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2 INLEIDING 

Bijna 500.000 kinderen in Nederland leven in armoede, in de praktijk is dat één op de vijf kinderen. 

Sinds de uitbraak van de Coronacrisis zien wij deze aantallen alleen maar toenemen (groeiende kloof 

tussen ‘arm’ en ‘rijk’) en wij maken ons zorgen. Vanuit diverse hulpverleningsinstanties worden 

mensen doorgestuurd naar ons (Stichting Burgerinitiatief Nederland). Wij helpen mensen die in 

armoede leven met ons aanbod van gedoneerde spullen en voedingsmiddelen. Maar de vraag begint 

steeds meer het aanbod te overstijgen, waardoor de donaties in geld en goederen niet meer 

voldoende zijn. Vooral (jonge) kinderen zijn hiervan de dupe. De corona maatregelen mogen dan nu 

wel afgeschaald zijn maar de problemen voor de gezinnen zijn daar nog niet mee opgelost.  

Uiteraard is er hulp, maar er zijn veel gezinnen die precies tussen alle regelingen vallen en hierdoor 

bijvoorbeeld minder toeslagen van de belastingdienst krijgen en geen beroep kunnen doen op de 

voedselbank. Deze gezinnen kunnen een deel van eerste levensbehoeften soms nog maar net betalen 

en komen in de problemen als er bijvoorbeeld iemand ziek wordt, een onvoorziene uitgave gedaan 

moet worden of als één van de ouders tijdelijk geen werk heeft. En met de huidige stijging van de 

prijzen voor bijvoorbeeld energie en voeding komt het volgende probleem alweer op deze gezinnen 

af. Voor dit project richten wij ons op pakketten voor kinderen die bestaan uit één of meer van de 

volgende onderdelen: 

 Gevulde koelkast 

 Fiets 

 Bonnen voor kleding 

 Laptop voor huiswerk 

 Verjaardagsbox 

 Schoolkosten 

 Schoolspullenpas 

 

 

 

 

 

Afhankelijk van de behoeften van de kinderen kunnen wij deze pakketten samenstellen op diverse 

wijze. Wanneer er kinderen zijn die bijvoorbeeld al een fiets hebben, dan vervangen wij dit onderdeel 

voor de schoolspullenpas als hier behoefte aan is.  

De stichting hoopt zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen door zowel landelijke als regionale 

fondsen te benaderen voor een donatie aan één of meerdere pakketten. In dit projectplan lichten wij 

toe hoe de onderdelen in de pakketten tot stand komen, waarom deze onderdelen noodzakelijk zijn 

en hoe de kinderen hierdoor weer mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten. Wij hopen met dit 

project kinderen in Nederland te kunnen ondersteunen door hen één of meerdere onderdelen uit de 

pakketten te kunnen bieden.  



 
 
 
 

 

4 

  



 
 
 
 

 

5 

3 ORGANISATIEBESCHRIJVING  

Stichting Burgerinitiatief Nederland is begonnen in Woudenberg e.o. en opgericht om de (verborgen) 

armoede te bestrijden en een fijner leven te geven aan iedereen die onder de armoedegrens leeft. Wij 

ondersteunen alleenstaanden, echtparen, ouderen en gezinnen die in armoede leven. Het bestuur 

bestaat uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.1 DE ORGANISATIE 
 

Jacco van den Essenburg is de initiatiefnemer en eveneens manager van de stichting. Hij is 

verantwoordelijk voor de fondsenwerving, subsidieaanvragen en contacten met sponsoren, ministerie 

van Sociale Zaken, Werkgelegenheid en verschillende provincies waar we de thema’s bespreekbaar 

maken d.m.v. bijeenkomsten te organiseren. De dagelijkse leiding betreffende de uitgifte en andere 

werkzaamheden is Mirjam van den Essenburg- van den Hoek. Ze zorgt dat alles goed verloopt, zoals 

intake, toetsing wekelijks contact met de vrijwilligerscoördinator.  Daarnaast is er ook een Raad van 

Advies die ons ondersteuning biedt op verschillende vlakken binnen de organisatie ieder vanuit zijn 

eigen expertise. 

