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Verborgen armoede wil zeggen: niet voldoende geld 

hebben om van te kunnen leven, maar buiten de 

officiële (hulp)regelingen vallen. In onze regio gaat het 

op dit moment om ruim 185 gezinnen. 

Als stichting bieden wij hulp aan deze gezinnen door 

het wekelijks leveren van voedselpakketten met verse 

en houdbare producten. 

Naast deze eerste levensbehoefte zorgen wij onder 

andere voor kleding, schoolspullen, fietsplannen en 

maken we sporten en verjaardagsfeestjes mogelijk. 

Door middel van trainingen wordt men geholpen naar 

zelfredzaamheid en wordt talent ontdekt en verder 

ontwikkeld. Een van de doelen van de stichting is het 

(weer) zelfstandig mee kunnen doen op de arbeids-

markt zodat onafhankelijkheid wordt bereikt.

Dankzij de steun vanuit verschillende partners 

ontvangen wij goederen zoals voedsel, fietsen,        

computerapparatuur etc. 

Samen met alle vrijwilligers wordt zes dagen per week 

de hulp verstrekt.

Als volwaardige organisatie hebben we te maken met 

kosten voor onder andere vervoer, distributie, huisves-

ting en communicatie. Deze kosten worden niet 

gesubsidieerd door de overheid en worden 

gefinancieerd door prive- en zakelijke bijdragen.

Om onze activiteiten en hulp in de regio te kunnen 

uitvoeren zijn wij op zoek naar structurele financiering.

Met deze brochure nemen wij u graag mee in ons werk 

en maakt u verder kennis met de stichting.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet, 

Jacco van den Essenburg

Maart, 2021

ONDERSTEUNING BIEDEN AAN 
GEZINNEN DIE IN VERBORGEN 
ARMOEDE LEVEN.
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EEN JAAR IN 
CIJFERS

Dankzij alle hulp die de stichting ontvangt in de vorm 

van financiele donaties en goederen kan steun op

verschillende manieren worden aangeboden:
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VOEDSELPAKKETTEN

KLEDINGPAKKETTEN

VERJAARDAGSBOXEN

PAKKETTEN MET SCHOOLSPULLEN

KINDERFIETSEN

LAPTOPS VOOR STUDIE

UITKERINGEN SCHOOLVERGOEDINGEN

KINDEREN AAN HET SPORTEN

VERGOEDINGEN STUDIEBEGELEIDING
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“OPKOMEN VOOR 
DE MINIMA, DAAR 
DOE IK HET VOOR”
DAVE GROENENDIJK
ZANGER & ENTERTAINER

Er zijn redenen genoeg om op te noemen waarom ik 

mij in wil zetten als ambassadeur voor de stichting. 

Ik ben geboren in een hardwerkend arbeidersgezin. 

Mijn vader was een man die er altijd stond voor zijn 

gezin. Op enig moment besloot hij een carrièreswitch 

te maken; van de NDSM naar de marine. Voor ons als 

gezin betekende dat verhuizen van de grote stad naar 

het veel kleinere aan ’t Gooi grenzende Weesp. 

In tijden dat het financieel slechter ging stonden wij 

net als vele anderen op de stoep bij het Leger des 

Heils, want ja, iets anders was er niet. Hierdoor 

hadden wij wel ons eten ons drinken en onze kleding. 

Stichting Burgerinitiatief Nederland staat voor veel 

meer dan andere initiatieven die er zijn in Nederland. 

Bij deze stichting wordt niet alleen naar het 

geldplaatje gekeken maar ook naar de situatie per 

gezin of per persoon. Deze aanpak spreekt mij 

bijzonder aan en is de voornaamste reden waarom ik 

besloot mijn naam hier aan te verbinden. Voor mij als 

zanger entertainer geeft dat voldoening en voor mij 

als mens nog veel meer.

Steun ons en draag bij!

Hartelijke groet, Dave
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Luister op Spotify:

“ZONDER DEZE 
PAS HAD IK 
NOOIT ZULKE 
LEUKE SPULLEN 
GEHAD”.
“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 ha-

len 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 le-

nen om zo toch mijn online school werk te kunnen 

maken. 

Dankjewel! groetjes Luciano”. 

M
AI

L INFO
@

STBIW.NL

BOUW
MEE!

STBIN  - 2021



“OPVALLEND IS DAT STBIW GEEN 
VRIJBLIJVENDE HULP VERLEENT, 
MAAR STIMULEERT ACTIEF MEE TE 
WERKEN AAN VERBETERING VAN DE 
EIGEN ZELFREDZAAMHEID.

DOOR HAAR BETROKKENHEID EN 
CONCRETE INZET IS DIT INITIATIEF 
VAN GROOT BELANG VOOR BURGERS 
DIE IN ARMOEDE VERKEREN”. 
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HENK BELTMAN
PROJECTLEIDER ZORGBELANG INCLUSIEF

“HOE GA JE 
JE SCHAAMTE 
VOORBIJ EN 
SCHAKEL JE 
HULP IN?”
Als specialist op het gebied van mentale klachten 

weten wij goed welke invloed financiële 

problemen kan hebben. Het doet veel meer dan 

in eerste instantie lijkt, het gaat onder je huid 

zitten. Het bepaalt de sfeer in huis, hoe je je voelt 

en hoe je je verhoudt tot anderen.

