
JAARVERSLAG 2020 Stichting Alle Handen Ineen 
Inleiding: 
 
Stichting Alle Handen Ineen is in 2013 opgericht. 
 
De Stichting heeft als doel om mensen woonachting in Almere en omstreken te ondersteunen op 
diverse vlakken.  
Dit doen we door te zorgen voor huisraad, praktische raad en daad op het gebied van schulden, 
werk, inkomen en voedsel. 
 
Daarnaast geeft de stichting begeleiding aan mensen die specifieke hulpvragen hebben die te maken 
kunnen hebben met zowel sociale, praktische en financiële problemen. Daar waar mogelijk staat 
Stichting Alle Handen de mensen hierin bij met advies en gaan we daar waar nodig en mogelijk met 
de mensen mee. 
 
Ook het bestuur van de stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. Geen enkele vrijwilliger of bestuur of 
anders ontvangt een vergoeding. 
 
Activiteiten: 
In 2020 hebben we helaas door Corona geen activiteiten mogen en kunnen doen. Wel hebben we 
met de coronamaatregelen in acht genomen en toen het mocht een koffie ochtend gehouden. 
 
Wat we wel mochten doen was een kleine vossenjacht houden op het moment dat het nog mocht 
van de overheid. Uiteraard met de coronamaatregelen van 1,5 meter afstand, handen wassen e.d. in 
acht genomen. 
 
Verder waren we in augustus 2020 ingehuurd door een camping om daar een Halloween tocht te 
organiseren. Dit hebben we in de middag gedaan voor de kinderen en in de nacht voor de 
volwassenen.  
 
Zowel de vossenjacht als beiden tochten van de Halloween waren een super groot succes met veel 
leuke reacties. 
 
Kinderactiviteiten: 
Helaas hebben we door Corona in 2020 geen kinderactiviteiten mogen doen.  
 
Aanbieden van huisraad, kleding en andere artikelen: 
Door gebruik te maken van Social Media, denk hierbij aan Facebook, website, InstaGram, LinkdIn, 
hebben wij als Stichting meerdere huishoudens kunnen helpen aan informatie, hulp, huisraad, 
kleding en voedsel. Dit doen wij door hulp van donateurs en het ruilen van huisraad, artikelen en 
kleding. 
 
Wij als Stichting Alle Handen Ineen zijn blij maar vooral ook trots dat we, ondanks de corona, het 
afgelopen jaar weer meerdere huishoudens hebben kunnen helpen. 
 
  



Diverse pakketten 
Als stichting hebben wij elke week ruim 30 pakketten verloot en houden we goed in de gaten dat 
deze pakketten bij de juiste mensen terecht komen. 
 
Als stichting zorgen we ervoor dat alle pakketten zo samengesteld werden dat de gezinnen hier ook 
daadwerkelijk iets aan hebben. Ook de mensen die het moeilijk vinden om op onze besloten groep 
op Facebook mee te loten maar wel bekend zijn bij ons worden uiteraard niet overgeslagen bij het 
uitloten. 
 
Onze diverse pakketten bestaan uit: 

- Verzorgingspakket 
- Dieren pakket 
- Iets lekkers pakket 
- Voedsel pakket (diverse varianten) 

 
Voor de inhoud van deze pakketten doen wij normaal verkrijgen door middel van 
voedselinzamelingen waarbij we dan kenbaar maken welke producten we nodig hebben. 
Helaas was dat in 2020 niet mogelijk maar we hebben een eenmalige gift van de gemeente gekregen 

waar we onze voedselkamer mee hebben kunnen aanvullen. Verder doen wij kleding en artikelen 

ruilen voor voedsel om onze voedselkamer aan te blijven vullen.  

Hulp bij schulden en inkomen: 
Ook in 2020 hebben wij diverse gezinnen hulp geboden die betrekking hadden op schuld en 
inkomen. Deze hulp bestond uit het helpen om voor de mensen een overzicht maar ook een inzicht 
te krijgen van hun schulden en situatie. 
 
Wij ondersteunen de mensen bij het regelen van bijvoorbeeld aanvragen voor een uitkering, 
kwijtschelding voor gemeente belasting maar ook door instanties te benaderen om uitleg te vragen 
op het moment dat een lid iets niet snapt en om het voor deze persoon dan toch duidelijk te krijgen. 
 
Hulp aan huis: 
Als stichting hebben we diverse leden geholpen door steun te bieden door een luisterend oor, 
mensen daar waar nodig te begeleiden naar hulpinstanties. 
Door de Corona hebben we veel online moeten doen en als we bij de mensen thuis kwamen was dat 
altijd door middel van de corona maatregelen in acht te nemen. 
 
Hulp wat nog niet genoemd is: 
Buiten de eerder genoemde hulp en activiteiten hebben wij ook meerdere gezinnen geholpen met 
het doorverwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk of een psycholoog. Waarin wij uniek zijn 
is dat wij niet alleen samen met de mensen een afspraak maken maar daar waar mogelijk en nodig 
ook met de mensen mee gaan. 
We werken samen met de gemeente Almere, wijkteams en andere organisaties. 
 
Financiële verantwoording: 
De stichting heeft in 2020 een kleine subsidie van de gemeente ontvangen. De rest van onze 
financiële middelen hebben we verkregen door middel van het ophalen van oud ijzer, het verkopen 
van spullen tegen een kleine vergoeding en door middel van particuliere donaties. Daarnaast hebben 
we in november een bedrag van de gemeente ontvangen ter compensatie voor de corona om onze 
voedselkamer te vullen. Ondanks dat hebben we in verband met de corona een negatief resultaat 
over 2020. 