3.2 MISSIE 
 

Het verminderen van de gevolgen van (verborgen) armoede in Nederland. Dit doen we door middel 

van het aanbieden van (voedsel-)pakketten en activiteiten aan huishoudens die voor korte of langere 

tijd onder het bestaansminimum leven. 

3.3 DOELSTELLING 
 

De Stichting heeft tot doel; 

 Een actieve bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding door hulp en ondersteuning te 
bieden aan gezinnen die onder de armoedegrens leven.  

Voorzitter:  

Arno van Dijk 

Penningmeester: 

Gert Jan van Dijk  
 

Secretaris:  

Erik van Asselt 
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3.4 5 JAAR STICHTING BURGERINITIATIEF NEDERLAND 
 

Op 13 april 2022 bestaat onze stichting 5 jaar. Wij zijn gestart in de gemeente Woudenberg, 

Scherpenzeel, Leersum en Utrechtse Heuvelrug, maar krijgen inmiddels aanvragen vanuit heel 

Nederland. Dat is ook de reden dat de Stichting sinds kort Stichting Burgerinitiatief Nederland heet. 

Gezien de naamswijziging krijgen wij ook een nieuwe website. Deze wordt belangeloos geschonken 

door een sponsor.  

Al 5 jaar hebben wij pakketten mogen verzorgen voor iedereen die onder de armoedegrens leeft. Dit 

jaar verwachten wij ook weer 500 kinderen in Nederland te voorzien van één of meer onderdelen: een 

gevulde koelkast, een fiets, laptop, kledingbonnen, verjaardagsbox en/of een schoolspullenpas. 

Gezien de onduidelijkheden omtrent Covid houden we het jubileumjaar vrij simpel. Een avond 

waarin we terugblikken op bijzondere momenten die we in de afgelopen jaren hebben meegemaakt 

met de vrijwilligers van de stichting. We willen deze avond invullen met een gezellig feest waar 

bekende artiesten belangeloos een mooi optreden geven. Hierbij zullen wij ambassadeurs, 

verschillende bedrijven en serviceclubs uitnodigen, zodat we een mooie donatie kunnen ophalen om 

de kinderen die onder de armoede grens leven, een geweldig pakket te kunnen bieden.  

Afgelopen jaar hebben wij een mooie stap mogen zetten door aspirant lid van Goede Doelen 

Nederland te worden.  

Ons doel voor komende tijd is het behalen van de ISO certificering. 
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3.5 VRIJWILLIGERSBELEID 
 

Vrijwilligers    

Momenteel zijn er 25 vrijwilligers die zich inzetten voor de reguliere werkzaamheden binnen de 

stichting. Indien wij evenementen organiseren komen er gemiddeld 10 vrijwilligers bij. Al onze 

vrijwilligers tekenen een integriteitsverklaring, zodat ze niet alleen integer omgaan met de 

werkzaamheden, maar ook met onze doelgroep. Onze vrijwilligers krijgen geen vergoeding, omdat zij 

dit niet wenselijk vinden en gewoon graag een bijdrage willen doen aan de maatschappij. 

Taken vrijwilligers 

De verdeling van de taken van de vrijwilligers is als volgt: 

Aantal vrijwilligers Taken 
 

10 Samenstellen en uitdelen van pakketten 
 

1 Magazijnbeheer 
 

4 Verwerking aanvragen van kledingbonnen 
 

4 Verwerking aanvragen van laptops en fietsen 
 

1 Manager die zich richt op dagelijkse leiding 
 

1 Manager die zich richt op fondsenwerving, contacten met bedrijven 
en met provincies en andere overheden.  

1 Sponsoring en donaties 
 

2 Administratie van de stichting 
 

2 Toetsing van de financiële achtergrond van de aanvragers  
 

4 Inzamelingsacties en het vervoer van de producten.  
 

2 Communicatie en marketing 

* De vrijwilligers kunnen ook meerdere taken van bovenstaande tabel vervullen. 

