Mogelijk gaat met een cameraploeg op een 

door de stichting gekozen project af, toont de problemen 

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

dat project heeft gerealiseerd. Omroep MAX is redactioneel 

eindverantwoordelijk voor het programma en draagt de 

volledige productiekosten van het programma. 

Televisie 
Van 22 oktober tot en met 31 december 2016 - zijn negen 

reguliere afleveringen van 30 minuten van MAX Maakt 

Mogelijk uitgezonden. Ook deed Omroep MAX in twee 

afleveringen verslag van het jaarlijkse kerstdiner van de 

stichting MAX Maakt Mogelijk voor alleenstaande en 

eenzame ouderen vanuit de Grote Kerk in Den Haag

Opnames
In het programma bezoekt presentator Jan Slagter het 

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

hoort, ruikt en voelt. Dit gebeurt op een vaak indringende 

maar integere manier, waardoor de kijker zich aangesproken 

voelt. Kijkers worden opgeroepen te doneren voor het 

specifieke project. De programmamakers kiezen ervoor 

de kijkers het project van het begin tot het einde te laten 

volgen. Door het tonen van het eindresultaat weet de kijker 

waar het gedoneerde geld aan is besteed.

Financiering
Bij de fondsenwerving op televisie wordt opgeroepen geld 

over te maken naar bankrekening. Vanaf oktober 2016 is 

tevens de mogelijkheid om op de website van MAX Maakt 

Mogelijk via IDeal te doneren voor de projecten.

Handelwijze bij meeropbrengsten
Stichting MAX Maakt Mogelijk legt schriftelijk vast welk 

bedrag wordt toegekend aan een nieuw project. Indien 

opbrengsten van donaties hoger zijn dan het aangevraagde 

bedrag, dan wordt besproken of het project een groter 

bereik en dus meer begunstigden aan kan, of in tijdsduur 

kan worden verlengd. Ook kan worden gezocht naar 

gelijkwaardige projecten, bij voorkeur in dezelfde regio. 

Op deze manier wordt de meeropbrengst van geoormerkte 

donaties verantwoord besteed. 

Besteding en kosten
In 2016 bedraagt het bestedingspercentage 96,3% 

(2015: 92%). De kosten voor de eigen fondsenwerving 

bedragen 1,6% (2015: 2,9%) en de kosten voor beheer en 

administratie 1,3% (2015: 1,9%).

Samenwerking met externe organisaties
Stichting MAX Maakt Mogelijk werkt bij de uitvoering van 

projecten regelmatig samen met andere organisaties. 

Daarnaast doet de stichting ook een beroep op personen 

die op een bepaald vakgebied deskundig zijn. 

•  Jan van den Berg van de Duitse afdeling van de 

Amerikaanse stichting Project HOPE e.V. werkt sinds 

2009 als projectmanager voor de stichting mee aan het 

medisch rehabilitatieproject in het streekziekenhuis in 

Floresti (Moldavië). Dit meerjarig project is in oktober 

2016 feestelijk afgesloten. 

•  Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede draagt al sinds 

2008 frequent bij met nog goed bruikbare onderdelen 

van de ziekenhuisinventaris en medische apparatuur 

voor het streekziekenhuis Floresti (Moldavië). Dat is 

tevens in 2016 het geval.

•  Moeder Teresa Stichting uit Ulft schenkt, net als in 

voorgaande jaren, in 2016 grote hoeveelheden kleding 

voor de allerarmsten in Moldavië en voor de bewoners 

van de opvanghuizen in Roemenië. 

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

management van MAX Maakt Mogelijk wist begin 2014 

via het management van Cofely/Engie in Nederland een 

groep jonge hoogopgeleide technici vanuit de zogeheten 

NEXT-groep als vrijwilligers te enthousiasmeren voor de 

nog uit te voeren deelprojecten in het streekziekenhuis 

Floresti. In 2016 wordt mede dankzij hun inzet het 

nieuwe keukengebouw van het ziekenhuis gerealiseerd, 

voorzien van de nieuwste technieken en aansluitingen. 

•  Engie (voorheen Cofely GDF Suez) stelt in 2016 een 

geheel team van jong hoogopgeleide technici ter 

beschikking vanuit de zogeheten NEXT-groep. Het team 

voert deelprojecten uit in het streekziekenhuis Floresti 

en realiseert een nieuw keukengebouw in het ziekenhuis 

voorzien van de nieuwste technieken en aansluitingen

Aanbod van goederen
Ook in 2016 worden weer veel goederen en materialen 

aangeboden waaronder een busje met lift voor 

rolstoelvervoer, medische apparatuur en instrumenten, 

een tandartsstoel, (kantoor)meubilair, keukenapparatuur 

en andere, in goede staat verkerende inventaris. Al deze 

goederen zijn naar diverse projecten in Oost-Europa 

gebracht. 

Protocol
De begunstigden zijn over het algemeen de meest 

kwetsbare ouderen. Er zijn echter ook enkele projecten 

gericht op het ondersteunen van kwetsbare kinderen, 

die door hun grootouders worden opgevoed omdat hun 

ouders alleen in het buitenland de kans hebben geld te 

verdienen. 

De stichting doet onderzoek naar de antecedenten van de 

aanvrager en werkt met referenties van de aanvrager om 

de betrouwbaarheid van de aanvrager te toetsen. Als is 

aangetoond dat de aanvrager bonafide is en de aard van 

het project binnen de doelstellingen van de stichting past, 

stelt de stichting een voorlopige begroting op. 

Bij een positieve beoordeling van het project en de voorlopige 

begroting, maakt de stichting de definitieve begroting 

en een projectovereenkomst op. Projectovereenkomsten 

betreffen vooral buitenlandse projecten.

Bij de grotere Nederlandse projecten wordt de aanvrager/

begunstigde gevraagd, indien mogelijk, bij te dragen in 

een deel van de kosten. 
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Dit project gaat om Indo’s. Oftewel, Indische Nederlanders die 

na de onafhankelijkheid van Indonesië niet konden aantonen dat 

ze Nederlander waren, omdat ze door de oorlog bijvoorbeeld 

hun identiteitspapieren waren kwijtgeraakt. Ze waren niet 

welkom in Nederland en moesten in Indonesië blijven. Deze 

achterblijvers werden door de Indonesiërs gediscrimineerd en 

hebben geen recht op een pensioen of AOW. En het gevoel 

van afwijzing door Nederland is er nog steeds. 

Francine Tammeling uit Arnhem zet zich met haar stichting 

Teman Teman Sehati daarom al 16 jaar in voor deze ouderen 

in en rondom Bandung en Jakarta. Maar de nood is hoog 

en meer hulp is nodig. Daarom ondersteunt MAX Maakt 

Mogelijk het werk van Francine. Het gaat hier om maatwerk. 

Zo heeft een aantal ouderen een nieuw huis nodig en is voor 

anderen medische zorg onbetaalbaar. 

Twee of drie keer per jaar gaat Francine naar Indonesië om 

zoveel mogelijk van ‘haar oudjes’ op te zoeken. Dit zijn er 

80. Ze ziet dan hoe het met de ouderen is en helpt waar 

dit nodig is. Per dag bezoekt ze ongeveer drie mensen. 

Het kost veel tijd om van de een naar de ander te reizen. 

Inmiddels heeft Francine een paar hele goede contacten, 

die haar rapporteren en alles in de gaten houden. 

nieUwe BUitenlanDse ProJeCten 2016

MAX Maakt Mogelijk biedt via Francine de ouderen 

hulp in de vorm van medicijnen, boodschappen, kleine 

inventaris e.d. Verder heeft MMM huisjes opgeknapt, 

medische hulpmiddelen geleverd, medische kosten en de 

ziektekostenverzekering en/of huur betaald. Tevens betaalt 

MAX Maakt Mogelijk twee lokale toezichthouders een klein 

maandsalaris. 

inDonesië 

Bandung
Ooit werden ze als Nederlander in Nederlands-Indië geboren. Ouderen met een Nederlandse 
naam, die vloeiend Nederlands spreken en zich Nederlander voelen. Maar toen Indonesië in 1949 
onafhankelijk werd en alle Indische Nederlanders naar Nederland vertrokken, konden zij niet mee. 
Sindsdien leven ze in armoede en hebben ze dringend hulp nodig. 
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Nederlandse hulpverlener in Litouwen
Bij de vrijheidsstrijd werden vele slachtoffers gemaakt. 

