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1. Voorwoord  
 

Het was een bewogen jaar.  

Ondanks de tegenslagen, kijken wij met veel trots terug op een jaar waarin de vrijwilligers en de 

bezoekers hebben bewezen hoe goed er in oplossingen gedacht kan worden en hoeveel 

veerkracht projecthuis Madiba eigenlijk heeft.  

Projecthuis Madiba werkt vanuit eigen kracht en speelt in op de behoeften van de inwoners van 

Amersfoort. (Sociale) behoeften van mensen die oprijzen vanuit de wijk.  

Het ontmoetingscentrum faciliteert op een dagelijkse basis waardevolle verbindingen op een 

laagdrempelige manier voor alle doelgroepen. Van ouderen met veel kennis en ervaring tot aan 

energieke, speelse kinderen. Iedereen is van harte welkom bij projecthuis Madiba.  

In dit jaarverslag blikken wij terug op het afgelopen jaar en kijken wij vooruit op het jaar 2021.  

Projecthuis Madiba heeft de doelen van de organisatie ingericht in enkele pijlers, namelijk Food, 

Care, Education en Sport & Entertainment. In dit jaarverslag wordt per pijler weergegeven welke 

activiteiten/ evenementen hebben plaatsgevonden, welke doelen deze activiteiten hadden en hoe 

deze zijn verlopen.  

Met veel energie en daadkracht kijkt Projecthuis Madiba vooruit op de toekomst. Zodat wij 

samen, met vrijwilligers, inwoners en samenwerkingspartners uit de stad, nog meer waardevolle 

verbindingen kunnen maken.  

Tarik Etaoil 

 

Voorzitter Projecthuis Madiba  

  

  

 

 

  



 

2. Projecthuis Madiba in 2020 – 2021  
 

2.1. Missie, visie en kernwaarden   
Projecthuis Madiba is gelegen in de wijk Liendert; een van de oudste wijken van Amersfoort. Een 

wijk met een rijkelijke geschiedenis. We kunnen met trots zeggen dat Liendert een gezonde 

functionerende wijk is.  

Wij zien Liendert als een vruchtbare, bruisende wijk met diverse inwoners van verschillende 

achtergronden. Dit zorgt voor een rijke basis van diversiteit in kennis en kunde. Projecthuis 

Madiba biedt Amersfoorters de mogelijkheid om bij elkaar te komen, onderdeel te worden van de 

community en waardevolle ontmoetingen te creëren om een positieve impact te maken op de 

maatschappij.  

Missie:  

Projecthuis Madiba is een maatschappelijk centrum nieuwe stijl. Madiba is de stamnaam van 

Nelson Mandela en betekent ‘de verbinder’. Middels onze locatie en projecten knopen wij diverse 

bestaande en nieuwe initiatieven aan elkaar. Tegelijkertijd zetten wij ook zelf in op 

maatschappelijke projecten. Dit doen wij samen met vrijwilligers, stagiairs, dagbesteders en 

mensen op re-integratie basis. Met veel passie creëren wij graag waardevolle verbindingen in 

Amersfoort.  

Visie:  

Projecthuis Madiba streeft naar een warme, lokale community. In een tijd van individualisme en 
langs elkaar heen leven ervaren wij een verlangen om de omgeving waarin wij wonen en werken 
de prioriteit te geven. Een kleinere bubbel waar je mensen begroet, kent en waarin je je veilig 
voelt. Ofwel: een community.  
 
Kernwaarden: 

Het bovenstaande realiseren wij vanuit de kernwaarden: laagdrempeligheid, openheid, 

transparantie, eerlijkheid en duidelijkheid.  

2.2. Activiteiten 2020 – algemeen  
De activiteiten van projecthuis Madiba worden georganiseerd langs de lijnen van de vier pijlers 

van Madiba, namelijk Food, Care, Education en Sport & Entertainment.  

Projecthuis Madiba beschikt over de volgende faciliteiten:  

 Kinderfaciliteiten: Een glijbaan buiten, een kinderspeelhoek (in samenwerking met 

Speelotheek Eemland) 

 Computers: Computers om te gebruiken op locatie en leenlaptops  

 Een uitgebreide spellenkast en een ruilspeelgoedkast  

 Een boekenkast voor AVI boeken voor alle leeftijden, beschikbaar om te lenen of om te 

houden 

 Een boekenkast voor volwassenen met boeken gericht op kennis, amusement, koken en 

reizen 

 Een uitgebreide, professionele keuken  

 Een restaurant en terras  

 Diverse werk- en studeerplekken  

 Handvaardigheid lokaal  

 Mediaruimte  

 Marketingruimte  



 

2.3. Een terugblik op Pijler 1: Food  

  
Bij Madiba Kitchen is alles wat wij serveren volledig biologisch. Er wordt in de bereiding van 

maaltijden en drankjes rekening gehouden met suikers, bewust vlees, gluten en plantaardige 

melk. Waar mogelijk kiezen we het liefst voor lokale producten van het seizoen in samenwerking 

met de buurt.  