Stagiaires 

Doordat we groeien en nu ook landelijk actief zijn, is er al contact gelegd met mbo-opleidingen en hbo-

opleidingen, zodat hun leerlingen een stage bij onze organisatie kunnen gaan 

lopen. We zijn met verschillende scholen in gesprek hierover om te kijken wat 

voor scholieren hier het beste geschikt voor zijn. Daar is dan ook een verschil 

gemaakt voor projecten en de dagelijkse activiteiten binnen de stichting, maar 

dat zal in de loop van het jaar 2021 duidelijker worden in verband met het aantal 

stageplaatsen. 
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4 PAKKETTEN VOOR KINDEREN IN ARMOEDE 

Veel mensen hebben al een mening over alle personen die om hulp komen vragen bij onze stichting. 

Zo wordt vaak gedacht dat het om mensen gaat die profiteren van een uitkering terwijl ze zelf voor 

torenhoge schulden hebben gezorgd. Wij weten als stichting inmiddels wel beter.  

4.1 ACHTERGROND DOELGROEP  
De gezinnen die wij helpen zijn vaak door een samenloop van omstandigheden in armoede geraakt. 

Dit zijn de meest voorkomende situaties: 

 Mensen die een eigen onderneming hadden en failliet zijn gegaan. Vervolgens halen alle 

schuldeisers zoveel weg, dat er weinig overblijft om zelf rond te komen. 

 Alleenstaande ouders van wie de partner er vandoor is gegaan zonder alimentatie te betalen. 

 Mensen die hun baan verliezen en ineens geen inkomen meer hebben. Dit is momenteel de 

groeiende groep, voornamelijk door de coronacrisis. 

 Mensen die vanwege ziekte in de WAO terecht zijn gekomen en hun leningen niet meer 

kunnen afbetalen. 

Voor alle bovenstaande gezinnen geldt het volgende: ze kunnen allemaal niet of nauwelijks 

rondkomen. Er hoeft maar een kleine financiële tegenslag op hun pad te komen en ze kunnen hun 

kinderen bijna niet meer onderhouden. We zien binnen deze groep dat ze net niet in aanmerking 

komen voor de voedselbank, waardoor ze geen geld over houden voor andere belangrijke zaken. 

De kinderen binnen deze gezinnen worden hier de dupe van en kunnen moeilijk meedoen met hun 

leeftijdsgenootjes of lopen een leerachterstand op. Ook lopen de kinderen het risico op pesterijen, 

omdat ze niet overal aan mee kunnen doen.  

Stichting Burgerinitiatief wil dat kinderen weer mee gaan doen en zal zich inzetten om zoveel mogelijk 

kinderen de volgende zaken te bieden: 

 Gevulde koelkast 

 Een fiets 

 Bonnen voor kleding 

 Een laptop voor huiswerk 

 Een verjaardagsbox 

 Schoolkosten 

 Schoolspullenpas 
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4.3 SIGNALERING EN SELECTIE VAN DE DOELGROEP 
De wijze waarop gezinnen bij ons binnenkomen varieert, zo zijn er meerdere instanties die kunnen 

doorverwijzen of vinden de mensen zelf hun weg naar ons. Maar een aanvraag bij onze stichting hoeft 

niet altijd te betekenen dat wij ook daadwerkelijk kunnen helpen. Hier gaat een procedure aan vooraf.  

Samen met een aanvraag krijgen wij of vragen wij de financiële gegevens op van de aanvragers. Deze 

worden getoetst op het besteedbaar inkomen. In veel gevallen komen deze mensen net niet in 

aanmerking voor andere regelingen of bijvoorbeeld pakketten vanuit de voedselbank. Soms gaat het 

maar om enkele euro’s verschil. Anderen zitten al in de schuldsanering, waardoor wij eigenlijk al weten 

dat hun inkomsten niet hoog zijn en ze moeten leven van een kleine uitkering. Samen met de vaak al 

betrokken hulpverleners wordt gekeken hoe wij kunnen helpen. 