Als je dan ook te weinig middelen hebt om de 

koelkast van de minimaal benodigde inhoud te 

voorzien dan doet dat nog veel meer. 

Net als wanneer je je kind geen verjaardagsca-

deautje kunt geven of als hij/zij niet mee kan op 

schoolreis omdat er geen geld voor is. 

Hoe bespreek je dat, hoe ga je je schaamte voorbij 

en schakel je hulp in? Dat is moeilijk en vaak een 

hele innerlijke strijd.

Wij steunen de stichting omdat zij ervoor zorgen 

dat verborgen armoede bespreekbaar wordt. 

Omdat zij weten hoe je, met de juiste hulp, weer 

zelfredzaam kunt worden en ondertussen 

voldoende te eten hebt. Hoe je er met elkaar voor 

kunt zorgen dat kinderen weer lachen en kansen 

krijgen op een stabiele toekomst.

Je hoeft het niet alleen te doen: samen staan we 

sterk!

Sonja Koster, oprichter MindSign
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Sociaal ICT onderneming Copiatek heeft bewust geko-

zen voor een samenwerking.

De stichting dient dezelfde doelgroep als Copiatek; 

duizenden kinderen die leven in armoede. In Nederland 

betreft dit 378.000 kinderen (één op de negen).

De stichting onderscheidt zich door landelijk te werken 

en geen onderscheidt te maken in  de leeftijd van de 

eindgebruiker bij het gebruik van een laptop.

Stichting Burgerinitiatief Nederland ondersteunt 

landelijk minima gezinnen die buiten iedere regeling 

vallen.

De impact van de samenwerking resulteert dat er 

landelijk nu honderden leerlingen worden geholpen 

met een laptop die anders nog verder achterop zouden 

raken met hun opleiding daar zij niet de financiële 

middelen hebben om een device aan te schaffen.

Copiatek ziet een meerwaarde in de samenwerking in 

het feit dat deze sociale onderneming een mooie 

aanvulling is op de diensten van Copiatek. Wij zien dat 

samenwerken cruciaal is in deze tijd. 

Stichting Burgerinitiatief Nederland verdient uw steun 

omdat mede door Covid-19 de armoede alleen maar 

oploopt en er landelijk heel veel kinderen en minima 

gezinnen gebaat zijn met ondersteuning. Echter niet 

alleen in 'coronatijd' maar zeker ook de periode hierna. 

“WIJ ZIEN DAT 
SAMENWERKEN 
CRUCIAAL IS”.
COPIATEK
SOCIAAL ICT ONDERNEMING

“IK HEB NU EEN FIETS 
WAAR DE REMMEN HET 
VAN DOEN EN ER VERDER 
NIETS KAPOT IS ”.

“HEEL ERG BEDANKT VOOR 
DE LAPTOP EN DE ANDERE 
SCHOOLSPULLEN. IK HEB 
ER AL HEEL VEEL GEBRUIK 
VAN GEMAAKT ”. “IK KAN EINDELIJK MEEDOEN MET DE 

ONLINE LESSEN EN MIJN HUISWERK 
MAKEN IN PLAATS VAN ALLES OP TE 
SCHRIJVEN EN DAN UITGELACHEN 
WORDEN”.

“IK KREEG EEN CADEAU OP MIJN 
VERJAARDAG, IK MOCHT TRAKTEREN 
EN ZELFS EEN FEESTJE GEVEN”.
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"Via mijn buurvrouw en gezinsbegeleider ben ik 

aanraking gekomen met Burgerinitiatief Woudenberg.

De drempel was voor mij in eerste instantie hoog. Een 

ander laten zien dat het allemaal even wat minder is 

en daar hulp bij vragen was erg moeilijk voor mij en ik 

mag niet voor anderen spreken, maar toch denk ik dat 

dit voor meerdere mensen het geval is. Ik wist in het 

verleden wel van het bestaan van de stichting, maar 

wat ze precies deden en wie daar gebruik van konden 

maken, daar had ik geen idee van.

Toen de aanvraag eenmaal rond was en ik in gesprek 

kwam Jacco van Stichting Burgerinitiatief Nederland 

viel een last van mijn schouders.

Het is echt onvoorstelbaar wat er in mindere tijden 

mogelijk is aan ondersteuning voor gezinnen. Zo mooi 

dat deze mensen zich belangeloos inzetten voor de 

mensen in mijn situatie. Dan heb je een heel groot, 

warm hart met een gouden randje.

Elke week mag ik een tas met boodschappen ophalen 

en daar word ik enorm mee geholpen. Hetmaakt me 

ook erg blij: het is net of we iedere week een 

kerstpakket ontvangen. De kinderen staan vaak thuis 

al te wachten om samen te kijken wat er allemaal 

weer in zit. Dit moment is al onbetaalbaar.

