Stichting Straatmensen voor
Straatmensen bedankt: alle
VRIJWILLIGERS die zich elke
keer weer inspannen om een
lekkere maaltijd te koken,
kleding in te zamelen of het
eten 3x per week uitdelen,
alle DONATEURS die het
financieel mogelijk maken om
met ons werk door te gaan, de
GEMEENTE NIJMEGEN voor
het beschikbaar stellen van
de uitdeellocatie, de GROTE
BROEK voor de opslagruimte
die wij in hun pand mogen
gebruiken en verder
IEDEREEN die de
straatmensen in Nijmegen
een warm hart toedragen.

Colofon:

Stichting Straatmensen
voor Straatmensen
Postadres: Ubbergse Holleweg 12
6574 AS Ubbergen
Website:
www.straatmensen.nl
E-mail:
straatmensen@hotmail.com
ASN-bankrekening: 89.85.23.729
Straatmensen voor straatmensen
bestaat uit:
Het bestuur:
Paul Oosterhoff (voorzitter)
Marlies Drabbe (secretaris)
Marc Haasjes (penningmeester)
Kees van de Wiel (inkoop)
Harco de Blaauw (algemeen lid)
De (5) dagcoördinatoren
De (7) koks
De (15) vrijwilligers op straat

JAARVERSLAG STICHTING
STRAATMENSEN VOOR
STRAATMENSEN

2010
Ook in 2010 heeft onze stichting zich met name weer gericht op het
maaltijdproject. Door het uitdelen van eten aan de mensen op straat proberen
wij de leefbaarheid van de mensen die op straat leven te verhogen. In 2010 is
weer gebleken dat de vraag hiernaar nog steeds aanwezig is. De gemeente
Nijmegen doet veel aan de opvang van de dak- en thuislozen, maar toch blijft
er behoefte aan een laagdrempelige voorziening waar mensen kunnen
samenkomen voor een gratis maaltijd, een kop soep, een lunchpakket, een
gebakken eitje op de zondag, kleding, dekens en een luisterend oor.
In dit jaarverslag kunt u lezen hoe het afgelopen jaar voor ons is geweest.
Van de vrijwilligers is een verslag te lezen van een regenachtige
Sinterklaasviering. Ook staat het verhaal van een actieve kok beschreven
over de erwtensoepactie bij de Zevenheuvelenloop.
In 2011 willen we uiteraard doorgaan met het maaltijdproject. Daarnaast
blijven we aandacht houden voor het scholenproject. Door middel van het
informeren van kinderen op scholen willen we proberen de beeldvorming over
dak- en thuislozen positief te beïnvloeden. Onze bezoekers werken actief mee
aan dit scholenproject.
Bestuur Stichting Straatmensen voor Straatmensen

Financieel jaarverslag 2010
Balans: Staat van bezittingen en schulden per 31-12-2010
Activa
Girorekening
ASN-Bank
Kas
Totaal activa

Verkoop van erwtensoep
De Zevenheuvelenloop is voor de
oecumenische, diaconale
werkgroep van de Antonius van
Paduaparochie en de
Maranathakerk ieder jaar
aanleiding een verkoop van
erwtensoep te organiseren op het
kerkplein aan de Groesbeekseweg.
De soep wordt verkocht aan lopers
en kijkers en vooral de laatste
groep komt graag een kop
erwtensoep of een beker warme
thee of koffie kopen. Want het is
vaak best koud als je als supporter
langs het parcours staat.
De soep wordt, met veel vlees en
groenten, door leden van de beide
kerken zelf gemaakt. Op de dag zelf
is het de kunst steeds voldoende
soep op de juiste temperatuur te
hebben. Dankzij de hulp van veel
vrijwilligers en een groep kokers
(die de soep gratis maakt!) kan er
jaarlijks een flink bedrag
geschonken worden aan
Straatmensen voor Straatmensen.
In het jaar 2010 was het zelfs een
recordbedrag van €1400,00 !
Aandacht vanuit de kerken voor
dak- en thuislozen is belangrijk en
deze erwtensoepactie is een heel
praktische manier om dat te doen.
Anneke Leisink (kok)

Bezoekers soepproject
Het aantal bezoekers is in totaliteit
ten opzichte van 2009 redelijk
gelijk gebleven. In 2010 stonden we
118 avonden of zondagmorgens. Dit
aantal komt overeen met het aantal
keer uit 2009. In totaal zijn 1.865
keer mensen in 2010 van een
maaltijd voorzien.

