BELEIDSPLAN 2019 STICHTING ALMEERSE HANDEN INEEN
ALGEMEEN
In 2015 hebben wij een non-profit organisatie opgericht, genaamd Stichting Almeerse
Handen Ineen. Wij werken laagdrempelig en in huiselijke sfeer. We bieden een luisterend
oor en bieden onze hulp. Ook indien nodig via een hulpverlener. Iedereen heeft wel eens
problemen financieel, psychisch, is toe aan een nieuwe start, scheiding of kinderen in de
opvoeding. Allemaal dingen waar de een of de ander wel eens mee te maken heeft.
Op dit moment hebben wij:
- 250 gezinnen geholpen om er weer boven op te komen of hebben deze mensen
de juiste steun in de rug gehad om alles weer positief in te zien.
- Al 6 jaar op rij diverse evenementen georganiseerd waar per evenement ruim 100
personen op afkwamen. Sommige evenementen zelfs 150 en sommige
evenementen 50 – 80. Maar al deze hebben een onbezorgde middag/avond
gehad.
- Al 6 jaar op rij diverse kinderactiviteiten georganiseerd waardoor kinderen die niet
op vakantie kunnen ook na de zomer vakantie leuke verhalen kunnen/konden
vertellen
- Zeker 20 van onze vrijwilligers uit hun isolement getrokken
- Ervoor kunnen zorgen dat 1 van onze vrijwilligers uit de rolstoel kon omdat deze
vrijwilliger weer kon lachen, positief kon denken. Op dit moment is deze vrijwilliger
een van onze hardste werkers.
En dat is waar wij het als Stichting Almeerse Handen Ineen voor doen. De glimlach van
de mens, de dankbaarheid in hun ogen.
Alles wat wij doen, doen wij op vrijwillige basis!
WAT BIEDEN WIJ
Het is niet makkelijk om over je problemen te praten daar hebben wij alle begrip voor,
privacy, eigen verantwoordelijkheid staan bij ons centraal. We laten iedereen in zijn
waarde en werken samen aan een passende oplossing. Eigen vechtlust om uit de
problemen te komen stimuleren en steunen wij. Dit kan gaan om pedagogische
hulpverlening bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, het helpen aankloppen bij de juiste
instanties voor de problemen, maar ook met behulp van vrijwilligers schoonmaken van
een vervuilde woning. Het aanbieden van kleding eventueel meubilair en levensmiddelen
pakket. De stichting biedt ook regelmatig activiteiten voor de leden en niet leden. We
merken dat leden hier naar uitkijken en sommige leden raken hierdoor uit hun isolement
waar ze in zaten.
Sinds 2018 bieden wij ook dagbestedingen en zijn wij druk bezig om de WMO rond te
krijgen.
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1. FINANCIËN.

Wij zijn een non-profit organisatie. Stichting Almeerse Handen Ineen is geheel afhankelijk
van donaties die dan weer ten gelden worden gemaakt. Dit doen we voornamelijk via
onze Facebook pagina Stichting Almeerse Handen Ineen Verkoop te koop aan worden
geboden. Dit zijn vaak bedragen waarbij men op kan bieden. Het begin bedrag is meestal
1 Euro en er staat altijd bij dat men moet bieden naar waarden. Deze inkomsten komen
geheel ten goede aan de Stichting. Ook ontvangen wij maandelijks geldelijke giften via
ons ING Bankrekeningnummer. Dit zijn bedragen van 1 – 5 Euro per maand.
2. LEDEN.
Onze leden bestaan uit mensen die soms afhankelijk zijn van hulp van de Stichting, maar
we hebben ook leden die op vrijwillige basis mee werken. Wij hebben ook donateurs die
via onze Facebook pagina goederen en dergelijke aanbieden tegen ruil voor etenswaren
voor in de levensmiddelenpakketten.
Op dit moment hebben wij ruim 2.000 leden in ons netwerk en dan zijn er ook nog een
aantal leden die mee loten of dingen kopen via Facebook voor “Facebook loze mensen”.
Ons netwerk is dan ook best groot en men weet dat we er zijn. Natuurlijk hebben ook wij
te maken met “slapende” leden, dit zijn leden die niet actief meedoen met onze
Facebookpagina’s maar zo eens in de zoveel tijd iets kopen.
In de afgelopen jaren dat we nu bezig zijn hebben we ruim 250 gezinnen geholpen er
weer bovenop te komen of hen net dat juiste steuntje in de rug te geven om de dingen
weer positief te gaan zien.
3. VRIJWILLIGERS
Voor onze Stichting werken ongeveer 40 vrijwilligers. Elke vrijwilliger heeft zijn eigen
rugzak. Deze vrijwilligers geven hulp aan huis in de vorm van schoonmaken, helpen
boodschappen waar nodig.
De Stichting heeft elke week ruim 35 pakketten, dit zijn zowel voedselpakketten,
dierenpakketten, verzorgingspakketten en schoonmaak pakketten. Onze vrijwilligers
stellen deze pakketten samen, helpen bij het organiseren van activiteiten/evenementen.
Ze stellen hun huis beschikbaar als afhaalpunt zodat de Stichting in heel Almere kan
helpen. Zo hebben wij als Stichting momenteel 19 ophaalpunten door heel Almere, op die
manier proberen wij zoveel mogelijk mensen in Almere te helpen. Tevens hebben wij 3
ophaalpunten in Amsterdam. Sinds 2018 hebben wij ook een ophaalpunt in Lelystad.
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Wij houden ons ook bezig om oud ijzer op te halen en zorgen dat dit bij de handelaars
komt. In 2018 hebben wij de registratie hiervan gevraagd en ook gekregen.
Wij gebruiken het Oud Ijzer ook om geld te genereren.
Zowel de vrijwilligers als het bestuur worden niet verloond in kosten en werkzaamheden
ten bate voor de Stichting Almeerse Handen Ineen.
4. DOELSTELLING
Het doel van de Stichting Almeerse Handen Ineen is om zoveel mogelijk mensen te
helpen daar waar nodig.
Maar ook om mensen met elkaar in aanraking te laten komen. Mensen uit hun isolement
te trekken en mensen en kinderen een aantal onbezorgde dagen/momenten te laten
beleven.
Ook hebben we diverse kleine projecten.
- Zo hebben wij een eettafel opgestart om mensen gezamenlijk te laten eten
huiselijke sfeer.
- Onze jaarlijkse terugkerende activiteiten en Evenementen. Zoals onder andere
Vossenjacht, Sprookjestocht, Halloween
- In 2019 zijn wij voornemens om een lunctafel op te zetten zodat de mensen die in
de avond niet meer de deur uit willen/durven toch de mogelijkheid te geven om
gezamenlijk een lunch te nuttigen.
- Gaan wij meer dagbesteding aanbieden
5. MISSION STATEMENT
Onze Missie is om zoveel mogelijk mensen te helpen en onze slogan hiervoor is dan ook:
“Handen Ineen, samen staan we sterk”
Met elkaar voor elkaar de Handen Ineen…..dat is wie we zijn.

