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VOORWOORD
Een jaar geleden brak de coronacrisis uit. Zo snel als dat gebeurde kwam ook de reactie.
Overal kwamen mensen in actie om aan de gevolgen van deze crisis het hoofd te bieden.
Een overstelpende hoeveelheid energie en dadendrang kwam los. Voor de Haëlla Stichting
werd het binnen een paar dagen duidelijk dat er veel kleine initiatieven ontstonden die
dringend behoefte hadden aan kleine financiering. Daarop werd het plan om een platform
Kleinecoronahulp op te zetten geboren. Overleg met Fonds 1818 leidde in zeer korte tijd tot
het realiseren van dat plan en het opzetten van de website www.Kleinecoronahulp.nl. Een
mail naar het landelijk fondsenoverleg leidde snel tot genoeg andere deelnemende fondsen
om op een bredere basis aan de slag te gaan.
Kleinecoronahulp is een prachtig voorbeeld hoe fondsen en initiatieven hun inzet en vrijheid
benutten om dat te gaan doen wat nodig is. Klein, flexibel en tegelijk groots en belangrijk
voor zovelen. Kleinecoronahulp werd een vliegwiel voor heel veel energie en resultaat. Van
‘Crew against Corona’ in Den Bosch, dat begon met een paar vrijwilligers en uitgroeide tot
een coördinerend platform, tot de vele voedselprojecten. Van activiteiten voor eenzame
mensen tot ondersteuning voor mensen die overal buiten de boot vielen en meer in de
problemen kwamen naarmate de crisis langer duurde. Van muziek in verzorgingstehuizen
tot spatschermen voor duofietsen. Allemaal met een menselijke maat. Allemaal in gang gezet
door mensen die zich inzetten voor een ander en dat vaak heel gewoon vinden. Allemaal
vrije vogels die elkaar vinden in een wereld die op zijn kop staat.
Zes maanden geleden schreef ik bovenstaande in de eerste tussenrapportage. Als ik die
rapportage nu teruglees zie ik dat we toen niet konden bevroeden dat we ons nu nog steeds
in een situatie van lockdown bevinden. En dat de vraag hoe nu verder van toon is veranderd.
De coronacrisis, de toeslagencrisis, de onrust in de samenleving en de polarisatie zorgen
voor een andere werkelijkheid dan toen. Van 18 kleine voedselprojecten in Amsterdam naar
een miljoenenproject met 19 initiatieven voor 10.000 mensen. Van heel veel eenzaamheidsprojecten voor ouderen naar een samenleving waarin gevaccineerd wordt. Er zijn zorgen
over de nasleep voor jongeren. De weg tussen “het is straks voorbij” en “houdt het nou
nooit op” heeft veel bochten. De grote vraag is: wanneer is de coronacrisis voorbij? Wat is
de definitie daarvan? En wat gebeurt er dan? Wat zijn de uitgestelde effecten?
Maar gelukkig gaat het nog steeds over verbinding.
Over een plannetje, geboren aan de keukentafel, dat leidde tot verbindingen tussen fondsen
en initiatieven, allemaal gericht op dat ene doel: mensen laten weten dat ze niet in de steek
gelaten worden, zelfs niet in coronatijd. Zo houden we samen de samenleving leefbaar.
Hierbij een kort verslag van hoe dat verder ging na september 2020.

Elise Kant
Directeur Haëlla Stichting/ Coördinator Kleinecoronahulp, 21 april 2021

Kleinecoronahulp is een samenwerkingsverband van:

stichting

Stichting Regina Fonds

Schumacher-Kramer Stichting
Van Sonsbeeck Stichting
RKWO

En een aantal fondsen dat anoniem wenst te blijven.
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QUOTES VAN DEELNEMENDE FONDSEN

Een belangrijke reden waarom ik de samenwerking met Kleinecoronahulp
waardeer is de pragmatische aanpak en het snel kunnen schakelen. Ik
denk dat dit ook een reden is waarom Kleinecoronahulp zo succesvol is
in het samenbrengen van een breed scala aan partijen. Kleinecoronahulp
heeft er in korte tijd niet alleen voor gezorgd dat kleinschalige initiatieven
gemakkelijk en laagdrempelig gebruik kunnen maken van de gebundelde
krachten van fondsen, maar weet er tegelijkertijd ook voor te zorgen dat
dit op een persoonlijke manier gebeurt.
Bastiaan Meinders , Kansfonds

Te vaak zien we veel gepraat en incidentele acties,
maar u bent een schoolvoorbeeld van consequent
doorzetten en resultaat boeken.
Rotary des Indes

Haëlla komt met haar Kleinecoronahulp in de haarvaten van de
samenleving. Kleine burgerinitiatieven ontvangen niet alleen financiële
ondersteuning maar worden ook ‘gezien’. Mede dankzij Kleinecoronahulp
komt de menselijke maat terug in de samenleving.
Frieda de Pater, RCOAK