In Madiba Kitchen wordt doelbewust gewerkt met eigen vlees van Het Derde Erf en een eigen 

vega lijn van de chef. We werken toe naar een no – waste keuken met een eigen bokashi. (Een 

bokashi betekent ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’ en is een soort compost dat weer 

terug naar de tuinen gaat).  

Enerzijds biedt Madiba gasten de mogelijkheid om een lekker én bewust hapje en/of drankje te 

komen nuttigen in het restaurant of op het terras. Tegelijkertijd heeft Madiba Kitchen in het 

afgelopen jaar ook maatschappelijke doeleinden gediend:  

Onderzoek naar gezond eten in de wijk en een plan voor middelbare scholen:  

MBO en HBO studenten die een stageplek bij Madiba gekregen hebben, doen onderzoek naar 

gezond eten in de wijk. Er wordt gewerkt aan een plan voor middelbare scholen, waarin 

toegewerkt wordt naar een ‘Gezonde Kantine’. Denk hierbij aan het laten werken van de 

studenten in een tuin, het leren koken met verse ingrediënten en vooral ook bewustwording over 

alles wat wij binnenkrijgen. (‘Wat doet cola of redbull eigenlijk met je?’). In 2020 zijn diverse 

kooklessen georganiseerd voor tieners en pubers uit de wijk. De kooklessen staan in het teken 

van gezond, leuk en lekker koken in combinatie met bewustwording van het belang hiervan. Met 

enkele simpele producten komen de jongeren telkens weer tot een lekkere, voedzame, gezonde 

maaltijd.  

Toewerken naar minder verspilling en het bijstaan van minderbedeelden:  

Om verspilling tegen te gaan doneert Ekoplaza Eemplein elke week t.h.t. (tenminste houdbaar 

tot) producten. Deze producten worden in de keuken gebruikt om lekkere, voedzame maaltijden 

van te bereiden voor bijvoorbeeld onze vrijwilligers. Wekelijks nodigt projecthuis Madiba gezinnen 

onder bijstandsniveau uit om te komen genieten van een luxe avondje uit.  

 

2.4. Een terugblik op Pijler 2: Care  

  
In de pijler care staat maatschappelijke betrokkenheid en zorg centraal. Als verbindend 

maatschappelijk centrum in de wijk spelen wij een cruciale rol en fungeren wij als spin in het web. 

Zo maken wij verbindingen tussen bewoners, wijkteams, ambulante hulpverleners, 

jongerenwerkers, welzijnsinstellingen en andere sleutelfiguren in het netwerk. Verschillende 

jongeren en volwassenen die kampen met sociale problemen weten ons op een dagelijkse basis 

te vinden. Op basis van de behoeften die wij horen en zien, spelen wij in op de behoefte van 

deze personen of maken wij een verbinding met een passende samenwerkingspartner.  

Een hard gegroeide kledingbank: 

Niet iedereen heeft altijd genoeg (passende) kleding. Of in elk geval niet genoeg kleding voor 

elke gelegenheid. In 2020 is projecthuis Madiba de kledingbank gestart. Wekelijks ontvingen wij 

tientallen bezoekers die kleding uitzochten voor zichzelf of voor kinderen/baby’s. Of het nu gaat 

om zomerkleding, winterkleding, kleding voor een feestje of kleding voor een sollicitatiegesprek. 

Bezoekers zijn altijd van harte welkom om kleding uit te zoeken en mee te nemen. Wij 

onderscheiden ons van andere kledingbanken door geen vragen te stellen en de mensen de 



 

mogelijkheid te bieden om zo veel mogelijk kleding mee te nemen als zij zelf willen. In het 

afgelopen jaar zijn ruim 400 personen geholpen aan kleding.  

Op dit vlak hebben wij veel samengewerkt met o.a. Voedselfocus, de Voedselbank Liendert en 

Vluchtelingenwerk.  

Verder stelde projecthuis Madiba trajectbegeleidingsplekken en dagbestedingsplekken 

beschikbaar in 2020.  

De Madiba bus:  

Sinds het afgelopen jaar beschikt projecthuis Madiba met veel trots over ‘de Madiba bus’. Met het 

verkrijgen van deze bus, is een van de wensen van Madiba waargemaakt. Vanwege de 

verscherpte coronamaatregelen was het in de afgelopen maanden helaas nog niet mogelijk om 

hier actief gebruik van te maken, maar er staan mooie projecten voor eenzame jongeren, 

ouderen uit de wijk en mensen met een fysieke beperking op het programma, die door deze bus 

gerealiseerd kunnen worden. Deze activiteiten pakken wij op met lokale bedrijven, professionals 

en vrijwilligers.   