Litouwen is 2 keer zo groot als Nederland en heeft slechts 3,5 

miljoen inwoners. De extreme eenzaamheid onder ouderen 

is dan ook groot. Daarnaast zijn de problemen op het 

platteland ontstaan nadat de kolchozen (staatsboerderijen) 

na de uittreding uit de voormalige Sovjet-Unie in 1990, geen 

afzet meer hadden. De Russen lieten deze leveranciers van 

graan en melk na de afscheiding links liggen. Het gevolg 

was dat bloeiende kolchozen, onderhouden door vele 

gezinnen, hun inkomsten verloren. Op het platteland zijn 

daarbij nauwelijks primaire voorzieningen zoals verwarming, 

elektra en stromend water. 

De Nederlander Wim Brauns woont en werkt 24 jaar in 

Litouwen en heeft zich in de loop der jaren onmisbaar 

gemaakt voor de lokale bevolking. Vooral ‘s winters hebben 

de ouderen het moeilijk als ze sneeuw moeten smelten om 

aan drinkwater te komen en geen geld hebben voor hout of 

kolen. Wim doet wat hij kan, maar heeft daarbij hulp nodig 

om ouderen te voorzien van brandhout, voedselpakketten, 

medische zorg en waterputten en hulp bij het opknappen 

van hun huisjes. 

Wim Brauns: “Ik investeer in jongeren en help ouderen. 

Ze hebben niemand. Het communisme heeft de mensen 

hier verlamd. Ze helpen elkaar niet. Dat zit er gewoon 

niet in, daarom doe ik het.’’ Wim Brauns (75) ging in 1992 

als wielercoach aan de slag met de Nationale Litouwse 

wielerploeg. Hij stopte met coachen en begon samen met 

zijn Litouwse vrouw Irena camping De Harmonie in Trakai, 

op een halfuur rijden van hoofdstad Vilnius. Wim is een 

belangrijke spil in het dorp. 

nieUwe BUitenlanDse ProJeCten 2016

Omdat Wim nog altijd veel en ver fietst, komt hij op de 

meest afgelegen plekken. Vaak ontdekt hij dan gezinnen of 

ouderen die in een tochtig krot wonen en nauwelijks geld 

hebben om rond te komen. Wim helpt waar hij kan, maar 

heeft niet genoeg middelen om alle ouderen te helpen. Er 

moeten dringend een aantal huisjes worden gerenoveerd 

en voor ouderen die te arm zijn om zichzelf te redden, zijn 

voedselpakketten en medische zorg nodig. Hij heeft ook 

geen stichting of ondersteunende organisaties achter hem 

staan. 

MAX Maakt Mogelijk besluit hem te helpen bij het 

opknappen van huisjes en het slaan van waterputten 

bij een aantal huisjes. Dit omdat veel mensen in (winter)

weer en wind met een emmer naar de buren moeten, 

die soms ver weg wonen. Eind 2016 wordt een eerste 

begin gemaakt met de hulp door MMM en kan Wim met 

regelmaat een voedselpakket rondbrengen en de meest 

kwetsbare ouderen voorzien van hout en kolen. Er zijn 

plannen gemaakt voor uitbreiding van de benodigde hulp 

in het voorjaar van 2017. 

 

litoUwen

Hulp op Maat 
De Republiek Litouwen behoort samen met Estland en Letland tot de Baltische staten.  
Het land werd in 1990 onafhankelijk van de Sovjet-Unie, waarvan het sinds 1940 deel 
uitmaakte. In de steden wordt heel hard gewerkt aan infrastructuur en ontwikkeling. 
Maar op nog geen 5 kilometer buiten een stad is de armoede zichtbaar.
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MolDavië

nieUwe BUitenlanDse ProJeCten 2016

Maaltijden voor 150 ouderen
In 2003 is vanuit de kerk Regina Pacis in Chisinau een 

gaarkeuken opgezet van waaruit maaltijden worden gegeven 

aan de armste ouderen. Een goede maaltijd kost 2 euro, 

maar omdat er te weinig inkomsten zijn, kan er gemiddeld 

maximaal slechts 1 euro per maaltijd besteed worden. 

De armoede onder ouderen in Chisinau, de hoofdstad van 

Moldavië, maakt de rijen voor de lokale gaarkeuken steeds 

langer. Maar steeds meer mensen moeten zonder eten 

worden weggestuurd. Tot vorig jaar konden 250 mensen 

eten krijgen. Nu nog maar 80. En het aantal mensen dat 

eten nodig heeft blijft juist groeien.

Iedere dag komen zij, vijf dagen per week, een maaltijd 

halen. Iedere dag, stipt om 12.30 uur. Onder hen zijn ook 

hoogopgeleiden zoals artsen, leraren. Deze groep schaamt 

zich erg maar is ook afhankelijk van de gaarkeuken omdat 

ze met hun pensioen niet én de huur, én medische kosten 

en water/licht kunnen betalen. Voor de meeste mensen 

geldt dat dit de enige maaltijd op de dag is! 

MAX Maakt Mogelijk gaat de gaarkeuken financieel 

steunen en kan dankzij de bijdragen van de kijkers en 

bovendien een prachtige grote donatie van een sponsor 

eind 2016, garanderen dat er voor 2017 en ook in 2018 

nu 150 mensen per dag worden geholpen. Ook wordt de 

samenstelling van de maaltijden aanzienlijk verbeterd.

Voedselbank Chisinau
Moldavië is het armste land van Europa waar vooral de ouderen het erg moeilijk hebben.  
In de hoofdstad Chisinau zijn de woonlasten vaak hoger dan op het platteland.  
Ook kunnen mensen minder makkelijk zelf groente verbouwen. Desondanks moeten  
ze wel van hetzelfde extreem lage pensioen van dertig tot 65 euro rondkomen. 
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nieUwe BUitenlanDse ProJeCten 2016

Roemenië is sinds 2007 lid van de Europese 
Unie. Ondanks dat, is het nog altijd armoe troef 
als het om ouderen gaat. Staatspensioentjes 
die zijn opgebouwd tijdens het communisme, 
zijn nauwelijks nog iets waard. De overheid 
doet niets om ouderen te helpen. Wie geen 
geluk heeft in de vorm van zorgzame kinderen, 
redt het niet. En daarom zie je ze overal. In 
metrostations, in parken, in portieken en bij de 
riolen: ouderen die rondzwerven. 

MAX Maakt Mogelijk werkt in Boekarest samen met Viorel 

Pasca om ouderen te vinden en te helpen. Net als in het 

vorige jaar in Oradea, wil MAX Maakt Mogelijk helpen 

op straat te overleven door waterdichte slaapzakken, 

jassen, handschoenen, thermo-ondergoed, skibroeken, 

handenwarmers, shirts, truien en mutsen voor ze te kopen 

en uit te delen. Hiermee zijn ze beter bestand tegen de 

felle vrieskou in de wintermaanden.

Project Daklozen Boekarest

roeMenië

In Vulcanesti staat 1 ouderenhuis waar 13 vrouwen en 5 

mannen wonen. De andere ouderen in het dorp moeten 

daarom langer thuis blijven wonen. Ziek of aan bed 

gekluisterd doet daar niets aan af. Maar hulp is wel hard 

nodig! De ouderen die nog in hun krot wonen en volledig 

afhankelijk zijn van verzorging via thuiszorg én eten dat 

aan huis wordt gebracht, kunnen zich zonder thuiszorg en 

tafeltje-dekje niet redden.