In veel gevallen worden wij ook door scholen benaderd als deze problemen signaleren bij hun 

leerlingen en hun ouders. Vaak blijkt dat er dan veel meer problemen zijn dan alleen de financiële. Ook 

hier proberen wij oplossingen voor de zoeken door ons netwerk in te zetten. 
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4.4 EEN GEVULDE KOELKAST  
Voedsel is een eerste levensbehoefte. Door 

daarin te voorzien halen we een hele grote 

stress weg bij gezinnen die niet in aanmerking 

komen voor steun van een voedselbank, maar 

thuis wel een lege koelkast hebben.  

De voedselpakketten bestaan uit producten van 

de schijf van 5 (zoals fruit, brood en verse 

groenten). Met deze pakketten kunnen de 

gezinnen voor 3 à 4 dagen een maaltijd 

klaarmaken. De andere dagen moeten ze zelf 

voor hun eten zorgen. Dit helpt hen ook om niet 

te afhankelijk van de Stichting te worden, om 

hun zelfredzaamheid niet helemaal in te 

leveren. We ondersteunen de gezinnen drie 

maanden lang met een voedselpakket. 
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4.5 IEDER KIND EEN FIETS 
Een fiets voor een kind is veel meer dan alleen 

een vervoersmiddel. Voor kinderen tussen de 8 

en 18 jaar is het ook een manier om mee te 

kunnen doen, vrijheid en zelfstandigheid te 

ervaren en de wereld te ontdekken. Wanneer 

een afstand te ver is om te lopen en een kaartje 

voor het openbaar vervoer niet betaald kan 

worden, is de fiets een uitkomst.  

In veel gevallen wordt vanuit school gevraagd 

om de kinderen op de fiets naar school te laten 

gaan, bijvoorbeeld om naar de gymles te fietsen. 

Ook voor sommige schoolreisjes of uitjes 

hebben de kinderen een fiets nodig. Kinderen 

leren op de fiets de verkeersregels en kunnen op 

sommige scholen ook verkeersexamen doen op 

de fiets.  

Wij zien dat de aanvragen voor fietsen in de 

huidige tijd door de invloed van Corona alleen 

maar toenemen. Wekelijks krijgen wij meerdere 

aanvragen binnen vanuit heel Nederland. 

De aanschaf en het onderhoud van een fiets kan 

voor veel gezinnen een te grote uitgave zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het? 

Wij geven de ouders geen geld om een fiets aan 

te schaffen, maar kopen zelf een fiets aan die de 

juiste maat heeft voor het kind. De fietsen zijn  

tweedehands en komen altijd van een lokale 

fietsenmaker waar wij contact mee 

onderhouden. Wanneer de fiets te klein is, kan 

deze omgeruild worden voor een grotere en kan 

de kleine fiets weer naar een ander.  De fietsen 

wordt geleverd met een fietsenpaspoort, dat 

geregistreerd wordt met een apart nummer. Dit 

voorkomt dat de fietsen doorverkocht kunnen 

worden. De plaatselijke fietsenmaker voorziet 

ook in het onderhoud, waardoor er geen extra 

onvoorziene kosten voor het gezin bij komen. 

Deze onderhoudskosten zijn in de begroting 

meegenomen in de totale kosten voor de 

fietsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Ik heb nu eindelijk een fiets waarvan de remmen het 

doen en verder ook niets kapot is!” 
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4.6 KLEDINGBONNEN 
Voor de meeste kinderen is het heel gewoon dat 

ze een nieuwe broek krijgt als deze stuk is of als 

er permanente lelijke vlekken op zitten. Maar 

voor kinderen die in armoede leven zijn kleren 

die er niet meer zo mooi uit zien vaak heel 

gewoon. Het komt hierdoor voor dat deze 

kinderen er ‘anders’ uitzien dan de andere 

kinderen in de klas. De gevolgen kunnen 

hierdoor sociaal van aard zijn; de kinderen 

worden gepest, genegeerd of uitgelachen. Ze 

doen hierdoor niet meer mee en kunnen een 

deel van eigenwaarde verliezen, zich eenzaam 

een buitengesloten voelen met alle gevolgen 

van dien. 