2009
€ 589,79
€ 14.774,24
€ 0,00
€ 15.364,03

2010
€ 1.743,47
€ 12.747,04
€ 0,00
€ 14.490,51

2009
Maaltijdproject
€ 2.844,74
Inventaris
€ 876,74
Voorlichting
€ 155,66
Bestuurskosten
€ 353,38
Huur
€ 654,00
Onvoorzien
€ 725,34
Vrijwilligers onkosten
€ 136,50
Sinterklaasviering
€ 320,40
Totaal
€ 6.066,76
Exploitatieoverschot
€ 4.725,14
Totaal
€ 10.791,90

2010
€ 3.416,77
€ 201,83
€ 151,17
€ 131,31
€ 870,00
€ 0,00
€ 364,21
€ 418,41
€ 5.553,70
-€ 1.430,90
€ 4.122,80

Passiva
Vermogen
Reserve project
Crediteuren
Totaal Passiva

2009
€ 8.742,51
€ 6.400,00
€ 221,52
€ 15.364,03

2010
€ 7.311,61
€ 6.400,00
€ 778,90
€ 14.490,51

2009
€ 0,00
€ 9.261,74
€ 1.422,00
€ 108,17

2010
€ 0,00
€ 2.765,61
€ 1.193,00
€ 164,19

€ 10.791,91

€ 4.122,80

Exploitatierekening
Lasten

Baten
Subsidie
Giften
Donateurs
Rente

Totaal

De kosten voor 2010 zijn minder dan dat deze in 2009 waren. Dit komt
met name doordat in 2009 nieuw inventaris is gekocht toen we weer
opnieuw onderdak voor onze opslag vonden in de Grote Broek. De kosten
voor het maaltijdproject zijn wel gestegen, onder andere door
prijsstijging van de inkopen.
De inkomsten zijn wel aanzienlijk minder dan in 2009. In 2009 zijn
aanzienlijke eenmalige bedragen ontvangen als gift. Ook zijn het aantal
donateurs iets afgenomen.
Per saldo sluit de exploitatierekening negatief met een tekort van
€ 1.430. In 2011/2012 zal extra aandacht aan fondsenwerving
plaatsvinden.

Sinterklaas 2010
Dit jaar hebben we flink uitgepakt met sinterklaas. We hadden 50
cadeautjes gemaakt met in ieder pakje een chocoladeletter, 2 paar
sokken en een pak shag. Ook hadden we nog 20 gebreide dassen
gekregen en ingepakt als cadeautjes. We hadden twee pietenpakken
geregeld en een sinterklaas pak. Nando, een van de oprichters, was met
zijn lange ervaring binnen ‘straatmensen voor straatmensen’ de
aangewezen Sint. Ik en Ricardo gingen verkleed als zwarte piet.
Helaas regende het op 5 december. Al snel bleek dat er daardoor die
ochtend bijna geen gasten zouden komen voor koffie en eieren. Dat was
vrij jammer aangezien we inmiddels helemaal onherkenbaar klaar
stonden in sint/zwarte pietenpak, klaar voor actie, met drie jutten zakken
vol cadeautjes. Toen besloten we dat, als zij niet naar ons toe
kwamen, wij dan maar naar onze gasten moesten komen. En zo
geschiedde. We liepen naar het MFC, waar een groot deel van onze
gasten altijd overnacht. Gelukkig herkende de beveiliging Nando onder
de witte baard en mochten we naar binnen. Daar werden we zingend
verwelkomd in de woonkamer. Menig brak hoofd werd plots van tafel
opgetild, dichte slaapoogjes openden en nog half slapende mensen
kwamen de trap af om te kijken wat er aan de hand was. Vol
enthousiasme werden de pakjes in ontvangst genomen en
opengescheurd. Er ontstond een erg gezellig sfeertje. Er was uiteraard
wel wat gezond ochtendhumeurgezeur over de verkeerde smaak van
chocolade letter etc, maar zonder zou de ochtend ook niet compleet zijn.
We kregen vervolgens een kopje koffie, maakten een praatje over zaken
als het zware werk in de pepernootfabriek in Spanje, we verbaasden nog
enkele gasten door hun naam te weten en te zeggen dat ze het cadeautje
dit jaar echt verdiend hadden, en vervolgens was het alweer tijd voor
onze aftocht. Uiteraard wederom begeleid door luidkeels gezongen
Sinterklaasliederen. Het was een erg leuke ochtend geweest, zowel voor
ons als voor de gasten van het MFC. Zo was het ook voor hen met al hun
problemen toch even een feestelijke dag en dat maakte het een
feestelijke dag voor ons.
Rik van de Laar (vrijwilliger)

