
Haëlla	  Stichting	  
BELE I D 	  
De	  Haëlla	  Stichting	  steunt	  wereldwijde,	  kleinschalige	  initiatieven,	  waarbij	  de	  doelgroep	  
direct	  baat	  heeft	  en	  vrijwilligers	  betrokken	  zijn.	  Projecten	  die	  een	  startsubsidie	  
behoeven	  om	  slagkracht	  te	  ontwikkelen.	  Bijzondere	  projecten	  die	  zich	  nog	  moeten	  
bewijzen	  en	  voor	  andere	  fondsen	  misschien	  te	  risicovol	  zijn.	  Projecten	  op	  de	  gebieden	  
Geloof	  en	  Samenleving,	  Vrede	  en	  Mensenrechten,	  Milieu	  en	  Duurzaamheid	  en	  
Achterstand	  in	  Nederland.	  Projecten	  die	  niet	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  reguliere	  
(overheids-‐)subsidie.	  Projecten	  van	  betrokken	  organisaties	  of	  personen,	  anders	  dan	  de	  
gevestigde	  instellingen.	  
Visie	  
Om	   een	   nieuwe	   duurzame	   economische	   orde	   te	   realiseren,	   is	  mentaliteitsverandering	  
nodig.	   Die	   verandering	   kiemt	   in	   ideëen	   van	   bevlogen	   mensen	   met	   oog	   voor	   de	  
samenleving.	   De	   Haëlla	   Stichting	   helpt	   deze	   bevlogen	   intitiatieven	   om	   te	   zetten	   in	  
praktische	  projecten	  en/of	  door	  deze	  projecten	  financieel	  te	  steunen.	  De	  Haëlla	  Stichting	  
richt	   zich	   vooral	   op	   'kiemen':	   kleine	   initiatieven	   met	   eventueel	   groeipotentie.	   Het	  
steunen	   van	   kansrijke	   kleine	   en	   grotere	   aanvragen	   die	   helpen	   èn	   anderen	   inspireren.	  
Intitiatieven	  die	  het	  verschil	  maken	  en	  bijdragen	  aan	  een	  betere	  wereld:	  

• een	  duurzame	  en	  eerlijke	  samenleving	  
• wereldvrede	  
• respect	  voor	  alle	  mensen	  en	  hun	  rechten	  
hulp	  voor	  kwetsbare	  mensen	  
	  
	  
Stichting	  Boschuysen	  
Doelstelling	  
De	  Stichting	  Boschuysen	  is	  een	  vermogensfonds	  met	  als	  doelstelling	  het	  bevorderen	  van	  
de	  opvang	  ,	  verzorging,	  opvoeding,	  scholing	  en	  ontwikkeling	  van	  jeugdige	  personen,	  in	  
beginsel	  niet	  ouder	  dan	  dertig	  jaar,	  die	  maatschappelijk	  gezien	  hulp	  van	  derden	  nodig	  
hebben.	  
	  
	  
Delta	  Zeeland	  Fonds	  
Het	  DELTA	  Zeeland	  Fonds	  verstrekt	  donaties	  aan	  maatschappelijke	  projecten	  en	  levert	  
zo	  een	  directe	  bijdrage	  aan	  een	  energieke	  Zeeuwse	  samenleving.	  We	  doen	  dit	  door	  
initiatieven	  te	  ondersteunen	  die	  Zeeland	  en	  de	  Zeeuwen	  vooruit	  helpen.	  En	  die	  een	  
structureel	  effect	  hebben	  in	  alle	  lagen	  van	  de	  maatschappij.	  Nieuwe	  initiatieven,	  maar	  
ook	  bestaande	  projecten	  die	  een	  nieuwe	  fase	  ingaan,	  kunnen	  een	  beroep	  doen	  op	  het	  
fonds.	  Speciale	  aandacht	  gaat	  uit	  naar	  projecten	  die	  zonder	  bijdrage	  van	  het	  fonds	  geen	  
doorgang	  vinden.	  
	  