 

Wat gaan we doen? 

Wij gaan kinderen voorzien van nieuwe kleding 

en nieuwe schoenen. Wij maken bewust een 

keuze om de kinderen geen tweedehands 

producten te geven. De reden hiervoor is dat wij 

niet willen dat de kinderen het mikpunt van 

pesterijen worden doordat de kleding er minder 

mooi uitziet.  

De kledingbonnen worden tweemaal per jaar 

uitgegeven, eenmaal voor de winterkleding en 

eenmaal voor de zomerkleding. De kinderen 

kunnen dan ook een keer pronken met hun 

mooie nieuwe kleren, waardoor ze boost 

kunnen krijgen die resulteert in een hogere 

eigenwaarde. We zetten ons in voor twee 

groepen: 0-12 jaar en 13-18 jaar.  

Voor de eerste leeftijdscategorie stellen wij zelf 

de pakketten samen op basis van de maten en 

eventuele wensen van de ouders.  

Voor de tweede leeftijdscategorie maken we 

vaak afspraken met een winkelketen. De 

kinderen kunnen dan zelf de kleding passen en 

uitzoeken. In overleg met de winkelketen 

kunnen de kinderen de kleding eventueel ruilen 

voor andere kleding, maar niet voor geld. 

4.7 LAPTOPS VOOR HUISWERK 
Wij zien in ons werkgebied dat ouders zich 

zorgen maken over de kosten die het onderwijs 

van hun kinderen met zich meebrengt. Dit speelt 

in het bijzonder voor kinderen die overgaan van 

het basisonderwijs naar het voortgezet 

onderwijs. Deze zorgen hangen ook samen met 

de resultaten op school; het CBS rekent een 

aftrek van 2,6 Citopunt wanneer de ouders van 

een kind in de schuldsanering zitten.  

Hoe kunnen wij helpen? 

Wij helpen voornamelijk de kinderen die naar 

het voortgezet onderwijs/MBO gaan aan 

laptops, hier zijn namelijk de meeste kosten mee 

gemoeid. Ook in dit geval betalen wij de ouders 

geen bijdrage om een device aan te schaffen, 

maar zorgen wij dat deze beschikbaar wordt 

gesteld. De Stichting schaft de laptops aan, 

meestal via onze partner op het gebied van ICT: 

Copiatek. De kinderen krijgen de laptop in 

bruikleen en leveren deze aan het einde van hun 

middelbare schooltijd weer in. Het onderhoud 

van de laptops kan vaak op afstand en wordt ook 

vaak door Copiatek gedaan. De kosten hiervoor 

zijn voor de stichting en zijn in de begroting 

meegenomen bij aanschaf. 

  

“Ik kan eindelijk mee doen met online lessen en mijn huiswerk digitaal 

maken in plaats van alles opschrijven en dan uitgelachen te worden.” 
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4.8 VERJAARDAGSBOX 
Voor kinderen is jarig zijn een bijzonder dag. Ze 

tellen af tot de dagen en verheugen zich dagen 

van tevoren op de dag dat ze een jaartje ouder 

worden. Uiteraard horen hier cadeautjes bij, 

een taart met kaarsjes, trakteren op school en 

misschien zelfs een kinderfeestje.  

In het geval van kinderen in armoede horen wij 

vaak dat de kinderen zich liever ziek melden op 

de dag dat ze jarig zijn dan dat ze met lege 

handen naar school komen. Ieder kind verdient 

een leuke verjaardag, ondanks de financiële 

situatie van de ouders. 

Hoe lossen wij dit op? 

