
JAARVERSLAG

2020



1.  De ontwikkelingen in 2020 samengevat    5
 Bestuurssamenstelling

 Juridisch geschil

 Missie en werkgebieden

 Immateriële steun en impact

2.  De organisatie        7
 Reguliere aanvragen

 Programmatisch werken

 

3.   Het giftenbeleid in 2020: Nederland en buitenland regulier 9
 Het giftenbeleid in 2020, Nederland regulier

  - Ontdek je Nieuwe Wereld

   -  Crisisfonds Kwetsbare Kinderen Thuis

  - Stichting Zeeuws Weerzien

  - SamSam Uitvaartcoaching

 Het giftenbeleid in 2020, het buitenland

  - Stichting Surisol Impact - Suriname

   -  Stichting Mijnzorg - Suriname

  - Association Tahadi - Marokko

  - Ennassr al Hassani - Marokko

 Samenwerking met fondsen

 Het giftenbeleid in 2020 De programma’s

  - Programma Vluchtelingen en Educatie

  - Programma Vluchtelingen en Traumaverwerking

  - Programma Initiatieven van jongeren

  - Programma Ouderen: netwerken onder de radar

 Kwaliteit en duurzaamheid

4. De giften in cijfers        26
  Geografische spreiding

 Onze aanvragen

5.  Financieel overzicht       29
 Balans per 31 december 2020 en 2019 

 Waarderingsgrondslagen en verkorte toelichting op de balans 

 Staat van Baten en Lasten 2020 en 2019 

 Grondslagen voor de resultaatbepaling en bepaling van het  

 giftenbudget

 Beleggingsbeleid

 Controleverklaring        32

 
6.  Samenstelling bestuur, commissies en bureau   33

INHOUDSOPGAVE



Jaarverslag 2020 Stichting het R.c. MaagdenhuiS 54

1. De ontwikkelingen in 2020 samengevat

2020, een jaar om niet snel te vergeten. In maart 2020 kwamen we in aanraking met Covid-19, het 
virus dat een pandemie veroorzaakte waar de hele wereld mee geconfronteerd werd. 

Aan het begin van de coronacrisis in maart/april ontvingen we minder aanvragen regulier, maar meteen 
wel al vragen om aanpassingen en/of veranderingen aan de vóór 2020 ingediende projectplannen 
te mogen doen. Uiteraard zijn wij hier coulant mee omgegaan. Voor sommige organisaties bleek het 
lastig hun voorstellen en hun organisatie aan te passen aan deze veranderende tijd, er waren ook 
organisaties die juist heel creatief met de situatie om wisten te gaan. 

Vanuit de fondsen ontstonden initiatieven ten aanzien van corona-noodhulp. In principe levert het 
Maagdenhuis geen bijdrage aan noodhulp, maar hier was sprake van nood breekt wet. Zodoende 
sloten we aan bij een aantal waardevolle initiatieven van fondsen, zoals ‘Kleine coronahulp’, een 
platform van fondsen dat zich richt op voedselnoden, eenzaamheid en armoede als gevolg van de 
coronacrisis. Stichting DAK initieerde een noodfonds voor inloophuizen. We ondersteunden het grote 
voedselproject van Human Aid Now dat in Amsterdam 10.000 ongedocumenteerden van voedsel 
voorziet. Er werd een crisisfonds voor kwetsbare kinderen opgericht (zie p. 4). Verder werden er 
onder andere bijdragen geleverd aan een voedselproject voor kwetsbare groepen in Amsterdam 
Oost, aan digitale ondersteuning voor mensen die dreigden te vereenzamen omdat ze hun huis niet 
meer uitkwamen en aan een project van Dokters van de Wereld over psychosociale ondersteuning 
en vrouwenzorg.

Ook werden aanvragen gehonoreerd die direct te maken hadden met de impact van de 
coronamaatregelen op ouderen. Daarbij ging het vaak om digitalisering van activiteiten. Stichting 
Erfgoed Stein organiseerde bijeenkomsten, waarbij historisch beeldmateriaal werd getoond. Dit 
werd omgevormd naar een digitaal aanbod. Foto- en filmmateriaal werd via tablets bij de ouderen 
gebracht. De tablets rouleren en worden regelmatig van nieuw materiaal voorzien. De Emigratie 
Generatie moest de bijeenkomsten waarbij migrantenouderen hun verhaal vertellen in schoolklassen 
stoppen. Zij hielden regelmatig contact met de verhalenvertellers via tablets. Hieruit ontstonden 
ook groepsgesprekken online. Oud Geleerd Jong Gedaan startte versneld met de Online Academie 
Senioren Educatie. Via het programma ouderen werd onder andere steun geboden voor maaltijden 
en boodschappen voor ouderen die dat zelf niet meer konden organiseren, of niet meer naar plek 
konden komen waar ze regelmatig een warme maaltijd konden gebruiken. Vanuit de budgetten van 
het Maagdenhuis en Brentano werd bijgedragen aan deze projecten. 

In juli namen we afscheid van vier collega’s die allen met pensioen gingen (Ineke van Keulen, Jellie 
Damsma, Pieter van den Berg en Marc Gravemaker). Titus de Jong, sinds 2001 directeur van het 
Maagdenhuis, bereikte ook de pensioengerechtigde leeftijd, maar is verbonden gebleven aan onze 
stichting als Hoofd Financiën. 

2020 was ook het jaar waarin het Maagdenhuis haar 450-jarig bestaan vierde. Bestuur en bureau 
stonden op 5 november stil bij dit bijzondere moment. In plaats van een grootse viering, met een 
symposium in De Duif, werd het een intieme corona-proof zoomviering met bestuur en bureau.

Bestuurssamenstelling
Het Bestuur van Stichting Het R.C. Maagdenhuis bestaat eind 2020 uit vijf leden. In 2020 trad 
Annemarie Dullemond toe tot het Bestuur van het Maagdenhuis. Annemarie zal in eerste instantie 
betrokken zijn bij het Cloetingfonds, dit is het fonds dat in dienst staat van de oud-wezen van het 
Maagdenhuis. 

Stichting Surisol Impact
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Juridisch geschil
Sinds 2011 is het Maagdenhuis in een juridisch geschil verwikkeld met het bisdom Haarlem-Amsterdam 
betreffende de benoeming van de bestuursleden van het Maagdenhuis en de positie van het bisdom 
daarin. Op 30 juni 2020 heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat het Maagdenhuis een 
zelfstandig onderdeel is van het R.K. Kerkgenootschap en dat de huidige bestuurders hun ambt 
niet rechtsgeldig hebben verkregen. De door de Bisschop voorgedragen bestuurders zouden wel 
rechtmatig tot bestuurder zijn benoemd. Het Maagdenhuis en de huidige bestuurders zijn inmiddels 
tegen het arrest in cassatie gegaan en naar verwachting zal eerst in het voorjaar van 2022 een 
uitspraak van de Hoge Raad volgen. 

Missie en werkgebieden
De kernactiviteit van het Maagdenhuis is het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke initiatieven. 
Het gaat bij voorkeur om initiatieven die op instigatie van de doelgroep zijn ontstaan en/of die direct 
ten goede komen aan de doelgroep. De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen. Individuele 
noodhulp wordt zoals hierboven beschreven staat, in principe, niet gegeven. Het Maagdenhuis 
ondersteunt echter wel fondsen voor bijzondere noden. 

In 2020 omvatte het werkgebied Nederland, met inbegrip van het Caribische deel van het Koninkrijk, 
het concentratieland Suriname, en Marokko waar in 2015 een pilot is gestart om te onderzoeken 
of Marokko een geschikt werkgebied voor het Maagdenhuis zou kunnen worden. Besluitvorming 
omtrent de definitieve keuze van Marokko als concentratieland wordt niet voorzien voor 2023. 

In 2020 heeft het bestuur besloten om de activiteiten in Suriname vanaf 2021 in drie jaar af te bouwen. 
Enerzijds dwingt de financiële realiteit het fonds tot enige beperking van de activiteiten, anderzijds is 
de maatschappelijke vraagdruk in Nederland groter dan ooit. Dit vertrek vervult ons met spijt omdat 
we ons er van bewust zijn dat Suriname een zeer moeilijke tijd doormaakt. Het Maagdenhuis wil de 
beëindiging van de activiteiten zo zorgvuldig mogelijk inzetten. We nemen de periode 2021 tot eind 
2023 om een afbouwprogramma op te stellen, met een vaststaand budget, met de organisaties waar 
wij in de afgelopen jaren het meest mee hebben samengewerkt. 

Immateriële steun en impact
Financiële ondersteuning van projecten komt in de regel tot stand na een spontane aanvraag. Het 
Maagdenhuis signaleert echter ook zelf noden en voert hierin een proactief beleid. Deze werkwijze 
leidt (tijdelijk) tot een grotere betrokkenheid bij projecten dan in de traditionele werkwijze van 
fondsen. Projecten worden aldus niet alleen financieel, maar soms ook organisatorisch of bestuurlijk 
ondersteund. In de laatste jaren ziet het Maagdenhuis dat de relatie met een aantal projecten 
intensiever en langduriger wordt.

