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Jaarverslag 2020 

 

Voorwoord van de voorzitter 
 

Stichting Help Elkaar is officieel opgericht op 31 oktober 2016 met als doel het 

ondersteunen, in de ruimste zin van het woord, van mensen / gezinnen die rond de 

armoedegrens leven in de gemeente West Betuwe en omgeving. 

De stichting is een non-profit organisatie met een ANBI status.  

 

Het jaar 2020 gaat ook bij ons de boeken in als een zeer bijzonder jaar. De uitbraak van de 

wereldwijde COVID-19 pandemie heeft duidelijk gemaakt dat een inclusieve samenleving, 

waarin iedereen naar wens en vermogen mee kan doen, nog niet zo vanzelfsprekend is. Bij 

aanvang van de pandemie in maart wist niemand wat de implicaties zouden zijn, maar één 

ding was duidelijk: COVID-19 zou grote gevolgen hebben voor iedereen. 

Voor ons betekende dit voornamelijk improviseren en kijken hoe we onze doelgroep toch 

zoveel mogelijk konden bereiken en bijstaan. Het gemis van de wekelijkse koffie-uurtjes 

was voor veel van onze mensen, alsmede het team, niet makkelijk. Minder sociaal contact, 

geen luisterend oor, niemand die even iets voor je kon opzoeken, etc.. Ook konden er veel 

van onze geplande activiteiten niet doorgaan en moesten wij op zoek naar alternatieven. Er 

werden speciale acties opgezet, velen in samenwerking met andere organisaties en 

particulieren, en dat leverde mooie momenten op. De verbondenheid, zeker in het begin 

van de pandemie, was warm en gaf ons ruimte voor inspiratie. 

Tevens moest er, ondanks de pandemie, verhuisd worden naar ons nieuwe pand aan de 

D.J. van Wijkstraat, de voormalige showroom van garage De Waal. Lange tijd hebben we in 

onzekerheid gezeten over een nieuw pand, maar uiteindelijk zijn wij heel dankbaar dat we 

kunnen voortbestaan middels een subsidie van de gemeente en deze fantastische locatie. 

Deze helse klus, waarbij we ook nog eens rekening moesten houden met alle maatregelen, 

zouden wij niet hebben kunnen klaren zonder ons netwerk aan vrijwilligers en de goede 

samenwerking met Stichting Integreren doe je samen!. Gezamenlijk moesten we deze 

uitdaging aan en het resultaat is geweldig. 
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Ook mochten wij ons gelukkig prijzen met onze partners, donateurs en sponsoren. Zij 

maakten het mede mogelijk dat wij als team ‘Help elkaar’ ook daadwerkelijk, ondanks de 

omstandigheden, konden blijven helpen, daar waar nodig. 

In 2020 hebben wij nog meer gezocht naar samenwerking met organisaties, vooral  binnen 

de gemeente West Betuwe, en dit is wederom gelukt. Dit in het belang van al diegenen die 

wij gezamenlijk ondersteunen. 

 

Dit jaarverslag, alsmede de jaarrekening, zijn beiden goedgekeurd in het bestuurlijk overleg 

van 27 mei 2021. 

  
Maartje Mulder – van de Pol / voorzitter                                                  

Mei 2021  
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ALGEMEEN 

 

Doelstelling en zienswijze 
De doelstelling van de Stichting Help Elkaar is het ondersteunen, in de ruimste zin van het 

woord, van mensen / gezinnen die rond de armoedegrens leven in de gemeente West 

Betuwe en omgeving. 

In de Betuwe zien we vooral sociale armoede, wat betekent dat mensen niet mee kunnen 

doen aan het normale maatschappelijke leven omdat er simpelweg geen geld is voor 

bijvoorbeeld een sportclub, vereniging, bepaalde schoolactiviteiten, een degelijke computer 

of toegang tot internet. Eenoudergezinnen, mensen met een niet-westerse achtergrond, 

bijstandsontvangers en werkende armen vormen onze grootste doelgroep. 

