Stichting Emmaus Haarzuilens
Eikstraat 14
3455 SJ HAARZUILENS
Tel: 030 - 677 15 40
Fax: 030 - 677 58 32
E-mail: haarzuilens@emmaus-utrecht.nl
www.emmaus-utrecht.nl
DOEL
Artikel 2.1 De stichting heeft ten doel, vastgelegd in het Universeel Manifest van de Emmausbeweging:
a.
zo te handelen dat iedere mens en iedere gemeenschap kan leven en zich
ontplooien in gelijkwaardigheid en vrijheid.
b.
het leven en werken in Emmausverband volgens de doelstellingen en idealen
mogelijk te maken en te waarborgen.
De wet van Emmaus luidt: ´dienstbaar te zijn aan degenen die minder gelukkig zijn dan je zelf´
en ´eerst degenen dienen die het meest lijden´.
Artikel 2.2 De stichting tracht haar doel te bereiken door het inzamelen en verwerken van
welvaartsresten, waardoor materialen en goederen hun waarde terugkrijgen.
Verder zijn alle geweldloze, wettige middelen, geoorloofd die de gewetens wakker schudden en
een aanklacht zijn, ten dienste van hen die het meest lijden, in lotsverbondenheid met hun
strijd, persoonlijk en maatschappelijk, tot aan de vernietiging van de oorzaken van alle ellende.

Stichting Emmaus Haarzuilens
Op 23 februari 1967 is de stichting ‘Emmaus Communauteiten Nederland’ opgericht. Vanaf
de oprichting heeft Emmaus Haarzuilens deel uitgemaakt van deze stichting, later is de
naam gewijzigd in Stichting Emmaus Nederland. In 1986 is Emmaus Haarzuilens
verzelfstandigd.
Opgericht op 12 juni 1986
KvK Utrecht 41182055
Het bestuur bestaat uit:
voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
aspirant bestuurslid

Cor Slijkhuis
Kees Verhoef
Jos van der Meer
Martin Tensen
Carina Wagenaar
Melanie Appels

tot 3 juli 2013
vanaf 4 december 2013

Jaaroverzicht 2013
In 2013 zijn de regels voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) door de
Belastingdienst aangescherpt. Een aantal gegevens dienen openbaar gemaakt
te worden via de website. W e hebben daar aan voldaan. Op de website zijn
naast het eerder vermelde doel de volgende uitgangspunten opgenomen plus
een financieel overzicht:
Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het onderdak bieden aan mensen in problemen (vaak zijn dat dak- en thuislozen). Het bieden van
structuur en ondersteuning zodat men weer op eigen benen komt te staan.
Werken in de kringloopbedrijvigheid. Dit biedt niet alleen structuur aan de bewoners maar zorgt teven
voor een beter milieu.
Het financieel en materieel steunen van (kleinschalige) projecten. De projecten zijn gericht op
empowerment
Kort verslag werkzaamheden:
Emmaus Haarzuilens is een woon-/werkgemeenschap. Er wonen maximaal 14 bewoners waaronder een
groot aantal (ex) dak- & thuislozen. Alle bewoners werken mee in de kringloopbedrijvigheid: het ophalen,
sorteren en verkopen van2de hands goederen. In en rond de stad Utrecht worden per jaar bij zo'n 2.500
adressen goederen opgehaald. Naast de bewoners zijn er een twintigtal vrijwillig(st)ers die één of
meerdere dagdelen per week meewerken in de kringloopbedrijvigheid.
Emmaus Haarzuilens is financieel onafhankelijk - we ontvangen geen subsidies of andere externe
financiering. De bewoners hebben geen uitkering maar leven van de opbrengst van de
kringloopbedrijvigheid op basis van kost, inwoning en zakgeld. Daarnaast blijft er nog voldoende geld
over voor het ondersteunen van kleinschalige projecten in binnen- en buitenland.
Beloningsbeleid:
Bestuurders zijn onbezoldigd. Onkosten worden eventueel vergoed. Bewoners/medewerkers ontvangen
kost, inwoning en zakgeld. Vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding.