Nadejda Mocan (54) is van huis uit psycholoog en zet zich 

al jaren in voor de kwetsbaarste groepen in Vulcanesti. Ze 

heeft zelf een hulpproject opgezet dat de ouderen helpt, 

maar door gebrek aan geld ontbreekt structuur. MAX Maakt 

Mogelijk besluit daarom het tafeltje-dekje project van haar 

te steunen. 

In december 2016 wordt een begin gemaakt met de hulp. 

De sobere keuken van Nadejda wordt opgeknapt en beter 

uitgerust met meer pannen, apparatuur en een goede 

koelkast om sneller en voor meer mensen te kunnen koken. 

Daarnaast heeft MAX Maakt Mogelijk ervoor gezorgd 

dat Nadejda niet alles meer te voet rondbrengt, maar 

dat vrijwilligers tegen een kleine vergoeding het eten nu 

rondbrengen op fietsen met manden die door MMM ter 

beschikking zijn gesteld.

Tevens wordt een stukje grond waarop twee huisjes staan 

aangekocht. Een van deze huisjes is bestemd voor Ion, die 

in barre omstandigheden woont ten tijde van de eerste TV 

opnames van Jan en de Tv-crew. Het andere huisje zal wat 

worden opgeknapt en in 2017 als noodhuisvesting kunnen 

worden ingezet. 

Vulcanesti Tafeltje Dekje
In Vulcanesti wonen 16.000 mensen, van wie 2401 ouderen (1013 man, 1388 vrouw).  
De helft van deze ouderen heeft moeite om rond te komen. Van de 45 armste ouderen  
ontvangen 40 mensen geen pensioen en hebben daardoor geen vast inkomen. Op familie hoeven  
de meesten niet te rekenen, omdat jonge mensen vaak naar het buitenland zijn vetrokken voor werk.

MolDavië
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kosovo 
en alBanië

DoorloPenDe BUitenlanDse ProJeCten  

Bosnië

Project Banja Luka 
Ouderenproblematiek

Ruim 20 jaar na de oorlog kampt Bosnië nog 
steeds met grote problemen. Veel ouderen 
leven in armoede. Geld voor medische zorg is 
er niet. De Nederlandse Berna en Johan van 
Kommer zijn met hun Stichting Opbouwwerk 
in Bosnië al 11 jaar actief om de allerarmsten 
te helpen. Onder hen veel ouderen voor wie 
medicijnen onmisbaar zijn.

Tijdens de oorlog moesten de mensen vluchten en alles 

achterlaten. De armoede vandaag de dag raakt vooral de 

ouderen. Alles wat zij opgebouwd hadden, zijn ze kwijt. 

De meesten wonen in schamele onderkomens en hebben 

nauwelijks toegang tot gezond voedsel. Medicijnen zijn 

onbetaalbaar voor de armste ouderen en recht op een 

vergoeding van de zorgkosten hebben ze ook niet.

Johan en Berna werken samen met de lokale charitatieve 

organisatie Caritas om de ouderen van voedsel te voorzien 

Met een financiële bijdrage maakt MAX Maakt Mogelijk 

een ’medicijnenproject’ mogelijk. Het geld is voor 

medische zorg aan zo’n vijftig ouderen gedurende een jaar. 

Daarnaast krijgt een aantal ouderen, die geen enkele vorm 

van vast inkomen hebben, te eten.

De medicijnen en zorg voor 2016 zijn betaald maar ook 

in het volgend jaar blijft MMM actief met inzamelen van 

medicijnen voor Johan en Berna van Kommer. 

MAX Maakt Mogelijk biedt in samenwerking met stichting 

De Brug hulp op maat aan zo’n 50 arme ouderen in Gjakova 

en Bajram Curri (Noord-Albanië).

In Bajram Curri is er is een kleine gaarkeuken gerealiseerd, 

zodat de ouderen regelmatig een (warme) maaltijd krijgen. 

Ze genieten van het eten: vlees, groente, rijst en koffie 

met cake. En ze zijn erg blij met elkaars gezelschap. Nog 

eens tien ouderen die zelf niet naar de gaarkeuken kunnen 

komen krijgen een maaltijd thuis. 

Ook zijn de huisjes van Ali en Hata opgeknapt. Nu warm 

kunnen douchen is een lot uit de loterij voor Ali! Voor 

Hassan en Nurya zijn appartementen gekocht die op naam 

van de stichting staan. Als zij overlijden kan er iemand 

anders uit het project in. 

Project Hulp op Maat en Gaarkeuken
Kosovo is het jongste land van Europa waar meer dan de helft van de bevolking werkloos is en waar 
ouderen de onzichtbare minderheid zijn. MAX Maakt Mogelijk schiet te hulp omdat de verwoestende 
burgeroorlog ook onder de kwetsbare, hulpbehoevende ouderen diepe sporen heeft achtergelaten. 
Vooral het stadje Gjakova is hard getroffen door de gevolgen van het oorlogsgeweld. 

De ouderen zijn ernstig getraumatiseerd, hun kinderen zijn 

vermoord en de armoede is groot. En door het verlies van 

hun kinderen, verliezen de ouderen ook hun garantie op 

een menswaardige oude dag. Met een schamel pensioen 

van 45 euro kunnen ouderen in Kosovo niet eens een 

maand lang eten. Het levensonderhoud is daarnaast 

relatief duur, soms zelfs duurder dan in Nederland. 

Elektra is bijvoorbeeld duurder dan in Nederland, veel 

mensen worden afgesloten door torenhoge schulden. De 

meeste mensen gebruiken hout om op te koken of mee 

te verwarmen. Voldoende hout voor een jaar stoken kost 

ruim 300 euro per jaar.

STiCHTinG MAX MAAkT MoGeLijk - jAArVerSLAG 2016 15
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Bouw huisjes
Tanzania is het grootste land van Oost-Afrika. Het leven hier op het platteland is erg eenvoudig. 
De mensen zijn arm en werken tot op hoge leeftijd op het land. Daarnaast zorgen ze voor hun 
kleinkinderen als de ouders zijn overleden en moeten ze een heel eind lopen om water te halen. Voor 
een veilig huisje is geen geld. 

Vooral tijdens de regentijd in november, maart en april hebben de grootouders in oude krotten en 
hutten het erg moeilijk. De regen komt aan alle kanten de krotten binnen en slangen die meekomen 
maken het niet veiliger.

Vrijwilligers 
MAX Maakt Mogelijk zet de samenwerking met de Stichting 

Bouw Woningen in Tanzania van Joop en Martin, die begon 

in 2015, voort in 2016. 

Deze twee ‘doe-het-zelvers’ zamelen in Nederland geld in 

en gaan 2 keer per jaar op eigen kosten naar Tanzania om 

met een groep vrijwilligers huisjes te bouwen. Dit doen ze 

in samenwerking met de lokale priester Erasto. Hij kent alle 

families en weet daardoor precies wie een nieuw huisje het 

hardst nodig heeft. 

Voor €2200,- kunnen Joop en Martin één huisje bouwen. 

Hiervoor verlangen ze wel inzet en hulp van familieleden en 

vrienden bij het bakken van stenen. De rest doen ze, met 

Nederlandse vrijwilligers, zelf.

 

Dankzij de vele donaties die binnenkomen na de 

Tv-uitzendingen in 2015 en 2016 resulteert deze 

samenwerking in 2016 in het bouwen van 40 nieuwe 

huisjes . De samenwerking zal zeker worden voortgezet 

in 2017 en er zullen naar alle waarschijnlijkheid nog 15 

huisjes bijgebouwd worden! Verder zorgt MMM ook voor 

eenvoudige bedden in de huisjes. tanzania

Project opa’s en oma’s
Ruim een miljoen Moldaviërs in de 
leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar, vertrekt 
naar onder andere Rusland en Turkije in de 
hoop op werk en een beter leven. Door 
deze enorme migratiestroom, ontstaan er in 
Moldavië grote problemen.