Social Ground Breakers:  

In het afgelopen jaar heeft een klasje van 12 HBO studenten een leiderschapstraject 

gevolgd.  Hierin stonden zij stil bij hun eigen persoonlijke ontwikkeling en kregen zij 

trainingen met diverse thema’s aangeboden.  

Tegelijkertijd heeft de groep ambitieuze studenten de geleerde stof in de praktijk ingezet. Dit 

deden zij door in te spelen op een maatschappelijke opgave; namelijk: Eenzame ouderen. 

Met de komst van de coronacrisis is eenzaamheid bij ouderen sterk gestegen. Door het 

bouwen van een platform: ‘Sociaal op Afstand’, werden ouderen gekoppeld aan jongeren, 

die vervolgens leuke gesprekken met elkaar konden voeren. Van gesprekken over de rijke 

ervaringen van de ouderen tot aan het geven van adviezen over school en keuzes in het 

leven, zowel jongeren als ouderen hebben hier veel van opgestoken.   



 

2.5. Een terugblik op Pijler 3: Education  

  
Onderwijs is een essentieel onderdeel in de (persoonlijke) ontwikkeling van mensen. Van 

kinderen tot aan ouderen, voor elke doelgroep biedt projecthuis Madiba verschillende 

mogelijkheden aan.  

De volgende workshops, lessen en cursussen zijn onder meer verzorgd:  

Activiteit  Frequentie  Doelgroep  Aanwezigen  

Babyspel  3x Moeders 30 deelnemers  

Lezing leven zonder 
afval  

1x Geïnteresseerden 25 deelnemers  

EHBO gericht op 
kinderen 

4x Ouders, verzorgers, 
opa’s en oma’s  

100 deelnemers  

Natuurles 20x  Kinderen  8 deelnemers (ook 
online aangeboden)  

Nederlands 2x Geïnteresseerden  20 deelnemers 
(gestaakt wegens 
Covid) 

Naailes 16x Geïnteresseerden  25 deelnemers  

Handwerkgroep 2x Geïnteresseerden 10 deelnemers 
(gestaakt wegens 
Covid) 

Kookles 5x Meiden 10 deelnemers 

Kledingruil  1x Geïnteresseerden 30 deelnemers  

Workshop 
lippenbalsem, thee en 
zalf maken  

4x Geïnteresseerden 45 deelnemers  

Schaakles 12x Kinderen 8 deelnemers  

CV en/of 
motivatiebrief maken 

7x Geïnteresseerden 7 deelnemers 

Vleermuizenavond 
met IVN 

1x Kinderen  20 deelnemers  

Ouder – 
kinderochtenden  

18x Ouders, kinderen, 
studenten en docenten  

+/- 10 ouders en 10 
kinderen per keer  

 

Een aantal pareltjes uitgelicht:  

Huiswerkbegeleiding: 

 In het afgelopen jaar zijn zeven verschillende groepen van +/- 14 kinderen voorzien van 

huiswerkbegeleiding. In totaal hebben 98 basisschoolleerlingen 10 huiswerkbegeleidingslessen 

gevolgd. De lessen zijn verzorgd door intern getrainde vrijwilligers. Hiernaast zijn er ook drie 

huiswerkgroepen georganiseerd voor middelbare scholieren.  

Ouder- kinderochtenden:  

Wekelijks werd, voordat de Covid – maatregelen van toepassing waren – een ouder-

kinderochtend verzorgd. Hierbij konden de ouders gezellig met elkaar socializen, terwijl de 

kinderen, onder begeleiding van studenten en een docent, een leuke, leerzame activiteit met 

elkaar ondernamen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voorlezen, bellenblazen of een poppenkast 

voorbereiden. De studenten trainden in de praktijk hoe zij op een veilige, prettige wijze met jonge 

kinderen konden spelen, de ouders hadden de mogelijkheid om even tot rust te komen en de 

kinderen genoten van een gezellige ochtend.  



 

2.6. Een terugblik op Pijler 4: Sport & entertainment 

  
Projecthuis Madiba hecht veel waarde aan gezondheid. Sporten en bewegen maken hier een 

essentieel onderdeel van uit.  

  De volgende activiteiten zijn onder meer georganiseerd:  

Activiteit  Frequentie  Doelgroep  Aanwezigen per keer 

Zaalvoetbal  30x Heren 10 deelnemers  

Sportief wandelen 
door de wijk  

4x Geïnteresseerden 8 deelnemers  

Bootcamp voor 
kinderen  

8x Kinderen 10 deelnemers  

Kickboksen 23x  Dames  12 deelnemers  

Zelfverdediging  24x Kinderen 15 deelnemers 

 

Wegens de verscherpte maatregelen geldt ook binnen deze pijler dan een groot deel van de 

geplande en beoogde activiteiten is komen te vervallen. Hierbij ging het o.a. om: kickboksen voor 

vrouwen, sportief wandelen door de wijk, bootcamps, zaalvoetballen, zelfverdedigingslessen en 

zumba.  In het komende jaar worden deze, indien de maatregelen dat toelaten, opnieuw 

georganiseerd.  

