
Stichting MAX MAAkt Mogelijk - jAArverSlAg 2018 1

Stichting MAX Maakt Mogelijk

Jaarverslag 2018

Stichting MAX Maakt Mogelijk helpt 
met projecten de leefomstandigheden 
van kwetsbare ouderen te verbeteren. 

In Nederland, maar vooral ook in  
het buitenland.



Stichting MAX MAAkt Mogelijk - jAArverSlAg 20182 Stichting MAX MAAkt Mogelijk - jAArverSlAg 2018 3

Doelstelling en werkwiJze 

Doelstelling
De stichting kijkt naar de leefsituatie van kwetsbare 

ouderen in Nederland en in arme landen aan de randen 

van Europa en daarbuiten; ze heeft vooral aandacht 

voor de mensonwaardige leefomstandigheden van 

hulpbehoevende, vaak chronisch zieke ouderen, ongeacht 

etnische afkomst, religie of politieke overtuiging.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit drie onafhankelijke leden, te weten: 

De heer D. Tanis is voorzitter en is alleen/zelfstandig 

bevoegd. De heer M.G. Kroese (per 1-9-2018) en de 

heer H.G.C. Wensveen (per 11-3-2019) zijn beide lid en 

gezamenlijk bevoegd. De bestuursleden ontvangen geen 

vergoeding.

Personele bezetting
De dagelijkse werkzaamheden worden verricht door 

een coördinator en een projectmedewerker. Voor de 

Soresdienst werken twee juridische medewerkers.

Adres en contactgegevens
Stichting MAX Maakt Mogelijk is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nummer 27286378, met 

statutair vestigingsadres: Joop van den Endeplein 9, 1217 

WJ Hilversum. Postadres: Postbus 671, 1200 AR Hilversum

De Stichting MAX Maakt Mogelijk (MMM) is opgericht op 13 maart 2006 en heeft als 
doelstelling: het bevorderen en ondersteunen van het maatschappelijk en geestelijk welzijn 
van mensen in de samenleving. Om die doelstelling te bereiken initieert en realiseert de 
stichting projecten die de leefomstandigheden van vooral ouderen substantieel verbeteren.

Werkwijze
De stichting ontvangt het hele jaar door aanvragen voor 

binnenlandse en buitenlandse projecten ten behoeve van 

kwetsbare ouderen. Het betreft zowel aanvragen voor 

groepen ouderen, als aanvragen voor individuele ouderen. 

De aanvragen worden geselecteerd volgens vastgestelde 

criteria die in overeenstemming zijn met de doelstellingen 

van de stichting. Van een aantal projecten wordt ter plaatse 

televisieopnamen gemaakt.

Met het uitzenden van deze reportages in het 

televisieprogramma MAX Maakt Mogelijk van Omroep 

MAX is er aandacht voor fondsenwerving voor de 

stichting MAX Maakt Mogelijk. Om de week verschijnt er 

tevens een redactionele pagina in het omroepblad MAX 

Magazine. Hierin is te lezen hoe kleine wensen buiten de 

tv-uitzendingen om worden vervuld en worden nieuwtjes 

omtrent projecten beschreven.

ANBI
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent 

dat giften van donateurs en sponsors in de meeste gevallen 

aftrekbaar zijn.
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om te proberen de voortgang van het project zeker te 

stellen. Er vinden gesprekken plaats, zoals bijvoorbeeld 

met burgemeesters, gemeente- en districtbestuurders en/

of met departementen en ministers.Nederlandse projecten 

zijn vaak anders van aard: vrijwel altijd eenmalig en vaker 

gericht op individuele ouderen.

Samenwerking Omroep MAX en Stichting 
MAX Maakt Mogelijk
Omroep MAX is een publieke omroep voor vijftigplussers. 

De omroep laat zien dat vijftigplussers nog volop meedoen 

in de samenleving, maar verliest daarbij niet de oudere uit 

het oog die hulp nodig heeft of eenzaam is, in Nederland 

of daarbuiten. Deze zienswijze sluit dan ook goed aan op 

de doelstelling van de stichting.

De omroep volgt de stichting bij de realisatie van een aantal 

binnen- en buitenlandse projecten. Het televisieprogramma 

MAX Maakt Mogelijk gaat met een cameraploeg op een 

door de stichting gekozen project af, toont de problemen 

en laat de kijkers na verloop van tijd zien hoe de stichting 

dat project heeft gerealiseerd. Omroep MAX is redactioneel 

eindverantwoordelijk voor het programma en draagt de 

volledige productiekosten van het programma. 

Televisie 
Van 20 oktober tot en met 30 december zendt Omroep MAX 

negen reguliere afleveringen van het televisieprogramma 

MAX Maakt Mogelijk uit. De uitzending van 25 minuten is 

iedere zaterdag om 17.55 uur op NPO2 te zien. Deze reeks 

wordt afgesloten met een Kerst- en een Oudejaarsspecial.

Protocol
De begunstigden zijn over het algemeen de meest 

kwetsbare ouderen. Er zijn echter ook enkele projecten 

gericht op het ondersteunen van kwetsbare kinderen, 

die door hun grootouders worden opgevoed omdat hun 

ouders bijvoorbeeld alleen in het buitenland de kans 

hebben geld te verdienen en zijn vertrokken.

De stichting doet onderzoek naar de antecedenten van de 

aanvrager en werkt met referenties om de betrouwbaarheid 

van de aanvrager te toetsen. Als is aangetoond dat de 

aanvrager bonafide is en de aard van het project binnen de 

doelstellingen van de stichting past, stelt de stichting een 

voorlopige begroting op.

Bij een positieve beoordeling van het project en 

de voorlopige begroting, maakt de stichting de 

definitieve begroting en een projectovereenkomst op. 

Projectovereenkomsten betreffen vooral buitenlandse 

projecten.

Bij de grotere Nederlandse projecten wordt de aanvrager/

begunstigde gevraagd, indien mogelijk, bij te dragen in 

een deel van de kosten.