Dorpen lopen leeg, de industrie stagneert en 
ouderen blijven alleen achter. Jonge kinderen 
worden regelmatig bij hun grootouders 
achtergelaten. Het is voor deze opa’s en oma’s 
vaak zwaar om de kinderen op te voeden. 
Daar komt bij dat ouderen vanwege de karige 
pensioentjes van €30-  €50 eigenlijk helemaal 
geen geld hebben voor de verzorging van hun 
kleinkinderen.

MAX Maakt Mogelijk helpt een aantal grootouders o.a. 

in Borceag, met een maandelijks voedselpakket, betaalt 

de medicijnen, verstrekt soms noodzakelijke ontbrekende 

huisraad (zoals een koelkast of een goed fornuis), kleding 

en schoeisel. De kinderen krijgen elk nieuw schooljaar 

boeken, schriften en schrijfgerei.

 

In 2016 is, net als in 2015, in het bijzonder aandacht 

gegeven aan twee gezinnen met chronisch ernstig zieke 

kinderen. Het gaat om de 12-jarige zieke Vitali en de 

5-jarige zieke Maxim. Vitali wordt door zijn grootmoeder 

opgevoed en moet elke maand naar de hoofdstad voor 

medische controles en soms behandelingen. MAX Maakt 

Mogelijk helpt een handje door het regelen van vervoer en 

waar nodig de betaling voor medicijnen. 

Ook Maxim moet elke maand naar de hoofdstad voor een 

bloedtransfusie en MAX Maakt Mogelijk betaalt daarvoor de 

reiskosten en consumpties. Tevens controleert de directrice 

Veronica van NGO Impreuna regelmatig hoe de situatie van 

het gezin is en ondersteund wanneer dit nodig is.

De Stichting MAX Maakt Mogelijk heeft de intentie om dit 

project langjarig voort te zetten.

MolDavië
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Project Gezondheidscentrum Borceag
De stad Borceag ligt in Zuid-Moldavië, 2 uur onder Chis̨inâu en 65 kilometer van de rayonhoofdstad 
Cahul. Het is een landelijk gebied, ver van de ‘bewoonde wereld’. Een gebied dat nog armer is dan 
het noordelijke deel van Moldavië, waar de Sovjets wél investeerden in industrie. Er is nauwelijks 
werkgelegenheid in het zuiden en daardoor veel armoede. Ook het klimaat is extreem: van grote 
droogte tot hevige regen. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt in Comrat, op een half uurtje rijden.  
Het probleem is dat er geen openbaar vervoer is en een auto is vaak te duur.

In 2010 laat MAX maakt Mogelijk een gezondheidscentrum 

in Borceag bouwen, waar ouderen op spreekuur kunnen 

komen en waar ze geholpen kunnen worden met medische 

klachten. Sindsdien krijgen circa zeventig ouderen van 

hieruit medische zorg en wordt thuiszorg en een tafeltje-

dek-je-project georganiseerd. Het centrum beschikt over 

een professionele keuken waar de maaltijden worden 

bereid.

De ouderen die niet aan huis zijn gebonden en (nog) geen 

thuiszorg nodig hebben, komen drie keer in de week naar 

het centrum en gebruiken daar de

warme maaltijd. Het centrum is voor de ouderen van 

Borceag al zes jaar een belangrijke ontmoetingsplek.

Ook in 2016 heeft MAX Maakt Mogelijk via maandelijkse 

financiële bijdragen deze 70 ouderen en een groep van 12 

scholieren voorzien van gezonde en smakelijke maaltijden 

en waar nodig medische zorg geboden. Het uiteindelijke 

doel is om het project in de toekomst zelfstandig te laten 

draaien. In 2016 wordt daarvoor een eerste aanzet gegeven 

met de ontwikkeling van plannen voor het bouwen van 

kassen in Borceag. Naar verwachting zal de realisatie van 

de kassen in 2017 plaatsvinden. 

inDonesië

Project Surabaya
Ruud en Leida Sellier van de stichting “Help 
de Indischen in Indonesia” werken geweldig 
samen met MAX Maakt Mogelijk vanaf de 
aanvang in 2012. Ook na het overlijden van 
Ruud in mei 2015 gaat Leida door met het werk 
voor de vele ouderen. In de loop van 2016 wil 
Leida naar Nederland verhuizen, om dichter bij 
haar familie te zijn. 

In overleg met MAX Maakt Mogelijk wordt een plan 

opgesteld, met als uitgangspunt dat de ouderen met behulp 

van een extra bedrag nog een flinke tijd voort kunnen. Dit 

omdat er nog geen nieuwe stichtingsbestuurder was, die 

het werk in met name Surabaya zou kunnen voortzetten. 

Voor alle ouderen binnen het project wordt er ook een heel 

jaar verzekeringspremie vooruitbetaald. 

Mensen die voor stichting “Help de Indischen in Indonesia” 

werken, krijgen een extra doorbetaling van salarissen. En 

waar de stichting in de afgelopen jaren ouderen heeft 

ondergebracht in huurhuisjes of een verzorgingshuis, zijn 

goede regelingen getroffen. Zoals de afkoop met een 

totaalbedrag voor een onbeperkt verblijf in het tehuis. 

Voor de huurhuizen werd een vooruitbetaling van 5 jaar 

overeengekomen en betaald. 

Door het bezoeken van alle ouderen en het goed 

vastleggen van alle afspraken is er ruimte voor MAX Maakt 

Mogelijk om rustig naar mogelijke opvolgers uit te kijken.

De gelden die zijn gereserveerd t/m 31 december 2017 

blijven beschikbaar voor de vergeten Indo’s in Indonesië. 

Stichting MAX Maakt Mogelijk staat met veel respect stil 

bij 5 jaar mooie samenwerking met Ruud en Leida Sellier. 

En bedankt Leida voor het vele en mooie werk wat door 

haar met groot enthousiasme en wilskracht is verzet. Met 

dit project is de situatie van de groep vergeten Indo’s in 

Nederland nadrukkelijk weer op de kaart gezet. En het 

gevolg is dat veel Nederlanders achter de vergeten Indo’s 

zijn gaan staan en bereid zijn, om ook voor een langere 

termijn, hen te blijven steunen. 

MolDavië
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oogproject
Sinds 2010 zijn in het streekziekenhuis in 
Floresti grote aantallen slechtziende tot blinde 
ouderen aan cataract (staar) geopereerd. MMM 
heeft daarvoor eerst een complete inrichting 
aangeschaft voor de afdeling oogheelkunde en 
is een samenwerking aangegaan met oogchirurg 
Valeriu Cusnir en assistente Alexandra. 

In 2016 wordt de samenwerking met de oogchirurg 

beëindigd. Een groep ouderen uit Straseni en Borceag 

hadden echter al de toezegging dat ze op korte termijn 

aan cataract zouden worden geopereerd. Deze ouderen 

krijgen in 2016 van MMM de mogelijkheid geboden om de 

(duurdere) operaties, die plaatsvinden in een privé-kliniek 

in de hoofdstad Chisinau, te laten uitvoeren. 

Er wordt ondertussen naar mogelijkheden gezocht om het 

oogproject weer vlot te trekken. De jonge oogarts Roman 

is bereid om naar Floresti te komen en in het ziekenhuis 

te gaan werken. Indien hij aan de daarvoor gestelde norm 

van 200 cataract operaties onder begeleiding voldoet, 

kan hij daarna de cataract operaties geheel zelfstandig 

gaan uitvoeren. Professor Bendelic van de universiteit 

van Chisinau zal zijn begeleider zijn. In de loop van 2017 

zullen zij van start gaan en zullen er in Floresti weer cataract 

operaties mogelijk zijn.

Hulp uit Nederland
In april 2016 gaan oogchirurg Tom Bakx en George de 

Jong van Zienderogen samen naar Moldavië om 175 

patiënten te screenen en het blijkt dat er veel patiënten 

een cataractoperatie nodig hebben. 

