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Stichting Almeerse Handen Ineen 

ALGEMEEN 

Wij zijn in 2013 met enkele mensen als een groep op facebook begonnen om mensen te helpen. Dit 

groeide zo hard dat wij in 2015 een non-profit organisatie werden genaamd Stichting Almeerse 

Handen Ineen. Wij werken laagdrempelig geven een luisterend oor, dagbesteding en als er behoefte 

naar is verwijzen wij naar een hulpverlener en gaan mee als het nodig is naar instanties. 

WAT BIEDEN WIJ 

Het is niet makkelijk om over je problemen te praten daar hebben we begrip en geduld voor. Wij 

laten mensen mee doen met onze activiteiten en evenementen, ze helpen mee op de stichting door 

dagbesteding te bieden en werken we aan het verruimen van hun wereld met socialisering het 

tegengaan van eenzaamheid en bieden wij een andere omgeving. We laten iedereen in hun waarde. 

Daarbij steunen en stimuleren wij onze leden om op eigen kracht uit de problemen te komen. Wij 

bieden evenementen om de mensen een lach op hun gezicht te toveren want door een onbezorgde 

dag krijgen de mensen ruimte om problemen anders te gaan zien en aan te pakken. Op deze manier 

proberen wij deze mensen uit hun isolement te trekken. 

Sinds 2019 bieden wij voor jongeren elke 14 dagen  jamsessies aan, dit om te voorkomen dat deze 

jongeren hun heil op straat zoeken, hierdoor kunnen zij kennismaken met muziek in verschillende 

stijlen en is een groot succes gebleken. 

FINANCIEN 

Wij zijn een non-profit organisatie. Stichting Almeerse Handen Ineen is geheel afhankelijk van het 

krijgen van donaties, zoals het inzamelen van oud ijzer, die dan weer ten gelden worden gemaakt. 

Ook generen wij geld uit goederen, die ook d.m.v. donaties tot ons komen en via facebook pagina 

Stichting Alle Ineen Verkoop te koop worden aangeboden. die inkomsten komen geheel ten goede 

aan de stichting. Tevens ontvangen wij ook regelmatig geldelijke giften via ons ING 

bankrekeningnummer. 

LEDEN 

Onze leden bestaan uit mensen uit alle lagen van de bevolking die soms ook afhankelijk zijn van de 

hulp van de stichting. 

VRIJWILLIGERS 

Voor onze Stichting werken, geheel op vrijwillige basis, leden die zich belangeloos inzetten om de 

medemens te helpen waar zij maar kunnen. Zij geven hulp aan huis, stellen hun huis beschikbaar als 

afhaalpunt zodat de stichting in heel Almere kan helpen. Allemaal zonder enige vergoeding van de 

stichting. Zowel vrijwilligers als bestuur worden niet verloond in kosten van werkzaamheden ten 

baten voor de Stichting Almeerse Handen Ineen. 

  



Onze vrijwilligers zijn mensen uit alle lagen van de bevolking met of zonder een beperking, onze 

stichting heeft ervoor gekozen om deze mensen samen te laten werken en met succes !! Dit houdt in 

dat wij onze vrijwilligers niet in hokjes plaatsen voor wat betreft psychische problemen maar 

iedereen is gelijk. 

Hierdoor komen ook deze mensen uit hun isolement en leren ze omgaan met hun omgeving 

waardoor ze ook weer een sociaal leven kunnen opbouwen. 

Wat ook heel belangrijk is voor deze mensen is dat ze weten dat er een netwerk is waar ze zich zelf 

kunnen zijn en blijven en Stichting Almeerse Handen Ineen  er voor hun is. 

NAAMSBEKENDHEID 

Stichting Almeerse Handen Ineen heeft naamsbekendheid verworven door middel van een pagina op 
facebook, een website en door contacten met verschillende instanties. We zijn al 7 jaar bezig met het 
helpen van mensen in Almere. Steeds meer mensen weten de weg naar onze stichting te vinden, 
doordat vele mensen gebaat zijn bij de hulp die de stichting bied. Onze hulp bestaat uit: mensen 
ondersteunen bij verschillende problematieke hulpvragen, kleding, goederen en het organiseren van 
activiteiten. Mede doordat wij dit bieden is de drempel om hulp bij onze stichting te vragen laag 
geworden. Ook verwerven wij naamsbekendheid via mond tot mond reclame. Via de website 
www.allehandenineen.nl kunnen leden, instanties en donateurs onze doelstellingen nog eens 
nalezen. 
Tegenwoordig gaat de Stichting Almeerse Handen Ineen door het leven als Stichting Alle Handen 
Ineen, dit omdat we niet alleen maar in Almere zitten maar ook in Amsterdam en Lelystad. 
 