Deze aanpak is sinds 2016 verstevigd door de uitvoering van een viertal programma’s binnen het 
werkgebied Nederland. De thema’s zijn vluchtelingen en traumaverwerking, vluchtelingen en educatie, 
initiatieven van jongeren en het ouderen-programma ‘netwerken onder de radar’. Het veld en andere 
fondsen zijn actief betrokken bij de inhoudelijke invulling van de programma’s en de selectie van de 
uiteindelijk te steunen projecten. 

2. De organisatie

Reguliere aanvragen
Het bureau bereidt de besluitvorming over de giften voor, doet een voordracht en wint desgewenst 
advies in bij deskundigen. Voorts is het bureau gemandateerd tot afwijzing van projecten die niet aan 
de criteria voldoen en tot toekenning van giften tot en met € 5.000. Tevens verzorgt het bureau de 
administratie en de correspondentie met de aanvrager. De besluitvorming over bestedingen van giften 
tussen € 5.000 en € 25.000, ligt primair bij de drie landenteams (Nederland, Suriname, Marokko). 
Deze landenteams, waaraan deskundigen uit het veld deelnemen, zijn ook direct betrokken bij de 
begeleiding van en communicatie met de projecten. De giftencommissie, als overkoepelend orgaan, 
neemt besluiten over donaties vanaf € 25.000, na advies van het landenteam. Over donaties boven 
€ 50.000 besluit het bestuur, op basis van een advies van de giftencommissie. Overschotten door 
onderbesteding worden niet verrekend, maar blijven voor een volgend donatiejaar beschikbaar.

De giftencommissie neemt besluiten over donaties vanaf € 25.000, na advies van het landenteam. Het 
uitgangspunt was dat de giftencommissie tevens zou reflecteren op beleid en uitvoering. In de praktijk 
echter bleek dat dit reflecteren onvoldoende tot uiting kwam. Derhalve heeft het bestuur eind 2020 
besloten de giftencommissie op te heffen om te vervangen door een nog verder te ontwikkelen nieuw 
gremium. De rol van dit gremium is om het Maagdenhuis te laten reflecteren op het eigen beleid door 
enerzijds feedback te geven op het reeds gevoerde beleid en anderzijds maatschappelijke trends en 
thema’s, gerelateerd aan de missie van het Maagdenhuis, aan te reiken, om zo het Maagdenhuis te 
inspireren tot het ontwikkelen en vernieuwen van haar beleid. Met ingang van 2021 zal het bestuur 
beslissen over donaties vanaf € 25.000.

Programmatisch werken
Met het instellen van de programma’s zijn ook programmacommissies tot stand gekomen. De leden 
van deze programmacommissies zijn, naast medewerkers en bestuursleden van het Maagdenhuis, 
vertegenwoordigers uit het veld en personen afkomstig van andere fondsen, die tevens financieel 
bijdragen door middel van cofinanciering. De programmacommissie is actief betrokken bij de 
inhoudelijke invulling van de programma’s en de selectie van de uiteindelijk te steunen projecten. Deze 
proactieve manier van werken zorgt ervoor dat er veel contact is met de aanvragers. De voorbereiding 
van het beleid, zoals de uitwerking van de thema’s, de werving en selectie van aanvragen en, na 
toekenning, ook de projectbegeleiding, liggen ook bij de programmacommissies. 

In 2020 zijn de programma’s binnen het Maagdenhuis geëvalueerd op de inhoud en de vorm. 
De programma’s worden afgerond in 2021 en dan wordt ook bekeken of en op welke wijze er een 
vervolg gegeven zal worden aan deze programma’s. Door de langere voorbereidingstijd, de wat 
lagere bestedingen in 2017 en 2018 en vooral de aanzienlijke bijdrage van andere fondsen, is in de 
periode tot eind 2020 daadwerkelijk 1,05 miljoen euro van de eigen middelen aan de programma’s 
besteed. De overblijvende middelen gingen in die jaren deels naar reguliere giften. Een ander deel 
bleef gereserveerd voor de programma’s in 2021, circa € 0,15 miljoen. 
We beschrijven in H.4 welke vorderingen met het programmatisch werken in 2020 zijn gemaakt. In dit 
jaarverslag rapporteren wij ook over de besteding van het reguliere giftenbudget (zie H. 3).
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3. Het giftenbeleid in 2020: Nederland en buitenland regulier

Het giftenbeleid in 2020, Nederland regulier
In Nederland ondersteunden we, net als voorgaande jaren, naast kleine lokale projecten ook  projecten 
en programma’s vanuit een proactieve benadering, om zodoende een bijdrage te kunnen leveren aan 
bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen. 
In 2020 ondersteunde het Maagdenhuis 78 projecten voor een bedrag van € 483.923. We geven 
twee voorbeelden van projecten binnen Nederland regulier met betrekking tot jongeren. 

Project Ontdek je Nieuwe Wereld
In samenwerking met Hogeschool Inholland en Pharos (expertisecentrum gezondheidsverschillen) en 
vier Amsterdamse basisscholen is de Weekend Academie in 2018 een driejarige pilot gestart: 
Ontdek je Nieuwe Wereld, een wekelijks naschools programma speciaal voor nieuwkomers in de 
leeftijd van 9-13 jaar.
In het programma is een grote rol weggelegd voor ervaringsgericht leren. Om de week gaan de 
kinderen erop uit, veelal in de eigen buurt. Tijdens deze uitstapjes leren ze niet alleen vaardigheden 
toepassen, maar maken zij ook kennis met beroepen, cultuur, natuur en geschiedenis. Alle 
deelnemende kinderen hebben hun omgeving leren kennen en de weg leren vinden in hun buurt. 
Er zijn speurtochten georganiseerd, waarbij werd gekeken naar wat er in de buurt van de school 
is, bijvoorbeeld een apotheek, een huisarts of een winkelcentrum, een park, een drogist. Ter 
voorbereiding op deze uitstapjes werd door kinderen in groepjes samen de route uitgestippeld. Ze 
leerden gebruik maken van de app 9292 en kaartlezen. Bij uitstapjes die verder weg waren, kon 
worden geoefend met hoe het OV werkt. Met deze praktijkervaringen vergroten de kinderen hun 
zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en Nederlandse taalvaardigheid.
De ouders van de deelnemers werden wekelijks op de hoogte gehouden van de activiteiten van hun 
kinderen. Op die manier kijken ze mee met wat hun kind beleeft en ontdekt, en gaan zij Nederland ook 
door de ogen van hun eigen kind zien. Als zij dat wilden konden de ouders individuele begeleiding 
krijgen. 
Tijdens de lockdown kregen de kinderen en ouders dagelijks (maandag t/m vrijdag) activiteiten 
doorgestuurd via een whatsappgroep. Deze activiteiten bestonden uit verschillende werkvormen 
zoals: thuis bewegen, ontspannen, dansen, interessante filmpjes over beroepen, dieren, tradities, 
feesten, muziek, instructies voor het thuis uitvoeren van proefjes, stap voor stap tekenen, 
danschoreografie, recepten en muziek maken. Ook werden er online challenges gedeeld en online 
gastlessen georganiseerd.  
In 2020 eindigde de pilot, die mede door het Maagdenhuis is gefinancierd. Er hebben 190 kinderen 
deelgenomen.

Crisisfonds Kwetsbare Kinderen Thuis - een corona-gerelateerd project
Toen in maart 2020 de coronacrisis uitbrak en de scholen dicht gingen, dreigde een grote groep 
kinderen hiervan extra de dupe te worden. Niet alleen kinderen die thuis wonen in een gezin met 
een jeugdbeschermingsmaatregel, maar ook kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang, het azc 
(asielzoekerscentrum), een pleeggezin, gezinshuis of woongroep, zaten wekenlang opgesloten in 
een kwetsbare situatie. Niet alleen viel de structuur van school weg, maar ook de hulpverlening en 
de sociale contacten. Zo mochten kinderen in de opvang en azc’s nauwelijks hun kamer uit, konden 
uithuisgeplaatste kinderen hun biologische ouders niet bezoeken en misten kinderen met een 
jeugdbeschermingsmaatregel met het wegvallen van school die ene plek waar ze konden ontsnappen 
aan de problemen thuis.
Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind zochten elkaar op en 
besloten samen een speciaal Crisisfonds in het leven te roepen. Met dit fonds wilden zij kwetsbare 

Project Ontdek je Nieuwe Wereld
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kinderen iets bieden om de lockdown-periode te verzachten en de stress te verlagen. Omdat het 
bij kwetsbare kinderen en hun gezinnen regelmatig ontbreekt aan spullen die nodig zijn om thuis 
te leren, om te ontspannen of om online contact te hebben met leeftijdgenootjes, werd gekozen 
voor een model met vouchers. Gezinsvoogden of pleegzorgwerkers konden op de website www.
kwetsbaarthuis.nl vouchers aanvragen, waarmee voor ieder kind middelen aangeschaft konden 
worden waaraan de allergrootste behoefte was. Met de vouchers kochten de hulpverleners, in overleg 
met de kinderen en gezinnen, materialen aan om kinderen in de isolatieperiode bezig te houden: 
het ging vooral om boeken, gezelschapsspellen, actief speelgoed, koptelefoons, sportspullen en 
educatieve computergames.
Tijdens de zomervakantie ontstond opnieuw een periode waarin kwetsbare kinderen maar weinig 
kanten op konden. Het accent is toen verschoven van de aanschaf van (educatieve) spullen naar 
ontspannende activiteiten, zoals zomerkampen, uitjes en activiteitendagen. 
Binnen korte tijd sloten zich ongeveer 35 fondsen aan bij het Crisisfonds, waaronder het Maagdenhuis. In 
de fase tot de zomer heeft het Crisisfonds ongeveer 10.000 aanvragen goedgekeurd, waarmee in totaal 
ruim 35.000 kinderen werden bereikt. De meeste aanvragen kwamen vanuit de jeugdbescherming, 
gevolgd door de pleegzorg, ambulante ( jeugd)hulpverlening, residentiële jeugdhulp-instellingen, 
gezinshuizen en organisaties voor gehandicaptenzorg. Tijdens de tweede fase, in de zomer en 
daarna, wist het Crisisfonds met vouchers en activiteiten 8.000 kinderen te bereiken.