6. NAAMSBEKENDHEID
Stichting Almeerse Handen Ineen heeft naamsbekendheid verworven door middel van
diverse pagina’s op Facebook, een website en door contacten met verschillende
instanties.
We zijn nu al ruim 7 jaar bezig met het helpen van mensen die hulp/steun nodig hebben
in Almere, Amsterdam, Lelystad en omstreken.
Gelukkig weten steeds meer mensen de weg naar onze Stichting te vinden.

De Steiger 150, 1351 AP Almere Haven, Email: info@almeersehandenineen.nl
Telefoon: 06-15566917, K.v.K. nr : 62659146, IBAN : NL37INGB0006717186
ANBI status: 8549 06 575

Onze hulp bestaat onder andere uit:
- Mensen ondersteunen bij verschillende problematieke hulpvragen.
- Het verdelen van Kleding, goederen en indien noodzakelijk voedsel
- Het organiseren van activiteiten. Mede doordat wij dit bieden is de drempel om
hulp bij onze Stichting te vragen laag geworden.
- Zetten wij mensen in een “trein” en is het aan de mensen zelf om te bepalen waar
ze uitstappen. Op deze manier besparen wij de gemeentes veel geld omdat deze
mensen dan niet (zo snel) in de criminaliteit belandden. Tenminste dat is ons doel
en daarom zeggen wij ook dat de mensen zelf bepalen aan welke richting van de
trein ze uitstappen.
Onze naamsbekendheid krijgen we ook via mond tot mond reclame en weten de
wijkteams ons nu te vinden.
Via onze website www.almeersehandenineen.nl kunnen mensen, instanties en donateurs
onze doelstellingen nog eens nalezen.
7. SAMENWERKING
De Stichting Almeerse Handen Ineen werkt samen met verschillende organisaties.
Binnen Almere hebben we een samenwerking met de Gemeente, Wijkteams, diverse
Instanties zoals Kwintes, Jan Steen en diverse hulpverleners.
Denk hierbij aan het samenwerken met o.a. de gemeente, instanties en hulpverleners om
onze leden nog beter van dienst te kunnen zijn. Onze leden (en niet leden) hebben niet
alleen behoefte aan voedsel, goederen en kleding, maar ook vaak aan begeleiding en
vooral een luisterend oor.
8. UITLICHTING WERKZAAMHEDEN
Als Stichting Almeerse Handen Ineen vinden wij het ook heel belangrijk om mensen aan
te horen en indien nodig doorverwijzen naar andere instanties. Mocht het nodig zijn of is
er behoefte aan dan zal een vertrouwenspersoon vanuit de Stichting Almeerse Handen
Ineen meegaan.
Op momenten dat er donaties gebracht worden of dat we een telefoon/mail krijgen dat er
donaties opgehaald mogen worden, dan moeten deze uitgezocht en verwerkt worden.
Geplaatst worden op onze diverse Facebookpagina’s zodat deze geruild (voor voedsel) of
verkocht kunnen worden en er weer andere mensen blij mee maken.
Het aanschrijven van bedrijven om donateurs binnen te halen zodat wij ons goed werk
voort kunnen blijven zetten. Als tegenprestatie zal elke donateur op onze website vermeld
worden.
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Buiten de evenementen organiseren wij ook diverse activiteiten. Denk hierbij aan
carnaval, Sinterklaas, Kerst en in de zomermaanden zullen we zoveel mogelijk doen ook
voor de kinderen speeltuin, zwembad, strand (mits er genoeg begeleiders meegaan)
Ook wekelijks organiseren wij activiteiten voor een ieder. Denk hierbij aan Crea avonden
(volwassenen) en Crea middagen (kinderen), workshops breien/haken, zo hebben we ook
elke week koffie ochtend, elke donderdagavond een spelletjes avond.
Maandelijks organiseren we Bingo avond, Rommelmarkt en Disco-/Thema avonden om er
toch voor te zorgen dat de mensen er even uit kunnen. Ook hier genereren we geld mee
voor de Stichting en daarom om nog meer mensen te kunnen helpen en bereiken.
Ook op deze manier halen we mensen uit hun isolement en willen we ervoor zorgen dat
de mensen zich weer “mens” voelen.
Tevens hebben wij tegen een kleine vergoeding een haal- en breng service voor de
mensen die om wat voor reden dan ook niet met het Openbaar Vervoer kunnen gaan.
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