We zullen jaarlijks bovenstaande uitgangspunten checken en aanpassen. Gezien de ontwikkelingen in
het verleden zal dat geen schokkende veranderingen opleveren. We blijven ons inzetten voor mensen
en milieu en proberen daarmee zo goed mogelijk bij de tijd te blijven.
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Medewerkers

Het wordt soms overschaduwd door de kringloopactiviteiten maar voor Emmaus zijn de mensen
hetgeen waar het om draait – onze ‘core-business’. Een dak boven het hoofd bieden, een familiegevoel
geven, het bieden van structuur maar ook een voorbeeld zijn van een andere manier van leven. Onze
woon- werkgemeenschap heeft het allemaal. We zijn geen professionele opvangorganisatie, onze
huisregels zijn de grenzen waartussen men zich kan bewegen. Mocht er meer hulp nodig zijn dan
gebeurt dat ambulant, buitenshuis, en past het dan nog niet dan moet men een andere plek zoeken.
Een veel voorkomende vraag aan ons is: hoe komt men Emmaus terecht en hoelang blijft men? Op die
vraag is een scala van antwoorden mogelijk. Men komt bij ons onder andere via doorverwijzing van
reguliere hulpverleningsinstanties, via horen zeggen en natuurlijk via internet. De verblijfstijd hangt
samen met het doel waarom men bij ons komt. We hebben 14 kamers voor bewoners, gedurende 2013
kwamen we op een bezettingspercentage van 91%.

Kost, inwoning & zakgeld
Met uitkering
Zonder papieren
Tijdelijke bewoners
Gasten

personen
aantal
11
4
3
7
13
38

kamer
bezetting
7,6
2,6
1,2
0,7
0,6
12,7

In 2013 waren er 38 personen voor langere of korte tijd bij ons gehuisvest. De kamerbezetting geeft de
‘omloopsnelheid’ weer.
•

•
•

•
•

Mensen die voor langere tijd bij ons willen verblijven krijgen een verblijfsovereenkomst en
komen ‘in dienst’ op basis van kost, inwoning en zakgeld. (Zij ontvangen verder geen uitkering
van de overheid).
Een aantal heeft fysieke of psychische beperkingen en daarom recht op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering.
We geven ook onderdak aan ‘ongedocumenteerden’, mensen die nog niet over de juiste
papieren beschikken om legaal in Nederland te mogen verblijven (zij worden nog door de
doorverwijzende instantie begeleid).
De tijdelijke bewoners komen even snuffelen of Emmaus wat voor hen is of men zoekt een
tijdelijke overbrugging.
Gasten zijn over het algemeen personen van collega Emmaus groepen die een paar weekjes bij
ons meedraaien.
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Verblijfstijd bewoners 2013
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Naast de bewoners zijn er nog 26 vrijwillig(st)ers werkzaam bij Emmaus Haarzuilens. Hun bijdrage
varieert van een paar uur tot meerdere dagdelen per week. Bij de vrijwilligers zien wel eenzelfde beeld
als bij de bewoners. De een komt om werk en kennis bij de te dragen, de andere heeft het werk nodig
om een bepaalde structuur en bezigheid te hebben.
De vrijwilligers zijn sowieso een aangename sociale aanvulling op de woongroep. Het maakt de
bandbreedte groter. Zien we bij de woongroep een redelijk grote wisseling van bewoners, de
vrijwilligersgroep blinkt daarin tegen uit in standvastigheid. Een groot percentage is al meer dan 10 jaar
werkzaam bij Emmaus. Als wijsheid met de jaren komt dan draagt de vrijwilligersgroep goed bij. De
gemiddelde leeftijd bedraagt 56,8 jaar tegen 43 jaar bij de bewoners. Verder wordt de man/vrouw
verhouding wat gelijker. Van de 38 bewoners waren er 7 vrouw (18%), bij de vrijwilligers ligt dat
aanzienlijk hoger. Van de 26 zijn er 11 vrouw (42%)

