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STICHTING ALMEERSE HANDEN INEEN

ALGEMEEN.
Stichting Almeerse Handen Ineen (non profit) is een stichting die zich inzet voor de
medemens die
meer steun of hulp nodig heeft in den brede zin van het woord.
Wij bieden een luisterend oor, een dagje vreugde voor de mensen door middel van het
aanbieden van een zorgeloze dag. Denk hierbij aan activiteiten die wij via de stichting
organiseren.
Wij hebben aandacht voor hun situatie, zo nodig voorzien wij de mensen in hun eerste
levensbehoefte met kleding, levensmiddelen en huisraad.
De stichting draait geheel op vrijwilligers, waaronder ook gespecialiseerde vrijwilligers.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld: pedagoog en hulpverlener waar men ook gebruik van kan
maken. Tevens bouwen wij een brug naar andere hulp.
De stichting draait op dit moment geheel op donaties.
Wat bieden wij:
Het is niet makkelijk om over je problemen te praten daar hebben wij alle begrip voor,
privacy, eigen verantwoordelijkheid staan bij ons centraal. We laten iedereen in zijn
waarde en werken samen aan een passende oplossing. Eigen vechtlust om uit de
problemen te komen stimuleren en steunen wij. Dit kan gaan om pedagogische
hulpverlening bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning, het helpen aankloppen bij de juiste
instanties voor de problemen maar ook met behulp van vrijwilligers schoonmaken van een
vervuilde woning. Het aanbieden van kleding eventueel meubilair en levensmiddelen
pakket. De stichting biedt ook regelmatig activiteiten voor de leden. We merken dat leden
hier naar uitkijken en sommige leden raken hierdoor uit hun isolement waar ze in zaten.
1. FINANCIËN.
Wij zijn een non-profit organisatie. Stichting Almeerse Handen Ineen is geheel afhankelijk
van het krijgen van donaties, zoals het inzamelen van oud papier, oud ijzer en vodden,
die dan weer ten gelden worden gemaakt. Ook genereren wij geld uit goederen, die ook
d.m.v. donaties tot ons komen en via onze Facebook pagina Stichting Almeerse Handen
Ineen Verkoop te koop aan worden geboden. Die inkomsten komen geheel ten goede
aan de Stichting. Tevens ontvangen wij ook regelmatig geldelijke giften via ons ING
bankrekeningnummer.
2. LEDEN.
Onze leden bestaan uit mensen die soms afhankelijk zijn van hulp van de Stichting, maar
we hebben ook leden die op vrijwillige basis mee werken. Wij hebben ook donateurs die
via onze Facebook pagina goederen en dergelijke aanbieden tegen ruil voor etenswaren
voor in de levensmiddelenpakketten.

Stichting Almeerse Handen Ineen - ANBI: 854906575 - K.v.K. nr. 62659146 - IBAN
NL37INGB0006717186 - info@almeersehandenineen.nl - Tel 06-15566917

3. VRIJWILLIGERS.
Voor onze Stichting werken, geheel op vrijwillige basis, leden die zich belangeloos
inzetten om de medemens te helpen waar zij maar kunnen. Zij geven hulp aan huis,
stellen de pakketten samen, helpen bij het organiseren van activiteiten/evenementen. Ze
stellen hun huis beschikbaar als afhaalpunt zodat de Stichting in heel Almere kan helpen.
Zij halen oud ijzer, oude kranten en vodden op en zorgen dat dit bij de handelaars komt.
Dit doen zij zonder enige vergoeding vanuit de Stichting. Zowel vrijwilligers als bestuur
worden niet verloond in kosten en werkzaamheden ten bate voor de Stichting Almeerse
Handen Ineen.
4. NAAMSBEKENDHEID.
Stichting Almeerse Handen Ineen heeft naamsbekendheid verworven door middel van
een pagina op Facebook, een website en door contacten met verschillenden instanties.
We zijn al 4 jaar bezig met het helpen van mensen die hulp/steun nodig hebben in
Almere. Steeds meer mensen weten de weg naar onze Stichting te vinden. Onze hulp
bestaat uit, mensen ondersteunen bij verschillende problematieke hulpvragen. Het
verdelen van levensmiddelenpakketten, kleding, goederen en het organiseren van
activiteiten. Mede doordat wij dit bieden is de drempel om hulp bij onze Stichting te
vragen laag geworden. Ook verwerven wij naamsbekendheid via mond tot mond reclame.
Via de website genaamd, www.almeersehandenineen.nl kunnen leden, instanties en
donateurs onze doelstellingen nog eens nalezen.
5. SAMENWERKING.
De Stichting werkt samen met verschillende organisaties Denk hierbij aan het
samenwerken met o.a. de gemeente, instanties en hulpverleners om onze leden nog
beter van dienst te kunnen zijn. Onze leden hebben niet alleen behoefte aan voedsel,
goederen en kleding, maar ook vaak aan begeleiding in welke vorm dan ook.
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6. ACTIVITEITEN.
1) Mensen aan horen, helpen en indien nodig doorverwijzen.
2) Leveren van levensmiddelenpakketten.
3) Het ophalen en verwerken van donaties.
4) Ophalen en wegbrengen van oud ijzer, vodden en oud papier
5) Het verkopen of ruilen van gedoneerde spullen door zowel de stichting als door onze
donateurs.
6) Door middel van een loting op levensmiddelenpakketten e.d. wijzen wij toe en leveren
dat dan weer bij de afhaalpunten door heel Almere af zodat elk stadsdeel bereikt kan
worden.
7) Het aanschrijven van bedrijven in de hoop dat zij ons, op enige manier dan ook willen
helpen door middel van donaties. Als tegenprestatie komt de naam van het bedrijf op
onze website.
8) Het updaten van de Facebook pagina’s en website van Stichting Almeerse Handen
Ineen.
9) Het leveren van kerstpakketten in de maand december.
10) Wij organiseren diversen activiteiten voor onze leden, zoals carnavalsfeest,
zomerfeesten, Sinterklaas, Halloween en Kerst.
11) We organiseren wekelijks voor de leden en buurtbewoners activiteiten zoals: Crea,
kookclub, breien en haken, koffie-ochtend
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