	  
Scouting	  Nederland	  Fonds	  
Ook	  jouw	  Scoutinggroep	  heeft	  vast	  wel	  eens	  een	  steuntje	  in	  de	  rug	  nodig.	  Soms	  is	  er	  een	  
leuk	  idee	  of	  een	  uitdagend	  project,	  maar	  is	  er	  net	  te	  weinig	  geld	  om	  het	  tot	  uitvoer	  te	  
brengen.	  Of	  het	  clubhuis	  is	  afgebrand	  en	  er	  is	  geen	  geld	  voor	  de	  wederopbouw.	  Dan	  kan	  
het	  Scouting	  Nederland	  Fonds	  misschien	  uitkomst	  bieden.	  Groepen	  en	  regio’s	  kunnen	  
een	  aanvraag	  indienen	  bij	  het	  Scouting	  Nederland	  Fonds	  om	  hen	  te	  helpen	  bij	  grote	  
projecten	  of	  na	  calamiteiten.	  



Janivo	  Stichting	  
Mens	  en	  maatschappij	  
Onder	  de	  categorie	  mens	  en	  maatschappij	  valt	  een	  groot	  aantal	  verschillende	  
initiatieven.	  Janivo	  steunt	  vooral	  projecten	  die	  zich	  richten	  op	  mensen	  die	  een	  sociaal	  
maatschappelijke	  achterstand	  hebben,	  op	  mensen	  die	  buiten	  de	  samenleving	  dreigen	  te	  
raken,	  en	  op	  mensen	  die	  door	  de	  realisatie	  van	  het	  project	  beter	  kunnen	  gaan	  
deelnemen	  aan	  de	  samenleving.	  In	  het	  algemeen	  juicht	  Janivo	  projecten	  toe	  die	  leiden	  
tot	  grotere	  zelfstandigheid	  en	  zelfredzaamheid	  van	  mensen	  en	  tot	  betere	  integratie	  van	  
mensen	  in	  de	  samenleving.	  
	  
	  
Jantje	  Beton	  
Ruim	  3,6	  miljoen	  kinderen	  in	  ons	  land	  zijn	  voor	  buitenspelen	  aangewezen	  op	  speciaal	  
daarvoor	  ingerichte	  speelplekken.	  Deze	  zijn	  vaak	  verouderd,	  saai,	  onveilig,	  moeilijk	  
bereikbaar	  of	  niet	  afgestemd	  op	  de	  leeftijdscategorie.	  Gelukkig	  zijn	  er	  buurtbewoners,	  
jeugdclubs,	  verenigingen,	  scholen	  en	  vooral	  kinderen	  die	  hier	  iets	  aan	  willen	  doen.	  Jantje	  
Beton	  ondersteunt	  hen	  bij	  het	  realiseren	  van	  plannen	  met	  voorlichting	  en	  een	  financiële	  
bijdrage.	  Voorwaarde	  voor	  het	  verstrekken	  van	  deze	  subsidie	  is	  dat	  kinderen	  een	  
actieve	  rol	  hebben.	  
	  
In	  Nederland	  spelen	  3,6	  miljoen	  kinderen	  buiten	  op	  openbare	  speelplekken.	  Duizenden	  
van	  deze	  plekken	  zijn	  ongeschikt	  voor	  kinderen	  om	  te	  spelen:	  ze	  zijn	  verouderd	  of	  
onveilig.	  Of	  ze	  zijn	  saai	  zodat	  ze	  geen	  enkel	  appèl	  doen	  op	  de	  fantasie	  en	  creativiteit.	  Of	  
ze	  liggen	  op	  de	  verkeerde	  plaats	  en	  zijn	  niet	  geïntegreerd	  in	  de	  leefomgeving.	  Vaak	  zijn	  
het	  mensen	  uit	  de	  buurt,	  verenigingen	  of	  scholen	  die	  deze	  speelplekken	  willen	  
vernieuwen	  of	  verbeteren.	  Zij	  maken	  dan	  een	  plan	  en	  zoeken	  daar	  financiering	  voor.	  
Jantje	  Beton	  stelt	  geld	  beschikbaar	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  creatieve	  speelplekken	  die	  
het	  vrije	  buitenspelen	  stimuleren.	  