SAMENWERKING 

De stichting werkt samen met verschillende hulpverleners. Verder werken wij samen met o.a. de 

gemeente en diverse instanties om onze leden nog beter van dienst te kunnen zijn. Mensen hebben 

niet alleen behoefte aan voedsel, goederen en kleding maar ook vaak aan begeleiding in welke vorm 

dan ook en daar kunnen de hulpverleners en instanties goede hulp bij bieden. 

DIVERSITEIT 
 
Stichting Almeerse Handen Ineen richt zich op de vergrijzing, armoede, sociale controle en jeugd in 
Almere. 
Doordat wij zijn gesitueerd aan de rand van de wijk de marken proberen wij deze mensen, met name 

de ouderen in deze wijk, uit hun isolement te halen. 

Dit doen wij met behulp van het buurthuis wat wij hebben opgezet waar men creatief bezig kan zijn 

maar ook voor een bakje koffie en een praatje kunnen langskomen. De schoor is in deze wijk niet 

aanwezig, dus is er voor veel mensen in deze wijk geen hulp voorhanden geweest tot nu. 

Ook bieden wij hulp en steun aan iedereen in de wijk die een probleem heeft met een instantie of 

iets niet begrijpt in een brief die men ontvangen heeft, daarvoor hebben wij een aantal vrijwilligers 

die hierin bedreven zijn. 

Door de diversiteit aan nationaliteiten kunnen wij ook mensen uit verschillende landen en culturen 

helpen en te woord staan, de talen Pools, Duits, Turks, Engels en Frans zijn geen obstakel voor ons. 

  

http://www.allehandenineen.nl/


ACTIVITEITEN 

Carnaval, Pasen, Vossenjacht, Sprookjestocht en Halloween. Maar ook Sinterklaas en Kerst horen 

hier natuurlijk bij. 

Deze activiteiten hebben tot doel om de mensen samen dingen te laten ondernemen waardoor de 

ouderen uit hun isolement komen en de jongeren sociaal gezien tot ontplooiing komen. 

Het zijn en blijven kinderfeesten dus elk kind is welkom om hieraan deel te nemen en wat is er leuker 

om gezamenlijk met ouderen dit soort activiteiten te bewerkstelligen.  

Dit zijn festiviteiten voor jong en oud, door de saamhorigheid kunnen we er voor zorgen dat deze 

dagen voor een ieder een leuke tijd is en zou moeten zijn.  

SOCIAAL CONTACT 

Onze stichting richt zich op mensen uit de omgeving daar heel veel ouderen toch dolgraag naar 

buiten willen maar door een of andere reden dit niet of moeizaam kunnen. 

Voor deze mensen hebben wij een rolstoel en een auto ter beschikking om ze van en naar huis te 

vervoeren zodat deze mensen ook hun sociale contacten kunnen blijven behouden. 

Ook deze service wordt bewerkstelligt door onze vrijwilligers. 

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN 

Tijdens de schoolvakanties is het voor kinderen belangrijk dat ze leuke dingen kunnen doen op 

verantwoordelijke wijze, voor de ouders van deze kinderen is het ook prettig om te weten dat hun 

kinderen op een leuke manier worden bezig gehouden. 

Stichting Almeerse Handen Ineen zorgt in deze periodes voor verschillende activiteiten voor de 

jeugd. 

Denk hierbij aan: 
Kinderdisco, stoepkrijt tekenen, verschillende wedstrijden m.b.t. sport, knutselen en schminken. 

DIT ZIJN ONZE ACTIVITEITEN 

Wij hebben als Stichting Almeerse Handen Ineen verschillende activiteiten. 

1) Mensen aanhoren, helpen en indien nodig doorverwijzen. 

2) Leveren van een noodpakket binnen 24 uur. 

3) Het ophalen en verwerken van donaties. 

4) Ophalen en wegbrengen van oud ijzer 

5) Het verkopen of ruilen van gedoneerde spullen door de stichting 

6) Door middel van een loting op verschillende pakketten e.d. wijzen wij toe en leveren 

dat dan weer bij de afhaalpunten door heel Almere af zodat elk stadsdeel bereikt kan 

worden. 

7) Het aanschrijven van bedrijven in de hoop dat zij ons, op enige manier dan ook willen 

helpen door middel van donaties. Als tegenprestatie komt de naam van het bedrijf 

op onze website. 

8) Het updaten van de facebook pagina’s en website van Stichting Almeerse Handen 

Ineen. 

9) Wij organiseren diverse activiteiten voor onze leden, zoals carnavalsfeest, 

zomerfeesten, sinterklaas, Halloween tochten en natuurlijk kerstmis. 