Duurzaamheid projecten
De stichting financiert buitenlandse projecten in principe 

voor een jaar. Maar er zijn ook projecten die voor een langere 

periode worden ondersteund. De stichting probeert de 

aanvrager van het project – veelal ook de uitvoerder – aan te 

sporen voor de volgende jaren nieuwe sponsors te vinden en/

of de lokale of nationale overheid voor een investering in het 

project te interesseren. De stichting is hierbij behulpzaam en 

vaak ook zelf actief. Het projectmanagement legt contacten 

aanvraag en Uitvoering ProJeCt

Opnames
In het programma bezoekt presentator Jan Slagter het project 

op locatie en confronteert de kijker met wat hij ziet, hoort en 

beleeft. Dit gebeurt op een vaak indringende maar integere 

manier, waardoor de kijker zich aangesproken voelt. Kijkers 

worden opgeroepen te doneren voor het specifieke project.

De programmamakers kiezen ervoor het project van het 

begin tot het einde te laten zien. Door het tonen van het 

eindresultaat weet de kijker waar en aan wie het gedoneerde 

geld is besteed.

MAX Ledenblad
In het MAX ledenblad dat zes keer per jaar verschijnt, worden 

achtergrondverhalen beschreven van projecten en de 

mogelijkheid geboden om hier financieel aan bij te dragen.

Financiering
Bij de fondsenwerving op televisie wordt opgeroepen geld 

over te maken. Er is tevens de mogelijkheid om op de 

website van MAX Maakt Mogelijk via iDEAL te doneren voor 

de projecten. 

Handelwijze bij meeropbrengsten
Stichting MAX Maakt Mogelijk legt schriftelijk vast welk 

bedrag wordt toegekend aan een nieuw project. Indien 

opbrengsten van donaties hoger zijn dan het aangevraagde 

bedrag, dan wordt besproken of het project een groter 

bereik en dus meer begunstigden aan kan, of in tijdsduur 

kan worden verlengd. Ook kan worden gezocht naar 

gelijkwaardige projecten, bij voorkeur in dezelfde regio. 

Op deze manier wordt de meeropbrengst van geoormerkte 

donaties verantwoord besteed.

Besteding en kosten
In 2018 bedraagt het bestedingspercentage 71% (2017: 

68,1%). De kosten, uitgedrukt in procenten van de som der 

lasten, bedragen voor de eigen fondsenwerving 1,8% (2017: 

1,6%) en voor beheer en administratie 2,5% (2017: 1,5%).

Samenwerking met externe organisaties
Stichting MAX Maakt Mogelijk werkt bij de uitvoering van 

projecten regelmatig samen met andere organisaties. 

Daarnaast doet de stichting ook een beroep op personen 

die op een bepaald vakgebied deskundig zijn. 

• Het ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede draagt al sinds  

 2008 frequent bij met nog goed bruikbare onderdelen  

 van de ziekenhuisinventaris en medische apparatuur  

 voor het streekziekenhuis Floresti (Moldavië). Dat is  

 tevens in 2018 het geval.

•  Moeder Teresa Stichting uit Ulft schenkt, net als in 

voorgaande jaren, in 2018 grote hoeveelheden kleding 

voor de allerarmsten in Moldavië en voor de bewoners 

van de opvanghuizen in Roemenië. 

•  Nationale Postcode Loterij doneert in 2017 het bedrag 

van € 500.000 aan Stichting MAX Maakt Mogelijk om 

hiermee dertig aanleunwoningen voor ouderen in 

Moldavië te realiseren. 

•  Stichting Zienderogen gaat met een team naar Moldavië 

om de ogen van 925 mensen op te meten en zorgt dat 

deze mensen een bril op juiste sterkte krijgen.

•  TopPharma is bereid tot levering van levensreddende 

medicijnen voor de Moldaafse jongen Riceard, die de 

ziekte van Hodgkin heeft.

• Stichting Op Eigen Wieken zegt in 2017 de donatie  

 toe, waarmee vanaf 2017 tot en met zomer 2019   

 tientallen huisjes in Borceag, Moldavië kunnen worden  

 gerenoveerd en klaar worden gemaakt voor de winter,  

 zodat ze beter bestand zijn tegen de extreme kou.

• Ing. Wim van der Maten begeleidt en adviseert als  

 vrijwilliger het Postcode Loterij project.

Aanbod van goederen
In 2018 worden veel goederen en materialen aangeboden, 

zoals medische apparatuur, - hulpmiddelen, instrumenten, 

ziekenhuisbedden en bedtextiel. Ook (kantoor)meubilair, 

keukenapparatuur, TL armaturen en -buizen, rolstoelen 

en andere, in goede staat verkerende inventaris. Al deze 

goederen zijn naar diverse projecten in Oost-Europa 

gebracht. Tevens is er een breed assortiment hoogwaardige 

zaden aangeboden voor het verbouwen van groente en 

fruit in de kassen van de projecten in Moldavië.  

aFl. DatUM iteMs 

1 20-10 Moldavië/Badhuis Tanatari

2 27-10 Moldavië/Oproep voor donateurs

3 3-11 Oeganda/Huisjes voor Grootmoeders

4 10-11 Moldavië/Voedselpakketten Rogojeni

5 17-11 Marokko/Oogproject

6 24-11 Moldavië/Schoenenfabriek Chisinau

7 1-12 Oekraïne/Joodse Holocaust-overlevenden

8 15-12 Moldavië/Gaarkeuken Capaclia 

9 23-12 Nederland/Kerstspecial, Diverse 
Nederlandse items

10 29-12 Oost-Europa/Winteractie

11 30-12 Nederland/Oudejaarsspecial, Diverse 
Nederlandse items
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Voedselpakketten in Rogojeni
Rogojeni is een rotsachtig dorp op het platteland. Er wonen in het oude deel van het dorp nog maar 
40 mensen, allemaal ouderen. Jonge mensen zijn naar de grote stad of het buitenland vertrokken, 
in de hoop op werk. De ouderen blijven alleen achter. 

Het pensioen van 30 euro is niet toereikend om een 

maand lang eten van te kopen. Een doktersbezoek, hout 

en kolen in de winter of dagelijks een warme maaltijd is 

niet aan de orde. Vooral tijdens de winter is het moeilijk 

om aan eten te komen. De mensen kunnen vaak hun 

huisje niet uit en zijn dan overgeleverd aan wat ze 

bewaard hebben in de zomer. De ouderen van Rogojeni 

zouden enorm geholpen zijn met het rondbrengen van 

voedselpakketten. Hierin is de medewerking van de 

burgemeester erg belangrijk. Zijn dorp is heel arm, maar 

de man wil niets liever dan hulp voor de ouderen. Zo is het 

hem al gelukt om een deel van het dorp te voorzien van 

stromend water. Hij zegt alle hulp toe om de ouderen de 

voedselpakketten te brengen. 