Wat	  zijn	  creatieve	  speelplekken?Creatieve	  speelplekken	  zijn	  speelplekken	  waar	  
kinderen	  de	  ruimte	  hebben	  om	  hun	  fantasie	  te	  gebruiken	  en	  zelf	  invulling	  kunnen	  geven	  
aan	  de	  manier	  waarop	  gespeeld	  wordt.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  speelomgeving	  bestaat	  uit	  
meer	  dan	  alleen	  traditionele	  speeltoestellen.	  We	  spreken	  daarom	  van	  speelaanleidingen	  
in	  plaats	  van	  speeltoestellen.	  Jantje	  Beton	  heeft	  een	  aantal	  voorbeelden	  van	  
speelaanleidingen	  die	  het	  vrije	  buitenspelen	  stimuleren	  geselecteerd.	  

In	  2014	  ondersteunt	  Jantje	  Beton	  minimaal	  20	  plannen	  met	  een	  bijdrage	  van	  maximaal	  
€	  5.000.	  
	  
	  
Kattendijke/Drucker	  Stichting	  
De	  Stichting	  tracht	  dit	  doel	  te	  bereiken	  door	  het	  verlenen	  van	  steun	  aan	  instellingen	  op	  
religieus,	  cultureel	  en	  sociaal	  terrein,	  terwijl	  in	  principe	  geen	  steun	  wordt	  verleend	  aan	  
particulieren.	  De	  Stichting	  draagt	  met	  name	  jeugd	  en	  educatie	  een	  warm	  hart	  toe.	  
	  
	  
	  
	  
	  



Oranje	  Fonds	  
Het	  Oranje	  Fonds	  bevordert	  betrokkenheid	  in	  de	  samenleving.	  Door	  onze	  steun	  
ontmoeten	  mensen	  elkaar	  of	  vinden	  zij	  een	  nieuwe	  plek	  in	  de	  maatschappij.	  Het	  Oranje	  
Fonds	  wil	  enerzijds	  sociale	  samenhang	  en	  anderzijds	  sociale	  participatie	  bevorderen.	  

• Sociale	  samenhang	  is	  belangrijk	  om	  eenzaamheid	  en	  isolatie	  te	  voorkomen	  van	  
kwetsbare	  groepen	  in	  de	  samenleving.	  	  	  

• Participatie	  willen	  we	  stimuleren	  onder	  alle	  inwoners	  van	  het	  Koninkrijk	  der	  
Nederlanden,	  zodat	  we	  daadwerkelijk	  met	  z'n	  allen	  samen	  verder	  komen.	  

Om	  deze	  doelen	  te	  verwezenlijken	  ondersteunt	  het	  Oranje	  Fonds	  projecten	  die	  de	  
sociale	  infrastructuur	  verbeteren	  of	  vernieuwen,	  zoals	  de	  bouw	  van	  een	  
gemeenschapshuis,	  of	  het	  wegwijs	  maken	  van	  allochtone	  vrouwen	  in	  
Nederland.Daarnaast	  investeren	  we	  in	  projecten	  die	  een	  positieve	  sociale	  dynamiek	  op	  
gang	  brengen,	  zoals	  ontmoeting	  tussen	  jong	  en	  oud,	  of	  gezamenlijke	  activiteiten	  van	  
buurtbewoners	  in	  hun	  wijk	  of	  dorp.	  

Skanfonds	  
Omzien	  naar	  elkaar	  Skanfonds	  draagt	  graag	  bij	  aan	  kleinschalige	  projecten	  die	  
maatschappelijke	  kansen	  bieden	  aan	  mensen	  in	  kwetsbare	  situaties.	  Initiatieven	  die	  
mensen	  helpen	  hun	  plek	  in	  de	  samenleving	  te	  (her)vinden	  of	  voorkomen	  dat	  mensen	  
aan	  de	  zijlijn	  raken.	  Skanfonds	  steunt	  met	  geld,	  kennis	  en	  een	  krachtig	  netwerk.	  We	  zijn	  
in	  drie	  aandachtsgebieden	  actief.	  