Mooi om in crisis tijd samen op te trekken!
Sanne ten Bokkel Huinink, directeur Fonds 1818
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INLEIDING
TOTAALOVERZICHT VAN ALLE AANVRAGEN
EN GOEDGEKEURDE PROJECTEN
TOTAAL

vanaf start half februari

van half september t/m

tot half september

22 april 2021

Ontvangen
aanvragen

293

194

487

Goedgekeurd

169

115

284

Totaalbedrag

€ 249.986

€ 170.440

€ 420.426

€ 1.479

€ 1.482

€ 1.480

Gemiddeld
toegekend
bedrag

vanaf start t/m
22 april 2021

In totaal zijn er dus tot nu toe 487 aanvragen ontvangen en 284 goedgekeurd.
Het gemiddelde toegekende bedrag blijft nagenoeg gelijk op 1.480 euro per project.
Het aantal projecten in de tweede termijn ligt dus lager, het percentage
goedkeuringen hoger. Dat heeft een aantal redenen:
• In de eerste termijn was er, zeker aan het begin en in de zomer, een hausse aan initiatieven.
Die konden toen nog weinig ergens anders terecht. Inmiddels zijn gemeenten beter
ingespeeld op aanvragen.
• Het enthousiasme om iets te organiseren door mensen bij elkaar te brengen via online
sessies lijkt iets af te nemen, m.a.w. er ontstaan minder nieuwe initiatieven.
• In de tweede termijn zijn meer aanvragen ingediend die goed in de thema’s passen
en minder van veel te grote aanvragers.
• De voedselprojecten in Amsterdam zijn uit Kleinecoronahulp gehaald en ondergebracht
in het project van de fondsen en Human Aid Now (zie blz. 17).

Redenen om aanvragen af te wijzen waren de volgende:
• Het project valt buiten de gestelde doelstellingen
• Het project is van een te grote organisatie/ zonder vrijwilligers
• Het project zelf is te groot

Kleinecoronahulp is uitdrukkelijk bedoeld
voor kleine initiatieven die voornamelijk
draaien op vrijwilligers.
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FINANCIËLE VERANTWOORDING
Totaal ontvangen schenkingen voor projecten
van 34 fondsen, 2 bedrijven en van particulieren

Totaalbedrag (uitgekeerd aan 284 projecten)

Vrijval *

Resterend budget per 22 april 2021

€ 587.545

€ 420.426

€ 6.762

€ 173.881

* Vrijval betreft projecten die niet (helemaal) doorgingen en
terugstorten van geld dat overbleef.
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Coronaprojecten per regio
Aantal projecten