Leeftijden:
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69
>70

aantal
bewoners vrijwilligers
9
1
5
1
12
6
10
7
2
8
0
3
38
23

Gemiddelde
leeftijd:
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Kringloopbedrijvigheid
Ruim 45 jaar geleden begonnen we als 'voddenrapers', nu zijn we 'Kringlopers' maar we doen nog
steeds hetzelfde. Het is nog steeds het middel om onze financiële onafhankelijkheid te waarborgen.
Hadden we vroeger als ' vlooienmarkt' nog een bepaalde uniciteit, nu heeft ieder dorp zijn
kringloopwinkel.

Om 'bij te blijven' bij de ontwikkelingen op de kringloopmarkt zijn we
sinds de oprichting van de branchevereniging voor kringloopbedrijven
(BKN) lid van deze vereniging. De BKN is nu bezig met het ontwikkelen
van een keurmerk. Voor een deel gaat het voorbij onze Emmaus
insteek maar aan de andere kant kan je er ook weer van leren.In het kader van kennisuitwisseling zijn er
binnen de BKN ook regio-overleggen. Samen met BKN-leden uit je eigen regio is er meer tijd om
kringloopzaken uit de praktijk te bespreken.
Samen met Emmaus Domstad en een collega kringloper, de ARM,
is er regelmatig ' kringloopoverleg' met de afdeling Stadswerken
van de Gemeente Utrecht.
Er is een overeenkomst met de gemeente Utrecht die inhoudt dat de
kringloopbedrijven een container op de Afvalscheidings-stations
(ASS) hebben waar klanten goede spullen inzetten, deze worden
dagelijks geleegd. Eenzelfde hoeveelheid, maar dan afval, mag
gratis worden gestort.

Stichting de
Alternatieve Renovatie
Maatschappij

In 2013 hebben we op basis van onze ophaalregistratie een raming gemaakt van de goederenstromen.
De komende jaren willen we dit verder verfijnen. Meten is weten. Wat nu al geregistreerd wordt is
bijvoorbeeld het aantal ophaal adressen: 2.200 in 2013. Verder deden we 51 inboedels – hierbij wordt
een heel huis leeggehaald. De afvoer van papier, metaal en textiel wordt onderbouwd met
weegbonnen. Met andere stromen zijn we begonnen met incidentele wegingen. Met onze berekeningen
komen we uit op een hergebruikpercentage van 92%.

In
Ophaaladressen
Afvalscheidingstation (ASS) Tractieweg
Aanbrengen in Haarzuilens
Kledingcontainers
Overig

kilo's
246.600
151.840
140.400
73.300
19.880

632.020
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Uit
via wekelijkse verkoop
Wit en Bruingoed
Oud papier
Oud ijzer
ASS Tractieweg - restafval
naar winkel Emmaus Utrecht
Kleding - (on)gesorteerd
Glas
ASS Tractieweg - gescheiden afval

kilo's
243.953
8.000
103.740
32.005
49.400
5.060
132.142
13.000
44.720
632.020

Emmaus Haarzuilens

Inkomende goederen 2013 - in kilo's
Overig
19.880
3%

Kledingcontainers
73.300
12%
Ophaaladressen
246.600
39%
Aanbrengen in Haarzuilens
140.400
22%