Zoals op pagina 11 valt te lezen, heeft het Maagdenhuis sinds 2002 een hecht samenwerkingsverband  
met Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms voor bepaalde projecten ten aanzien van ouderen. In 
2020 ondersteunde Brentano via het Maagdenhuis 52 projecten gericht op ouderen voor een bedrag 
van € 246.685. Hieronder twee projecten gefinancierd vanuit het giftenbudget van Brentano voor 
Nederland regulier:

Stichting Zeeuws Weerzien
De krant Zeeuws Weerzien is in augustus 2018 ontstaan uit een onderzoeksproject rondom de 
Zeeuwse stichting Feest van Herkenning. Dat onderzoek draaide om het delen van herinneringen 
als middel tot ouderenparticipatie. De krant was één van de manieren om kwetsbare ouderen thuis 
te bereiken. Het was zo’n succes, dat besloten is om de krant te blijven uitgeven. Er wordt een 
thematische aanpak gehanteerd, waarbij een link word gelegd met actuele ontwikkelingen. Zeeuws 
Weerzien wordt geheel gemaakt door vrijwilligers. Alleen vormgeving, druk en centrale distributie zijn 
uitbesteed. De krant wordt over meer dan 500 distributiepunten verdeeld. 

De redactie heeft altijd vastgehouden aan de visie om ouderen te stimuleren om actief te blijven. 
De krant wordt niet aan huis bezorgd of per post toegezonden. Het vergt eigen initiatief om de krant 
te krijgen: zelf halen of iemand vragen om dit te doen. De krant is een middel om mensen samen te 
brengen. Niet alleen door het zelf afhalen; aan de hand van de inhoud raken mensen met elkaar in 
gesprek. In zorginstellingen of op andere plekken wordt in groepjes gepraat over de onderwerpen. 
De lezers kunnen eigen herinneringen insturen, wat de participatie door de lezers vergroot.
Begin 2020 werd het ook voor Zeeuws Weerzien lastig. De vrijwilligers konden hun werk voor 
Zeeuws Weerzien niet meer doen, en ouderen konden de deur niet uit om de krant te gaan halen. 
Veel afhaallocaties zoals bibliotheken of buurthuizen, waren gesloten. Vrijwilligers deden kranten bij 
mensen in de bus. Er verschenen drie in plaats van vier edities. 
Dankzij corona groeide de website, oorspronkelijk bedoeld als algemeen informatiekanaal, uit naar 
een digitaal platform. Redactieleden plaatsten wekelijks een foto met herinnering op de website. Voor 
ouderen die minder thuis zijn op het internet, werd op Omroep Zeeland radio iedere vrijdagochtend 
een redacteur geïnterviewd. Daarvan werd een podcast Zeeuws Weerzien gemaakt. Lezers/luisteraars 
reageerden met een eigen inzending. Ook die verhalen komen op de website of de inzenders worden 

Stichting Zeeuws weerzien
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geïnterviewd.  De website werd aangepast, zodat lezers een reactie konden achterlaten. 
Met de huidige digitale mogelijkheden is de herinneringskrant Zeeuws Weerzien erin geslaagd om te 
blijven werken aan het doel: ouderen activeren en laten meedoen.

SamSam Uitvaartcoaching
SamSam Uitvaartcoaching helpt mensen die weinig financiële middelen hebben om de begrafenis 
van een overleden partner, ouder of andere verwant, zoveel mogelijk op eigen kracht te regelen. 
De initiatiefneemster merkte, in haar werk als opbouwwerker en als uitvaartbegeleider, dat mensen 
schulden maken om hun geliefde te kunnen begraven, ook als zij van een minimum rond moeten 
komen. Volgens haar kon dit anders. Mensen moesten weten dat zij niet alle diensten van een 
ondernemer af hoeven te nemen, en dat er veel zelf gedaan kan worden. Zo wordt voorkomen dat 
mensen zich (verder) in de schulden steken. In de afgelopen jaren is een groep vrijwilligers geworven 
en getraind, de uitvaartcoaches. Zij helpen mensen met een laag inkomen met het regelen van 
de uitvaart en helpen ook bij zaken die erna nog geregeld moeten worden. SamSam heeft een 
uitgebreid netwerk opgebouwd onder maatschappelijke instellingen, kerken, huisartsen en (ouderen)
organisaties. Zij wijzen mensen de weg naar SamSam. SamSam presenteert zich op bijeenkomsten 
en organiseert voorlichtingsactiviteiten. De naamsbekendheid is steeds groter geworden. Mensen 
komen ook rechtstreeks naar SamSam toe.
SamSam signaleert ook wanneer regels van de overheid wringen. Aan de hand van de gesignaleerde 
knelpunten worden gemeente, Ombudsman en anderen benaderd om de positie van de doelgroep te 
verbeteren. Ook in 2020 is deze pr doorgegaan: een campagne via de site, facebook, radio en kranten 
en door middel van flyers. Er werden huiskamergesprekken met familie en informatiebijeenkomsten 
georganiseerd. 

Anno 2020 is het Maagdenhuis ook actief betrokken bij Stichting WoonSaem (het op 1 januari 2015 
vanuit het Maagdenhuis verzelfstandigde project). Stichting WoonSaem richt zich onder meer op het 
creëren van een vertrouwde leefomgeving voor oudere migranten door middel van groepswonen. Na 
een aantal moeilijke jaren in verband met de crisis op de woningmarkt en de rol van woningcorporaties, 
zijn er nu weer nieuwe initiatieven voor groepen ouderen in en rond Amsterdam en Utrecht. In het 
kader hiervan is er ook samenwerking ontstaan met het programma ouderen ‘netwerken onder de 
radar’. 
Mede door deze samenwerking is er verdere uitbouw mogelijk van de initiatieven van WoonSaem. 
Voor de Marokkaanse groep ouderen uit Osdorp (nog bekend uit de eerste fase van WoonSaem) wordt 
een woongroep gerealiseerd in een nieuwbouwproject in de Kolenkitbuurt. De bouw is gestart, de 
oplevering is eind 2023. Iraanse ouderen aangesloten bij Andishe kunnen begin 2021 verhuizen naar 
woningen bij Het Nieuwe Schouw in Amsterdam Noord. Voor de Ghanese/West Afrikaanse, Turkse 
en Surinaamse ouderen zijn nog geen concrete locaties in beeld, maar de gesprekken daarover 
verlopen veel positiever dan een paar jaar geleden. In Utrecht lukt het waarschijnlijk om in de wijk 
Kanaleneiland een project van de grond te krijgen. Het College van B&W in Hoofddorp wil een tweede 
woongroep voor oudere migranten tot stand brengen. Dit na het succes van de eerste multi-etnische 
woongroep in De Eijk te Hoofddorp. 

Het giftenbeleid in 2020, het buitenland
In 2020 is de afbouw van de projecten in Senegal en Togo afgerond en is het Maagdenhuis nog actief 
in het concentratieland Suriname, en in Marokko, waar in 2015 een pilot is gestart om te onderzoeken 
of Marokko een geschikt werkgebied voor het Maagdenhuis zou kunnen worden. Zoals eerder al is 
beschreven wordt de besluitvorming omtrent de definitieve keuze van Marokko als concentratieland  
niet voorzien voor 2023. 

SamSam Uitvaardcoaching
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Suriname: het beleid en de financiële ondersteuning concentreren zich met name op:
•  ontwikkeling van ouderenzorg, gericht op zelfstandig wonende, kwetsbare ouderen; in eerste 

instantie in het westelijk gebied, later ook mogelijk elders in het land;
•  ontwikkelingskansen van kinderen uit het binnenland door beter onderwijs in hun directe omgeving 

of door betere mogelijkheden om dit onderwijs in de stad te volgen (internaten);
•  bijzondere, min of meer losstaande projecten ten behoeve van zieke kinderen of kinderen met 

ernstige beperkingen, voortijdige schoolverlaters, daklozen, tienermoeders en slachtoffers van 
huiselijk geweld.

