Terugblik NIET VOOR JEZELF 2005
In 2005 trok de economie na mindere tijden weer
aan. Intussen meldde de Armoedemonitor 2005
(CBS en SCP) een toename van het aantal armen,
waaronder ook een groeiende groep werkende armen. Aan signalen als het snel toenemen van het
aantal mensen met schulden, het ontstaan van
voedselbanken en een toename van hulpvragen bij
kerken, is ook te merken dat niet iedereen er op
vooruit gaat. De solidariteit in onze samenleving
heeft een zuurzoete bijsmaak.
Het is daarom goed dat een vaste kern van donateurs een actie als Niet Voor Jezelf blijft steunen.
Het fonds ondersteunt groepen die zich inzetten
voor een eerlijker verdeling van de welvaart. Strijd
voor rechtvaardiger verhoudingen staat daarbij
voorop. We willen niet terug naar liefdadigheid.

Financiën

Gesteunde groepen

De deelnemers aan de actie brachten in 2005
een bedrag bijeen van ruim 33.000 euro. In dit
jaar kregen 34 groepen een financiële bijdrage
vanuit het fonds Niet Voor Jezelf. Daarmee was
ook ruim 33.000 euro gemoeid. Andere kosten,
zoals bestuurskosten, drukkosten, etc. bedroegen samen bijna 4000 euro. In 2005 was er dus
een ‘verlies’ van ruim 3000 euro. Dat was geen
probleem. Integendeel, het geld werd besteed
aan waar het voor bedoeld is en er was vanuit
voorgaande jaren een reserve. Die reserve is in
2005 gedaald van 40.000 naar ruim 36.000 euro.
Een meer gedetailleerd overzicht van jaarrekening en balans is gratis op te vragen. Het is ook
te raadplegen op de website van de stichting:
www.nietvoorjezelf.nl.

De groepen die een bijdrage krijgen uit het fonds
van Niet Voor Jezelf zijn landelijke en plaatselijke
initiatieven van groepen uitkeringsgerechtigden,
anderen die in de knel komen, en hun bondgenoten. De initiatieven richten zich op een structurele
verbetering van de positie van mensen met een
minimuminkomen en op protest tegen scheve inkomensverhoudingen. Hieronder laten we bij enkele van de ondersteunde activiteiten de revue passeren.
Een volledig overzicht van de gesteunde groepen is
op aanvraag gratis verkrijgbaar. Ook te bekijken op
de website: www.nietvoorjezelf.nl.

Steunpunt Vrouwen en Bijstand
€ 1.500,00
Voor een geschiedenisproject is financiële steun gevraagd. In dit project staan beproefde organisatie- en
actievormen en het ontwikkelen van nieuwe strategieën om sociale uitsluiting van vrouwen met een minimuminkomen tegen te gaan en de maatschappelijke participatie van bijstandsvrouwen te bevorderen
centraal. De actieve vrouwen die betrokken waren en zijn in de beweging van vrouwen en bijstand sinds
1978 komen nadrukkelijk aan het woord. Een manifest geeft de koers aan voor de doorgaande strijd
voor verbetering van de positie van vrouwen in armoede.
Vereniging Gehandicapten en Arbeidsongeschikten
€ 1.500,00
Vrijwilligers van de vereniging verzorgen inloopspreekuren. Voor deze sociale hulpverlening is een laptop nodig met daarop de Sociale Wetgeving en inkomensvoorzieningen. De apparatuur kan bij het
spreekuur gebruikt worden, maar een groter voordeel is het gemak bij huisbezoek.

EVA-groep (Economie Vrouwen en Armoede)
€ 500,00
Deze vrouwengroep vraagt een bijdrage voor het 15-jarig bestaan. Daarmee kan de problematiek van
armgemaakte vrouwen die alleen zijn komen te staan in onze samenleving, extra onder de aandacht
worden gebracht.
Provinciaal Overleg Cliëntenraden
en Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
€ 1.500,00
In samenwerking met ouderenbonden, Patiënten Platform en werkgroep Arme Kant is een project opgezet "Schuld en Armoede" als alternatief voor bestaande schuldhulpverlening. Bij de spreekuurpunten
komen steeds meer mensen met een opeenstapeling van problemen en een situatie die uitzichtloos lijkt.
Deze mensen vangen bot bij instanties die hulp zouden moeten bieden. Het project wil een bijdrage leveren om de fragmentarische aanpak van reguliere instanties om te buigen.
Don Bosco
€ 625,00
De groep dak- en thuisloze jongeren groeit. Met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar zijn ze net te oud
voor de jeugdhulpverlening en net te jong voor andere vormen van maatschappelijke opvang. Er is behoefte aan een lespakket voor leerlingen van 12-16 jaar over de leefwereld van dak- en thuisloze jongeren. Er komt een docentenhandleiding, diverse werkmaterialen, cd-rom, dvd met een film over de doelgroep en zelfgeschreven rapteksten door de jongeren over hun thuisloze bestaan.
Comité Vrouwen in de bijstand/EVA
€ 1.000,00
Een comité Vrouwen in de Bijstand heeft een bijdrage ontvangen voor diverse activiteiten, zoals een
perscampagne, themabijeenkomsten, een weerbaarheidscursus en voor overheadkosten als nieuwe
folders, administratie- en reiskosten.

Bestuur

ADRES

Het bestuur werd in 2005 gevormd door:
• mevrouw J.L. van der Vliet (voorzitter)
• mevrouw J.A. Hubert (secretaris)
• mevrouw M. Andringa (penningmeester)
• de heer H.P. de Bie
• mevrouw I. Molenkamp
• de heer P. Nunnink
In dit bestuur zijn uitkeringsgerechtigden
vertegenwoordigd.

Stichting Niet Voor Jezelf
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Tel: 030 – 8801886
E-mail: info@nietvoorjezelf.nl
Internet: www.nietvoorjezelf.nl
Kvk 41155876
Giro 197919

Een medemens
Op zoek ben ik naar een medemens.
Een medemens, een deler, een mede-deelmens.
Delen wil ik van mijn leven.
Ik wil het laten gebeuren:
Een nieuwe wonderbare spijziging.
Delen met mijn medemens.

Ik deel uit aan jou, jij deelt uit aan mij.

Wij leveren ons uit aan elkaar
En we houden ruimschoots over:
Wel twaalf manden vol.
Genoeg voor jou en mij en meer.
Genoeg voor ons allemaal en meer.
Genoeg.
Met elkaar kunnen wij het wonder
Opnieuw laten gebeuren.