Afvalscheidingstation (ASS)
Tractieweg
151.840
24%

ASS Tractieweg gescheiden afval
44.720
Glas
7%
13.000

Uitgaande goederen 2013 - in kilo's

2%

Kleding - (on)gesorteerd
132.142
21%

naar winkel Emmaus
Utrecht
5.060
1%
ASS Tractieweg restafval
49.400
8%
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32.005
5%

via wekelijkse verkoop
243.953
39%

Oud papier
103.740
16%
Wit en Bruingoed
8.000
1%
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Gesteunde projecten
Het steunen van projecten (in binnen- en buitenland) is een uitgangspunt van Emmaus - ‘eerst
dienen die het meest lijden’. In 2013 ontvingen we 88 aanvragen voor financiële steun,
variërend van een actiegroep die € 100 vraagt tot projecten die € 100.000 vragen. Het steunen
van projecten is een gezamenlijke actie van Emmaus Haarzuilens en Emmaus Utrecht (Mgr. vd
Weteringstr.) De projectavond is open voor iedere medewerker, in praktijk komt het vaak neer
op de bewonersgroep van Emmaus Haarzuilens. We komen ruwweg 1x in de 6 weken bij elkaar.
Nieuwe projecten worden verdeeld en oudere projecten worden besproken. Onze voorkeur
gaat uit naar kleinschalige projecten die leiden naar zelfstandigheid. In Nederland hebben
projecten met/voor dak- en thuislozen & mensen zonder papieren onze voorkeur. Een klein
deel van het budget gaat naar actiegroepen die we steunen in hun strijd voor een betere
wereld. Van de 88 aangevraagde projecten werden er 43 gehonoreerd met een totaal bedrag
€ 120.951,-- .
Voor Emmaus is het steunen van projecten geen charitas. We ondersteunen het liefst projecten
die zorgdragen voor een structurele verandering.
Wij kunnen een bijdrage leveren
met ‘sociaal durfkapitaal’. Het
‘durven’ steekt in het feit dat we
het risico nemen dat een project
ook kan mislukken.
Twee voorbeelden van geslaagde
projecten zijn de jubilerende
stichtingen:
De Tussenvoorziening (20 jaar) en
’t Groene Sticht (10 jaar).
Na de opstart van de
Tussenvoorziening zijn we
betrokken gebleven en hebben
diverse nieuwe initiatieven van hen
gesteund. In 2014 is er een
samenwerking voor de opvang van
ongedocumenteerden.
Emmaus Haarzuilens draagt bij in
de exploitatie met een bedrag van
€ 100.000,-- voor twee jaar.

Uit: 20 jaar de Tussenvoorziening
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’t Groene Sticht vierde eind 2013 haar 10de
verjaardag. De voorbereiding voor de totstandkoming
dateert al uit 1996. Op initiatief van Ab Harrewijn
kwamen vertegenwoordigers van o.a de Arme Kant
van Nederland, De Tussenvoorziening en Emmaus
Haarzuilens bij elkaar voor het opzetten van een
sociaal woonerf in het nieuw te bouwen Leidsche Rijn.
Ook hier droeg Emmaus Haarzuilens zorg voor een
startkapitaal. Dit werd later gevolgd door een
investeringsbijdrage van fl. 500.000,-- die over een
periode van 30 jaar wordt geschonken. In 2013
verstrekte we een laag rentende lening om de
financieringslasten te drukken.

uitnodiging conferentie 10 jaar ’t Groene Sticht

Ab Harrewijn mocht de opening van ’t Groene Sticht helaas niet zelf meemaken. Zijn sociale
dadendrang wordt nog wel jaarlijks herdacht bij de uitreiking van de Ab Harrewijnprijs. Emmaus
Haarzuilens is een trouwe bezoeker bij die uitreking. Verder steunen we de stichting met een
jaarlijkse financiële bijdrage.
Ove r d e p r i j s
De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de
gelijknamige stichting, vernoemd naar Ab
Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij
DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid
van GroenLinks. De Ab Harrewijn Prijs wordt
jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na
het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn. Ze
heeft tot doel bijzondere initiatieven voor de
onderkant van de samenleving voor het voetlicht te
brengen.
De stichting steunt vooral op particuliere giften,
maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang,
platform voor geloof en politiek; GroenLinks;
Stichting Dienst in de Industriële Samenleving
vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant
van Nederland/EVA en Emmaus Haarzuilens.
(bron: www.abharrewijnprijs.nl)
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Internationale solidariteit
Projectnr
2012.69
2013.11
2013.85
2013.02
2013.06
2013.08
2013.21
2013.29
2013.32
2013.33
2013.36
2013.38
2013.41
2013.46
2013.48
2013.50
2013.51
2013.69
2013.86