Aantal projecten

2020

2021

Amsterdam

39

10

49

Den Haag eo

33

10

43

Rotterdam eo

43

5

48

Utrecht

9

-

9

Overig

107

28

135

TOTAAL

231

53

284

GEMEENTE

TOTAAL

De aanvragen blijven gewoon binnenkomen en de verwachting is dat dit ook nog wel een
poos door zal gaan, zeker voor voedselnoodhulp en activiteiten tegen eenzaamheid voor
kinderen en jongeren.
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TRENDS
DEELNEMERS AAN KLEINECORONAHULP
Na het verschijnen van de eerste tussenrapportage heeft een heel aantal nieuwe fondsen
zich aangesloten bij Kleinecoronahulp én hebben veel fondsen van het eerste uur een tweede
donatie gedaan. Het is hartverwarmend en bijzonder om te zien hoe velen zich inzetten om
deze periode, die steeds weer langer duurt dan gehoopt, draaglijk te maken voor mensen
die echt lijden onder de gevolgen ervan.
In april 2021 zijn er 36 participanten in Kleinecoronahulp. Bijzonder is dat er ook twee
bedrijven zich hebben aangesloten. De Mondkapjesmaker van Maskwise en een juridisch bureau waar een aantal medewerkers hun kerstbonus aan ons overmaakt. Er waren
bijdragen van een dominee die met emeritaat ging en van mensen die over onze stichting
en haar werk gehoord hadden.
Eind 2020 is er overleg geweest met het ministerie van VWS over mogelijke samenwerking.
Dit bleek bureaucratische hobbels met zich mee te brengen. We willen geen uitvoerder
van overheidsbeleid worden. Die garantie werd niet voldoende gegeven. Na overleg met
een groot aantal deelnemende fondsen werd besloten van deze samenwerking af te zien.
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ONTWIKKELING IN SOORTEN
EN AANTALLEN AANVRAGEN
In het najaar kwamen er veel projecten gericht op eenzaamheid, armoede en activiteiten
in de decembermaand binnen. Opvallend was ook dat er een aantal lokale voedselbanken
of ondersteunende organisaties ten bate van lokale voedselbanken aanklopte i.v.m. het
teruglopen van de bijdragen uit de supermarkten. Die hebben we doorverwezen naar de
noodfondsen van de landelijke voedselbank.
Goed nieuws na de zomer van 2020 was dat, anders dan tijdens de eerste coronagolf,
gemeenten nu vaak adequater reageerden op in de eerste golf gestarte en inmiddels
gegroeide burgerinitiatieven.
Schrijnend blijven de verhalen over eenzaamheid, bijvoorbeeld bij jongeren met een
beperking en ouderen, zeker die met mobiliteitsproblemen. Indrukwekkend bleef ook de
tomeloze inzet van de hulpverlenende aanvragers die, ondanks dat het allemaal zoveel
langer duurt dan we allemaal gehoopt hadden, zich blijven inzetten met een lach en een
traan en vooral een diepe wens om dienstbaar te zijn aan de mensen die op hun pad komen.
Mooi was het verhaal van een project uit Amsterdam Noord/Molenwijk. Dat wordt door
het grote voedselproject (dat de spin-off is van o.a. Kleinecoronahulp op voedsel, door
Human Aid Now zie pagina 18) voorzien van voedsel voor een grote groep mensen. Om
dat voedsel bij de mensen te krijgen vanaf het punt waar het geleverd wordt, was een
oudere dame zeer actief in haar eigen Canta (brommobiel). Die werd gestolen. De buurt
zette een crowdfunding op en daar werd massaal op gereageerd. Er werd zelfs zoveel
gedoneerd dat er wat geld overbleef. Daarop werd het plan geboren om een elektrische
bakfiets aan te schaffen, zodat ook anderen kunnen helpen bij de distributie en die ook
ingezet kan worden bij andere activiteiten (kledingbank, activiteiten in de buurt voor
kinderen). Daarvoor hadden ze nog 1.622 euro nodig. Die werd aangevraagd bij Kleinecoronahulp. Deze combinatie van crowdfunding, samenwerking en vrijwilligersinzet is
een mooi voorbeeld van de verbindingen die met Kleinecoronahulp zijn aangejaagd.
In het begin van 2021 was er een kleine dip in de aanvragen. Maar daarna liepen de aantallen
toch weer op. Opvallend was de stijging van het aantal burgerinitiatieven met zeer bescheiden
financiële vragen, vooral gericht op het vinger aan de pols houden bij eenzame mensen.
Nog iets verder in 2021 kwamen er opeens relatief veel “met zijn allen haken/breien/iets
maken” om van veel kleine stukjes een groter kunstwerk te maken en zo verbondenheid
te illustreren en vooral te ervaren.
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Voedsel
De aanvragen voor ondersteuning van de voedselprojecten bleven onverminderd binnenkomen. In veel dorpen en steden zien we een verschuiving in de doelgroep van de voedselinitiatieven. Waar het in eerste instantie in maart en april 2020 om verschillende doelgroepen
ging, met nadruk op ouderen en eenzaamheid in de lockdown, zagen we een groei van
verschillende groepen mensen in de problemen:
• De arbeidsmigranten die nog steeds niet aan het werk kunnen.
• Hier al langer wonende uitgeprocedeerde ongedocumenteerden
die nergens recht op hebben.
• Mensen die hun lage inkomen aanvulden met bijbaantjes die zijn
weggevallen en nu net niet meer rondkomen. Deze groep groeit nog steeds.
• Mensen met nulurencontract die geen rechten hebben maar ook geen inkomen.
Deze groep groeit ook nog steeds.
• Mensen die om andere redenen (bijv. illegale onderhuur of informele leningen)
geen toegang hebben tot de voedselbank.
Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee.
• Voedselprojecten hebben te maken met een stijgende vraag.
• Een heel aantal initiatieven dat is gestart rondom voedsel is ook een heel duidelijke rol
in signalering/contact gaan spelen en wil die ook graag voortzetten. Hoe dat precies
verder moet na de acute crisis is niet altijd duidelijk.
• Initiatieven voelen zich niet gemachtigd mensen naar hun financiële situatie te vragen,
sommige initiatieven willen dat ook niet, ze willen helpen wie zelf aangeeft in nood te
zitten.
Over al deze zaken werd en wordt met de initiatieven gesproken. Omdat we ons bij voedselhulp primair richten op ongedocumenteerden en mensen die net buiten de criteria
van de voedselbank vallen, betekent dit dat we aanvragen afwijzen van projecten die zelf
het gesprek over de voedselbank niet willen voeren. Voor de duidelijkheid: in geval van
wachtlijsten/lange verwerkingstijd van aanvragen voor de voedselbank vallen mensen
wel binnen onze doelgroep. Het was goed om te zien dat een aantal projecten dat een brede
doelgroep bedient en dat wel inzicht wil hebben in hun doelgroep, zeer ontvankelijk bleek
voor suggesties om eenzame (maar niet arme) mensen te laten betalen voor deelname aan
een voedselproject; of om mensen die zich uit schaamte niet tot de voedselbank wendden
maar wel voor die reguliere hulp in aanmerking komen, respectvol aan te moedigen om die
stap te zetten. Ook wordt gesproken met initiatieven over hoe ze verder willen als straks de
crisis minder is en er ook minder fondsen beschikbaar zullen zijn.
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Dak en thuislozen en arbeidsmigranten
In de praktijk is er veel overlap tussen hulp aan deze groep en de voedselprojecten. De
verwachting is dat de problemen voor- en aantallen van arbeidsmigranten zonder werk
en daklozen in de komende maanden niet meteen af zullen nemen. Ook is de verwachting
dat veel ZZP’ers en mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt in de problemen zullen komen.
Kleinecoronahulp heeft zich het hele jaar ingezet voor voedsel,voor rechten (Fairwork)
en zaken als straatsignalering, waarbij daklozen een telefoon kregen om zo in contact te
kunnen staan met de initiatieven.

