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Het bestuur had voorbereidingen getroffen
voor een speciale bijeenkomst op 17 april
2011. Dit initiatief rond het 20-jarig bestaan
van het Fonds vond helaas te weinig weerklank onder de donateurs. Daarom werd de
bijeenkomst geannuleerd.

Het geld wordt gebruikt om landelijke en plaatselijke
initiatieven te ondersteunen. Initiatieven gericht op
structurele verbetering van de kwaliteit van leven
van mensen op het minimum.
Initiatieven van belangengroepen van werklozen,
arbeidsgehandicapten, vrouwen in de bijstand, boeren en boerinnen, kerken en allerlei andere groepen
die zich inzetten om armoede te bestrijden.

Het bestuur constateert dat de financiële
bijdragen in 2010 er niet onder geleden
hebben. We zijn dan ook erg blij met alle
giften en donaties en hieruit blijkt dat er wel
degelijk aandacht is voor armoede in ons
land.
Er is in dit jubileumjaar een nieuwe folder
gemaakt en een begin met de vernieuwing
van de website.

Het tekort is aangevuld uit de reserves van het
Fonds.
Heeft u nog geïnteresseerden: laat het ons weten
en wij sturen een folder op.
Een gedetailleerd overzicht van jaarrekening en
balans, en een volledig overzicht van de gesteunde
groepen is gratis op te vragen.
Ze zijn ook te vinden op: www.nietvoorjezelf.nl

Financiën
De giften en donaties waren in 2010 niet helemaal toereikend om de aanvragen en de gemaakte kosten te dekken. Er werden extra kosten voor publiciteit gemaakt. Gedeeltelijk voor
de geplande jubileumactiviteit. En in de vorm
van een nieuwe folder en ansichtkaarten. Een
voorbeeld is bijgevoegd.
Gesubsidieerde projecten
Er zijn 18 aanvragen gesubsidieerd. De gesubsidieerde projecten en activiteiten hebben direct of indirect te maken met de lage inkomensproblematiek en armoede van verschillende groepen in onze maatschappij. Het Europees jaar tegen armoede en sociale uitsluiting stond in 2010 vooral centraal tijdens vele
activiteiten.

Kracht en volharding is het motto van veel mensen
die met armoede bezig zijn.
Zij verdienen het om door te kunnen gaan. Daar
hoort financiële ondersteuning bij van het Fonds
Niet voor Jezelf. Een donatie of gift aan het fonds
wordt daadwerkelijk goed besteed!

Enkele voorbeelden van door het Fonds ondersteunde activiteiten volgen hieronder.

De Stilte-actie tegen armoede in Den Haag
Deze actie wordt elke derde dinsdag van de maand georganiseerd in het politieke centrum van Nederland. Op het plein bij de Tweede Kamer trekt een groep mensen uit de armoede-beweging in een stille
tocht rond. Zij blijven volharden dat armoede onrecht is in deze schijnbare wereld vol tegenstellingen van
armoede en rijkdom.

Vrouwen in de bijstand / EVA in Amsterdam
Een manifestatie op de Dam in Amsterdam tegen armoede, gelijke rechten man/vrouw en tegen schending van privacy en solidariteit.

Stichting In de Rooden Leeuw Maastricht
De ondersteuning is bedoeld voor het deelproject dat is gericht op voorkoming van maatschappelijk isolement van chronisch zieken en lichamelijk gehandicapten. Hiermee kan men mogelijk armoede voorkomen.

Vanwege de erkenning als Algemeen Nut Beogende Instelling
is uw gift aan ons Fonds voor de belasting aftrekbaar.

Voor al uw bijdragen onze hartelijke dank!

Elkaar tot spreken horen
Tot spreken heb je mij gehoord
tot nieuwe levenskracht.
Ervaring, eerder nooit verwoord,
wordt aan het licht gebracht.

Tot spreken heb ik jou gehoord
in wederkerigheid.
Wij scheppen samen, woord voor woord,
de taal die ons bevrijdt.

Tot spreken heb je mij gehoord,
en tijdens mijn verhaal
ontstaat in mij een ander woord,
begin van nieuwe taal.

Gedicht: Lies Thielens
Naar Nelle Morton (1905-1988)
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Adres

In de laatste 2 jaren is de samenstelling van
het bestuur niet gewijzigd. Eind 2011 werd het
bestuur gevormd door:
 de heer H. Goosen (voorzitter)
 mevrouw M. Andringa (penningmeester)
 de heer G. Ramaekers (secretaris)
 mevrouw M. Meertens
 de heer H. Ayi
 mevrouw R. Schut

Stichting Niet Voor Jezelf
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Tel: 030 – 8801886
Kvk 41155876
ING 197919
secretariaat@nietvoorjezelf.nl

In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden
vertegenwoordigd.

www.nietvoorjezelf.nl