Middels het verstrekken van kleding, huisraad, brood, voedselpakketten bij directe nood, 

speelgoed, etc. maar ook sociale participatie in de maatschappij, proberen wij bij mensen 

het gevoel van armoede enigszins weg te nemen. Dit doen wij door laagdrempelig hulp te 

bieden. Zo kennen wij geen lange procedures, een intake kan bij ons in 5 minuten geregeld 

zijn. Voorts proberen wij ook de mensen te betrekken bij de activiteiten van de stichting. 

Wij maken hierbij geen onderscheid op basis van afkomst, geloofsovertuiging, etc.. 

Wij kennen de weg naar instanties binnen de gemeente en andere maatschappelijke 

organisaties steeds beter en verwijzen de mensen waar nodig. 

 

De kans op een leven in (langdurige) armoede neemt nog steeds toe. Dit heeft met name 

een groot effect op de kinderen. Speciaal voor deze doelgroep hadden wij activiteiten op de 

agenda staan voor 2020, maar hier stak de pandemie helaas een stokje voor. Wij hopen dit 

in 2021 in te kunnen halen. 

 

Werkwijze 
Veel van de mensen die gebruik maken van onze diensten 

en activiteiten komen via, via bij onze stichting terecht. Ze 

kunnen op dinsdag en zaterdag terecht in onze 

weggeefwinkel om te ‘shoppen’ of gewoon voor een kopje 

koffie en een luisterend oor. Helaas moesten we deze 

activiteit staken. Shoppen was mogelijk op afspraak en 

daar is ruim gebruik van gemaakt. 

 

 

 

 

Onze weggeefwinkel aan de D.J. van Wijkstraat 

 

Verder worden veel van onze spullen geplaatst op 6 besloten facebookpagina’s (afhankelijk 

van de regio waar je woont). Als je lid bent van deze groep kun je reageren op het 

aangebodene.  
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Facebook pagina’s (tevens ophaalpunten):  

  Gemeente West Betuwe   

  Hellouw     

  Haaften 

  Tiel / omstreken    

  Nieuwegein  

  Maas en Waal 

Verder zijn er naast bovenstaande ophaalpunten nog punten in Herwijnen, Maurik, Buren 

en Kerkdriel.    

Gelukkig konden de Facebook pagina’s op volle toeren blijven draaien, waardoor we 

iedereen toch van het nodige konden blijven voorzien en contact hielden met de mensen. 

Voor bijzondere activiteiten komt er een bericht op de facebookpagina’s of worden mensen 

uitgenodigd. Dit laatste om te voorkomen dat altijd dezelfde mensen reageren op onze 

oproepen.  

 

Activiteiten 
Naast het runnen van ons weggeefwinkeltje organiseren wij allerlei activiteiten. Helaas 

konden tal van activiteiten dit jaar niet plaatsvinden door de pandemie. Dit betekende wel 

dat we andersoortige activiteiten gingen organiseren, waaronder acties gericht op hulp aan 

diegenen die door de verregaande maatregelen werden getroffen. 

 

- Coronahulp 

• We sloten ons via Welzijn West Betuwe aan bij de initiatieven voor Coronahulp. 

• We deden meerdere oproepen, o.a. via Omroep Gelderland, om (vers en gezond) 

voedsel en toiletartikelen in te zamelen voor de zwaarst getroffenen in de regio. Hier 

werd ruim gehoor aan gegeven. Hierdoor waren wij in staat enkele 

mensen/gezinnen te ondersteunen die steeds lastiger de eindjes aan elkaar konden 

knopen 

• Met dank aan Campina Amersfoort hebben 

wij meerdere keren geweldige donaties 

zuivel ontvangen. Samen met Stichting 

Integreren doe je samen! zijn er naar 

schatting zeker honderd gezinnen in de 

regio blij mee gemaakt. 