Madiba heeft momenteel een eigen zaalvoetbalvereniging. Het is de ambitie om deze vereniging 

in de toekomst uit te breiden met meer verenigingen in andere takken van sport.  

2.7. Vooruitkijkend op 2021 
 

Vooruitkijkend op 2021 hopen wij natuurlijk enorm dat de Covid-besmettingen aanzienlijk 

verminderen en de maatregelen in het verlengde daarvan verder kunnen worden verspoeld.  

Zo staat er onder meer een zomerfeest met sponsorloop op de agenda, waarbij het idee is dat 

kinderen lopen voor andere kinderen. Het opgehaalde bedrag van de sponsorloop wordt gebruikt 

om leuke uitjes in de zomer te organiseren voor kinderen die bij de voedselbank in beeld zijn.  

Ook pakken wij graag door op de samenwerking met lokale middelbare scholen, met wie wij 

bewustzijn over gezond eten verder willen aanwakkeren.  

De grote hoeveelheid ideeën die wij op de plank hebben liggen per pijler zouden wij dan ook 

graag uitrollen samen met de vrijwilligers, bewoners en samenwerkingspartners uit de stad. 

 

2.8. Samenwerkingspartners  

 
Projecthuis Madiba fungeert als spin in het web in Liendert en werkt onder meer samen met:  
 
Voedselfocus, Voedselbank Immunuelkerk Liendert, Indebuurt033, Groenestee en JiP, Pro033, 
De Baander, Moskee El Fath, 033inactie, Krijg de kleertjes, Klerenbende, Oasis, Bij Bosshardt, 
De Witte Vlinder, Kruiskamp onderneemt, Vluchtelingenwerk, Gemeente Amersfoort, UWV, ABC 
Amersfoort, Brokerhealth, SRO, Land in Zicht, Tuinderij Vosbeek, Tuinen van Verbinding, e.a.  
 
Onze wens is om de digitale sociale kaart van indebuurt033 meer onder de aandacht te brengen, 
zodat mensen zelf toegang krijgen tot alle sociale voorzieningen.  

 

 



 

3. Organisatie  
 

3.1. Het team van vrijwilligers  
 

Projecthuis Madiba bestaat uit een groot team van bevlogen talenten. Ieder met een eigen 

achtergrond en set aan vaardigheden. Momenteel bestaat het team uit ruim 75 vrijwilligers, 

waarvan ruim 25 vrijwilligers dagelijks operationeel actief zijn. De diverse groep bestaat uit 

mensen met 14 verschillende nationaliteiten/ landen van herkomst.  

Deze pool aan vrijwilligers is opgebouwd uit vrijwilligers uit de buurt, mensen met een 

dagbesteding (i.s.m. Land in Zicht), mensen met een trajectplek (i.s.m. gemeente 

Amersfoort), mensen op re-integratiebasis (i.s.m. UWV en diverse re-integratiecoaches) en 

vluchtelingen.  

Hiernaast zijn er in het afgelopen jaar 23 stagiairs werkzaam geweest bij Madiba vanuit 

Pro033, MBO Amersfoort en HBO – Utrecht Amersfoort.  

Stichting Projecthuis Madiba  

Liendertseweg 87 

3815 BA Amersfoort  

info@projecthuismadiba.nl  

+31618137267 

RSINnr. 860264099 

Kvknr. 75390019 

IBAN NL71ABNA0849858089  
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4. Jaarrekening  
 

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2020  

ACTIVA  

Vlottende activa   

Vorderingen  (1) 

Overige vorderingen  3.657 

Liquide middelen  (2) 7.716 

11.373 
 

PASSIVA  

Algemene reserve (3) 6.317 

Kortlopende schulden  (4) 

Vooruitontvangen bedragen  5.056 

11.373 
 
 

 

Stichting Madiba te Amersfoort  

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 

Baten  (5) 32.666 

Lasten   

Vrijwilligers 4.500 
Huisvestingskosten 7.381 
Exploitatiekosten 3.972 
Kantoorkosten 1.685 
Verkoopkosten 5.620 
Algemene kosten 3.191 

26.349 
  
  
Belastingen -  

Dotatie aan de algemene reserve 6.317   

 

6. TOELICHTING OP DE WINST- EN - VERLIESREKENING OVER 2020  

 

5. Baten  
Workshops  110  
Zaalhuur 30.392 
Giften 125 
Contributies sport 2.039 

32.666  

 