Zoals reeds genoemd is, zal vanaf 2021 begonnen worden met de afbouw van de activiteiten in 
Suriname. 
Een tweetal voorbeelden van projecten in Suriname:

Stichting Surisol Impact – Grow Impact project
In Paramaribo ondersteunt het Maagdenhuis, samen met Stichting Brentano’s Steun des Ouderdoms, 
sinds 2020 Stichting Surisol Impact met het ‘Grow Impact project’ (2020-2021). In dit project is een 
klein landbouwbedrijf gestart, waar op duurzame wijze en middels een innovatief tafel-teeltsysteem 
diverse groenten worden verbouwd. Dit initiatief is gericht op het creëren van werk; betaald werk voor 
ouderen alsmede leerwerktrajecten voor kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie. 
De ouderen (58 tot 64 jaar) hebben een intensief opleidingstraject van 12 weken gevolgd, en geven 
hun kennis on the job aan de jongeren door. Het initiatief richt zich op seniore Surinamers die van 
weinig geld moeten rondkomen en vaak in een klein sociaal kringetje verkeren. Door het project 
krijgen zij zinvolle dagbesteding, extra inkomsten en sociale contacten. Speciaal voor hen is een tafel-
teeltsysteem op heuphoogte ontwikkeld, zodat deze ouderen de groenten op een eenvoudige wijze 
kunnen telen. 
De jongeren -die primair instromen via jeugdwerk- krijgen tijdens hun interne leerpraktijkperiode 
structuur en activering, uitbreiding van hun netwerk, ontwikkeling van job skills en vergroten hun 
product- en landbouwkennis. Het activerings- en trainingsprogramma is speciaal ontwikkeld voor de 
jongeren. Het biedt de jongeren een kans om het beste uit zichzelf te halen en een plek te vinden op 
de arbeidsmarkt. De jongeren worden actief begeleid naar betaald werk of naar een vervolgopleiding 
elders. Dit traject bestaat onder meer uit workshops, training en persoonlijke begeleiding door een 
coach en wordt afgesloten met een certificaat. 
Ondanks de impact van corona in het eerste projectjaar zijn de resultaten veelbelovend. De economische 
opbrengst van de teelt heeft de potentie op te schalen en er wordt groei verwacht na afronding van 
de pilotfase van twee jaar. Winsten worden geherinvesteerd in het project. Er wordt gebruik gemaakt 
van duurzame vormen van landbouw, met onder meer minder water- en meststoffengebruik.
Het Maagdenhuis steunt dit project vanwege de focus op versteviging van de positie van kwetsbare 
mensen op de arbeidsmarkt, en wel in een duurzame vorm. In de woorden van Surisol zelf: ‘investeren 
in betekenisvol ondernemerschap’. 

Stichting Mijnzorg – exploitatie tehuis HIV-geïnfecteerde kinderen
In Paramaribo ondersteunt het Maagdenhuis al sinds 2016 Stichting Mijnzorg. Mijnzorg vangt HIV-
geïnfecteerde en HIV-geaffecteerde kinderen op. Het is de enige organisatie in Suriname die deze 
doelgroep een thuis biedt. HIV/aids is in Suriname een gevoelig onderwerp. Geïnfecteerde kinderen 
worden meestal niet of nauwelijks geaccepteerd in de samenleving. Stichting Mijnzorg wil deze 
kinderen een echt thuis bieden waar veiligheid en zich geborgen voelen centraal staan. Aangezien 
het vaak niet te voorspellen is hoe lang de kinderen nog te leven hebben, is de kwaliteit van het leven 
belangrijker dan de lengte van het leven.
Het Maagdenhuis heeft de laatste jaren steeds een maandelijkse bijdrage gegeven aan de 

Stichting Mijnzorg
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exploitatie van dit bijzondere tehuis. In principe vallen bijdragen aan exploitatiekosten niet binnen de 
beleidsdoelen van het Maagdenhuis. Gezien de noodsituatie bij Mijnzorg is echter besloten hiervan 
af te wijken.
In aanvulling hierop is in 2020 een bijdrage gegeven voor de aanschaf van wasmachines en drogers. 
Omdat deze kinderen vatbaarder zijn voor ziektes en infecties worden hun bedden drie keer per week 
verschoond en wordt kleding dagelijks gewassen. De machines worden dan ook intensief gebruikt en 
zijn hard nodig voor de dagelijkse gang van zaken.

De kinderen van Mijnzorg gaan overdag naar reguliere scholen, waar ze contact hebben met kinderen 
die niet besmet zijn. Na school worden ze door het personeel opgevangen en verzorgd. Twee keer in 
de week ontvangen de kinderen huiswerkbegeleiding ter ondersteuning van hun schoolwerk. Als er 
voldoende budget beschikbaar is, gaan ze naar zwemles of muziekles.
De psychologische problemen van de kinderen vereisen ook de nodige zorg; een deel van de kinderen 
met HIV/aids ontwikkelt in de puberteit psychische of zelfs psychotische klachten. In het tehuis wordt 
hun gedrag voortdurend gemonitord en geëvalueerd en er is verplegend personeel aanwezig om 
de kinderen te ondersteunen. Het Maagdenhuis heeft, ook in 2020, groot belang gehecht aan het 
mogelijk maken van de opvang en de ondersteuning van deze zeer kwetsbare groep kinderen. 

Marokko: het beleid en de financiële ondersteuning concentreren zich met name op:
•  kinderen en jongeren met een beperking
•  kwetsbare ouderen
•  onderwijsondersteuning
•  empowerment voor vrouwen en meisjes

Een tweetal voorbeelden van projecten in Marokko:

Association Tahadi uit Casablanca
 Association Tahadi (Uitdaging) is in 2003 opgericht als initiatief van jonge milieubewuste buurtbewoners 
die zich bekommerden om de verpaupering van hun buurt. 
Onder het motto ‘Bouwen aan een gezonde en evenwichtige samenleving begint in eigen buurt’ 
zijn de initiatiefnemers aan de slag gegaan. Zij hebben signalen van buurtbewoners opgepakt en 
aandachtsgebieden van de buurt in kaart gebracht en geëvalueerd. Eenmaal actief in het veld werden 
de initiatiefnemers overspoeld met allerlei hulpvragen van buurtbewoners die te kampen hadden 
met sociaal-maatschappelijke problemen zoals werkloosheid, huiselijk geweld en schooluitval. 
Tahadi voelde zich genoodzaakt om hier eerst aandacht aan te geven, en besloot informatie -en 
adviesbijeenkomsten te organiseren in de wijk. De organisatie breidde al snel haar activiteiten uit 
met een juridisch en spreekuur, psychosociale hulpverlening en juridische bijstand voor gescheiden 
vrouwen en  ongehuwde moeders. Zij zetten een buurtcoach in om drugs-en alcoholverslaafden in 
de wijk aan te spreken op hun gedrag en om hen te wijzen op mogelijkheden voor begeleiding door 
professionals.

Tijdens een eerste werkbezoek aan Marokko in september 2016 maakte een delegatie van het 
Maagdenhuis kennis met Tahadi en ontmoette een gedreven team van jonge dames en heren die 
met veel passie over hun aanpak in de wijk vertelden. Ook spraken ze over problematiek in de 
wijk, de werkwijze van de organisatie, de succesverhalen en de knelpunten waarmee zij werden 
geconfronteerd bij het ondersteunen van de diverse groepen. Het geheel kwam chaotisch over. Hier 
stond een organisatie die op elk vraag een aanbod en voor elk probleem een oplossing wilde bieden. 
De delegatie van het Maagdenhuis zag de kwaliteiten van de organisatie, maar was ook van mening 
dat het efficiënter zou werken als de organisatie haar krachten zou bundelen en zich op een specifieke 

Association Tahadi 
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doelgroep of probleem zou richten. Bij het onderhouden van haar contacten met Tahadi in de daarop 
volgende jaren, heeft het Maagdenhuis dit advies telkens  meegegeven. 
Tahadi heeft ons advies ter harte genomen en haar beleid aangepast en de focus gelegd op de 
ondersteuning van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. De organisatie ontwikkelde zich de 
afgelopen jaren in een snel tempo en groeide uit tot een krachtige, vooruitstrevende vrouwenorganisatie 
met hoogopgeleide vrouwen en mannen met een moderne visie. De organisatie heeft grote 
naamsbekendheid gekregen en fungeert nu als voorbeeld voor vele vrouwenorganisaties in de regio. 
Met ondersteuning vanuit het Maagdenhuis heeft Tahadi het afgelopen jaar voorlichtingscampagnes 
uitgevoerd in twee achterstandswijken in Casablanca in het kader van de invoering van een nieuwe 
wet (Loi 103.13), die alle vormen van geweld tegen vrouwen strafbaar stelt. In samenwerking met 
verschillende professionals en deskundigen verzorgt de organisatie trainingen, workshops en 
debatten. Er is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, waaronder een korte voorlichtingsfilm over het 
thema én over de gevolgen van seksuele intimidatie van vrouwen en meisjes op sociale media. 
De campagnes hebben veel media-aandacht gekregen in Marokko en ook daarbuiten. 