De stichting biedt ook tal van andere mogelijkheden. 

Bijvoorbeeld als je voor je kind een fiets of laptop voor 

school nodig hebt. We werden ook verrast met een 

verjaardagsbox voor mijn zoon vol met slingers, trak-

taties en kadootjes die bij zijn leeftijd passen. Zo mooi 

dat dit vanuit allerlei hoeken mogelijk wordt gemaakt 

en kinderen niet hoeven te lijden onder de financiële 

situatie thuis.

In mijn gesprek met Jacco stelde hij Sonja Koster van 

MindSign aan mij voor. Hij vertelde over haar en vroeg 

of hij mij met haar in contact mocht brengen. Ik was 

nieuwsgierig en stond hier direct voor open. Vanaf het 

eerste moment dat ik met haar in contact ben 

gekomen ben ik enthousiast over haar en haar werk 

en denkwijze. Ik kon meteen aan de slag met de map 

die ze mij gaf zodat ik weer energie kreeg een en oog 

had voor de positieve dingen in het leven. Want al is 

je leven ingewikkeld en uitzichtloos, het is zo belang-

rijk om van de kleine dingen te genieten. Dingen die 

misschien eerder als normaal beschouwd zijn door mij, 

maar dus niet voor iedereen normaal zijn. Een bosje 

bloemen, het momentje samen met je kinderen, de zon 

die weer gaat schijnen en kan ik nog wel even door-

gaan. Voor mij is dit Traject een schot in de roos en ik 

ben daarvoor Jacco met de medewerkers van de stich-

ting en Sonja erg dankbaar!"

"DE DREMPEL WAS IN EERSTE 
INSTANTIE HOOG". 
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ARMOEDE, HET KAN IEDEREEN 
OVERKOMEN.

Nicole is 45 jaar, heeft acht kinderen waarvan er twee 

zijn overleden. In 2009 overleed haar eerste man, in 

2019 werd ze opnieuw weduwe.

"Toen mijn tweede man kwam te overlijden bleek dat 

er geen overlijdensrisicoverzekering was afgesloten. 

De kosten die daardoor op mij af kwamen kon ik niet 

overzien en raakte in de schulden.

Met alle macht probeer ik ervoor te zorgen dat de 

schulden niet verder oplopen. Met een gezin van zes 

kinderen lukt het om 30 uur per week te werken, al 

met al is dat erg zwaar. Wekelijks hebben we honderd 

euro te besteden en dat is voor ons als groot gezin een 

flinke uitdaging.

Gesprekken met verschillende instanties resulteerde 

helaas niet in vooruitgang. Via via kwam ik in contact 

met Stichting Burgerinitiatief Nederland. Na een jaar 

waarin ik het gevoel had iedere keer tegen een muur 

op te lopen vond ik in de stichting een luisterend oor.

De stichting kijkt niet naar het feit dat ik meer verdien 

dan het minimumloon maar naar onze persoonlijke si-

tuatie. Per direct hebben wij hulp ontvangen. Ik kan niet 

vaak genoeg zeggen hoe dankbaar wij zijn. De glim-

lach is weer terug bij de kinderen. Normaal en gezond 

eten, fatsoenlijke kleding en natuurlijk de persoonlijke 

aandacht.

Het ophalen van de spullen bij de stichting is altijd een 

fijn moment. De gesprekken die ik daar heb, zo fijn. 

Eindelijk begrepen worden in mijn zorgvraag, iemand 

die verder kijkt.

Natuurlijk zijn we er nog niet. Als gezin hebben we veel 

verdriet om het verlies. De geldzorgen zijn er ook nog 

maar deze hulp maakt het allemaal veel beter draag-

baar en positief.

We zien dat we veel aan kunnen, sterk zijn en doorzet-

ten op de momenten die een grote uitdaging zijn".



Dankzij de bijdrage in goederen en financiele onder-

steuning kunnen wij als stichting anderen helpen. Om 

continuiteit te waarborgen en als organisatie te kunnen 

groeien is deze structurele hulp onmisbaar.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te 

bespreken.

Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is een 

Algemeen Nut Beogende instelling. Dat wil zeggen 

dat de stichting zich nagenoeg uitsluitend inzet voor 

het algemeen belang. 

Afhankelijk vanuit welke hoedanigheid u uw gift geeft 

heeft u recht op belastingvoordeel:

• Geeft u als bedrijf (BV of NV)? Dan kunt u als 

donateur uw gedane giften als aftrekpost in uw 

aangifte vennootschapsbelasting opnemen;

• Geeft u als particulier? Dan kunt u als donateur uw 

gedane giften als aftrekpost in uw aangifte inkom-

stenbelasting opnemen.

MOGEN WIJ OP UW 
HULP REKENEN?

NEEM CONTACT 
MET ONS OP
Ambachtsweg 8

3953 BZ MAARSBERGEN

T 06 47 01 60 35

E info@stbiw.nl

Volg ons op social media:

@stichtingburgerinitiatief.nl

www.stbiw.nl
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