Voor kinderen die op de basisschool zitten 

stellen wij verjaardagsboxen samen. Deze box 

bevat onder andere dingen om uit te delen op 

school, zowel voor de kinderen in de klas al 

enkele leraren. Ook zitten er spullen in om een 

leuke verjaardag met 10 andere kinderen te 

kunnen vieren. Uiteraard wordt deze box ook 

voorzien van een heel mooi cadeau voor de jarig 

zelf. Wanneer een kind vriendjes en 

vriendinnetjes kan uitnodigen, is de kans ook 

groot dat hij of zij ook uitgenodigd wordt voor 

andere feestjes. Hierdoor maakt het kind 

onderdeel uit van de groep en krijg deze het 

gevoel er bij te horen.   De cadeautjes voor deze 

feestjes  worden ook door ons geregeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zorgen er voor dat de cadeautjes en spullen 

in de boxen overeenkomen met de leeftijd van 

de kinderen. Zoals ook bij de andere 

onderdelen, wordt er geen geld geschonken en 

kunnen de spullen niet geruild worden. 

Voor de kinderen in de leeftijd 13-18 jaar maken 

wij ook verjaardagsboxen, alleen is deze 

gebaseerd op het thuis vieren van een 

verjaardag met familie en/of vrienden. 

In sommige gevallen kunnen wij meer doen, 

wanneer wij kaartjes voor een dierentuin of 

pretpark krijgen of kunnen inkopen tegen een 

laag tarief. Dan zorgen wij dat de jarige een 

onvergetelijke dag met het gezin kan hebben. 

Dit is niet alleen goed voor het kind, maar voor 

het gehele gezin. De kinderen kunnen dan ook 

weer eens vertellen dat ze samen als gezin een 

leuk uitje hebben gehad. 

  

“Ik kreeg een cadeautje op mijn verjaardag , mocht 

trakteren in de klas én ik mocht een feestje geven!” 
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4.9 UITZONDERLIJKE SCHOOLKOSTEN 
Ondernemers vragen ons om hulp voor het 
betalen van kosten van hun kinderen. Het gaat 
hierbij zowel om kinderen in het voortgezet 
onderwijs als die op een Mbo- of Hbo-opleiding. 
 
Denk hierbij aan de kosten voor schoolboeken 
en algemene schoolkosten. Ondanks dat ze in 
een nare situatie zitten, zijn er wel 
mogelijkheden. Scholen hebben namelijk de 
plicht om ieder kind gelijke kansen te geven. 
Onze ervaring is in de praktijk echter een 
andere. Wij krijgen heel veel aanvragen voor 
kosten voor boeken, algemene schoolkosten of 
de kosten voor een laptop. Soms moet er ook 
bijles worden geregeld voor een leerling. 
 
We hebben geen samenwerking met stichting 
Leergeld Nederland, in zoverre dat wij alleen 
inspringen als stichting in gebieden waar zij niet 
werkzaam zijn of wanneer zij kinderen afwijzen. 
 

We merken dat kinderen met 
studiefinanciering, geen aanvullende lening 
willen afsluiten voor bijvoorbeeld schoolkosten. 
Hierdoor komen ze in de schulden. We merken 
dat op het vertellen over het hebben van 
schulden thuis, een taboe rust. Er heerst veel 
schaamte bij deze leerlingen en bij hun ouders 
die ondernemen. We krijgen ook van leerlingen 
op het Mbo en Hbo aanvragen voor hulp bij de 
kosten. Wij willen voorkomen dat leerlingen 
geen goede lesstof krijgen om thuis te leren en 
na te kijken. En ook willen we voorkomen dat 
deze leerlingen sociaal geïsoleerd worden door 
hun klasgenoten. Zij kunnen niet terugvallen op 
de regelingen die er zijn. Ze worden daarvoor 
afgewezen en het duurt maanden voordat er 
een andere oplossing voor het bijdragen aan 
hun kosten is gevonden. 
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4.10  SCHOOLSPULLENPAS 
De fietsen, laptops, kledingbonnen en 

verjaardagsboxen zijn de vier onderdelen waar 

wij de meeste aanvragen voor krijgen. Het komt 

echter wel eens voor dat een kind niet alle 4 de 

onderdelen nodig heeft. In dat geval kijken wij 

of we op een andere manier kunnen helpen. 