Ennassr al Hassani uit Marrakech
Dagopvangcentrum Ennassr al Hassani biedt activiteiten aan gericht op het leren van cognitieve 
vaardigheden en het bevorderen van de zelfstandigheid, mobiliteit en het zelfvertrouwen van kinderen 
(4-18 jaar) met fysieke beperkingen, afkomstig uit kansarme gezinnen in en rond Marrakech. 
De activiteiten bestaan onder andere uit puzzelen, tekenen, handwerk, schilderen en borduren. Voor 
autistische kinderen en voor kinderen met een mentale beperking is er een aangepast aanbod in de 
vorm van speciale onderwijslessen. 
Het Centrum beschikt over een eigen fysiotherapiekamer om de kinderen te ondersteunen. 
Met een bijdrage vanuit het Maagdenhuis heeft dagopvangcentrum Ennassr het afgelopen jaar 
een nieuwe fysio-revalidatieruimte ingericht. Deze ruimte is voorzien van aangepast meubilair, 
oefen- en spelmaterialen en revalidatieapparatuur. Naast eigen gebruik door de kinderen van het 
dagopvangcentrum, wordt de fysio-revalidatiekamer ook beschikbaar gesteld voor gebruik door de 
wijkbewoners.

Samenwerking met fondsen
Net als bij de programma’s, hebben we ook bij de reguliere giften een goede samenwerking met 
andere fondsen, fondsen op naam en maatschappelijke organisaties. 

Sinds 2002 heeft het Maagdenhuis een geformaliseerde en nauwe samenwerking met de Stichting 
Brentano’s Steun des Ouderdoms1. Dit fonds stelt ons jaarlijks een giftenbudget ter beschikking, thans 
€ 375.000 voor projecten in binnen- en buitenland.Eind 2020 heeft het bestuur van Brentano besloten 
om met ingang van 2021 geen projecten meer in het buitenland te zullen ondersteunen. 

In juli 2018 heeft het Centrum Ontmoeting der Volkeren (COV), een organisatie die bijna zeventig jaar 
actief is geweest is in kleinschalige ontwikkelingssamenwerking en opvang van ontheemden in eigen 
land, hun vermogen officieel overgedragen aan het Maagdenhuis. Dit budget (ruim € 100.000 per jaar 
besteedbaar) wordt ingezet voor de toekomst van nieuwkomers en ongedocumenteerden in ons land, 
kansen voor jongeren zonder opleiding, en voor projecten in het buitenland buiten de focuslanden.

In december 2018 werd door een schenking van de Stichtingen Vredenburgh en Theresia Spijker een 
fonds op naam gesticht: het Theresia Spijker Fonds. Dit fonds richt zich op ouderen in de metropool 
regio Amsterdam. Vooralsnog is € 75.000 per jaar besteedbaar.
Ook in december 2018 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Stichting Marie Louise, 
met een besteedbaar budget van € 100.000 per jaar. Het fonds is gericht op veerkracht en zelfregie, 

Ennassr al Hassani

1 Stichting R.C. Burger Oude Mannenhuis “Brentano’s Steun des Ouderdoms”
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schriftelijke taalontwikkeling in samenhang. In een taalronde praten, tekenen en schrijven leerlingen 
over hun eigen ervaringen rond een thema. Taalrondes kunnen ook voor de taalontwikkeling van 
nieuwkomers grote meerwaarde hebben, echter als je nog maar weinig kennis van het Nederlands 
hebt, is meedoen aan een taalronde wel moeilijker. In het project Taalrondes met Nieuwkomers 
worden didactische handvatten ontwikkeld om taalrondes zo effectief mogelijk te kunnen inzetten 
in nieuwkomersgroepen.

Programma Vluchtelingen en Traumaverwerking 
Vanuit de inhoudelijke evaluatie van de programma’s (door de programmacommissies) eind 2020 
is aan het bestuur van Het Maagdenhuis geadviseerd om ‘Traumaverwerking bij Vluchtelingen’ 
niet als thema te kiezen voor een mogelijk vervolgprogramma van het Maagdenhuis, maar om in 
de reguliere aanvragen die betrekking hebben op nieuwkomers wel (meer) aandacht te besteden 
aan psychosociale steun/ bespreekbaar maken van psychische problemen, veerkracht versterking en 
interculturele sensitiviteit. Het bestuur heeft dit advies gevolgd: er komt geen vervolgprogramma op 
dit thema. De volgende collega fondsen waren, naast het Maagdenhuis, betrokken bij dit programma: 
Stichting Femi en PIN-KNR.
Het project Traumaonderwijs bij de Huiskamer voor Vluchtelingen in Eindhoven is vanwege corona 
maar deels uitgevoerd; dit loopt door tot in 2021 en wordt verder regulier (deels ook met regulier 
budget) voortgezet.

Programma Initiatieven van jongeren
Deelnemende fondsen: Stichting Weeshuis der Doopsgezinden en Stichting Talud, Stichting Het R.C. 
Maagdenhuis.

Dit programma is gericht op jongeren die zich niet (goed) thuis voelen in Nederland en jongeren 
die hun ontwikkelingskansen niet (goed) vinden binnen het reguliere onderwijs. Voorafgaand aan 
het opzetten van het jongerenprogramma is uitvoerig gesproken met veldexperts, onder andere 
met Track The Talent, de Experimentele Werkplaats, StreetsmArt, Hogelant College en StreetPro. Dit 
veldonderzoek gaf ons het inzicht dat er veel overlap is tussen de doelgroepen en de bestaande 
interventies om jongeren ‘erbij te houden’. Dit heeft ons tot de keuze gebracht om het eigen initiatief 
van jongeren centraal te stellen in dit programma. Het programma wil stimuleren dat jongeren zich 
ontwikkelen doordat zij een initiatief zélf nemen, in plaats van kansen te ‘krijgen’. Een doel is ook de 
verbreding van het (informele) netwerk en het wereldbeeld van jongeren, omdat de ontmoeting van 
jongeren met anderen wordt gestimuleerd.

Stichting LOLmakers heeft in de eerste helft van 2020 vier groepjes jongeren uit Utrecht en Amsterdam 
begeleid bij het uitvoeren van hun eigen project. Zo is er een podcast serie opgenomen en uitgebracht 
over vijandigheid onder meisjes en andere onderwerpen waar tienermeiden tegenaan lopen. Met 
haar project ‘Treasure Hunt’ heeft een tienermeisje kinderen uit groep 8 begeleid bij het ontwerpen 
van kleding van afval. Awareness creëren is voor haar het grootste doel. Twee jongens hebben een 
app voor anoniem solliciteren ontwikkeld (Namei) en drie jongens hebben samen een technische 
werkplaats voor jongeren opgezet, waar zij regelmatig bijeenkomsten organiseren. 

In de Schilderswijk in Den Haag zijn er, onder begeleiding van het Stagehuis en Nextprojecten, een 
aantal mooie initiatieven door jongeren uitgevoerd. Drie jongeren hebben een zaalvoetbalcompetitie 
georganiseerd. Een andere groep jongeren heeft voorlichtingsactiviteiten georganiseerd over 
onderwerpen die spelen onder de jeugd. Ook hebben zij een online programma gemaakt waarin 
ze activiteiten uitvoeren voor anderen, zoals bijvoorbeeld kaarten maken voor de ouderen uit het 
verzorgingstehuis in hun buurt.

specifiek bij armoede en schulden, en bij voorkeur in Amsterdam. Ook worden projecten gesteund 
rond het zelfstandig wonen van kwetsbare groepen en informele netwerken en nabijheid.

Naast voornoemde structurele samenwerking, werkte het Maagdenhuis in 2020 voor reguliere giften 
in Nederland, op projectbasis samen met incidentele cofinanciers voor een bedrag van € 56.223.

Het giftenbeleid in 2020 De programma’s

Naast aanvragen regulier besteedt het Maagdenhuis een deel van het budget aan de reeds eerder 
genoemde programma’s. Over de opzet en het verloop van deze programma’s gedurende de 
afgelopen jaren valt veel te lezen in de eerdere jaarverslagen. Hieronder volgt een kort overzicht van 
de huidige stand van zaken van de vier programma’s.
 
Programma Vluchtelingen en Educatie
De volgende fondsen maken momenteel deel uit van de werkgroep Vluchtelingen & Educatie: 
Stichting Ars Donandi, Stichting Boschuysen, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Janivo Stichting, 
Stichting Loglijn, Commissie PIN van de KNR, Stichting Het R.C. Maagdenhuis en een anoniem fonds.