In juli 2016 vertrekt een team vanuit Nederland naar Floresti, 

bestaande uit: Tom Bakx - oogchirurg, George de Jong - 

optometrist, Sandra de Gooijer - pijnconsulent, Frans de 

Vries - operatieassistent en Cees Robers - anesthesioloog.

In een week tijd opereren zij 69 ouderen aan cataract 

en die krijgen tot hun grote blijdschap hiermee het 

gezichtsvermogen terug. 

MolDavië
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Stefanesti
Voedselproject voortgezet 
Het voedselproject waar tientallen kinderen vanuit de keuken van de school dagelijks een warme 
maaltijd krijgen, begon in 2014 en werd in 2015 en 2016 voortgezet. Naast deze maaltijden krijgen 
de kinderen In de schoolvakanties wekelijks een voedselpakket. Ook een aantal straatarme gezinnen 
krijgt voor thuis regelmatig een voedselpakket. Directrice van Casa MAX in Capresti Vera Crivorucica 
bewaakt het project en rapporteert aan Stichting MAX Maakt Mogelijk.
 
Ricaerd Petriuc
In 2016 komt MMM in contact met de 11-jarige jongen Ricaerd 

Petriuc, die de ziekte van Hodgkin heeft. De behandelingen 

die hij krijgt geven niet de verwachte verbetering. 

MMM neemt contact op met een Nederlandse specialist 

en krijgt de zo urgent benodigde chemokuur en medicatie 

van TOP Pharma gratis geleverd. Er zullen meerdere 

behandelingen volgen en pas daarna kan worden gezegd 

of de behandeling is aangeslagen. Via MMM krijgt de 

moeder van Ricaerd regelmatig voedsel en ook de 

benodigde kleding geleverd. 

Waterleidingsysteem
Met behulp van een Amerikaanse organisatie en bijdragen 

van het Rayon werd in 2015 een waterleidingsysteem 

aangelegd. Stichting MAX Maakt Mogelijk financierde het 

elektriciteitshuisje waarna het water door het dorp gepompt 

kon worden. Een deel van de bewoners van Stefanesti had 

ondanks hun armoede toch wat kunnen sparen om de 

kosten voor aanleg van pijpen en de aansluiting van de 

hoofdleiding naar hun huis te betalen. Maar er blijft nu nog 

een groep van circa 120 gezinnen en/of alleenstaanden 

over die zo weinig inkomsten hebben dat ze niets opzij 

kunnen leggen. Voor deze groep betekent dit nog dat ze 

water uit de rivier halen of uit de lokaal verontreinigende 

waterputten. 

Eind 2016 ontvangt MMM een geoormerkte donatie voor 

aansluiting van water, inclusief de aankopen van pijpen, 

gootsteen, kraan en arbeid voor 23 huisjes in Stefanesti. In 

2017 wordt bekeken of MMM via een “waterproject” kan 

oproepen om ook de overige bewoners te helpen. 
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Thuiszorg
In de keuken van het verzorgingshuis worden de maaltijden 

voor de ca 40 bewoners bereid. Voor de circa 85 ouderen 

die in aanmerking komen voor de thuisbezorging van de 

maaltijden, komen 15 lokale vrijwilligers 3 x per week naar 

Casa MAX om de maaltijden op te halen en af te leveren. 

Ze helpen de bedlegerige ouderen tevens met wassen, 

bedden verschonen, opruimen en schoonmaken. Ze 

nemen de vuile was mee die in Casa MAX wordt gewassen. 

 

Kassenproject
Inmiddels is er een ruimere ervaring met het exploiteren 

van de kassen. Over het algemeen komen er veel en goede 

groenten uit de kassen. Deze worden waar mogelijk gebruikt 

voor de maaltijden voor de ouderen. Er zijn voldoende 

afnemers voor de groenten die niet voor eigen consumptie 

nodig zijn en hierdoor heeft de overkoepelende NGO 

Alinare eigen inkomsten. Door de kassen uit te breiden 

en andere inkomsten genererende projecten op te zetten, 

kunnen de projectensteeds meer op eigen benen staan. 

Op initiatief van Vera zijn de bijdragen die MMM betaalt 

voor het tafeltje-dek-je project vanaf 1-1-2016 al met € 1,= 

per persoon per dag verlaagd.

Bijzondere donaties aan Casa MAX Capresti
Tandartsstoel
Eind 2016 worden er twee mooie donaties in natura 

geschonken aan Casa MAX Capresti.

Een tandartspraktijk die stopt, doneert een tandartsstoel. 

Deze wordt voor inspectie en waar nodig reparatie gebracht 

naar Dental Health Service. Ook wordt deze organisatie 

gevraagd om een aanvullende lijst samen te stellen van 

benodigde instrumenten en apparatuur waarmee een 

tandartspraktijk direct kan starten. Vera zoekt ondertussen 

naar een geschikte locatie voor de tandartspraktijk. 

Citroen Jumper met lift
Van Zorgcentrum Reinalda in Haarlem komt het aanbod van 

een mooie bus, met een lift. Hiermee kunnen niet alleen 

maaltijden worden rondgebracht, maar bijvoorbeeld ook 

ouderen in een rolstoel worden vervoerd. De bus wordt 

voor de export nagekeken en er worden kleine reparaties 

uitgevoerd. Vervolgens wordt al het papierwerk in orde 

gemaakt en de bus wordt naar Moldavië gebracht. 

In Memoriam Nicolae Crivorucica 
Helaas hebben we eind 2016 afscheid moeten nemen 

van Nicolae Crivorucica, de echtgenoot van Vera. Nicolae 

heeft haar altijd gesteund bij haar werk voor de kwetsbare 

ouderen. Op de achtergrond heeft ook hij veel werk 

verricht, zoals het rondbrengen van de maaltijden naar 

de ouderen, inkopen doen, de formulieren in orde maken 

voor de transporten uit Nederland en allerlei verschillende 

werkzaamheden voor de MMM projecten. Wij herinneren 

Nicolae in dankbaarheid.

Daarna volgen talloze transporten met medische apparatuur, 

instrumenten, computers met medische schermen, 

meubels, medische kleding en consumables. Maar ook 

worden afdelingen geheel gerenoveerd, nieuwe afdelingen 

zoals de sterilisatieafdeling opgezet en de centrale 

verwarming van het ziekenhuis wordt met inachtneming 

van energiebesparende maatregelen geheel vernieuwd. 

Cursussen voor artsen, verpleging en technici worden 

gevolgd. Het sluitstuk van dit langlopende project is de 

bouw van een nieuw keukengebouw, inclusief de levering 

van de gehele inventaris, mede mogelijk gemaakt door de 

stichting Carolusgulden uit Leiden. 

Werkzaamheden 2016
Het team van MMM werkt op een bijzonder wijze 

samen met een enthousiast jong team van technici 

van multinational ENGIE (voorheen Cofely GDF Suez), 

aangevuld met een aantal Nederlandse vrijwilligers. De 

werkzaamheden zijn zowel in Nederland, alsook ter plaatse 

in Floresti uitgevoerd. Diverse onverwachte problemen 

treden soms op en moeten worden opgelost, maar 

zorgen ook voor extra vertragingen in de bouw. Een deel 

van de inrichting van de professionele bedrijfskeuken 

kan nieuw worden aangekocht, maar er is ook fraaie 

en professionele apparatuur afkomstig van de volledig 

gedoneerde inventaris door woningcorporatie Rijnhart 

Wonen uit Leiderdorp. Tevens is er een bedrijfskantine 

ingericht, die in de naaste toekomst voor extra inkomsten 

voor het ziekenhuis kan zorgen. Als afscheidscadeau van 

Project HOPE en Stichting MAX Maakt Mogelijk wordt een 

kostbare gastroscoop aangekocht en tijdens de feestelijke 

afsluiting aan de directie van het ziekenhuis aangeboden.