Een	  hechte	  samenleving	  We	  ondersteunen	  initiatieven	  die	  de	  sociale	  verbanden	  in	  de	  
samenleving	  versterken	  en	  die	  mensen	  ertoe	  aanzetten	  zich	  te	  bekommeren	  om	  elkaar.	  
De	  projecten	  dragen	  eraan	  bij	  dat	  er	  ook	  voor	  mensen	  in	  kwetsbare	  situaties	  een	  plek	  is	  
in	  onze	  samenleving.	  
	  
	  
	  
VSBfonds	  
Wij	  ondersteunen	  initiatieven	  waarbij	  mensen	  elkaar	  ontmoeten,	  zodat	  ze	  elkaar	  leren	  
kennen,	  begrijpen	  en	  respecteren.	  	  
Wij	  stimuleren	  daarom	  verschillende	  soorten	  ontmoetingen.	  

Wij	  denken	  hierbij	  aan	  ontmoetingen	  tussen	  mensen	  uit	  verschillende	  leefwerelden,	  
zoals	  verschillende	  generaties	  en	  culturen.	  Maar	  ook	  aan	  ontmoetingen	  tussen	  stad	  en	  
platteland,	  ziek	  en	  gezond,	  mensen	  met	  en	  zonder	  beperking.	  

Wij	  ondersteunen	  bij	  voorkeur	  projecten	  die	  leiden	  tot	  duurzaam	  contact,	  zodat	  mensen	  
hun	  sociale	  vaardigheden	  en	  hun	  burgerschap	  kunnen	  vergroten.	  Hierdoor	  kunnen	  we	  
uitsluiting,	  eenzaamheid,	  intolerantie,	  onveiligheid	  en	  conflicten	  verminderen	  en	  
misschien	  zelfs	  voorkomen.	  Als	  hiervoor	  speciale	  accommodaties	  nodig	  zijn,	  waar	  de	  
ontmoetingen	  kunnen	  plaatsvinden,	  dan	  helpen	  wij	  daar	  ook	  graag	  bij.	  	  
	  
Bij	  werk	  denken	  we	  overigens	  niet	  alleen	  aan	  betaald	  werk,	  maar	  ook	  aan	  
vrijwilligerswerk.	  We	  zijn	  geïnteresseerd	  in	  projecten	  die	  deskundigheid	  van	  
vrijwilligers	  helpen	  vergroten.	  
	  



Stichting	  Madurodam	  Steunfonds	  
	  
Madurodam	  richt	  haar	  steun	  op	  drie	  thema’s:	  “Leuk	  Leren”,	  “Feest	  voor	  iedereen”	  en	  
“Beter	  Buitenspelen”.	  Deze	  thema’s	  sluiten	  goed	  aan	  bij	  de	  visie	  van	  Madurodam	  waar	  
kinderen	  al	  spelenderwijs	  ontdekken,	  leren	  en	  plezier	  beleven.	  Binnen	  ieder	  thema	  
steunt	  Madurodam	  een	  of	  meer	  grote	  projecten	  en	  tientallen	  kleinere	  projecten.	  