Naam

Plaats

Land

Bedrag

Centro de Encontro/Escola de Rua

Maputo

Mozambique

€ 1.700

Emaus Piura
People for People
Bifae Farming
Emaus Oselya
Ayuda Maya
Nasha Khata
Wonderland Integrated School
Emmaus Internationaal
Silent Work
Monica - Emaus San Luis
Mapuche Solidarity Project
Emaus Maldonado
Emaus Talca
Emaus Piura / Centro Terapia
AIDFI
Emaus Trujillo

Piura

Peru

Nyamata

Rwanda

Shisong

Kameroen

Lviv

Oekraïne

Se'Balam

Guatemala

Drohobych

Oekraïne

Nairobi

Kenia

Parijs
Guidimakha

Frankrijk
Mauritanië

Santiago

Chili
Chili

Maldonado

Uruguay

Talca

Chili

Piura

Peru

Bacalod City

Filippijnen

Trujillo

Peru

€ 5.000
€ 10.000
€ 1.000
€ 2.500
€ 2.500
€ 3.210
€ 7.034
€ 5.000
€ 1.000
€ 11.088
€ 1.000
€ 1.250
€ 17.605
€ 4.160
€ 5.000
€ 6.417
€ 85.464

Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden
Projectnr
2013.01
2013.20
2013.22
2013.25
2013.37
2013.42
2013.60
2013.65
2013.80
2013.84
2013.87

Naam
Fabel van de Illegaal
STIL
Vluchtelingenactie 2013
Schoolplein advocaten
Qracht 500 magazine
Fanga Musow
Jeanette Noëlhuis
LOS - Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt
Ubuntuhuis
Bob van der Houtfonds
't Groene Sticht
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Plaats
Leiden

Land
Nederland

Utrecht

Nederland

Amsterdam

Nederland

Utrecht

Nederland

Amsterdam

Nederland

Utrecht

Nederland

Amsterdam
Utrecht

Nederland
Nederland

Utrecht

Nederland

Utrecht

Nederland

Utrecht

Nederland

Bedrag
€ 1.500
€ 5.000
€ 250
€ 500
€ 2.000
€ 2.500
€ 1.000
€ 2.000
€ 600
€ 5.000
€ 7.562
€ 27.912

Emmaus Haarzuilens

Bewustmaking & overig
Projectnr
2013.03
2013.04
2013.07
2013.12
2013.15
2013.16
2013.31
2013.34
2013.35
2013.55
2013.78
2013.83

Naam
RosaasEzels
Ab Harrewijnprijs
Campagne tegen Wapenhandel
Reclaim the Seeds
Social TRade Organisation (STRO)
XminY
No Border Netwerk
Gered Gereedschap
Wereld Delen
Stop Bezuinigingen
Ongehoord
2.Dh5-festival
collectes en kleine donaties

Omschrijving:
Internationale solidariteit
Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden
Bewustmaking & overig

Plaats
Katwijk a/d Rijn

Land
Nederland

Rotterdam

Nederland

Amsterdam

Nederland

Den Bosch

Nederland

Utrecht

Nederland

Amsterdam
Rotterdam

Nederland
Nederland

Amsterdam

Nederland

Tilburg

Nederland

Amsterdam

Nederland

Amsterdam

Nederland

Amsterdam

Nederland

Bedrag
€ 500
€ 2.500
€ 200
€ 300
€ 250
€ 1.000
€ 500
€ 1.000
€ 200
€ 400
€ 250
€ 200
€ 330
€ 7.630