Ook als de wegen onbegaanbaar zijn door de sneeuw.

De stichting wil met de hulp van donateurs alle 40 

ouderen, iedere maand, een voedselpakket brengen ter 

waarde van 25 euro.

MolDavië Het Badhuis in Tanatari
Het stadje Tanatari telt 2900 inwoners waarvan 540 ouderen. 

Van deze groep heeft bijna de helft geen waterleiding en dus 

geen stromend water. Door het gebrek aan hygiëne worden 

veel mensen ziek. Ze drinken vervuild water en kleine wondjes 

infecteren omdat mensen zich wassen met vies water. Een badhuis 

met douche en wasmachines zou daarom voor deze groep, 

de armste bewoners in het dorp, het verschil kunnen maken.

Stichting MAX Maakt Mogelijk wil een eenvoudig badhuis maken 

waar ouderen uit het dorp zich kunnen wassen en douchen. 

Het principe is bekend in Moldavië, want tijdens de Sovjet tijd 

waren er veel badhuizen. Daarnaast zullen er wasmachines geplaatst 

worden om kleding te kunnen wassen. In het televisie programma 

MAX Maakt Mogelijk wordt in het najaar opgeroepen hiervoor te 

doneren. Op 23 november 2018 kan het badhuis haar deuren 

openen en kunnen de eerste ouderen zich douchen en hun was 

in de wasmachine stoppen.
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De gaarkeuken in Capaclia
Capaclia ligt in het zuidwesten van Moldavië, 120 km 

van Chisinau. Het is onderdeel van het Cantemir district 

en bestaat sinds 1783. Het dorp heeft 2141 inwoners, 

van wie 269 ouderen. Het is een arm dorp waar een zeer 

actieve burgemeester zit die zich graag wil inzetten voor 

de ouderen. Voor de 55 armste ouderen van het dorp die 

de afgelopen jaren nauwelijks een warme en voedzame 

maaltijd hebben gegeten, wil hij een gaarkeuken 

realiseren. De enkele oudere die niet zelf in staat is om 

naar de gaarkeuken toe te komen, krijgt een maaltijd thuis 

gebracht door een van de vrijwilligers.

Midden in het dorp staat een verlaten schoolgebouw. 

De oude schoolkantine kan dienst doen als gaarkeuken 

met eetkamer, zodat de ouderen daar ook ‘s winters 

bij elkaar kunnen zitten om te eten. De gemeente van 

Capaclia heeft de ruimte gratis aangeboden om te 

gebruiken als gaarkeuken voor zo lang als dat nodig is.

Stichting MAX Maakt Mogelijk ondersteunt het initiatief 

van de burgemeester. Het voormalig schoolgebouw zal 

eerst gerenoveerd moeten worden voordat het dienst kan 

doen als gaarkeuken. In het televisieprogramma wordt 

een oproep gedaan te doneren voor de verbouwing, de 

keukeninrichting en de exploitatiekosten voor de eerste 

twee jaar. Voor de winterperiode 2018 worden alvast 

voedselpakketten uitgedeeld aan de allerarmsten.

De schoenenfabriek in 
Chisinau
Bij toeval komt een medewerker van stichting MAX 

Maakt Mogelijk in 2017 in contact met een kleine 

schoenenfabriek in Chisinau. In deze schoenenfabriek 

worden door een tiental gehandicapte ouderen, onder 

leiding van Constantin Gasan, schoenen gemaakt in 

alle soorten en maten. De stichting plaatst in 2017 een 

grote order schoenen voor de kinderen van het project in 

Vulcanesti. Maar het onderkomen van de fabriek is tijdelijk 

en in 2018 wordt het gebouw van de fabriek gesloten. 

Het gevolg is dat bijna alle werknemers noodgedwongen 

en zonder inkomsten thuis zitten. Helaas zijn in Moldavië 

geen fondsen beschikbaar om de fabriek te helpen 

aan een nieuw pand met een nieuwe werkplek voor de 

werknemers.

In Chisinau is er een lege ruimte beschikbaar waar de 

werkplaats van de schoenenfabriek zich zou kunnen 

vestigen. De ruimte moet echter nog wel opgeknapt 

worden. Stichting MAX Maakt Mogelijk doet een 

toezegging om te helpen bij de renovatie van de nieuwe 

werkplekken waarbij de verschillende werkzaamheden 

in delen zullen worden uitgevoerd. In september kan 

de renovatie beginnen en kan de eerste inventaris zoals 

kasten en stoelen geleverd worden.
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Winkeltje Borceag
De opbrengst van de groentekassen is zo goed, dat 

alle ouderen die zijn opgenomen in de projecten, ruim 

vers fruit, aardappelen en groente krijgen. Met het 

overschot aan groente en fruit, en natuurlijk ook de 

honing vanuit de eigen honingproductie, is er een ruim 

aanbod aan levensmiddelen om te kunnen verkopen aan 

de dorpsbewoners van Borceag. Veronica Chiriac heeft 

daarom de ambitie uitgesproken een klein winkeltje te 

beginnen, om van daaruit het hele jaar de diverse eigen 

producten te kunnen verkopen. MAX Maakt Mogelijk 

ondersteunt ook dit initiatief en in het voorjaar van 

2018 opent het winkeltje haar deuren. De opbrengst 

van het winkeltje zal volledig terugvloeien naar de 

ouderenprojecten waardoor de maandelijkse kosten 

omlaag zullen gaan.

Bijenproject Borceag
Dankzij trouwe donateurs kan MAX Maakt Mogelijk al 

negen jaar de arme ouderen steunen in Borceag, een 

klein dorp in het zuiden van Moldavië. Door thuiszorg, 

tafeltje-dek-je, een gezondheidscentrum, financiële steun 

voor grootouders die voor kleinkinderen moeten zorgen, 

huisjes renovaties en de bouw van de groentekassen, is 

het leven van veel ouderen aanzienlijk verbeterd. 