Bijvoorbeeld door één van de onderdelen te 

vervangen voor de schoolspullenpas.  

Wat is de werkwijze? 

Wij werken voor deze pas samen met scholen, 

die veel aanvragen ontvangt voor deze passen. 

Met deze pas kunnen kinderen zelf naar de 

winkel om de benodigde schoolspullen te kopen 

zoals pennen, schriften en bijvoorbeeld een 

leuke nieuwe agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Voor de zomervakantie kreeg mijn mama een 

schoolpas voor mij ter waarde van vijftig euro. 

Deze kon ik gebruiken om leuke schoolspullen te 

kopen. Ik ben toen een week later gelijk met 

mijn vader op pad geweest. Ik heb alles kunnen 

halen wat ik nodig had voor de middelbare 

school. Zonder deze pas had ik waarschijnlijk 

nooit zulke leuke spullen gehad. Ook had ik voor 

school een laptop nodig, deze mocht ik vanuit de 

stichting lenen om zo toch mijn online school 

werk te kunnen maken”.  

 
We hebben geen samenwerking met stichting Leergeld Nederland, in zoverre dat wij alleen inspringen 

als stichting in gebieden waar zij niet werkzaam zijn of wanneer zij kinderen afwijzen. 
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5 SAMENWERKINGSPARTNERS 

Wij werken samen met meerdere partijen die elk ondersteuning bieden op het voor hen bekende 

werkgebied. Onderstaande partijen zijn onmisbaar om onze doelstellingen te realiseren. 

Sociaal onderneming in ICT: Copiatek 

Wij werken samen met de Sociale ICT onderneming Copiatek, die zich net als wij onder meer richt op 

kinderen in armoede. De organisatie onderscheidt zich door landelijk te werken en geen onderscheid 

te maken in de leeftijd van de eindgebruiker bij het gebruik van een laptop. De werkwijze van Copiatek 

is het ophalen van afgeschreven ICT apparatuur in heel Nederland om deze vervolgens op te knappen 

naar de huidige standaard. 

De samenwerking tussen Stichting Burgerinitiatief Nederland en sociaal ICT onderneming Copiatek zal 

resulteren in het beschikbaar maken van laptops aan honderden leerlingen. Deze kinderen worden 

hiermee enorm geholpen, omdat zij zonder hulp (nog) verder achterop raken met hun huiswerk of 

opleiding. 

Mind Sign 

Wij worden door MindSign gesteund. Deze organisatie is gespecialiseerd op het gebied van impact, 

van financiële problemen met betrekking op mentale klachten. Financiële problemen doet veel meer 

dan in eerste instantie blijkt. Het gaat je onder de huid zitten. MindSign ondersteund onze gezinnen 

en de kinderen op geestelijk en sociaal vlak. Het doel is om de kinderen emotioneel en sociaal sterker 

te maken.  

  

“WIJ ZIEN DAT SAMENWERKEN IN DEZE TIJD CRUCIAAL IS”. 

COPIATEK sociaal ICT onderneming 
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Doorverwijzende instanties 

We krijgen steeds meer mensen doorverwezen via verschillende instanties, zowel lokaal, regionaal als 

landelijk. Deze organisaties zijn:  

 Coöperatie de Kleine Schans te Woudenberg 

 Vluchtelingenwerk 

 Scholen 

 Humanitas 

 Leger des Heils 

 Rode Kruis  

 Voortgezet onderwijs 

 Primair onderwijs 

 MBO en HBO scholen 

 Team voor de toekomst 

 Sportverenigingen 

 Doktoren 

 Vitras en andere GGZ instanties 

 Gezinnen zelf of mensen uit hun omgeving 

 Overige instanties 
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6 PLANNING VAN HET PROJECT 

 

De vraag naar de diverse onderdelen die wij aan de kinderen kunnen bieden lopen uiteen. We hebben 

per aanvraag ongeveer 3 weken nodig om het te regelen. Voordat wij over kunnen gaan op het 

verschaffen van de spullen, moeten we namelijk een controle uitvoeren. Niet iedereen komt zomaar 

in aanmerking voor ondersteuning. De achtergrond van de gezinnen wordt gecontroleerd en we kijken 

of er wellicht meer hulp nodig is op andere gebieden. 