Bedrag
%
€ 85.464 71%
€ 27.912 23%
€ 7.630 6%
€ 121.006

Bijdrage Emmaus Utrecht

€ 49.000

(kledingwinkel Mgr vd Weteringstraat)

Bijdrage Emmaus Haarzuilens

Jaaroverzicht 2013
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Feestmarkten
Tweemaal per jaar – de laatste zaterdag van mei en van augustus - organiseren we een feestmarkt
waarbij de opbrengst geschonken worden aan een speciaal project.
(de artikelen komen uit weekblad de VAR en zijn geschreven
door Carla Wouterson)
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Bij de zomermarkt worden we geholpen door het jaarlijkse SIW Zomerkamp – een tiental
(buitenlandse) jongeren verblijven bij ons en helpen mee in de dagelijkse werkzaamheden.
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Financiën
Ondanks een lichte teruggang aan inkomsten en stijging van de uitgaven blijven we een financieel
gezonde organisatie. Het goede resultaat is met name de verdienste van de medewerkers: vrijwilligers
op reiskostenvergoeding, de bewoners op basis van kost, inwoning en zakgeld.

Activa
Vaste activa

€

2013
845.854

Vlottende activa

€

922.450

Totaal activa

Passiva

€

2012
885.250

Eigen Vermogen

2013
€ 1.704.708

2012
€ 1.632.538

€

804.972

Reserves

€

14.000

€

€ 1.768.304

€ 1.690.222

€

2012
353.734

Baten
Verkopen

€

2013
348.575

Recuperatiegoederen

€

49.799

€

Overige baten

€

19.232

€

Totaal van de baten

Jaaroverzicht 2013

€

417.606

€

6.000

Langlopende schulden

€

2.840

€

840

Kortlopende schulden

€

46.756

€

50.844

Totaal passiva

€ 1.768.304

Lasten

€ 1.690.222

Medewerkers

€

2013
91.536

€

2012
86.460

53.083

Huisvesting

€

40.238

€

40.597

20.239

Transport

€

22.130

€

27.800

Organisatie

€

26.160

€

21.612

Emmaus

€

16.061

€

14.246

Afschrijvingen

€

50.896

€

48.834

Incidentele lasten
Totaal van de lasten

€
€

26.409
273.430

€
€

239.549

Resultaat

€

144.176

€

187.507

427.056

verdeeld over:
projectsteun

€

72.006

€

97.695

toevoeging EV

€

72.170

€

89.812
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De post ‘Vlottende activa’ bestaat voor het grootste deel uit verstrekte leningen. We kunnen het geld op
de bank zetten maar ook uitlenen om bevriende organisatie te helpen. Zij krijgen op een goedkope wijze
geld om hun activiteiten uit te breiden. Opvallend is dat ook een aantal initiatieven die voorheen bij de
‘projectsteun’ aanklopten (m.n buitenlandse organisatie) nu niet om een gift maar om een lening
vroegen. Een mooie ontwikkeling, men gelooft in eigen verdiencapaciteit.

Naam

Restbedrag

Rente %

medewerkers

€ 2.564,--

0

Aflossing schulden.

Emmaus Feniks

€ 2.500,--

0

2008 - Overbruggingskrediet

Emmaus Eemsmond

€ 6.000,--

0

2008 - Overbruggingskrediet

Emmaus Eindhoven

€ 5.000,--

0

2012 - Lening voor verbouw pand.

Emaus Trujillo (Peru)

€ 40.000,--

0

2011 - Ondersteuning voor aankoop nieuw
terrein.

€ 8.000,--

0

2011 -Noodlening voor de afbouw van
werkplaatsen op terrein.

Emaus Maldonado
(Uruguay)

€ 13.300,--

0

2011 & 2013 Financiering aanschaf pand

Wonderland Integrated
School (Kenia)

€ 30.000,--

0

2011 - Uitbreiding terrein voor bouw van
school

Narodna Dopomoha Lviv
(Oekraïne)

€ 15.500,--

0

2012 - Aanschaf bakkerij inventaris.