Om de voortzetting van de projecten te kunnen waar-

borgen wordt er gezocht naar andere activiteiten die 

inkomsten kunnen genereren en daarmee in de toekomst 

voor meer zelfredzaamheid zouden kunnen zorgen.

MAX Maakt Mogelijk ondersteunt het nieuwe initiatief van 

Veronica Chiriac, die de leiding heeft over de projecten 

in Borceag, om bijen te gaan houden. In Moldavië is 

honing schaars en daardoor erg kostbaar. Een inwoner uit 

het dorp heeft het imkervak van zijn vader geleerd en wil 

die kennis graag inzetten om voor MAX Maakt Mogelijk 

bijen te houden en honing te verkopen. Met de financiële 

steun van donateurs kunnen veertig bijenfamilies en alle 

benodigde materialen gekocht worden. De komende 

jaren wordt ingezet op het vermenigvuldigen van de 

bijenvolken en vervolgens op steeds hogere opbrengst 

van de honing. De winst gaat direct naar het Tafeltje-dek-

je project, zodat de kosten voor dit project geleidelijk 

omlaag zullen gaan.

oeganDa

Huisjes voor 
Grootmoeders
In Oeganda is het aantal weeskinderen erg hoog. 

De aids-epidemie heeft hard toegeslagen in het land, 

waardoor een hele generatie is weggevaagd. 90% van de 

verzorgers van deze wezen en andere kwetsbare kinderen, 

zijn grootmoeders. Maar veel van deze grootmoeders 

wonen in erbarmelijke omstandigheden, in lemen krotten 

die elk moment kunnen instorten. Rondom het stadje 

Jinja, aan de oever van het Victoriameer in Oeganda 

wonen grootmoeders die het hart hebben veroverd 

van grootmoeders uit Friesland. Ria Bakker en Yvonne 

Kentie vormen samen met acht andere grootmoeders 

‘Grannies2Grannies Friesland’. Ze zamelen geld in en 

gaan op eigen kosten naar Oeganda om daar stenen 

huisjes te bouwen. Het bouwen doen ze niet zelf, 

maar laten ze over aan lokale bevolking.

Het huisjesproject van de Friese grannies heeft duidelijk al 

haar vruchten afgeworpen. De kinderen presteren dankzij 

de stenen huisjes veel beter op school. Ook worden ze 

beter beschermd tegen malariamuggen en slangen. 

De grootmoeders hoeven zich geen zorgen meer te 

maken wat betreft hun huisvesting. Ze kunnen zich nu 

richten op andere problemen, zoals de zorg voor inkomen, 

voeding, kleding en schoolgeld voor de kleinkinderen. 

Het bouwen van een stenen huisje kost 3000 euro. 

Stichting MAX Maakt Mogelijk wil de Friese grootmoeders 

helpen om nog veel meer grootmoeders met klein-

kinderen een veilig onderkomen te kunnen bieden.
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De Amsterdamse arts Abdelali Bentohami zet zich al jaren 

in om de allerarmsten in Marokko, het geboorteland 

van zijn ouders, medisch te helpen. Stichting Santé Pour 

Tous, opgericht door Abdelali, opereert, met behulp van 

artsen uit Nederland, kosteloos patiënten in Marokko die 

zelf geen operatie kunnen betalen. Dit kan variëren van 

een hazenlip tot staaroperaties. Tevens helpt de stichting 

lokaal personeel op te leiden.

Stichting MAX Maakt Mogelijk besluit Abdelali te helpen 

om zoveel mogelijk arme ouderen in Tanger te kunnen 

helpen met een oogoperatie. Een oogoperatie in Marokko 

kost 200 euro.

Marokko

Oogproject Marokko
Marokko is een land met 33 miljoen inwoners en heeft op het gebied van 
gezondheidszorg nog veel problemen. Zo ontbreekt het in Marokko aan een goed 
zorgsysteem. Hierdoor hebben veel (arme) mensen geen toegang tot adequate 
gezondheidszorg. Naar schatting zijn een miljoen mensen blind als gevolg van slechte 
hygiëne, eenzijdige voeding en gebrek aan goede medische voorzieningen. In veel 
gevallen blijken verwaarloosde oogaandoeningen om cataract, oftewel staar te gaan. 
Een aandoening die redelijk eenvoudig te verhelpen is middels een operatie. Maar daar 
hebben de armste ouderen in Marokko het geld niet voor.

Marokko

Indische Nederlanders 
in Indonesië
Veel ouderen die na de onafhankelijkheid van 
Indonesië in 1949 niet naar Nederland konden of mochten, 
leven sindsdien in diepe armoede. De nood is hoog en hulp is hard 
nodig. Sinds 2012 is stichting MAX Maakt Mogelijk actief in Indonesië en 
vanaf 2016 ondersteunt zij met het project Vergeten Indo’s in Indonesië het werk 
van Stichting Teman Teman Sehati van Franicine Tammeling.

inDonesië

Het project heeft in 2018 125 begunstigden, voornamelijk 

verdeeld over de steden Bandung, Malang, Jakarta en 

Surabaya en in de directe omgeving daarvan. 

Het benodigde bedrag is verschillend per begunstigde, 

het gaat in dit project in Indonesië om maatwerk. 

Via Francine biedt de stichting ouderen hulp, in de vorm 

van medicijnen, boodschappen, kleine inventaris e.d. 

Verder zijn er huisjes opgeknapt, medische hulpmiddelen 

geleverd, medische kosten en de ziektekostenverzekering 

(BPJS) en/of de huur betaald. Tevens reserveert Stichting 

MAX Maakt Mogelijk geld om ook de komende jaren de 

ouderen in Indonesië te kunnen blijven ondersteunen.

inDonesië
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600 dekbedden en dekbedhoezen