 

Slotstuk 
Het is gelukt om het 320 bedden tellende ziekenhuis 

weer naar de moderne Europese standaard operationeel 

te maken. Stichting MMM sluit in oktober 2016 dit 

megaproject feestelijk af in bijzijn van enkele van de 

belangrijke sponsors die door de jaren heen, die dit 

ziekenhuisproject op bijzondere wijze hebben gesteund.

rehabilitatie Streekziekenhuis Floresti 
In 2008 ziet het team van MMM voor het eerst de ernstige situatie in het 
streekziekenhuis van Rayon Floresti. Samen met Jan van den Berg van de 
Duitse afdeling van de Amerikaanse stichting Project HOPE e.V. steekt 
MMM jaar in jaar uit veel energie in de bouwkundige renovatie  
en medische rehabilitatie van het totaal verpauperde streekziekenhuis.  
Te beginnen met de vervanging van de 320 bedden van het ziekenhuis 
met de hulp van het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. 

Casa MAX Capresti 
In 2007 gaat MMM voor het eerst naar Casa MAX in Capresti (CMC) en maakt kennis met Vera 
Crivorucica. Vera verzorgt een aantal ouderen die in vreselijke omstandigheden leven, vanuit haar 
eigen huis. Deze sterke vrouw wil wel meer ouderen helpen maar heeft daarbij de hulp van MMM 
nodig. In 2009 wordt Casa MAX heropend. 

In de daaropvolgende jaren worden er vanuit Casa MAX in Capresti verschillende deelprojecten 
opgezet, zoals thuiszorg, tafeltje-dekje, de winteractie, reparaties van huisjes, de maaltijden voor de 
kinderen in Stefanesti, het kassenproject, de winkel, het medisch centrum met tandartspraktijk en meer.

MolDavië
MolDavië
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rehabilitatie Streekziekenhuis Floresti 

Ziekenhuis Floresti is 
gerenoveerd, medisch 
gerehabiliteerd en kan 
weer levens redden!
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De NGO’s ontvangen van de gemeentelijke sociale 

diensten lijsten van de ouderen die in aanmerking komen 

voor de hulp met brandstoffen. Mede dankzij extra giften 

en donaties kan MAX Maakt Mogelijk afgelopen winter 

maar liefst 10.841 ouderen in de Oost-Europese landen 

helpen. Een meer dan fantastisch resultaat!

Problemen met de toelevering van kolen uit 
Oekraïne
Doina Stepanenco, de directeur van de aan MMM gelieerde 

NGO MFP (MAX Face Posibilul) maakt in de zomer het 

contract op met de kolenleverancier in Moldavië.

In 2016 ontstond echter de vervelende situatie dat de 

kolentreinen uit Oekraïne bij de grens werden tegen 

gehouden en niet naar Moldavië konden. Door de 

spanningen met Rusland, was men in de Oekraïne bang dat 

de bevolking de kolen wellicht zelf hard nodig zou hebben 

in de komende winter. Een uitvoerverbod werd ingesteld. 

Gelukkig heeft de kolenleverancier het grootste deel van 

de bestelling kunnen “lenen” van de landelijk aangelegde 

reservevoorraad en konden de kolen met enkele weken 

vertraging toch worden uitgedeeld.

Voedselpakketten Chisinau
200 ouderen die ook naar de gaarkeuken in Chisinau komen, 

hebben in december in het kader van het winterproject, 

een mooi voedselpakket ontvangen. 
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Winteractie
Enkele duizenden straatarme, hulpbehoevende ouderen in Centraal- en Oost-Europa 
hebben in de winter van 2016-2017 de hulp van MMM weer hard nodig. 
De NGO’s en stichtingen waarmee MMM in landen als Moldavië, Roemenië, Albanië, 
Bulgarije, Kosovo, Bosnië, Armenië, Litouwen en Oekraïne projecten heeft opgezet, krijgen 
de mogelijkheid om een aanvraag voor kolen en/of hout in te dienen. 

Centraal- en 
oost-eUroPa
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neDerlanDse ProJeCten en aCtiviteiten 2016

Ben oude nijHuis

Het Ben Oude NijHuis is een initiatief van Jan Slagter. Hij 

wil laten zien dat het heel goed mogelijk is in Nederland 

goede verpleeghuiszorg te bieden voor het geld dat de 

overheid er elk jaar voor betaalt. Als je als zorgorganisatie 

maar efficiënt omgaat met het geld dat er binnen komt. Dus 

geen dure managers, geen verspilling en geen onnodige 

regels en voorschriften. Jan Slagter kiest daarom bewust 

voor kleinschalige zorg.

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat in kleinschalige 

woonvormen betere zorg wordt geleverd dan in 

grootschalige verpleeghuizen. Zo hebben bewoners in een 

kleinschalige woonvorm vaak minder medicijnen nodig. 

Om deze plannen te realiseren is er een onafhankelijke 

stichting opgericht: stichting Ben Oude NijHuis

Wonen en zorg
Het voormalig klooster bestaat uit 2 verschillende vleugels, 

een zorgvleugel en een woonvleugel. In de woonvleugel 

wonen gezonde senioren en mensen met een (lichte) 

zorgvraag. De zorgvleugel is bedoeld voor mensen met 

een zware zorgvraag.

In het Ben Oude NijHuis staan de wensen van de bewoners 

centraal. De zorg gaat uit van hun behoeften en hun ritme. 

Er zijn 3 woongroepen van ieder 9 tot 10 bewoners. Elke 

woongroep heeft een eigen huiskamer met zicht op de 

prachtige kloostertuin van maar liefst 3000 m2. Een tuin 

waar bewoners zo vaak als ze willen kunnen vertoeven.

De stichting verwacht het Ben Oude NijHuis in najaar 2017 

te kunnen openen.

Het Ben Oude NijHuis is een kleinschalige woonvorm, gevestigd in een voormalig klooster in 
Rotterdam-Overschie. Bedoeld voor gezonde senioren en voor mensen met een (lichte)  
zorgvraag of dementie.

Een greep uit de kleine  
Nederlandse projecten  
en activiteiten 2016. 

Een rolstoelauto voor Piet en Ans
Piet is 73 jaar en heeft een zeldzame spierziekte. Piet is 

in hele korte tijd volledig zorg afhankelijk geworden. Piet 

en zijn vrouw Ans komen nergens meer. Hun wens is een 

eenvoudige rolstoelauto waar zijn elektrische rolstoel in 

kan. Met deze auto kunnen ze dan naar de kinderen en 

kleinkinderen of gewoon samen op stap.

MAX Maakt Mogelijk verrast Piet en Ans met een dagje 

weg en aan het einde van de dag heeft MMM nog een 

hele grote verrassing voor het echtpaar. De rolstoelauto 

waarmee ze gekomen zijn, mogen ze houden. Piet en Ans 

kunnen hun geluk niet op. 

Brede tuindeur voor ziekenhuisbed 
Joke is een aantal jaren geleden gedotterd en dat ging 

helemaal mis. Ze raakte halfzijdig verlamd door een 

beroerte tijdens de operatie en kwam in een rolstoel terecht. 

Ze kreeg veel spierklachten, zenuwpijnen, fybromyalgie en 

een soort knobbels, waarvan ze inmiddels weten dat het 

tumoren zijn. Inmiddels ligt ze permanent in bed en kan 

niet meer zitten of lopen. Zij komt dus ook nooit meer 

buiten. Haar tuindeur is te smal, om haar bed door naar 

buiten te rollen. Joke wil heel graag af en toe naar buiten 

kunnen, maar dan moet de tuindeur wel verbreed worden. 

MAX Maakt Mogelijk regelt dat haar deur verbreed wordt 

en Joke met bed en al de tuin in kan.