Binnen het driejarige vervolgprogramma Vluchtelingen en Educatie (2019-2021) zijn een aantal 
verdiepende projecten gesteund die voortkwamen uit projecten die gefinancierd werden in het 
eerdere programma Vluchtelingen en Educatie (2016-2018). Dit zijn met name projecten in en rondom 
het nieuwkomersonderwijs. 
Zoals het project Zachte Landing van Stichting Learn2Gether, met als doel de in- en doorstroom 
van nieuwkomers in het voortgezet onderwijs en het MBO te verbeteren middels peerbuddy’s en 
peercoaching. Voor nieuwkomersleerlingen in de Internationale Schakelklassen (ISK) blijkt het lastig 
om in contact te komen met hun Nederlandse leeftijdgenoten (12-18 jaar). Veel jongeren die vanuit 
de ISK doorstromen naar het voortgezet onderwijs (per jaar ca. 2.000) en het MBO (per jaar ca. 
3.000) voelen zich nog redelijk verloren in dit vervolgonderwijs. Er is veel verzuim en schooluitval van 
voormalig ISK-leerlingen en zij raken snel achter op de lesstof. Redenen zijn o.a. de taalachterstand, 
het verschil in de wijze van onderwijs in het thuisland en in Nederland, en het ontbreken van een 
ondersteunende omgeving van ouders (voor begeleiding van de schoolloopbaan).
Daarom heeft Stichting Learn2Gether een peercoaching project opgezet, waarbij deze leerlingen 
gekoppeld worden aan een reguliere leerling, een leeftijdgenoot. Deze koppels trekken een jaar lang 
met elkaar op, zowel op school als daarbuiten. Dit project heeft vanwege de coronacrisis vertraging 
opgelopen in de uitvoering van de peerbuddy trajecten. De scholen die meedoen aan de Zachte 
Landing hadden het heel moeilijk met het afstandsonderwijs en konden daarom in deze periode geen 
prioriteit geven aan dit project. De betrokkenheid van de leerkrachten op school is wel van essentieel 
belang. Er zijn in het afgelopen jaar een aantal Zachte Landing mentorlessen ontwikkeld, waarmee 
aan een inclusieve sfeer in de klas kan worden gewerkt.

Hiernaast zijn er vanuit het programma Vluchtelingen en Educatie twee driejarige samenwerkingen 
aangegaan met het LOWAN (PO-primair onderwijs) (2019-2021).
•  Regioversterking (uitbreiding van regiocoördinatoren). Gedurende het jaar 2020 werd duidelijk dat 

het ministerie van OC&W voortaan deze uitbreiding van regiocoördinatie gaat financieren. Een groot 
succes, want hiermee heeft de Werkgroep Vluchtelingen en Educatie, zoals gehoopt, gewerkt als 
vliegwiel. Deze samenwerking met het LOWAN PO is dan ook afgerond.

•  Stimuleringsbudget voor regionale pilots. Vanuit dit stimuleringsbudget is in 2020 het project 
Taalrondes met Nieuwkomers gefinancierd en van start gegaan. Taalrondes hebben zich in 
het regulier onderwijs bewezen als waardevolle manier om te werken aan een mondelinge en 
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In Amsterdam-Oost hebben twee meiden het derde jaar van hun project Garden of Roses (zie foto) 
uitgevoerd. Met een divers workshopprogramma door rolmodellen is met kinderen uit groep 8 gewerkt 
aan het zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen van de kinderen. Er is bewustwording gecreëerd 
rondom thema’s die nu actueel zijn. De kinderen hebben geleerd dat ze ergens voor staan, en dat ze 
tijdens het bewandelen van hun pad (dromen en doelen behalen) anderen mee kunnen nemen. Ook 
hebben de kinderen samen een documentaire gemaakt.

Hoewel de coronamaatregelen voor een aantal projecten betekende dat de activiteiten tijdelijk stil 
kwamen te liggen of dat evenementen niet door konden gaan, hebben de jongeren in deze moeilijke 
tijd dus veel doorzettingsvermogen en creativiteit getoond! Daarnaast hebben de jongeren hun 
organisatie- en netwerk vaardigheden ontwikkeld en hier en daar (moeten) leren improviseren. De 
projecten hebben veel betekend voor hun eigen ontwikkeling en zelfvertrouwen. Daarnaast heeft 
een aantal jongeren zich door middel van hun project ontwikkeld tot rolmodel voor andere jeugd in 
hun buurt.

Programma Ouderen: netwerken onder de radar
2020 heeft voor de programmacommissie, vanwege corona, vooral in het teken gestaan van 
telefonisch contact houden met de (zelf)organisaties in Amsterdam en Utrecht. In Amsterdam moesten 
onder meer ProFor, Pasensie, Bangsa Jawa, Vrouwengroep Ho-Yin en Akwaaba hun activiteiten voor 
hun achterban drastisch wijzigen, en bleken dat ook te kunnen. De vrijwilligers toonden zich flexibel, 
creatief en vooral bijzonder betrokken bij de ouderen uit hun netwerk. Ouderen werden gebeld, er 
werden boodschappen verzorgd en maaltijden gekookt en langsgebracht. Deze drie organisaties 
kregen verspreid over het jaar financiële ondersteuning vanuit het programma. Voor Italiaanse arme 
ouderen werden kerstpakketten gemaakt. In De Modestraat kon Sweet 70 met een beperkte bijdrage 
wat kleine bijeenkomsten houden. Er is onder meer een chatgroep gevormd, er zijn onderling 
belrondes gehouden en er is een Lief en Leed groep opgezet. Bij elkaar werd € 10.575 aan corona 
gerelateerde projecten besteed vanuit het budget voor het Programma Ouderen, dat wordt gevuld 
door het Maagdenhuis en Brentano. 
Naast de praktische hulp, was de aandacht voor de ouderen een belangrijke steun om deze onzekere 
tijd door te komen. 

In Utrecht gingen bestuur en vrijwilligers van De Nieuwe Jutter regelmatig bij de ouderen langs om zo 
nodig hulp te bieden. Vanuit Transwijk werden ouderen in de wijk bezocht. De bus werd ingezet voor 
de Voedselbank en om boodschappen en maaltijden bij ouderen te bezorgen. De coördinator daar 
noemde één voordeel van deze nare tijd: er komen mensen in beeld die dat nog niet waren. Nieuw 
Burezina besloot activiteiten in de tuin te gaan ontwikkelen om de ouderen op die manier te kunnen 
ontvangen. Zij hebben vooral veel behoefte aan contact. Het Drie Generatie Centrum in Kanaleneiland 
ging door met soep en fruit rondbrengen en hield zo het contact. Het Centrum is inmiddels weer open 
voor de vaste groepen, en heeft daarvoor de nodige maatregelen getroffen. De klussendienst van De 
Bouwsteiger pakte in de loop van het jaar de activiteiten voorzichtig weer op.
In de beperkte perioden dat er in 2020 activiteiten konden plaatsvinden, werd dit waar mogelijk op 
kleine schaal gedaan: in kleine groepjes, met gepaste afstand en mondkapjes. Hopelijk brengt 2021 
verlichting, onder meer omdat er meer mensen gevaccineerd zullen zijn. 

In Oost-Groningen is door Welzijnswerk Westerwolde het project ‘Omkijken Naar’ uitgevoerd. Welzijn 
Westerwolde had na de eerste lockdown het project tijdelijk stop gezet omdat de vrijwilligers niet 
bij de ouderen thuis op bezoek konden gaan. Toen bleek dat de beperkende maatregelen langer 
zouden gaan duren, is met alle ouderen telefonisch contact gezocht. Heel duidelijk werd dat de 
lockdown ouderen meer op zichzelf had teruggeworpen en dat sociale contacten sterk beperkt 

Project Garden of Roses
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waren. Medewerkers en vrijwilligers van Welzijnswerk Westerwolde signaleerden nieuwe vragen en 
konden adequate hulp bieden. Belangrijk was het afgelopen jaar dat ouderen zich er niet alleen voor 
voelden staan. Dit project bevestigt hoe belangrijk het is om oudere ouderen in het vizier te houden.

Eind 2020 zijn de programma’s qua vorm en inhoud door de programmacommissies geëvalueerd. Het 
hieruit voortvloeiende voorstel aan het bestuur van het Maagdenhuis is om verder te gaan met twee 
programma’s: jongeren en ouderen. Een besluit over dit voorstel wordt in 2021 genomen.
Kwaliteit en duurzaamheid
De kwaliteitsborging van het giftenbeleid krijgt langs verschillende wegen vorm.

In Nederland worden projecten na afronding, steekproefsgewijze geëvalueerd en we vragen ook 
altijd een zelfevaluatie op. 

Het is onmiskenbaar dat de keuze, om een aantal projecten langduriger te steunen en tevens enkele 
grote projecten in eigen beheer uit te voeren, leidt tot minder ruimte voor incidentele steun aan 
projecten op aanvraag. De vertrouwde charitatieve doelen zullen echter altijd deel van ons werk 
blijven uitmaken.
De projecten in het buitenland worden gevold door middel van intensief contact en indien mogelijk 
een bezoek.

Een nader overzicht van onze interne organisatie, een gedetailleerde beschrijving van de donaties en 
een uitgebreide beschrijving van een aantal van onze eigen projecten en deelnemingen is te vinden 
op de website van Het Maagdenhuis. Tevens stellen wij jaarlijks een jaarplan op. Deze documenten 
zijn na te lezen op onze website.

Stichting Surisol Impact
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Voor deze ontwikkeling zijn de volgende oorzaken aan te geven.
•   eind 2019 zijn de activiteiten in Senegal en Togo beëindigd;
•   vanwege de afnemende rendementen op het vermogen, heeft het bestuur besloten tot een 

structurele bezuiniging van 25% op de jaarlijkse budgetten. Dit leidde tot een verlaging van het 
giftenbudget met ruim vier ton en een eerste stap in de afbouw van het werk in Suriname;

•   de voorziene evaluatie van de in 2016 gestarte programma’s en de start van nieuwe thema’s heeft 
vertraging opgelopen, waardoor in 2020 minder activiteiten hebben plaatsgevonden. 