5 bedden

5 matrassen

5 nachtkasten

11 rollen stof

3 fauteuils

3 banken

3 tweedeurskasten

1 pallet schoenen

po-stoelen

badstoelen

linnengoed/handdoeken/badlakens

10 terras-klaptafels

26 terras-stoelen

2 bureaustoelen

1 palet TL armaturen

2 bureautafels

dozen met fleece dekens, lakens, handdoeken

incontinentiemateriaal

DoorloPenDe BUitenlanDse ProJeCten 

roeMenië

Ouderenopvang Viorel Pasca
Sinds 2011 werkt Stichting MAX Maakt Mogelijk in Roemenië samen met Viorel Pasca, die zich het lot van 
de dakloze ouderen in zijn land aantrekt. Viorel biedt de nog steeds groeiende groep, die nu bestaat uit 340 
ouderen, onderdak. Hij geeft ze een bed, eten en de verzorging die nodig is. In 2018 kan Stichting MAX 
Maakt Mogelijk Viorel helpen met de aankoop van alweer het elfde opvanghuis. Daarnaast ontvangt Viorel 
van MAX Maakt Mogelijk diverse goederen voor al zijn opvanghuizen om de vele daklozen ouderen een goed 
onderkomen te kunnen bieden en ze te verzorgen.
Een hulptransport naar Viorel Pasca in Roemenië voor de inrichting van de opvanghuizen, bevat de volgende 
inventaris:

De gaarkeuken Chisinau 
De armoede in de hoofdstad van Moldavië, Chisinau, 

is groot. In de stad zijn de woonlasten hoog waardoor 

ouderen met een klein pensioen vaak op straat leven. 

Het is voor deze ouderen heel moeilijk om aan voedsel 

te komen. Stichting Regina Pacis, opgezet door de 

plaatselijke bisschop in Chisinau, geeft al jaren de meest 

kansarme ouderen van de stad die nauwelijks te eten 

hebben een voedzame maaltijd. Stichting MAX Maakt 

Mogelijk steunt sinds 2016 het werk van Stichting Regina 

Pacis en helpt inmiddels 150 ouderen aan een dagelijkse 

warme maaltijd. Dankzij donaties kan Stichting MAX 

Maakt Mogelijk ook in 2018 het project ondersteunen.

Tafeltje-dek-je Vulcanesti 
In Vulcanesti, een arm dorp in het zuiden van Moldavië, 

is erg veel armoede onder de bewoners. Nadejda Mocan 

zet zich al jaren in voor de kwetsbaarste groepen in 

Vulcanesti en heeft een tafeltje-dek-je project opgezet. 

Stichting MAX Maakt Mogelijk ondersteunt ook in 2018 

de inzet van Nadejda en de vrijwilligers voor het bereiden 

van voedzame maaltijden voor de arme ouderen van het 

dorp. Tevens worden er een aantal huizen gerenoveerd. 

Zo kan het huis van de Sider familie, waarvoor aandacht 

is gevraagd in het tv-programma MAX Maakt Mogelijk in 

2017, geheel opgeknapt worden. Maakt Mogelijk ook in 

2018 het project ondersteunen.

MolDavië 2017

2018
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Riceard Petriuc uit Falesti
In 2016 komt Stichting MAX Maakt Mogelijk in contact 

met de 11-jarige jongen Riceard die de ziekte van 

Hodgkin heeft. De stichting helpt Riceard en zijn moeder 

met voedsel, kleding en medicijnen. Als Riceard in 

september 2017 uitbehandeld blijkt te zijn voor zijn ziekte 

omdat hij resistent is geworden voor de chemokuren, 

besluit Jan Slagter in het MAX Magazine een oproep 

te doen voor een grote inzamelingsactie om de nodige 

beenmergtransplantatie mogelijk te maken. Met behulp 

van de ontvangen donaties kan de behandeling hiervoor 

bij professor Anca Colita in het ziekenhuis Institutui Clinic 

Fundendi van Boekarest nog eind 2017 van start gaan. 

De behandelingen zijn zwaar maar ook zeer hoopgevend. 

Eind juli 2018 komt vanuit Boekarest dan het verlossende 

bericht; Riceard is door de artsen genezen verklaard!

In Chisinau bezoekt Riceard ter controle elke drie maanden 

zijn eigen arts die verslag doet aan de professor in 

Boekarest. Het gaat tot nu toe prima en Riceard, inmiddels 

13 jaar, kan weer met zijn vriendjes spelen. Riceard en zijn 

moeder zijn alle donateurs enorm dankbaar.
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Het gezondheidscentrum 
Borceag
In 2010 bouwt Stichting MAX Maakt Mogelijk in het 

desolate dorp Borceag een gezondheidscentrum. 

Een centrum waar de ouderen op spreekuur kunnen 

komen en worden geholpen bij medische klachten. Tevens 

wordt van hieruit thuiszorg geregeld. In het gebouw is een 

gaarkeuken waar drie keer per week een warme maaltijd 

wordt bereid en van waaruit een tafeltje-dek-je project 

wordt gestart. Een groep van circa 70 ouderen krijgt een 

warme maaltijd geserveerd in het gezondheidscentrum 

en de bedlegerige ouderen van het dorp krijgen hulp 

en een voedzame maaltijd aan huis. In 2014 wordt voor 

het centrum de Moldaafse NGO Impreuna opgericht en 

Veronica Chiriac wordt als directeur benoemd. 

17

Het renovatieproject 
Borceag
Tientallen huisjes van ouderen in Borceag verkeren in 

zeer slechte staat en zijn, met name voor de zeer koude 

wintermaanden, hard aan renovatie toe. Door de lage 

pensioentjes zijn de ouderen zelf niet in staat bij te 

dragen aan het renoveren van hun eigen huis. Dankzij 

de toezegging van Stichting Op Eigen Wieken van een 

donatie van 240.000 euro, kan er in 2017 begonnen 

worden met een grootschalig renovatieproject. In 2018 

kan het bouwteam, bestaande uit 5 lokale bouwvakkers, 

het project voortzetten en 39 huisjes renoveren. In totaal 

zijn er eind 2018 59 huisjes opgeknapt en het project 

wordt in 2019 voortgezet.

De kassen Borceag
Dankzij een donatie van een ruim assortiment aan 

hoogwaardige zaden, kan in het voorjaar een grote 

diversiteit aan producten verbouwd worden in de kassen 

van Borceag. Samen met de inzet van vrijwilligers uit 

het dorp is de oogst van 2018 zo goed dat zowel de 

maaltijdprojecten als het winkeltje in het dorp ruim 

voorzien kunnen worden van vers fruit, aardappelen 

en groenten. Hiermee kan het project geleidelijk 

verzelfstandigen.
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Grootouders zorgen voor kleinkinderen Borceag
Opa’s en oma’s die in Moldavië voor hun kleinkinderen zorgen zijn daar in de meeste gevallen min of meer toe 

gedwongen omdat de ouders naar het buitenland zijn vertrokken. Vaak laten ze niets meer van zich horen. De volledige 

zorg komt daardoor neer op de grootouders. Sommigen zijn daardoor genoodzaakt weer aan het werk te gaan zonder 

dat er een oplossing is voor de opvang van de kleinkinderen. Hun pensioen, meestal niet meer dan €40 per maand, gaat 

op aan levensonderhoud van de kleinkinderen waardoor er voor henzelf nauwelijks geld overblijft voor medische zorg en 

gezonde voeding.