Een lokale zuivelboerderij sponsorde 

crème fraîche. 

 

 

 

 

 
 

Blije gezichten, genietend van Campina producten                                                                                                     
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• Pannenkoeken festijn, een particulier initiatief, waardoor we veel gezinnen met 

kinderen hebben kunnen verblijden met alle nodige ingrediënten voor een heerlijke 

maaltijd 

• In oktober zijn onze vrijwilligers uitwasbare mondkapjes gaan naaien voor onze 

leden, maar ook voor een klein prijsje voor alle overige geïnteresseerden. Die 

interesse bleek dusdanig groot dat het onverwacht een fijne financiële ondersteuning 

voor ons opleverde. 

Mondkapjes in allerlei kleuren en maten 

 

• Albert Heijn begon ons te sponsoren met het overgebleven brood en dat was voor 

ons natuurlijk fantastisch, daar Bakker Bart zijn winkel sloot in Tiel. 
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- Sport en spelmiddag (21 augustus) 

Er waren leuke activiteiten gepland voor de kinderen van de basis- en middelbare scholen 

die helaas door Corona niet doorgingen. Des te leuker was het dat we Coronaproof een 

spetterende vakantieactiviteit in de vorm van een sport- en spelmiddag konden neerzetten 

in het Lingepark, samen met Stichting Integreren doe je samen!. Onder professionele 

begeleiding van coach Wilbert (de Ijzervreter) en Dave van Welzijn West Betuwe leerden 

jongeren uit 6 verschillende landen en culturen over samenwerking en over hun eigen 

talenten. Na een lekkere lunch konden een 30-tal basisschoolkinderen uit diverse dorpen 

van West Betuwe, genieten van een sportieve middag, georganiseerd door de jongeren. 

 
- Gluurpieten actie 

In november organiseerden we, als vervolg op de landelijke knuffelberenjacht, een 

gluurpietenactie. Iedereen kon stickers bij de stichting bestellen en deze dan achter de 

ramen plakken. Kinderen konden met een opdrachtenkaart op zoek naar de Pieten. De 

interesse voor deze actie bleek 

bijzonder groot en viel bij jong en 

oud zeer goed in de smaak. 

De gehele opbrengst kwam ten 

goede aan de stichting voor de 

inkoop van vers en gezond 

voedsel bij plaatselijke 

winkeliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De winnaars ‘gluurpieten zoeken’ 
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- Sinterklaasfeest 

Het geplande jaarlijkse Sinterklaasfeest kon in de gebruikelijke vorm helaas geen doorgang 

vinden. Gelukkig kwam er ‘last minute’ een initiatief vanuit Multifunctioneel Centrum de 

Pluk en bibliotheek Rivierenland waar wij mooi bij konden aanschuiven. De kinderen van 

onze stichting en die van Stichting Integreren doe je samen! mochten gratis naar de 

voorstelling “De Sinterklaas Entertainment Show”: een uur interactie met Sinterklaas en 

Showpiet en vol met muziek.  

Met behulp van de Actie Pepernoot (Kinderhulp), een inzamelingsactie van Rotaract 

Rivierenland en de samenwerking met Sporthuis de Jager kon de Sint veel kinderen een 

mooi nieuw cadeau geven. 

 

- Kerstpakketten 

Het is wel even fijn om iets anders dan het broodnodige te hebben. Ons inziens doet dit het 

armoedegevoel bij mensen verminderen en draagt dit zodoende bij aan 

armoedebestrijding. Dit Coronajaar was het nog eens extra belangrijk om goed uit te 

pakken. We vroegen Stichting Integreren doe je samen!, Schuld Hulpverlening West 

Betuwe en SchuldHulpMaatje ons lijsten te sturen met de samenstelling van gezinnen voor 

wie het ook fijn zou zijn om een pakket te ontvangen. Wij zorgden voor de pakketten en de 

maatjes en schuldhulpverleners voor de distributie. 