Eenzaamheid
Sinds het begin van de coronacrisis is er een heel palet van activiteiten, uitgevoerd door
duizenden vrijwilligers, gericht op het verminderen van eenzaamheid. In eerste instantie
waren dit vooral projecten gericht op eenzame ouderen, daarna ook op mensen met een
beperking. Opvallend was dat in de laatste maanden dit soort projecten veel meer gericht
werden op het, ondanks de beperkingen, toch iets samen doen. Van een quiz voor het hele
dorp via internet met opdrachten in etalages in het dorp tot samen een quilt maken van
honderden lapjes. Van raamschilderingen tot deur bezoekjes met kleine attenties om
mensen te laten weten dat ze niet vergeten werden. Van telefooncirkels tot activiteiten
voor kinderen die op de Waddeneilanden wonen en vereenzamen omdat ze minder vaak
naar huis kunnen omdat ze op de wal logeren om naar school te gaan. Keer op keer werden
de vrijwilligers overdonderd door de emotionele en blije reacties.
Alle projecten zijn op een of andere manier gericht op verbinding. Dit is extra belangrijk in
tijden van polarisatie. En ook hier geldt: er zijn mensen bereikt die normaal niet worden
bereikt omdat het allemaal veel laagdrempeliger was dan normaal. Het is ontroerend en
bemoedigend om te zien hoe alle initiatieven aan het nadenken zijn over een vervolg om
juist dat vast te houden.
Deze projecten zijn en blijven ook na de crisis van groot belang. Als weerwoord op de polarisatie en als lichtpunt in het leven van velen die moeilijk bereikt worden. In het nadenken
over het vervolg is het daarom goed om sommige van deze activiteiten nu al in contact te
brengen met reguliere fondsen. Dit geldt met name voor de projecten gericht op eenzame
ouderen, voor zover dit niet al gedaan is. Daarnaast zou over een aantal maanden overwogen
kunnen worden om, bijvoorbeeld als follow up van Kleinecoronahulp, dit soort projecten
gezamenlijk te blijven financieren.
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PUBLICATIES EN
SOCIALE MEDIA
Kleinecoronahulp is door verschillende kanalen
benaderd of in het nieuws gekomen.
• In het FIN nieuws heeft een interview gestaan met Elise Kant, directeur van de Haella
Stichting die Kleinecoronahulp coördineert (zie bijlage).
• Schenken en Nalaten, een publicatie die zowel in een Haagse als Landelijke versie
verschijnt heeft gratis ruimte ter beschikking gesteld voor een uitgebreid artikel over
Kleinecoronahulp (zie bijlage).
• Er is contact geweest met de NOS over een item over voedselhulp. Dit item viel echter
ten prooi aan de perikelen rond de kabinetsformatie.
• Ook werd kleine Coronahulp genoemd in een artikel van NRC over de rol van filantropie
in de coronacrisis (zie bijlage).
Er is door aanvragers veel gedeeld over de bijdrage vanuit Kleinecoronahulp op de
diverse socialemedia.