MAX Maakt Mogelijk regelt dat Klara weer 
thuis verzorgd kan worden!
Klara is 55 jaar en heeft sinds 4 jaar ALS. Zij is getrouwd 

en heeft twee kinderen van 6 en 8 jaar. Sinds december 

2015 verblijft zij in een revalidatiecentrum, omdat ze moet 

herstellen van een gebroken arm. Het plan is dat ze daarna 

naar een verpleeghuis gaat, waar ze intensieve dag- en 

nachtzorg krijgt. Maar Klara wil heel graag terug naar huis 

én thuis verzorgd worden. Ze mist haar kinderen, haar man 

en haar eigen huis heel erg. 

Helaas biedt haar verzekering niet de mogelijkheid om 

permanent thuis verzorgd te worden. Ondanks haar strijd 

en de vele brieven, lukte het niet naar huis terug te keren. 

In wanhoop heeft ze, met hulp van een vriendin, MAX 

Maakt Mogelijk geschreven. 

Klara op weg naar haar huis met man en kinderen

De stichting Max Maakt Mogelijk regelt voor de eerste 

weken dag- en nachtzorg. Klara kan nu in ieder geval naar 

huis. Samen met de Soresdienst wordt er gekeken wat de 

mogelijkheden zijn om Klara permanent zorg thuis te geven 

en kan haar grote wens om thuis te zijn, worden ingewilligd.

De boot van Mark
Mark (50 jaar) is als militair jarenlang actief geweest in 

Slovenië, Kroatië, Bosnië en Kosovo. Als hij in 2003 

terugkomt naar Nederland blijkt hij aan PTSS te lijden en 

wordt voor 100% afgekeurd. MAX Maakt Mogelijk gaat 

Mark verrassen en helpen. Er wordt een werf geregeld én 

hulp om samen met Mark de boot op te knappen. Inmiddels 

heeft Mark ook een baan als brugwachter gevonden. Zijn 

toekomst ziet er weer wat rooskleuriger uit.
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Een goedwerkende lift voor het Hospice 
Gasthuis Groningen
Mensen moeten de ruimte hebben om in hun eigen en 

vertrouwde omgeving afscheid te nemen van het leven. 

Wanneer dat niet in hun eigen huis kan, kan dat in het 

hospice Gasthuis Groningen. Het hospice heeft gemiddeld 

50 gasten per jaar en draait op vrijwilligers. Ze zijn 

afhankelijk van fondsen. 

Het hospice heeft een lift, waarvan het besturingssysteem 

niet meer naar behoren werkt.

De lift is 17 jaar geleden geschonken door de gemeente 

Groningen. Hij is onontbeerlijk voor het hospice. Mensen 

die boven slapen moeten met de lift naar beneden kunnen 

en ook bezoek maakt gebruik van de lift. Wanneer iemand 

is overleden moet tevens de kist met de lift naar beneden 

gebracht kunnen worden. De brandweer met hoogwerker, 

moest al een paar keer komen om een kist van boven naar 

beneden te brengen. 

MAX Maakt Mogelijk besluit te helpen en regelt een nieuw 

besturingssysteem, zodat de lift weer naar behoren kan 

functioneren.

Keukeninventaris voor het buurthuis 
Mary werkt al meer dan 30 jaar als vrijwilliger in buurthuis 

Musketon, waar ze een eetclub heeft opgezet.

Ze is begonnen met 20 mensen uit de buurt, maar dat 

breidde al snel uit en er moest een kok komen. Het doel 

is om ouderen bij elkaar te brengen en eenzaamheid 

tegengaan. In het buurthuis werken veel vrijwilligers, 

waaronder Mary zelf. Mary wil heel graag de inboedel van 

de eetclub een boost geven, zodat ze weer een tijdje voort 

kunnen. Nieuwe snijplanken, messen, pannen, borden en 

bestek. De grotere zaken komen voor rekening van de 

gemeente. Als grote verrassing komt Tineke Schouten als 

koffiejuffrouw het buurthuis bezoeken en neemt een kar vol 

spullen mee.

MAX Maakt Mogelijk  
besteedt aandacht aan nieuwe 
initiatieven voor ouderen.

Huisdier tegen eenzaamheid
Stichting OOPOEH zet zich in voor een actiever leven voor 

ouderen en een leuker leven voor huisdieren. Voor dit doel 

zetten zij ouderen in als maatje, als OOPOEH voor huisdieren 

in de buurt. OOPOEH wil hiermee drie vliegen in één klap 

slaan: ouderen helpen aan meer gezelschap en beweging, 

huisdieren helpen aan de aandacht en verzorging die zij nodig 

hebben en baasjes helpen aan een betrouwbare oppas. 

MAX Maakt Mogelijk in het 
MAX Magazine
Twee keer per maand schrijft MAX Maakt Mogelijk over 

vervulde kleinere wensen in het MAX Magazine.

Een paar voorbeelden:

Ontmoet & Co 
Ontmoet & Co, de naam zegt het al, is een bijzondere 

ontmoetingsplek in het centrum van Apeldoorn waar 

iedereen welkom is. Je kan er terecht voor een kop koffie 

of een spelletje rummikub. Er is een praatgroep, je kan er 

taarten bakken of handwerken en dit is nog maar een kleine 

greep uit het aanbod. Ook computerhulp staat op het 

programma, maar helaas is de computer erg verouderd en 

niet meer bruikbaar. De wens is een laptop, en die komt er. 

 

Weg achter de geraniums
In Haaksbergen geen ouderen achter de geraniums, daar 

zorgen Graddy en de andere vrijwilligers wel voor. De 

vrijwilligers, dames uit Haaksbergen, doen het graag. Want 

zoals Graddy zegt: “je ziet hoe blij iedereen is”.

Omdat veel ouderen nooit op vakantie gaan ontstond het 

idee om een dagje uit te organiseren. Met de bus naar ‘de 

Manderveense Aardbei’. Een aardbeienbedrijf waar je zelf 

vruchten kan plukken. Alleen het geld was een probleem.

Graddy: “Een bus huren kost al heel veel geld en dan 

komt er nog van alles bij, het lukt ons nooit dit bij elkaar 

te krijgen.” Een mail naar MAX Maakt Mogelijk bracht de 

oplossingen en het uitje wordt georganiseerd. 

neDerlanDse ProJeCten en aCtiviteiten 2016
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Kerstdiner Grote Kerk Den Haag
Ook dit jaar nodigt MAX Maakt Mogelijk 350 ouderen uit 

om samen het kerstfeest te vieren in de Grote Kerk van 

Den Haag. Tijdens een uitgebreid en feestelijk kerstdiner, 

worden er wensen vervuld en zijn er optredens van 

verschillende artiesten waaronder Hans Klok met een 

wervelende show, Edsilia Rombley en Joke Bruijs met het 

Frits Landesbergen trio.

Erica Terpstra steekt Henk en Annie een hart 
onder de riem.
In korte tijd verliezen Henk en Annie hun beider kinderen, 

zoon Hans van 45 en dochter Diana van 53 jaar, aan een 

acute ziekte. Hun verdriet is immens en eigenlijk hoeft het 

niet meer voor hen. Ze zijn alles kwijt en hebben geen 

plezier meer in het leven. Ze vullen de dagen met puzzelen, 

af en toe een wandeling of langs het buurthuis. Maar het 

echte plezier ontbreekt. Samen kijken ze graag naar het 

programma ‘Erica op reis’, daar genieten ze nog wel een 

beetje van. Erica komt het echtpaar een hart onder de riem 

steken en neemt als verrassing een prachtig geschilderd 

portret van Hans en Diana mee.

Na 25 jaar wordt Piet herenigd met zijn broer 
Steve uit Nieuw-Zeeland. 
Piet (86) en zijn vrouw Alie (81) zijn al aardig op leeftijd. Piet 

is nog gezond, maar wel een man van de dag. Hij heeft 

4 broers die jaren geleden zijn geëmigreerd naar Nieuw-

Zeeland.

De eerste Henk vertrok in 1952, hij is inmiddels overleden.