Stg Het Juttersdok

€ 26.000,--

0

2012 - Overbruggingskrediet.

€ 2.500,--

3,5%

2013 – overbrugging voor de verkoop van
het pand van STRO.

Emmaus De Bilt

€ 219.898,--

2,5%

2013 – Aanschaf pand . Geldlening met
hypotheek. Looptijd 30 jaar. Maandelijkse
annuïteit.

‘t Groene Sticht

€ 136.146,--

0

2001 - fl. 500.000,-- (€ 226.890,–) met een
looptijd van 30 jaar. Jaarlijkse aflossing
wordt omgezet in gift.

’t Groene Sticht

€ 125.000,--

3%

2013 - Looptijd 10 jaar. Jaarlijkse aflossing.

Emaus Lambayeque (Peru)

Stg Milieubehoud en
Welzijn tgv STRO
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Looptijd/voorwaarden

Emmaus Haarzuilens

artikelen uit ‘Even bijpraten’
Nieuwsbrief voor medewerkers van Emmaus Haarzuilens en Emmaus Utrecht

Wonderland Intergrated school
De meesten weten dat we al meer dan 10 jaar containers naar Kenia sturen: de school van Nduta
blijft groeien. De afgelopen jaren hebben we schoolsetjes opgeslagen bij Baltus/het Fort van de
Verbeelding. Dit jaar moesten we vrij onverwacht op zoek naar een nieuwe opslag. Via
Natuurmonumenten vonden we vlak naast Kasteel de Haar een grote lege koeienstal. Ruimte
genoeg voor 300 schoolsetjes van de Maliebaanschool. De 60 computers hebben we boven in de
meubel-loods opgeslagen. De volgende container begint dus al weer snel vol te raken. Martin T.

CODE 95
Eigenlijk ben ik vrachtwagenchauffeur. En om de
daar voor benodigde papieren te behouden
moet je code 95 volgen. Geen militaire missie of
een belastingformulier, maar de opvolger van
het chauffeursdiploma. Iedere 5 jaar verplicht
vijf certificaten halen waarvan minstens zeven
uur praktijk. Tachograaf, lading zekeren, hetnieuwe-rijden (BBS) en de heftruck al gedaan.
Allemaal zaken die ook nuttig kunnen zijn in ons
dagelijkse werk. Je rijbewijs vernieuwen wordt
dus ook om de vijf jaar. Emmaus Haarzuilens
vergoed de kosten van de cursus. Martin L.
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LAB 0.41
Een kunstproject op de Tractieweg in
een oude loods van 12 meter hoog. We
hebben banken, stoelen, koelkasten,
lampen en overige huisraad ter
beschikking gesteld om dit project vorm
te geven. Het meeste is tijdens de
voorstelling gesneuveld en is dus schuin
aan de overkant geëindigd (het
Afvalscheidingsstation van de
gemeente). Martin