https://www.facebook.com/kleurrijkgeluk
https://www.facebook.com/floor.verstegen.1
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DE ‘SPIN OFF’ VAN
KLEINECORONAHULP
Van financiering van 18 kleine initiatieven naar 1 grote
koepel financiering en samenwerking met gemeente
Amsterdam
Tijdens de zomer van 2020 werd op initiatief van Haëlla/Kleinecoronahulp door een aantal
fondsen* besloten tot het maken van een inventarisatie van alle door hen tijdens de coronacrisis gefinancierde voedselprojecten. Het Rode Kruis, Voedselbanken Nederland en de
SUNN werden uitgenodigd om hierin mee te denken. Deze inventarisatie werd uitgezet door
de RU Nijmegen. Daarnaast werden webinars georganiseerd met de initiatieven.
Uit de webinars kwam een grote vraag en noodzaak naar voren tot nauwere samenwerking
op lokaal niveau en een signaal naar de fondsen om de corona/noodfinanciering niet stop
te zetten per 1 september.
Uit het onderzoek kwam naar voren dat twee groepen het hardst geraakt werden:
• 42% van de mensen die bereikt werden met voedselhulp vallen net buiten de criteria
van de voedselbank
• 21% van de mensen die bereikt werden zijn ongedocumenteerd (met name
arbeidsmigranten die normaal nooit een beroep doen op sociale voorzieningen). In
Amsterdam bleek dit percentage vele malen hoger te liggen, namelijk op 67%.
Van de 120 organisaties die de enquête hadden ingevuld (bron : juli 2020) gaf de helft aan dat
de voedselhulp nog meer dan 9 maanden nodig was en dat een groot deel van hen de fondsen
beschouwde als belangrijkste bron van financiering. Daarbij werd wel opgemerkt dat, na de
kortdurende fase van noodhulp, er nu dringend behoefte was aan structurele oplossingen.
Hierbij wordt duidelijk een rol gezien voor de overheid, zowel landelijk als lokaal.
In Amsterdam werden n.a.v. dit onderzoek alle voedselinitiatieven die eerder gesteund
waren door Kleinecoronahulp en de andere deelnemende fondsen gekoppeld aan Human
Aid Now, die centraal voedsel inkoopt. Hiermee konden met dezelfde financiële bijdrage veel
meer mensen van voedsel worden voorzien via 19 lokale initiatieven. Dit ging uitsluitend
over de twee groepen die uit het onderzoek naar voren komen. Het belangrijke werk van
de initiatieven in het rechtstreekse contact met de mensen die voedsel nodig hebben bleef
onveranderd. Dit groeide uit tot een project dat nu 10.000 mensen van voedsel voorziet.
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Wat gebeurde er na 1 september 2020? Van fondsen
project naar strategische samenwerking met gemeente
Eind oktober 2020 vond in het kader van het convenant van de vermogensfondsen met
de gemeente Amsterdam de ‘thematafel armoede’ plaats. Onder leiding van wethouder
Marjolein Moorman presenteerde de gemeente haar coronabeleid en RCOAK, HAËLLA en
HAN presenteerden het voedselproject. Dit maakte grote indruk.
De fondsen bereikten inmiddels bijna 10.000 mensen via 19 informele initiatieven. Het
Rode Kruis 7.000. De afstemming tussen HAN en Rode Kruis verliep inmiddels vlekkeloos.
In november schreven de fondsen een brief aan de gemeente met de vraag om een financiële bijdrage aan het voedselproject. Eind december werd 150.000 euro toegekend voor het
eerste kwartaal 2021. Ook werd een strategisch en een operationeel overleg gestart tussen
de gemeente, het HAN & de fondsen en het Rode Kruis.
In maart 2021 werden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van 120.000 euro in het
tweede kwartaal en kondigde de gemeente aan ook in het derde kwartaal te zullen bijdragen.
In deze overzichten ziet u de inkomsten en uitgaven tot nu toe en de schatting voor de
komende maanden.
Speciale vermelding verdient de vlekkeloze samenwerking met het Rode Kruis. Er is sprake
van voortdurende afstemming om overlap en gaten te signaleren. Het is opmerkelijk dat
HAN en het Rode Kruis in staat zijn gebleken datgene op te pakken waar de gemeente niet
verder kwam dan pogingen tot inventarisatie. In de driehoek van gemeente, Rode Kruis en
HAN zijn nu alle voedselinitiatieven in Amsterdam in beeld.

Hulpverlening Fondsen / Human Aid Now
61.000 voedselpakketten gedistribueerd aan gezinnen
Voedselpakketten/ week
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

Restgroep

500

Mar/20
Apr
May
Jun
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec/20
Jan/21
Feb
Mar
Apr
May
Jun
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec/21

0

Werkelijk

• 1 pakket / gezin van 3,5 personen, dus c.
10.000 mensen in totaal
• 80% ongedocumenteerd
• Wekelijks 25 tot 30 tonnen voedsel
• Scherpe inkoopprijs en logistiek
uitgevoerd door merendeels vrijwilligers
• Prognose gaat uit van vertraagde
vaccinatie en nieuwe varianten virus

Begroting

•

Uitgegeven 2020: € 413.745, waarde € 700.000

•

Donaties in natura (100 tonnen voedsel, 12 pallets
hygiënemateriaal, 50.000 luiers): waarde € 320.000

•

Begroting 2021: € 1.573.587, waarde € 2.675.000 ex. donatie in
natura
2020
Waarde hulpverlening fondsen
2021
Begroting excl. donaties
Totale inzet 2020 & 2021

€ 1.020.000
€ 2.675.000
€ 3.695.000
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EEN GREEP UIT DE PROJECTEN
Speurtocht Krimpenerwaard
Omdat kinderen graag actief bezig zijn, ook tijdens de voorjaarsvakantie, heeft Krimperwaard Intercultureel samen met
een aantal lokale partijen een speurtocht uitgezet in de 11 woonkernen binnen de gemeente. Via een serie posters, die
onder andere te vinden waren bij winkels, konden de kinderen als een echte Sherlock Holmes op zoek naar de vragen. De
winnaars per woonkern zijn bekend gemaakt via een filmpje op de facebookpagina van Krimpenerwaard Intercultureel.
Zij werden beloond met een goodybag. Met deze activiteit hadden de kinderen iets om naar uit te kijken tijdens de voorjaarsvakantie in coronatijd.