De beleidswijziging van het Maagdenhuis heeft in 2020 ook gevolgen gehad voor de aangetrokken 
cofinanciering. De vaste samenwerkingspartners, die de besluiten over giften hebben gedelegeerd 
aan de giftencommissie, zoals de Stichting Brentano Steun, het Centrum Ontmoeting der Volkeren 
en het Theresia Spijker Fonds kenden € 0,51 mln toe, een daling van 26% ten opzichte van 2019. De 
fondsen, die op incidentele basis samenwerken kenden 83% minder middelen toe. In deze categorie 
werd in 2020 alleen ondersteuning verleend door de Stichting Marie Louise. 

Geografische spreiding
Het Maagdenhuis heeft in de laatste decennia het beleid gevoerd, dat 50% van het budget 
beschikbaar is voor giften in het buitenland. Met de eind 2019 genomen besluiten over beperking 
van het giftenbudget, is afscheid genomen van dit uitgangspunt. Een en ander is direct zichtbaar 
geworden in de resultaten: het aandeel giften buitenland daalde in 2020 van 45% naar 17%.
Tabel 2 geeft een overzicht van de ondersteuning per land. Bij verschillende projecten werd meer 
dan één donatie verstrekt door fondsen die met het Maagdenhuis samenwerken. In Tabel 2 zijn 
deze dubbeltellingen verwijderd, zodat een zuiver beeld wordt geschetst van het werkelijk aantal 
gesteunde projecten (in 2020: 202, in 2019: 290).
De landerijen zijn in 2018 getaxeerd. Dit wordt om de vier jaar herhaald. 

4. De giften in cijfers

Zoals in Tabel 1 wordt weergegeven, werden in 2020 door het samenwerkingsverband van het 
Maagdenhuis met convenantpartners Brentano en andere cofinanciers € 1,3 mln. aan giften toegekend. 
Dat is 43% minder dan de verleende ondersteuning in 2019 (€ 2,28 mln.), welk jaar in het vorige 
verslag als een gemiddeld jaar werd gekenschetst. De ondersteuning vanuit het eigen budget van het 
Maagdenhuis daalde met 38% tot € 0,73 mln.

TABEL 1 Giften toegekend via Stichting het RC Maagdenhuis in 2018 – 20201

 

2020   2019   2018  

Uit budget van: Aantal Toegekend 
bedrag

Aantal Toegekend 
bedrag

Aantal Toegekend bedrag

Het Maagdenhuis

Nederland (reguliere 
giften)

78  €    483.923 72  €    344.895 75  €    444.161 

Nederland: programma’s 19  €    124.067 31  €    301.730 20  €    145.787 

Buiten Europa 21  €    122.021 66  €    526.510 60  €    505.192 

Totaal Maagdenhuis 118  €    730.011 169  €   1.173.135 155  €  1.095.140 

Brentano Steun

Nederland (reguliere 
giften)

52  €    246.685 52  €    293.867 43  €    292.836 

Nederland: programma’s  17  €    23.749  14  €     52.341 16  €      44.550 

Buiten Europa 15  €    103.577 21  €    175.745 16  €    149.996

Totaal Brentano 84  €    374.011 87  €    521.953 75  €    487.382 

M.L. Frohn Fonds

Nederland (reguliere 
giften)

1  €        2.500 -  €    - 1  €         7.500 

Buiten Europa -  €    - 2  €        7.500 1  €        5.000 

Totaal Frohn Fonds 1  €        2.500 2  €        7.500 2  €      12.500 

Centrum Ontmoeting der Volkeren 

Nederland (reguliere 
giften)

23  €      85.626 22  €      87.743 -  €    - 

Nederland (programma’s) 1  €        5.000 - €    - - €    -

Buiten Europa -  €    - 1  €        5.000  -  €    - 

Totaal COV 24  €      90.626 23  €      92.743 -  €    - 

Theresia Spijker Fonds

Nederland (reguliere 
giften)

16  €      44.000 18  €      68.324 -  €    -

Overige -  €    - -  €    -  -  €    - 

Totaal Th. Spijker Fonds 16  €      44.000 18  €      68.324 -  €    -

Totaal via giften-
commissies toegekend 243 €   1.241.148 299 €  1.863.655 232  € 1.595.022

Via incidentele cofinanciers

Nederland (reguliere 
giften) 15 €       56.223 34 €    125.139 16

 
€       59.466

Nederland: programma’s - €    - 19 €    203.000 11 €       85.000

Buiten Europa - €    - 6 €       91.867 4 €      103.150

Totaal cofinanciers 15 €       56.223 59 €    420.006 31 €     247.616

Totaal toezeggingen 
samenwerkingsverband 258 €  1.297.371 358 €    2.283.661 263 €  1.842.638

TABEL 2:  Geografische verdeling van de door het Maagdenhuis en zijn cofinanciers  
gesteunde projecten 2018 - 2020 2

  2020   2019   2018  

  Aantal Toegekend bedrag Aantal Toegekend bedrag Aantal Toegekend bedrag

Nederland (giften) 150 €     918.957 170 €    919.968 130 €    803.963 

Nederland 
(programma’s) 20

 
€    152.816 31 €    557.071 29

€    275.337

Nederland 
(subtotaal) 170  €    1.071.773 201 €    1.477.039 159 €    1.079.300 

Senegal -  €    - 24 €    290.096 13 €    261.589 

Togo -  €    - 35 €    276.514 27 €    212.824 

Suriname 23  €    173.648 20 €    195.188 26 €    219.165

Marokko 4  €      41.950 5 €    33.824 6 €    50.400

Overig 5  €      10.000 5 €     11.000 3 €    19.360 

Totaal toezeg-
gingen samen-
werkingsverband

202
 
€    1.297.371 290 €    2.283.661 234 €    1.842.638

2  Sommige projecten kregen steun van verschillende fondsen binnen dit samenwerkingsverband. Die dubbeltellingen 
door cofinanciering zijn in Tabel 2 verwijderd. In Tabel 1 gelden die dubbeltellingen wel.

1  Betreft de oorspronkelijke toekenningen, niet gecorrigeerd voor vrijval en zonder uitvoeringskosten. Voor een budget-
taire verantwoording raadplege men de jaarrekening.
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5. Financieel overzicht 

Waarderingsgrondslagen en verkorte toelichting op de balans
De activa en passiva zijn, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde opgenomen. 
Onder nominale waarde wordt verstaan de hoofdsom die te zijner tijd bij afwikkeling van de desbe-
treffende post zal worden ontvangen of betaald. Zowel de aandelen als de obligaties zijn gewaar-
deerd tegen de koerswaarde per 31 december. Niet-gerealiseerde resultaten m.b.t. beleggingen 
worden geboekt als resultaat. 
Materiële vaste activa worden geactiveerd en afgeschreven. De afschrijving is voor kantoorinventa-
ris 10% en voor computerapparatuur 33,33%. In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.

Met aandelen in onroerendgoedfondsen wordt op gelijke wijze omgegaan als met de aandelen 
opgenomen onder de effecten.
De vaste activa bestaan uit het pand Herengracht 218-220 (gewaardeerd tegen € 900.000) en 
(computer)apparatuur. Voor de antieke meubelen, het antieke zilver en de schilderijen zijn geen 
waarden opgenomen. 
De opbrengsten van het M.L. Frohn Fonds worden aangewend voor intergenerationele projecten; dit 
binnen het kader van de doelstellingen van het Maagdenhuis.

Onze aanvragen
Het aantal aanvragen uit Nederland voor de reguliere ondersteuning is in 2020 gelijk gebleven. Het 
aantal aanvragen voor de programma’s en vanuit het buitenland is gedaald, wat een uitvloeisel is van 
de eerder genoemde beleidswijzigingen.
Het toekenningspercentage bij Nederlandse aanvragen is al een vijftal jaren stijgende (van ruim 25% 
naar meer dan 40% in 2019). Dit komt waarschijnlijk door een effectieve communicatie over onze 
doelstelling en een betere selectie van aanvragen ‘aan de poort’. In 2020 is deze ontwikkeling gestopt 
en ligt het toewijzingspercentage op 37%. Dit is een aandachtspunt in verband met de werkbelasting 
van de giftenadministratie.