Madurodam	  is	  op	  zoek	  naar	  projecten	  die	  plaatsvinden	  in	  Nederland	  of	  in	  het	  
Nederlands	  Caribische	  gebied	  en	  die	  goed	  zijn	  voor	  kinderen.	  Wij	  zien	  kansen	  voor	  
samenwerking	  wanneer	  jouw	  project	  in	  ieder	  geval	  aan	  de	  volgende	  voorwaarden	  
voldoet:	  

• Het	  project	  heeft	  een	  positieve	  uitstraling.	  We	  zijn	  tenslotte	  een	  vrolijk	  park.	  
• Het	  project	  betreft	  een	  goed	  doel	  gericht	  op	  kinderen	  woonachtig	  in	  Nederland	  en/of	  

het	  Nederlands	  Caribische	  Gebied	  
Kerndoelgroep	  voor	  de	  grote	  projecten	  kinderen	  tussen	  de	  4	  en	  12	  jaar	  en	  anders	  
kinderen	  tot	  18	  jaar	  

Doelstelling	  

• De	  stichting	  heeft	  ten	  doel	  het	  verlenen	  van	  steun	  en	  bijstand	  in	  de	  ruimste	  zin	  des	  
woords	  aan	  instellingen	  die	  een	  maatschappelijk,	  cultureel	  of	  charitatief	  belang	  
beogen,	  in	  het	  bijzonder	  ten	  bate	  van	  jongeren.	  

	  
Visie	  
SMS	  heeft	  als	  visie	  het	  bieden	  van	  kansen	  aan	  kinderen	  en	  jongeren.	  Hierbij	  richt	  SMS	  
zich	  op	  kinderen	  en	  jongeren	  die	  hulp	  nodig	  hebben	  die	  niet	  of	  onvoldoende	  door	  de	  
directe	  leefomgeving,	  (particuliere)	  instellingen	  of	  de	  overheid	  kan	  worden	  geboden.	  
De	  visie	  wordt	  uitgedragen	  door	  het	  doen	  van	  giften	  aan	  instellingen	  met	  een	  
rechtspersoonlijkheid	  die	  activiteiten	  ontplooien	  ten	  behoeve	  van	  kinderen	  en	  jongeren.	  
De	  kerngebieden	  waar	  SMS	  zich	  op	  richt	  zijn:	  
-‐	  Jeugdgezondheidszorg	  -‐	  Sociale	  zorg	  voor	  de	  jeugd	  -‐	  Cultuur	  en	  Educatie	  voor	  de	  jeugd	  
De	  voorkeur	  van	  SMS	  gaat	  uit	  naar	  het	  subsidiëren	  van	  kleine	  projecten	  en/of	  
instellingen.	  SMS	  hecht	  eraan	  om	  een	  wederkerige	  relatie	  met	  Madurodam	  en	  haar	  
medewerkers	  te	  blijven	  onderhouden	  ten	  aanzien	  van	  het	  uitdragen	  van	  elkaars	  visie	  en	  
kernwaarden.	  Op	  deze	  wijze	  kunnen	  Madurodam	  als	  toeristische	  attractie	  en	  SMS	  als	  
vermogensfonds	  elkaar	  versterken.	  
	  
	  
Stichting	  DOEN	  
Nieuwe	  Ontmoetingsplekken	  heeft	  als	  doel	  het	  realiseren	  en	  versterken	  van	  betrokken	  
gemeenschappen	  die	  zich	  inzetten	  voor	  elkaar	  en	  de	  buurt.	  Het	  programma	  zet	  in	  op	  
vernieuwende,	  sociale	  initiatieven,	  gericht	  op	  actieve	  betrokkenheid	  van	  verschillende	  
groepen	  mensen	  en	  organisaties,	  die	  goed	  ingebed	  zijn	  in	  hun	  omgeving.	  DOEN	  richt	  zich	  
daarbij	  specifiek	  op	  initiatieven	  die	  een	  creatieve,	  innovatieve	  en	  verrassende	  aanpak	  
hanteren.	  Daarnaast	  gaat	  de	  voorkeur	  naar	  initiatieven	  met	  een	  ondernemende	  houding	  
en	  een	  duurzaam	  karakter,	  dus	  geen	  eenmalige	  initiatieven.	  Voorbeelden	  zijn	  de	  
Noorderparkkamer	  in	  Amsterdam-‐Noord,	  het	  landelijk	  opererende	  Peerby	  en	  de	  
Leeszaal	  Rotterdam	  West.	  
	  