MAX Maakt Mogelijk helpt de grootouders met een maandelijks voedselpakket, betaalt de medicijnen, verstrekt 

noodzakelijke ontbrekende huisraad, en voorziet in kleding en schoeisel. De kinderen krijgen elk nieuw schooljaar boeken, 

schriften en schrijfgerei.

Oogproject Floresti
Stichting MAX Maakt Mogelijk heeft voor de afdeling 

oogheelkunde van het streekziekenhuis in Floresti 

een complete inrichting aangeschaft waarmee 

cataractoperaties kunnen worden uitgevoerd. Sinds 

2010 zijn er op die afdeling grote aantallen slechtziende 

tot blinde ouderen geopereerd. In 2018 wordt de 

samenwerking met de jonge oogarts Roman Lesco 

voortgezet. Roman voert onder begeleiding van oogarts 

Veronica Gherasim de operaties uit maar vanaf medio 2019 

zal hij zelfstandig kunnen opereren. In 2018 worden er 398 

cataractoperaties uitgevoerd en 171 na-staar operaties.

Zienderogen oogproject 
Tanatari
Sinds 2015 werkt Stichting MAX Maakt Mogelijk voor het 

oogproject samen met Stichting Zienderogen. Net als in 

voorgaande jaren komt in september 2018 een team van 

Stichting Zienderogen naar Moldavië om hulp te bieden. 

In een week tijd controleert het team bestaande uit Leo 

en Erna Leender, Jeroen Bos en Lucy Dessing in Tanatari 

de ogen van 925 mensen. De patiëntkaarten met alle 

resultaten van de metingen, worden meegenomen naar 

Nederland. Daar worden voor alle 925 patiënten de brillen 

op maat gemaakt. Met een transport gaan de brillen naar 

Moldavië en worden afgeleverd bij de patiënten.

Voedselproject 
schoolkinderen Stefanesti
Het voedselproject waarmee kinderen uit straatarme 

gezinnen in Stefanesti een warme maaltijd krijgen, wordt 

ook in 2018 voortgezet. Voor 22 kinderen wordt een 

warme maaltijd op school verzorgd en voor 29 kinderen 

wordt wekelijks thuis een voedselpakket afgeleverd. 

Directeur Vera Crivorucica van Casa MAX in Capresti 

ziet toe op een juiste invulling van het project.

Casa MAX Capresti
In 2007 gaat MMM voor het eerst naar Capresti en maakt kennis met Vera Crivorucica. Vera verzorgt een aantal ouderen 

die in vreselijke omstandigheden in een tehuis leven. Zij wil wel meer ouderen helpen maar heeft daarbij de hulp van 

MMM nodig. Het tehuis wordt door MAX Maakt Mogelijk gerenoveerd. Ook wordt er door een bouwteam uit Nederland, 

bestaande uit allemaal vrijwilligers, een nieuwe vleugel aangebouwd. In 2009 wordt Casa MAX geopend. 

In de daaropvolgende jaren worden er vanuit Casa MAX in Capresti verschillende deelprojecten opgezet, waaronder 

thuiszorg en tafeltje-dek-je.

Dankzij de donaties in 2018 kunnen 87 ouderen in Capresti worden voorzien van een voedzame maaltijd. Door het verwerken 

van de eigen oogst uit de kassen én door de inkomsten uit de verkoop van de overgebleven groente en fruit op de lokale 

markt kan dit project geleidelijk aan verzelfstandigen. Naast de kassen zijn er ook koeien, kippen, konijnen en varkens. 

Tevens zal de verhuur van de ruimte voor een tandartspraktijk en een apotheek geld op gaan leveren.
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Het Waterproject
Stefanesti is een dorp gelegen in het Rayon Floresti 

in Moldavië. In dit dorp hebben veel huisjes geen 

aansluiting op de waterleiding en zijn de bewoners 

afhankelijk van water uit een waterput of de rivier. 

Vooral de arme ouderen van het dorp hebben te weinig 

inkomsten om een aansluiting te kunnen bekostigen. 

Stichting MAX Maakt Mogelijk zegt toe het project te 

ondersteunen en wateraansluitingen te realiseren voor de 

allerarmste bewoners. In het voorjaar van 2018 gaan de 

werkzaamheden van start en kunnen er 50 huizen worden 

aangesloten. De verwachting is dat het project kan 

worden afgerond in de loop van 2019 en de resterende 

huisjes worden aangesloten aan de waterleiding.

Nationale Postcode loterij project
In 2017 wordt Jan Slagter verrast door Quinty Trustfull met een geweldige donatie van de Nationale  
Postcode Loterij voor Stichting MAX Maakt Mogelijk; € 500.000 voor de realisatie van dertig 
aanleunwoningen in Moldavië. In de loop van dat jaar worden plannen ontwikkeld, maar voor met 
de werkelijke bouw kan worden begonnen, blijkt dat er eerst een hele reeks van administratieve 
handelingen nodig is. In de plaats Borceag (zuid-Moldavië) is inmiddels het stuk grond, waarop de 
eerste vijftien huisjes zouden moeten worden gerealiseerd, aangekocht. 
In de zomer van 2018 wordt de samenwerking met het bedrijf UniQa, die de huisjes zou gaan bouwen, 
alsnog beëindigd, omdat er geen overeenstemming over de bouwsom kan worden bereikt. Dit betekent 
een oponthoud van enkele maanden, ook vanwege de productie van nieuwe bouwtekeningen die 
nodig blijken te zijn. In november 2018 wordt een overeenkomst ondertekend met het Moldaafse 
bouwbedrijf van Petrov Valentin voor de realisatie van de eerste 15 huisjes op de locatie in Borceag.
Gepensioneerd ingenieur Wim van der Maten begeleidt het proces naar de totstandkoming van het 
contract en hij houdt ook als zeer deskundig vrijwilliger toezicht op de bouwwerkzaamheden. Vanwege 
de wintermaanden zal pas in het voorjaar 2019 echt worden begonnen met de bouw van de huisjes. 
Als alles volgens planning verloopt, zal de oplevering in september 2019 een feit zijn en kunnen vijftien 
ouderen voor aanvang van de winter 2019 in een comfortabel huisje hun intrek nemen.

