Jaarverslag 2021 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.

In dit jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten die plaatsgevonden hebben vanaf 1
januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Activiteiten:
In 2021 hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden.
In het kort een overzicht van de activiteiten die wij de afgelopen periode hebben gedaan.
- Kindercrea
- Crea voor volwassenen
- Koffieochtenden voor jong en oud
- Darten
- Kaart avonden
Dagbesteding:
In 2021 hebben we wekelijks aan ongeveer 15 mensen een dagbesteding gegeven. Mensen
komen bij ons en die hebben diverse dingen voor ons gedaan. Denk hierbij aan klussen in en
om de Stichting, maar ook klussen voor de mensen thuis.
Kinderactiviteiten:
In verband met Corona hebben we in 2021 helaas niet veel kunnen doen. Wat we wel konden
doen zijn klein knutsel middagen en spelletjes in het bos. Ook hebben we op primitieve wijze
een sprookjestocht gehouden.
Aanbieden van huisraad, kleding en andere artikelen:
Door gebruik te maken van Social Media, (denk hierbij aan zowel Facebook en onze
internetsite van Alle Handen Ineen) hebben wij als Stichting meerdere huishoudens kunnen
helpen aan huisraad, voedsel, kleding en dergelijke.

Door hulp van Donateurs en het ruilen van huisraad, artikelen en kleding hebben wij
meerdere huishoudens/leden geholpen aan voedselpakketten, kleding en andere artikelen.
Als stichting zorgen wij ervoor dat de huishoudens of leden waar de nood het hoogst was,
voorrang kregen op de gevraagde hulp. Uiteraard is dit niet ten koste gegaan van onze andere
leden.
Wij als stichting zijn blij maar vooral ook trots, dat we het afgelopen jaar ondanks de corona
meerdere huishoudens/leden hebben kunnen helpen.
Levensmiddelenpakketten:
Als Stichting hebben wij elke week ruim 30 levensmiddelenpakketten verloot en hebben goed
in de gaten gehouden dat deze pakketten bij de juiste mensen terecht kwamen
Wij als stichting zorgde er voor dat de levensmiddelenpakketten zo samengesteld werden, dat
de gezinnen hier ook daadwerkelijk een maaltijd hadden voor hun gezin.
Omdat er sommige leden het moeilijk vonden om mee te loten op een levensmiddelenpakket,
gaven wij buiten de levensmiddelenpakketten, levensmiddelenpakketten aan gezinnen/ leden
die liever anoniem wilde blijven.
De levensmiddelenpakketten werden gevuld door middel van donaties van de
voedselinzamelingen en het ruilen van artikelen voor voedsel.
Hulp bij schulden en inkomen:
In 2021 hebben we meerdere leden/gezinnen hulp geboden die betrekking hadden op schuld
en inkomen.
Deze hulp bestond uit het helpen om voor de mensen een overzicht maar ook inzicht te
krijgen van hun schuld en situatie.
Wij ondersteunden de mensen bij het regelen van een betalingsregeling of het aanvragen van
bijvoorbeeld een uitkering of een kwijtschelding. Indien nodig zijn we ook meegegaan met
deze mensen.
Hulp wat nog niet genoemd is:
Buiten de al eerder genoemde activiteiten hebben wij meerdere gezinnen geholpen met het
door verwijzen naar bijvoorbeeld Maatschappelijk werk of psycholoog.
We hebben verschillende organisaties geholpen aan zowel advies, kleding, huisraad en
voedsel. We werken samen met Gemeente Almere, wijkteams en andere organisaties.
Financiële verantwoording
De Stichting heeft in 2021 een klein budget ontvangen en de financiële middelen die wij in
2021 tot onze beschikking hadden, hebben we verkregen door middel van particuliere
donateurs, bedrijven, ophalen van oud ijzer en papier en het verkopen van spullen.

Kolommenbalans Stichting Almeerse Handen Ineen
Periode 1-01-2021 t/m 31-12-2021
Omschrijving
Debet

Credit

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Totaal

€ 41.888,20

------------------------------------------------------------------

€ 41.888,20