Planning  

 

Wat Wanneer 

Start uitvoering September 2022 (mits financiering rond) 

Verantwoording Augustus 2023 
 

 
Monitoring 

We blijven de gezinnen in de eerste zes maanden na de ondersteuning volgen om te zien of de 

ondersteuning toereikend is geweest en of vervolg hulp nodig is.  
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7 RANDVOORWAARDEN 

7.1 COMMUNICATIEMIDDELEN 
Om alle doelgroepen en betrokken partijen te bereiken en op de hoogte te houden maken wij gebruik 

van onze website. Ook zetten wij social media in. In het geval wij bijzondere acties hebben, dan 

plaatsen wij deze ook in lokale en regionale kranten, afhankelijk van de regio waar we het uitzetten. 

Een speciale wijze van communiceren doen wij via onze ambassadeur; Dave Groenendijk zet zich in 

voor de stichting, stuurt gezinnen naar ons door. Ook heeft hij speciaal voor onze stichting en de 

doelgroep een singel geschreven. Deze wordt ook binnenkort weer gepromoot met de videoclip, om 

aandacht te vragen  voor de stille armoede. 

7.2  RESULTATEN 
Wij hebben als doelstelling voor dit project dat wij ten minste 500 kinderen in Nederland willen gaan 

voorzien van één of meer onderdelen: een gevulde koelkast, een fiets, laptop, kledingbonnen, 

verjaardagsbox en/of een schoolspullenpas. 

7.3 WAT ZIJN DE RISICO’S 
Onze grootste uitdaging betreft het aantal aanvragen dat wij nu binnenkrijgen. Wij ontkomen er niet 

aan dat wij de stijgende vraag niet kunnen beantwoorden en kinderen zullen moeten teleurstellen. Wij 

blijven ons daarom inzetten om het aantal dat wij moeten teleurstellen te minimaliseren. 

Ook proberen wij te zorgen dat de gezinnen die wij niet kunnen helpen, bijvoorbeeld op een andere 

wijze geholpen kunnen worden. Bijvoorbeeld oor één van onze andere hulpmiddelen in te zetten, 

onder meer voedselpakketten.  

7.4 EFFECTEN 
Sinds de oprichting van onze stichting zien wij dat wij onze doelgroep voor een deel kunnen ontzorgen. 

Ze kunnen weer ademhalen en zich richten op andere zaken dan geldzorgen. Voor het huidige project 

zien wij dat de kinderen weer mee kunnen doen, dat ze worden opgenomen in de groep van hun 

leeftijdsgenootjes. De kinderen krijgen meer eigenwaarde en kunnen meer laten zien wat ze in huis 

hebben. De financiële situatie van hun ouder(s) kan dan wel ongewijzigd blijven, de impact op het 

leven van de kinderen kunnen we verkleinen. 

 

8 KOSTEN EN INKOMSTEN 

 

Als bijlage is een begroting opgenomen die inzicht geeft in de kosten van dit project.  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

20 

 

Postadres:    De Ruyterlaan 14 

3931 XB 

Woudenberg 

Bezoekadres:   Ambachtsweg 8 

3953 BZ 

Maarsbergen 

Website:     www.stichtingburgerinitiatiefwoudenberg.nl 

Kvk:    68582056 

IBAN:    NL69RABO0318087324 

ANBI:     Ja 

Datum van oprichting: 13 april 2017 

Contactpersoon:  Jacco van den Essenburg (manager) 

Telefoonnummer:  06-47016035 

Mailadres:   jevandenessenburg@stbiw.nl 

info@stichtingburgerinitiatiefwoudenberg.nl 

Stichting Burgerinitiatief Nederland. 