Tsjernobyl
In het uitgestorven gebied rondom de in 1986 ontplofte 

kernreactor in Tsjernobyl wonen zo’n 120 self-settlers in 

eenzaamheid en armoede. Eens per maand rijdt er een 

vrachtwagen de afgesloten zone binnen en biedt, naast 

de oogst die de ouderen hebben van hun eigen moestuin, 

extra proviand. Stichting MAX Maakt Mogelijk kan dankzij 

donaties, en met de inzet van Alexander Belyi van de 

State Agency, voedselpakketten laten maken. Tevens 

kunnen er waterkokers, elektrische kookplaten en een 

enveloppe met een financiële bijdrage bij de ouderen 

afgeleverd worden.

Foto’s: Sara van Oordt

oekraïne

Holocaust-overlevenden kiev
In Oekraïne wonen nog veel Joodse ouderen die de Holocaust hebben meegemaakt en uit angst 
voor anti-semitisme, durven ze nog altijd er niet voor uit te komen dat ze Joods zijn. Daarnaast is het 
leven in de Oekraïne niet makkelijk, de ouderen moeten rondkomen van een schamel pensioentje 
dat niet voldoende is om te kunnen overleven. 

Stichting MAX Maakt Mogelijk steunt daarom het 

werk van Stichting Christenen voor Israël. Ze delen 

voedselpakketten uit, geven medische zorg en 

knappen huisjes op. MMM financiert in 2018 3000 

voedselpakketten, 5000 maaltijden en voor 40 ouderen 

hout voor kachels.
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MAX FACe POSIBIlUl
Om in Moldavië de projecten goed te kunnen begeleiden en uitvoeren is in 2015 Asociatia Obsteasca MAX 

Face Posibilul (MFP) opgericht. Doina Stepanenco is benoemd tot directeur en Slavic Motricala is benoemd 

tot bestuurslid. Doina Stepanenco en de medewerkers van MFP initiëren nieuwe projecten, overleggen en 

informeren de redactie van MMM en bereiden de opnames van de TV-crew voor. Gedurende het hele jaar 

controleren zij de werkzaamheden, kijken of alles naar wens verloopt en rapporteren dit aan stichting MMM. 

Daarnaast zorgen zij bij de winteractie voor de distributie en bewaken het proces.

Hulp op Maat
In het grote maar zeer dunbevolkte Litouwen leven de 

ouderen in armoede en eenzaamheid. Wim Brauns woont 

en werkt meer dan 25 jaar in Litouwen en zet zich al jaren 

in voor de meest kwetsbaren. Wim doet wat hij kan. 

Hij brengt de ouderen hout, voedsel en medicijnen en rijdt 

ze regelmatig met de bus naar de dokter, het ziekenhuis 

en de apotheek. Gedurende het hele jaar knapt hij huisjes 

op, repareert lekkages, vervangt waterputten en legt 

elektriciteit aan. Stichting MAX Maakt Mogelijk kan dankzij 

donaties ook in 2018 het werk van Wim ondersteunen.

litoUwen

Van hut naar stenen huis
De mensen op het platteland in Tanzania zijn arm en 

werken tot op hoge leeftijd op het land. Daarnaast 

hebben ze de zorg voor kleinkinderen als hun ouders zijn 

overleden. Voor een veilig huisje is geen geld. Sinds 2015 

ondersteunt Stichting MAX Maakt Mogelijk het werk van 

Stichting Bouw Woningen in Tanzania. De stichting zamelt 

geld in en twee keer per jaar gaat een groep vrijwilligers 

vanuit Nederland op eigen kosten naar Tanzania om 

huisjes voor de ouderen te bouwen. Stichting MAX Maakt 

Mogelijk kan dankzij donaties het project ook in 2018 

financieel ondersteunen.

Winteractie
Ieder jaar, in de aanloop naar de winter, vraagt Stichting MAX 

Maakt Mogelijk bijzondere aandacht voor de straatarme, 

hulpbehoevende ouderen in Centraal- en Oost-Europa. 

Temperaturen van min 20-25 graden zijn daar geen 

uitzondering. Vele duizenden ouderen in Oost-Europa kunnen 

zich niet weren tegen de meedogenloze kou.

Met dramatische gevolgen zoals bevriezing van ledematen 

of ouderen die zelfs overlijden. De NGO’s en stichtingen 

waarmee Stichting MAX Maakt Mogelijk in landen als 

Moldavië, Roemenië, Albanië, Bulgarije, Kosovo, Bosnië, 

Litouwen en Oekraïne projecten heeft opgezet, krijgen 

de mogelijkheid om een aanvraag voor kolen en/of hout 

in te dienen. De NGO’s ontvangen van de gemeentelijke 

sociale diensten lijsten van de ouderen die in aanmerking 

komen voor de hulp met brandstoffen. Dankzij de jaarlijkse 

winteractie redt Stichting MAX Maakt Mogelijk levens. 

In de winter van 2018 kunnen zo’n 7000 ouderen rekenen 

op een warme winter in huis. Vrijwilligers trotseren de kou en 

onbegaanbare wegen om ouderen in alle denkbare uithoeken 

van het platteland kolen, hout en kleding te brengen.

tanzania

Centraal-en 
oost-eUroPa
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neDerlanDse ProJeCten en aCtiviteiten 2018

Naast de hiervoor genoemde buitenlandse projecten, is er in iedere televisie uitzending van MAX 
Maakt Mogelijk ook aandacht voor een probleem of wens uit Nederland. In het MAX Magazine wordt 
om de week ook aandacht besteed aan het werk van de stichting. Hier volgt een kleine selectie van 
de Nederlandse wensen en activiteiten in 2018.

•  Jan Slagter ontmoet een grote vedette van de opera, 

Caroline Kaart. Door financiële en fysieke problemen is 

Caroline genoodzaakt te verhuizen naar een appartement 

in het Rosa Spier Huis in Laren en maakt de glamour plaats 

voor eenzaamheid. Jan neemt haar een dag mee uit. 