TABEL 3:  Ontvangen aanvragen en toekenningen Stichting het RC Maagdenhuis en samen-
werkende fondsen in 2018 – 2020

2020   2019   2018  

  Aanvragen Toegekend Aanvragen Toegekend Aanvragen Toegekend

Totaal ontvangen aanvragen 481 557 551

Nederland 
(reguliere aanvragen)

400 150 405 170 377 130

37% 42% 34%

Nederland (programma’s)3 20 20 31 31 30 29

          100%           100%              97%

Buiten Europa 61 32 121 89 144 75

52% 74% 52%

Toegekend door 
samenwerkingsverband

  202   290   234

42% 52% 42%

Balans per 31 december 2020 en 2019

31-12-2020 31-12-2019

€ €

ACTIVA

Immateriële vaste activa            1          1

Materiële vaste activa      915.262     926.453

Financiële vaste activa  49.433.664  51.014.700

Totaal vaste activa 50.348.927 51.941.154

Kortlopende vorderingen       491.003     695.722

Liquide middelen     4.417.264   3.527.140

Totaal vlottende activa    4.908.267  4.222.862

Totaal activa  55.257.194 56.164.016

PASSIVA

Kernvermogen  48.477.421 49.111.598

Bestemmingsfonds Theresia Spijker    2.237.689  2.253.719

Bestemmingsreserve doelstelling       310.669     269.789

Bestemmingsreserve juridische kosten           0      156.098

Bestemmingsreserve financiering materiële vaste activa       915.262     926.453

Bestemmingsreserve jubileum 2020         39.897        45.000

Bestemmingsreserve overige fondsen       658.993      667.466

Totaal eigen vermogen  52.639.931 53.430.123

Voorzieningen       360.743      321.467

Loonheffing         23.781        32.947

Overige schulden op korte termijn     2.232.739   2.379.479

Totaal schulden op korte termijn     2.256.520   2.412.426

Totaal passiva 55.257.194 56.164.016
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Grondslagen voor de resultaatbepaling en bepaling van het giftenbudget
Bij de bepaling van het resultaat zijn, voor zover niet anders is vermeld, de aan het boekjaar toe te 
rekenen baten en lasten opgenomen. De personele en materiële kosten worden op basis van inte-
grale kostprijs toegerekend aan de diverse activiteiten van het Maagdenhuis. 
De activiteiten van het Maagdenhuis worden voor een belangrijk deel gefinancierd uit eigen midde-
len. Om dit mogelijk te maken wordt een kernvermogen in stand gehouden. 
Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor de exploitatie en de giftenverstrekking. Met 
ingang van het boekjaar 2020 is dit 3% van het kernvermogen. 

Beleggingsbeleid 
Het Maagdenhuis heeft door de eeuwen heen belegd in onroerende zaken, zowel huizen als boer-
derijen. Thans bestaat het onroerend goed bezit uit het kantoor aan de Herengracht, een twintigtal 
wooneenheden in Maastricht, verkregen door een schenking van de Stichting Centrum Ontmoeting 
der Volkeren en 329 ha. landbouwgrond. De gebouwen die op deze gronden staan, zijn eigendom 
van onze pachters.
In onze visie is beleggen in landbouwgrond een zinnige component in het vermogensbeheer. Over 
een reeks van jaren gemeten, hebben de landerijen een goed rendement opgeleverd. Per eind 2019 
bestaat 24,4% (2019: 23,6%) van de vaste activa uit landbouwgronden. Hoewel het beleid in principe 
op de lange termijn is gericht, kopen en verkopen wij als het moment opportuun is. In 2020 waren 
er geen aankopen.
Het pand aan de Herengracht wordt gedeeltelijk verhuurd aan voor ons relevante, maatschappelijke 
organisaties, deels tegen marktcondities, deels tegen gereduceerde tarieven aan kleine of startende 
organisaties.

De effectenportefeuille werd in 2020 professioneel beheerd door ABN Amro Bank (zakelijke waar-
den en een klein deel van de vastrentende waarden)  en A.S.R. Vermogensbeheer N.V. (het grootste 
deel van de vastrentende waarden). Voor de verschillende componenten zijn afspraken gemaakt 
voor wat betreft de weging. Hier is onderscheid gemaakt tussen een strategische en een tactische 
verdeling. De strategische verdeling is die welke het bestuur op langere termijn het meest gewenst 
acht. De tactische stelt de marges vast waarbinnen de vermogensbeheerder moet blijven als hij 
inspeelt op zijn marktgevoel. Per balansdatum is de positie binnen de richtlijnen, zoals vastgesteld in 
het beleggingsstatuut.

De landerijen zijn in 2018 getaxeerd. Dit wordt om de vier jaar herhaald. 
Met aandelen in onroerendgoedfondsen wordt op gelijke wijze omgegaan als met de aandelen 
opgenomen onder de effecten.
De vaste activa bestaan uit het pand Herengracht 218-220 (gewaardeerd tegen € 900.000) en (com-
puter)apparatuur. Voor de antieke meubelen, het antieke zilver en de schilderijen zijn geen waarden 
opgenomen. 
De opbrengsten van het M.L. Frohn Fonds worden aangewend voor intergenerationele projecten; dit 
binnen het kader van de doelstellingen van het Maagdenhuis.

Staat van Baten en Lasten 2020 en 2019

Realisatie Begroot Realisatie

2020 2020 2019

€ € €

BATEN

Directe beleggingsopbrengsten   700.545    865.000    862.168

Baten programma’s     28.749    205.000    255.341

Bijdragen in giftenadministratie       71.247      98.978      95.762

Ontvangen baten onderverhuur       41.949      38.600       38.485

Totaal baten   842.490  1.207.578  1.251.756

LASTEN

Toekenningen   865.328   1.377.954   1.557.727

Uitvoering giftenadministratie    221.862    233.554    285.890

Bestuur, algemene kosten en museum    787.484    455.593     581.485

Huisvesting projecten van derden        8.682         6.363         6.335

Totaal lasten 1.883.356 2.073.464 2.449.634

Operationeel resultaat -1.040.866   -865.886   -1.197.878

Indirecte beleggingsopbrengsten   250.674          0 4.008.058

Resultaat   -790.192   -865.886 2.810.180

Het resultaat is onttrokken (-) of toegevoegd (+) aan:

Kernvermogen  -634.177   -755.160 2.690.260

Bestemmingsfonds Theresia Spijker     -16.030     -75.000     125.328

Bestemmingsreserve doelstelling      40.880          0      93.157

Bestemmingsreserve juridische kosten   -156.098      -10.000     -171.985

Bestemmingsreserve financiering materiële vaste activa      -11.191       -5.000          1.958

Bestemmingsreserve jubileum 2020      -5.103          0       45.000

M.L. Frohn Fonds      -8.473     -20.726       26.462

Totaal  -790.192   -865.886  2.810.180

31-12-2020 31-12-2019

 €  €

Onroerend goed  15.639.000  15.639.000

Vastrentende waarden  12.779.608  19.443.121

Zakelijke waarden  19.277.438  19.443.121

Alternatieve beleggingen    1.620.195  0

Totaal beleggingen 49.316.241 50.896.677
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Controleverklaring 6. Samenstelling bestuur, commissies en bureau
(per 31 december 2020)

Bestuur
jhr. ir. T.W.M. van Meeuwen (voorzitter)
jhr. drs. I.S. van Lidth de Jeude (secretaris)
Dhr. mr. E. Chr. Verbeek (penningmeester)
Dhr. R.J.R. Piera
Mw. mr. A. Dullemond-Roukema

Medewerkers
Mw. drs. A.L. van de Roemer, directeur     (32 upw)
Dhr. T.J.M. de Jong, hoofd financiën     ( 12 upw)
Mw. N. Aabid, projectmedewerker Woonsaem en Marokko   (24 upw)
Mw. G. Boshuis, secretaris bestuur en 
beleidsmedewerker ouderen Nederland     (34 upw)
Mw. drs. B. Bouw, junior beleidsmedewerker Suriname en 
Nederland         ( 16 upw)
Mw. M. Klos-Rouwendaal, ouderenadviseur oud wezen   ( 14 upw)
Dhr. A.J. van der Kluft, huishoudelijke dienst    (06 upw)
Mw. C. van der Kluft, gastvrouw, huishoudelijke dienst   (36 upw)
Mw. C.R. Rambaran, financieel administratief medewerker   (10 upw)
Mw. E. de Smet, Msc, beleidsmedewerker Nederland   (28 upw)
Mw. M.R. Visser, notuliste t.b.v. programmacommissies,
medewerker secretariaat       (24 upw)
Dhr. P.A.M. de Milt, landenvertegenwoordiger in Senegal   (flex)

Landenteam Nederland
jhr. drs. I.S. van Lidth de Jeude, voorzitter
Mw. drs. A.L. van de Roemer, landencoördinator
De heer R. Piera
Mw. L. Polder 
Dhr. A.B.M. Oomen (namens Brentano)
Mw. G. Boshuis, beleidsmedewerker
Mw. E. de Smet, Msc, beleidsmedewerker

Landenteam Suriname
Mw. M. van Gelderen, voorzitter
Dhr. T.J.M. de Jong, landencoördinator
jhr. ir. T.W.M. van Meeuwen
Mw. drs. A.L. van de Roemer
Mw. A.A. Smit (namens Brentano)
Mw. drs. B. Bouw, beleidsmedewerker

Landenteam Marokko
jhr. ir. T.W.M. van Meeuwen, voorzitter
Mw. drs. A.L. van de Roemer, landencoördinator 
Mw. M. Sahraoui
Dhr. M. Semlali
Mw. mr. S.Th.E. Plusquin, (namens Brentano)
Mw. N. Aabid, beleidsmedewerker 
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