De tweede was Steve, hij vertrok in 1955 en de derde broer 

Ton vertrok in 1973 . Tot slot ging broer Johan in 1975. Piet 

heeft zijn broers al heel lang niet gezien. Gebrek aan geld 

en een verslechterde gezondheid zijn hiervan de oorzaak. 

Piet verlangt erg naar zijn broers, heeft het er regelmatig 

over. MAX Maakt Mogelijk regelt dat Piet na 25 jaar zijn 

broer Steve in de armen kan sluiten.

 

Een hoog laag bed voor Rina en Marko
Rina (eind 50) en Marko (begin 70) zitten beiden in een 

rolstoel. Marko slaapt in een kamer met de nodige 

voorzieningen en Rina slaapt in de huiskamer. Op het 

kerstdiner wordt het stel verrast met een nieuw breder bed.

Kleinkinderen zingen voor opa 
Frits heeft na het verlies van zijn vrouw op jonge leeftijd, 

heel hard gewerkt om zijn 2 kinderen een goede toekomst 

te geven. 25 jaar geleden leerde hij Roos kennen en is met 

haar getrouwd. Ze hebben een fijn samengesteld gezin 

gekregen en het leven lachte hen toe. Helaas kreeg Frits 

een zware longaandoening, keelkanker en non hodgkin. 

Hij kan niet meer zonder zuurstof en mag absoluut geen 

longontsteking krijgen, dan is het einde oefening. Hun 

beider kleinkinderen zijn alles voor Frits. Wat schets zijn 

verbazing als aan het einde van de avond de kleinkinderen 

samen met Joke Bruijs hem komen toezingen.

Stichting MAX Maakt Mogelijk  
en de Soresdienst
De Soresdienst is sinds december 2013 een zelfstandig 

project binnen MAX Maakt Mogelijk. Met dit project 

helpen we mensen die door pech, onrecht of juridische 

verwikkelingen in een uitzichtloze situatie zijn beland. De 

meeste mensen die wij helpen, hebben onder andere te 

maken met schulden en woonproblemen.

De Soresdienst bestaat uit twee juridisch onderlegde 

cliëntcoaches en een groep maatschappelijk betrokken 

vrijwilligers verspreid over heel Nederland. De cliëntcoaches 

worden daarnaast ondersteund door het team juristen van 

MAX Ombudsman. De Soresdienst gaat praktisch te werk: 

de cliëntcoach brengt samen met een vrijwilliger ter plaatse 

en met de cliënt de problemen in kaart. Er wordt een plan 

van aanpak gemaakt om de problemen op te lossen. Het 

team van de Soresdienst helpt de cliënt vervolgens het plan 

van aanpak uit te voeren. Het doel is dat de cliënt aan het 

einde van de rit zelf weer de regie over zijn of haar leven in 

handen heeft. Op deze manier helpt de Soresdienst circa 

100 mensen per jaar.

De Soresdienst wordt mede mogelijk gemaakt door 

Adessium Foundation en Stichting Dioraphte (zie de logo’s 

in de bijlage).

kerstDiner MaX Maakt MogeliJk
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voorUitBlik 2017

•	 	Stichting	MAX	Maakt	Mogelijk	zal	zich	ook	in	2017	inzetten	voor	betere	leefomstandighe-
den voor kwetsbare en hulpbehoevende ouderen in ontwikkelingslanden, vooral de landen 
in Centraal- en Oost-Europa. Vanwege de voltooiing van het langlopende project voor het 
streekziekenhuis	in	Floresti,	zal	er	meer	tijd	vrijkomen,	om	nieuwe	grote,	maar	ook	kleinscha-
lige projecten te gaan begeleiden. 

•	 	In	het	najaar	van	2017	dient	de	opening	plaats	te	vinden	van	het	Ben	Oude	NijHuis	in	Rotter-
dam.	Om	dit	te	kunnen	realiseren	moet	nog	veel	geld	bijeengebracht	worden.	Stichting	MAX	
Maakt	Mogelijk	zal	hiertoe	nog	enkele	initiatieven	ontwikkelen	en	ondersteuning	bieden	om	
dit plan te laten slagen. 

•	 	De	langlopende	thuiszorgprojecten	in	met	name	Moldavië,	moeten	meer	aandacht	en	pu-
bliciteit	krijgen.	De	stichting	zal	meer	nadruk	leggen	op	het	werven	van	vaste	donateurs	die	
een	maandelijkse	bijdrage	voor	deze	projecten	over	hebben.

•	 	In	2017	zal	met	name	meer	accent	komen	te	liggen	op	informatie	verstrekken	m.b.t.	nalaten-
schappen.	Een	artikel	hierover	in	het	MAX	Magazine	is	in	de	planning	opgenomen.	

Sponsors
Voor al onze projecten blijft de ondersteuning van een 

aantal sympathiserende organisaties en stichtingen als 

sponsors een niet te miskennen noodzaak. MAX Maakt 

Mogelijk is onderstaande sponsors dan ook heel dankbaar 

voor hun bijdragen in geld of goederen.

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

• Ziekenhuis de Gelderse Vallei Ede

• Moeder Teresa Stichting Ulft

• Elizabethfonds

• Engie (voorheen Cofely GDF Suez)

• Stichting Zienderogen 

• Buurthuis de Molshoop, Delft

• René Shuhman en Angel-Eye

• De Carolusgulden, Leiden

Afsluiting 2016
Het boekjaar 2016 is met een positief saldo van € 23.182,= 

afgesloten. 

Dank

Verantwoording
Kijkers, donateurs en sponsors blijven het concept van 

MAX Maakt Mogelijk bijzonder waarderen. Met name dat 

de stichting het probleem en de noodsituatie in beeld 

brengt, maar dat zij in de televisieafleveringen 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 onontbeerlijk bij 

de realisatie van de projecten.

Aanvraag bij Nationale Postcode Loterij
In september 2016 heeft Stichting MAX Maakt Mogelijk 

nogmaals een aanvraag voor een donatie ingediend bij de 

Nationale Postcode Loterij. Het plan omvat het bouwen 

van kleine aanleunwoningen op twee locaties in Moldavië.

Nalatenschappen
In 2016 kreeg MAX Maakt Mogelijk regelmatig bericht 

dat zij vermeld is in een testament, als erfgenaam, of er is 

sprake van toewijzing van een legaat. 

In het verslagjaar ontvangt de stichting diverse kleine 

donaties uit testamenten en tevens enkele substantiële 

bedragen, die deels in 2016 worden uitgekeerd. De 

definitieve afwikkeling laat regelmatig lang op zich wachten, 

o.a. vanwege een nog op te leggen belastingaanslag. In 

het boekjaar waarin ze worden toegekend, worden de 

nalatenschappen verantwoord als baten uit nalatenschappen, 

mits de te ontvangen bedragen bekend zijn en/of een goede 

inschatting kan worden gemaakt. 

Dankbaar
De stichting is dankbaar dat mensen die tijdens hun leven 

MAX Maakt Mogelijk zo’n warm hart hebben toegedragen, 

dat ook in hun testament tot uitdrukking brengen door de 

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

testament op te nemen.

Soms zijn de nagelaten bedragen geoormerkt, zoals 

bijvoorbeeld in 2016 een bedrag werd nagelaten voor 

de ouderen in Roemenië. Met deze bijdrage wordt een 

opvanghuis voor dakloze ouderen aangekocht. 

MAX Maakt Mogelijk is iedereen zeer 
erkentelijk die op welke manier dan ook heeft 
bijgedragen aan het werk en de successen 
van de stichting. Maar bovenal is de stichting 
bijzonder dankbaar voor alle donaties, klein 
en groot, van sympathisanten, donateurs en 
sponsoren. 
Het stichtingsbestuur en de medewerkers 
danken hen voor het vertrouwen en zullen 
er in 2017 weer alles aan doen om dat 
vertrouwen waar te maken. 
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