Dutch Language Cafe Radio Club
Gedurende een periode van drie maanden is er vanaf 1 april iedere zaterdagavond een online radioshow van het Dutch
Language Café voor Nederlandstaligen en niet- Nederlandstaligen. Dit idee is ontstaan om onderling contact te houden
tussen de leden van het taalcafé in Den Haag. De radioshow wordt per keer georganiseerd door één van de leden en is
bedoeld voor iedereen die verbinding zoekt in tijden van lockdown. Luisteraars van de radioshow kunnen liedjes aanvragen.
De show is voor mensen met interesse in andere culturen en niet-Nederlanders die graag Nederlands willen oefenen, zij
kunnen meedoen als co-host van de show.

www.dutchcaferadio.com
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Raamvisite
Via de Instagram en Facebook pagina van ‘Kadootje van Floor’ kon men een aanvraag doen voor een raambezoek, bijvoorbeeld aan een dierbare die zich eenzaam voelt en waar men zelf niet -op bezoek kon gaan. De opgegeven persoon kreeg
via een kaartje het aanbod voor een raamtekening. In overleg maakte de tekenaar een tekening aan de buitenkant van een
gekozen raam en meestal ontspon zich een conversatie op afstand of via briefjes.

Veel Liefs
Veel Liefs is een netwerk van vrijwilligers met een hotel achtergrond dat mensen helpt om aandacht te geven aan een
naaste die verblijft in een zorginstelling. Met een kaartenactie wilde men, op verzoek van een aantal zorginstellingen,
eenzame ouderen laten zien dat er aan hen gedacht wordt door voor hen een kaartje en een kleine verrassing te verzorgen.
In januari deed men in heel Nederland een oproep op om de kaartjes te schrijven met een persoonlijke boodschap. Door
de vrijwilligers van Veel Liefs werden pakketjes gemaakt met een cadeautje en iets lekkers en een van de handgeschreven
kaarten. De cadeautjes werden ingezameld bij winkeliers uit het netwerk. Rond Valentijnsdag werden de pakketjes
verspreid onder 16.000 eenzame ouderen.
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Koks koken voor Utrecht
Utrechtse Uitdaging, een maatschappelijk makelaar, zorgt ervoor dat de meest kwetsbaren die niet zelf kunnen koken
een gratis gezonde maaltijd krijgen. Dit doen zij samen met inzet van vrijwilligers en donaties van het bedrijfsleven. De
mensen die zij bereiken zijn eenzame mensen, ouderen, mensen met een laag inkomen, dak- en thuislozen, mensen met
een fysieke of mentale beperking. Aanmelden kan alleen via één van de samenwerkende organisaties in het maatschappelijke veld. Per werkdag ontvangen 85 personen een gezonde maaltijd die wordt bereid door professionele koks die op
vrijwilliger basis meewerken.

Toch nog een beetje kerst in 2020
De jaarlijkse Kerst-Inn in het buurthuis van YMCA Scheveningen voor echt eenzame ouderen uit Scheveningen kon
vanwege Corona niet doorgaan. Vrijwilligers van YMCA Scheveningen hadden een alternatief plan bedacht om de groep
te laten zien dat ze hen niet vergeten waren. Vlak voor kerst heeft een aantal vrijwilligers, verkleed als Kerstman, bij hun
vaste bezoekers een kerstpakket bezorgd. Het pakket bestond uit feestelijke maaltijd met een kaarsje erbij. De Kerstman
werd begeleid door een Charles Dickens koortje voor extra sfeer. Dit gebeurde uiteraard allemaal op afstand en met de
nodige voorzorgsmaatregelen, zoals een mondkapje.
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Telefooncirkel
Ken je Kracht is een initiatief van een aantal vrouwen dat tot doel heeft kwetsbare vrouwen van multiculturele afkomst
te ondersteunen en te helpen met het vinden van aansluiting bij de samenleving. Aan de hand van een vragenlijst wordt
geïnventariseerd waar meer hulp nodig is. De hulpvraag is gericht op praktische vragen, een praatje vanwege eenzaamheid
maar soms ook over ernstige zaken zoals huiselijk geweld.

Noodfonds
Het Humanitas Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel heeft een initiatiefgroep van sekswerkers
geholpen met de oprichting van een noodfonds. Dit noodfonds was voor sekswerkers die afhankelijk waren van korte
termijninkomsten en die nog geen aanspraak konden maken op financiële steun van de overheid. Zij krijgen € 40 cash
voor de aanschaf van eerste basisbenodigdheden zoals boodschappen, medicijnen, noodtransport en beltegoed.
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Winterlicht: Lente Liefde - De deken van Segbroek
Inwoners van de Haagse wijk Segbroek zoals jongeren, eenzamen en iedereen die behoefte heeft aan afleiding maken een
bijdrage voor een quilt met een persoonlijke boodschap. Alle lapjes worden samengebracht en verwerkt in een kunstwerk
dat later vermaakt wordt tot 1,5 meter kleedjes voor festivals. Via online workshops kan men niet alleen samen creëren,
maar ook anderen ontmoeten.