•  De partner van Paul Westerhuis, Rens, overlijdt in 2015. 

Paul heeft geen geld voor een grafsteen. Stichting MAX 

Maakt Mogelijk zorgt dat het naamloze graf van Rens een 

mooie gedenksteen krijgt.

•   Jan bezoekt de 90-jarige Lies Stokkermans in haar atelier 

en is onder de indruk van haar beelden. Hij vraagt haar een 

beeld te maken voor de tuin van het Ben Oude NijHuis.

• Rein Geurts krijgt op jongere leeftijd lichamelijke 

problemen en gaat snel achteruit. Hij was altijd een 

fanatiek wielrenner. Samen met de hulp van tourwinnaar 

Jan Janssen vervult Jan Slagter de grootste wens van Rein 

om een dagje vanuit een volgauto een echte Wielertour bij 

te wonen.

•  In theater de Bussel in Oosterhout vervult Jan Slagter 

dé grote wens van ‘De Rolantino’s’, een orkest van mensen 

met een verstandelijke beperking, om samen met Frans 

Bauer op te treden. De 95-jarige Lenie Blok zingt samen 

met Marco Bakker een mooi kerstlied.

• Stichting MAX Maakt Mogelijk vervult de wens van 

de 87-jarige Lucy Lehman die voor haar overlijden nog 

herenigd wordt met haar kinderen uit Indonesië die ze al 

meer dan 20 jaar niet heeft gezien. 

•   In het najaar van 2018 vraagt MAX Maakt Mogelijk in het 

MAX Magazine aandacht voor het Ben Oude NijHuis, in het 

bijzonder voor extra voorzieningen en/of activiteiten.

Nalatenschappen
De afgelopen jaren heeft Stichting MAX Maakt Mogelijk 

zowel kleine als grote bedragen uit nalatenschappen 

mogen ontvangen.

Donaties uit een nalatenschap worden beneficiair aanvaard, 

omdat hiermee wordt voorkomen, dat bijvoorbeeld 

door een naheffing van de Belastingdienst, de stichting 

aansprakelijk gesteld kan worden voor een schuld. Stichting 

MAX Maakt Mogelijk is dankbaar voor het vertrouwen en de 

waardering voor de diverse projecten van de overledene.

In het boekjaar waarin ze worden toegekend, worden 

de nalatenschappen verantwoord als baten uit 

nalatenschappen, mits de te ontvangen bedragen bekend 

zijn en/of een goede inschatting kan worden gemaakt.

Soresdienst
De Soresdienst biedt ondersteuning aan Nederlanders 

die door pech, onrecht of juridische verwikkelingen 

maatschappelijk in een uitzichtloze situatie zijn beland. Het 

doel van de dienstverlening is om deze mensen de regie 

van hun leven weer in eigen handen te geven. 

De Soresdienst werkt met twee cliëntcoaches en zij 

kunnen vervolgens een beroep doen op een team van 

geschoolde vrijwilligers verspreid over heel Nederland. 

Deze vrijwilligers fungeren als de ogen en oren van de 

Soresdienst, zorgen voor ondersteuning van cliënten ter 

plaatse en begeleiding bij gesprekken. Met deze werkwijze 

combineert de Soresdienst juridische daadkracht en 

knowhow met sociaal-maatschappelijke ondersteuning. 

Dat maakt de Soresdienst uniek in Nederland. 

Vraag op tijd hulp
Oplopende schulden, te weinig financiële middelen en 

huisvesting zijn veel voorkomende problemen. Bij de 

Soresdienst ziet men dat veel mensen hierdoor in de 

problemen komen. Een belangrijk advies is ervoor te 

zorgen dat men op tijd hulp vraagt als iets niet duidelijk is.

Begeleiding door de Soresdienst is gratis en staat open 

voor iedereen. De Soresdienst is bereikbaar van maandag 

tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur op 

telefoonnummer: 035-6775511.

De Soresdienst wordt gefinancierd door: 

 • Adessium Foundation

 • Stichting Dioraphte

 • Stichting MAX Maakt Mogelijk
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voorUitBlik 2019 en MeerJarenBeleiD

• Stichting MAX Maakt Mogelijk zal zich ook in 2019 inzetten voor betere leefomstandigheden voor  
 kwetsbare en hulpbehoevende ouderen in ontwikkelingslanden, vooral de landen in Centraal- en  
 Oost-Europa. 

• Stichting MAX Maakt Mogelijk zal in 2019 de nadruk leggen op de eenzaamheid onder ouderen,  
 ook in Nederland.

• Stichting MAX Maakt Mogelijk zal in 2019 de online activiteiten waar mogelijk verder uitbouwen en  
 onderzoeken welke nieuwe mogelijkheden er zijn om fondsen te werven. 

Dank
MAX Maakt Mogelijk is iedereen zeer erkentelijk die in het 

verslagjaar op welke manier dan ook heeft bijgedragen 

aan het werk en de successen van de stichting. 

Maar bovenal is de stichting bijzonder dankbaar voor alle 

donaties, klein en groot, van sympathisanten, donateurs en 

sponsoren. 

Het stichtingsbestuur en de medewerkers danken hen voor 

het vertrouwen en zullen er in 2019 weer alles aan doen om 

dat vertrouwen waar te maken.

Verantwoording
Kijkers, donateurs en sponsors blijven het concept van MAX 

Maakt Mogelijk bijzonder waarderen. Vooral dat de stichting 

het probleem en de noodsituatie in beeld brengt, en dat zij in 

de uitzendingen van het gelijknamige televisieprogramma en 

op de website altijd in woord en beeld verantwoording aflegt 

over de besteding van de gedoneerde gelden. 

Uw hulp blijft onontbeerlijk
De ondersteuning van veel mensen die het werk van de 

stichting een warm hart toedragen, blijft onontbeerlijk bij de 

realisatie van de projecten.

Sponsors
Voor al onze projecten blijft de ondersteuning van een 

aantal sympathiserende organisaties en stichtingen als 

sponsors een niet te miskennen noodzaak. Stichting MAX 

Maakt Mogelijk is alle sponsors dan ook heel dankbaar 

voor hun bijdragen in geld of goederen.
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