Uiteindelijk konden we 58 prachtige pakketten samenstellen, nadat we een 

inzamelingsactie hadden gehouden bij Albert Heijn van Doorn. De klanten waren zeer 

gulle gevers, zodat het ook echt een feestpakket werd met veel gezonde en lekkere dingen. 

Ook particulieren brachten spontaan 

kerstpakketten, zelfs glutenvrij. 

 

 

 

 

De flyer voor de inzamelingsactie en de pakketten 
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- Overige activiteiten: 

• Noodhulp in de vorm van noodpakketten (8 à 10 per maand) 

• Noodhulp in de vorm van helpen bij verhuizing en/of voorzien van de nodige    

    inrichting na scheiding of uit huis plaatsing (6 x) 

• Noodhulp in de vorm van bemiddeling voor aanschaf witgoed (5 x) 

De meeste verzoeken om noodhulp kwamen direct binnen of vanuit het Team Sociaal, 

SchuldHulpMaatje, SHV West Betuwe of Welzijn West Betuwe. 

• Voedselpakket voor gezinnen die het erg lastig hebben (6 à 8 per week) 

• Verdeling van Schoolspullenpassen (Armoedefonds) 

• Verdeling van steunpakketjes kwetsbare ouderen (Armoedefonds) 

• Ernstig chronisch zieke kinderen uit onze doelgroep voorzien van een troostdekentje 

• We ontvingen meerdere grote donaties, waaronder:  

 

           
Enorm veel rollen behang 

 

 

             

                                                                                            
                         Heel veel nuttige, leuke en lieve spullen 

                         voor in en om het huis 

 

           

 

  

 

 
 Regelmatig veel verse groenten en fruit 

 

 
        Ingezamelde kleding door het personeel van 

        Volvo Cars uit Beesd 
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Kinepolis doneerde hun restpartij, waaronder veel limonade, chocolade ballen en natuurlijk popcorn. 

 

Samenwerking 
Stichting Help Elkaar streeft naar een goede samenwerking met aangewezen instanties 

binnen de gemeente en andere maatschappelijke organisaties. Dit is belangrijk voor 

eenieder die gebruik maakt van onze diensten.  

Wij hebben ondertussen een zeer goede relatie opgebouwd met: 

Maatschappelijke organisaties: 

- Stichting Leergeld 

- Stichting Jarige Job (132 verjaardagboxen verdeeld) 

- Kansfonds 

- Nationaal Fonds Kinderhulp 

- Armoedefonds 

- Oranjefonds 

- Stichting Jurk 

Lokale organisaties en instanties binnen de gemeente en omgeving: 

- Schuldhulpverlening West Betuwe 

- SchuldHulpMaatje West Betuwe 

- Stichting Integreren doe je samen! 

- Team Sociaal West Betuwe 

- MFC de Pluk 

- Welzijn West Betuwe 

- Stichting Mozaïek 

- Rotary Club Geldermalsen Waalkant 

- Rotaract Rivierenland 

Lokale supermarkten en middenstandsbedrijven weten ons steeds vaker te vinden. 

Verder werken wij samen met andere goede doelen buiten de regio om zo bijvoorbeeld 

kleding die we over hebben te doneren. 
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Donateurs en sponsoren 
Zonder onze sponsoren en donateurs zou de stichting weinig bestaansrecht hebben. 

Regelmatig ontvangen wij financiële giften op onze bankrekening, alsmede giften in de 

vorm van goederen. Wij danken hierbij nogmaals al onze gulle gevers 

 

Huisvesting 
Sinds 10 september 2016 was de stichting Help Elkaar gehuisvest aan de Rijnstraat 64 te 

Geldermalsen in een pand van de gemeente, welke wij in bruikleen hadden. Samen met de 

Stichting Integreren doe je samen! moesten wij begin 2020 op zoek naar nieuwe huisvesting 

waar wij onze doelstelling konden verwezenlijken. Deze hebben wij op de valreep 

gevonden aan de D.J. van Wijkstraat 9 te Geldermalsen. Deze voorlopige huisvesting is 

mogelijk gemaakt door garage de Waal, zijnde de eigenaren van het pand en de gemeente 

West Betuwe. Nedcargo sponsorde een vrachtwagen, met sterke mannen, voor de 

daadwerkelijke verhuizing. 