Blije buren in coronatijd
Stichting Blije buren speelt een belangrijke rol in de distributie van voedsel in Amsterdam. Zij zorgen ervoor dat de
allerarmsten dagelijks gratis voedsel krijgen. Vrijwilligers halen overal in de stad voedsel op dat anders in de prullenbak
zou belanden. De stichting voedt hiermee dagelijks meer dan 80 personen zoals ouderen die hun huis niet uit durfden en
ongedocumenteerden die plotseling geen werk meer hadden.
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Kwetsbaar Krachtig
Stichting Creatief Herstel heeft een programma gemaakt gericht op jongeren met een niet Nederlandse achtergrond in de
leeftijd van 16-21 jaar die zich onzeker en alleen voelen en het moeilijk vinden om hierover te praten met anderen. Gedurende 12 weken wordt er met kleine stapjes gewerkt aan meer zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld en willen ze de jongeren
helpen met het zich leren uitspreken over wat ze voelen. Ook leren ze de jongeren dat ze eerder hulp moeten zoeken en
kunnen krijgen en dat dingen niet groter hoeven te worden dan ze zijn.

The right to create
Het doel van dit project is om Ongedocumenteerden toegang te geven tot de geldeconomie in Coronatijd. Voor Ongedocumenteerden zijn de mogelijkheden om iets direct te verkopen voor contant geld sowieso al beperkt, en nu helemaal. Via
dit project wordt het werk van creatieve ongedocumenteerde makers corona proof getoond en corona proof verkocht (via
Click &amp; Collect). Wat gemaakt wordt komt voort uit de motivatie de persoonlijke situatie, of die van een groep ongedocumenteerden, ten goede te veranderen. Hun producten worden in een etalage van Stichting Newest Art in Amsterdam
getoond en zijn 7 dagen per week zichtbaar. De ‘Pick-Up Point’ zal op vaste dagen en tijden - in het weekend - open zijn.
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Schenken aan Goede Doelen

Vermogensfondsen
slaan handen in één
OM CORONACRISIS HET HOOFD TE BIEDEN
Het is al weer een jaar geleden dat het Coronavirus uitbrak
en dat Nederland in een intelligente lockdown ging. Bijna
meteen kwamen mensen in actie om aan de gevolgen van
deze crisis het hoofd te bieden. Nieuwe initiatieven werden
opgezet en bestaande initiatieven werden uitgebreid of
aangepast om zoveel mogelijk mensen die opeens in nood
waren gekomen te helpen. Binnen een week na het besluit
van de intelligente lockdown lanceerde de Haëlla Stichting
samen met Fonds 1818 het initiatief kleinecoronahulp.nl.
Via deze site kunnen initiatieven een donatie van maximaal
2.500 euro aanvragen voor projecten die zijn opgezet om
de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen.
Ontstaan kleinecoronahulp.nl
Elise Kant, directeur van de Haëlla Stichting zag al snel dat
dat door de lockdown er op drie terreinen grote problemen
zouden komen waar kleine burgerinitiatieven in zouden
gaan springen: ‘voedselhulp’, ‘mensen zonder papieren
en daklozen’ en ‘eenzaamheid’. Overleg met Fonds
1818 leidde ertoe dat in zeer korte tijd er een website
werd gebouwd. Ook werd een eenvoudige procedure
gestart voor initiatieven om projectgelden aan te vragen
voor deze drie speerpunten. Omdat het om de kleine
vrijwilligersinitiatieven in de samenleving ging, werd de
website ‘kleinecoronahulp.nl’ (KCH) genoemd.
Samenwerking andere fondsen
Haëlla heeft veel ervaring met het bij elkaar brengen
van fondsen én het financieren van kleine projecten.
Vrijwilligersinitiatieven die in de haarvaten van de
samenleving zitten. Kleine visioenen van hoop en kiemen
die kunnen ontspruiten; dat is waar het bij Haëlla om
gaat. De rol van coördinator van KCH is voor Haëlla dan
ook een logische. Vierendertig fondsen, twee bedrijven
en particulieren haakten inmiddels aan om de initiatieven
ingediend bij KCH financieel en met kennis te kunnen
ondersteunen.
Projecten
Sinds maart 2020 zijn er circa 290 projecten, voor een totaal
bedrag van €430.000 in alle verscheidenheid door heel
Nederland ondersteund.
• Haagse Beppies : Een werkgroep van 6 bewoners uit de
wijk Transvaal, die ook voor de coronacrisis al kookte in
WWW.DONERENAANGOEDEDOELEN.NL