 

Duurzaamheid 
Veelal particulieren brengen grote hoeveelheden kleding, speelgoed, huisraad en 

aanverwante zaken bij ons. Echter, lang niet alle ingebrachte goederen halen de selectie die 

wij toepassen. Deze goederen worden gesorteerd en gescheiden. De Avri heeft voor ons 

nieuwe pand een papiercontainer, een kledingcontainer en een restafvalcontainer ter 

beschikking gesteld. Overige zaken, zoals plastic, elektrische apparaten, etc. worden 

gescheiden aangeleverd bij de Avri. Kleding die wij teveel hebben wordt opgehaald door 

zusterorganisaties.  

 

Financiën 
Stichting Help Elkaar mag zich gelukkig prijzen dat haar bekendheid en reputatie sinds de 

officiële oprichting in 2016 enorm is toegenomen. Dit heeft ertoe geleid dat we financieel 

ondersteund worden door o.a. grote nationale fondsen, caritas instellingen, de gemeente 

West Betuwe en particulieren. Hierdoor zijn wij in staat onze doelstelling en activiteiten te 

bekostigen.  

In 2020 hebben wij het geluk gehad dat wij, als gevolg van de coronapandemie, zeer ruim 

ondersteund zijn in de vorm van goederen in natura door allerlei lokale en nationale 

bedrijven, instanties en particulieren. Hierdoor, alsmede vanwege het feit dat helaas vele 

activiteiten geen doorgang konden vinden, hebben wij ons eigen vermogen zien toenemen.  

 

Organisatie 
Stichting Help Elkaar is een ANBI gecertificeerde stichting. 

Post adres  : van Houtenstraat 10 / 4191HN Geldermalsen 

Bezoekadres  : D.J. van Wijkstraat 9, 4191 NC  Geldermalsen 

Website  : www.stichtinghelpelkaar.nl 

Email   : informatie@stichtinghelpelkaar.nl 

Facebook pagina : https://www.facebook.com/Stichting.Help.Elkaar/ (openbaar) 

mailto:informatie@stichtinghelpelkaar.nl
https://www.facebook.com/Stichting.Help.Elkaar/
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Bestuur en vrijwilligers 
Bestuur: 

Voorzitter  : Mevr. M. Mulder – van de Pol 

Secretaris  : Mevr. P.C.B. Hageman 

Penningmeester : Mevr. F.W.J.M. Leenhouts – van den Bergh 

 

Het bestuur van Stichting Help Elkaar heeft in 2020 regelmatig contact gehad. 

 

Aantal vrijwilligers: + 16 (inclusief 3 bestuursleden). Voor bijzondere activiteiten zijn er 

altijd extra mensen uit onze doelgroep die het leuk vinden om ons te helpen. Ook met de 

vrijwilligers zijn er overlegmomenten. 

 

De bestuurders en vrijwilligers ontvangen voor hun inzet geen vergoeding. 

 

Zowel de voorzitter als de penningmeester hebben de cursus voor Schuldhulpmaatje 

gevolgd en zijn hier beiden in actief. 

 

Stichting Help Elkaar heeft geen winstoogmerk en draait uitsluitend op vrijwilligers.  

 
Mevr. M. Mulder – van der Pol 

 
Mevr. P.C.B. Hageman 

 

 
 

Mevr. F.W.J.M. Leenhouts – van den Bergh 

 

Datum : 27 mei 2021 

Plaats  : Geldermalsen 