buurthuis Bari, kookt maaltijden en bezorgt die, op een
bakfiets!, bij 30 kwetsbare bewoners. Voor het uitdelen
van de maaltijden is een adressenbestand opgebouwd
in overleg met diverse hulpverleners, zorgmedewerkers
en maatschappelijke organisaties. Bij het uitdelen wordt
ook een praatje aan de deur gemaakt. De mensen die ze
bereiken leven van een minimum uitkering maar komen
niet in aanmerking voor de voedselbank.
• Vrijwilligers van Stichting Radha Krishna Mandir uit
Den Haag heeft moeders die alleen zijn op Moederdag
een fruitmand met een persoonlijk kaartje gebracht. De
kinderen wonen ver weg of het contact met de kinderen
is verloren of ze hebben geen kinderen. Met een attentie
zijn de eenzame vrouwen in de pandemie tijd in het
zonnetje gezet.
• Coronapost: drie dames uit Den Haag hebben hun krachten
gebundeld. Zij zien ouderen die zich eenzaam voelen en
somber zijn door Corona en hun sociale contacten missen.
Twee vrijwilligsters sturen de ouderen per post kleine
pakketjes met een thema, iets vrolijks en een persoonlijke
noot. Bijvoorbeeld rondom Valentijnsdag.
• Stichting MUMS is een zanggroep die gratis optreedt
in de tuin van verzorgingstehuizen. Met hun jarenlange
ervaring weten zij ouderen een leuke middag te bezorgen
met een interactief Nederlandstalig liedjesprogramma.
Zij maken, op afstand contact met het publiek door te
zwaaien en mee te laten klappen.
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• YMCA Scheveningen wilde met kerst iets extra’s doen
voor 65 eenzamen die aan huis gebonden waren. Zij
hebben hen een warm gevoel geven door het aanbieden
van een feestelijk verpakt kerstpakket aangeboden door
de kerstman en onder begeleiding van een Dickenskoortje
voor een extra vrolijk moment aan de deur.
Persoonlijk contact en verder onderzoek
Kleinecoronahulp werkt snel. Aanvragers worden gemaild
of gebeld en er wordt in het algemeen binnen twee weken
besloten of een verzoek in aanmerking komt voor een
bijdrage. Het is boeiend om te zien dat tendensen in de
samenleving al lang zichtbaar zijn in de aanvragen voordat
het de krant haalt. Zo werd al snel gemerkt dat voedsel een
steeds groter probleem werd voor een aantal groepen. Het
was voor Haella aanleiding om meer in gesprek te gaan met
aanvragers en er werden online meetings georganiseerd.
Het leidde tot nauwere samenwerking tussen initiatieven (
“ik heb nog een pallet voedsel over, kom maar halen”) en
het bevorderen van samenwerking met gemeenten en het
Rode Kruis.
De waarde van de vrijwilliger
Voor de Haëlla Stichting, en ook voor veel andere fondsen,
zoals Fonds 1818 zijn dergelijke hulpvragen geen vragen
waarover zij zich pas het afgelopen jaar buigen. Deze
fondsen richtten zich altijd al op kwetsbare mensen in onze
samenleving en sloegen eerder de handen ineen bij het
opzetten van een platform voor nieuwkomers (Wijdoenmee.
nu). De inzet en voelsprieten van de bevlogen vrijwilligers
zijn en de laagdrempeligheid van hun activiteiten zijn cruciaal
om de samenleving leefbaar te houden. Van belcirkels tot
kookprojecten; de initiatiefnemers voelen aan wat er speelt
in hun eigen wijk of buurt en weten de mensen in nood
te bereiken. Het is een voorrecht om daarmee samen te
werken.
Meer weten?
De Coronacrisis is nog niet voorbij, en de effecten ervan
zullen nog lang voelbaar zijn. Bent u geïnteresseerd in meer
informatie kijk dan op : www.kleinecoronahulp.nl. Daar
vindt u een verslag van de activiteiten van het afgelopen
jaar. U kunt ook aansluiten met een bijdrage. Meer
informatie kunt u daarover krijgen via info@haella.nl of via
: 070-324 9929. Als u een boodschap inspreekt wordt u zo
spoedig mogelijk teruggebeld.
De Haëlla Stichting zet zich in voor kwetsbare mensen in
de samenleving. Dit doet zij samen met particulieren en
stichtingen. Als u daarbij aan wilt sluiten kunt u contact
opnemen met het kantoor: 070-324 9929 (wij bellen u zo
spoedig mogelijk terug) of via info@haella.nl. Wij denken
graag met u mee welke vorm van schenken het beste bij uw
wensen aansluit. Voor particulieren kan dit onder andere via
een legaat of een Fonds op Naam. Ook werken wij samen
met stichtingen die via ons, hun fondsen op vertrouwde
wijze uitgeven.

stichting
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Adres
Kleinecoronahulp / Haëlla Stichting
Jan van Nassaustraat 102
2596 BW Den Haag

Telefoon
070-3249929

Email
info@haella.nl

Website
www.kleinecoronahulp.nl

Met dank aan:
Carla Houben, Frieda de Pater, Bastiaan Meinders, Anna Koolma en alle Haëlla medewerkers.
Vormgeving: ulla.nl