Emmaus Haarzuilens

Reis naar Zuid Amerika, april 2013
Aanleiding voor onze trip naar Zuid Amerika was het 55-jarig bestaan van Emmaus Chili, zo’n verre
reis proberen we altijd te combineren met wat andere bezoekjes en/of vakantie.
We begonnen in Buenos Aires, Argentinië, waar al op de tweede dag mijn paspoort verdween, w.s.
gestolen, waardoor het hele reisplan veranderde. Hier bezochten we een Emmausgroep waar we in
1992 een aantal weken gelogeerd hadden, nostalgie!
In Uruguay zijn we een paar dagen opgetrokken met Miguel en Helena en andere medewerkers van
Emmaus Maldonado (hebben we verschillende keren financieel gesteund). Er werd een hele nieuwe
verkoopruimte gebouwd, hiervoor hebben we een lening gedaan. Het was gezellig en interessant,
contacten zijn weer goed aangehaald, maar het blijft ons altijd weer verbazen hoeveel zooi
sommige Emmausgroepen kunnen verzamelen en opslaan, mijn handen gaan dan jeuken. Het
antwoord is dan steeds dat het misschien nog van pas kan komen, nu is hun realiteit natuurlijk ook
een andere dan onze rijke westerse.
Na een paar mooie vakantiedagen zijn we naar Chili gevlogen, alwaar een vol programma ons
wachtte. Vier dagenlang waren er themabijeenkomsten, enkele zal ik noemen: Sociale
omstandigheden van de oorspronkelijke bevolking ( de Mapuches worden nog steeds uitgesloten en
onderdrukt ), effecten van het kapitalisme, lokaal voedsel verbouwen en eten en zo nog wat meer.
Het was hard werken maar wel allemaal heel interessant en inspirerend, wat dat betreft is Emmaus
in Chili toch wel een stuk meer bezig met politieke en sociale vraagstukken dan dat wij dat zijn.
Tegelijkertijd werd er ook gezorgd voor ontspanning en traditionele optredens tussen de bedrijven
door, er waren een boel oude bekenden waarmee het weer goed vertoeven was. Het geheel werd
afgesloten met een groot feest met ook weer mooie optredens. Echt petje af voor de goeie
organisatie van zo’n grote bijeenkomst. Hermien
Personeelsuitje
Een jaarlijks terugkerend fenomeen: Grieks eten, voorafgegaan door
een stadswandeling of bowlen. Een bonte verzameling van bewoners
en vrijwilligers was weer aanwezig.
Bij het bowlen was Willem als winnaar van 2012 niet in staat zijn titel
te verdedigen vanwege een schouderblessure. Dankzij de kannen bier
werd er in verschillende tempo’s gebowld en is er geen ultieme
winnaar bekend.
Een ander deel koos voor de stadswandeling, dit keer in het kader van
de Vrede van Utrecht. De gids was, zoals vorig jaar Rien. Daar hadden
we speciaal om gevraagd. Hij leidde ons door de binnenstad van
Utrecht en gaf ons een boeiende inkijk in het diplomatieke leven, 300
jaar geleden.
Ter afsluiting de Griek, een hele bovenverdieping voor ons alleen.
Fantastisch eten en goede sfeer. Kortom, als je er niet bij was heb je
heel veel gemist. Martin L.

Jaaroverzicht 2013

15

Emmaus Haarzuilens

Emmaus Europa in Verona
26 en 27 april j.l. was de Algemene Vergadering van Emmaus
Europa. Organisator was Emmaus Italië. Jos en Herbert waren de
vertegenwoordigers van Emmaus Haarzuilens en Emmaus
Utrecht. Lia vanuit Emmaus De Bilt en Hans van Emmaus
Langeweg. Marc en Xander van Emmaus Domstad waren op
eigen gelegenheid gegaan. Luuk had zich op laatste moment,
zwaar ziek, afgemeld.
Donderdagochtend vroeg vertrokken met de auto en ’s avonds
om 19 uur gearriveerd. Een warm weerzien. Het karakter van de
conferentie was gericht op een activistische betrokkenheid van
Emmaus. Twee dagen lang waren er workshops over o.a.
migratie, duurzaamheid, ethisch bankieren, milieu. Onderwerpen
die binnen veel groepen in Europa leven.
Een land, een groep, had een thema voorbereid en dat werd later
gevolgd door discussie. Dit was de eerste keer dat er voor
gekozen was om de twee dagen discussiërend door te brengen.
En de motivatie was erg groot. De zondag konden we
verschillende bezoekjes brengen aan groepen aldaar. Wij zijn in
Ferrara, Fiesso en Padavo geweest. Heel erg hartelijk en zeer
motiverend.
Op de terugreis zijn we via La Chaux-de- Fonds (Zwitserland)
gereisd. We hebben daar de plaatselijke Emmaus bezocht, geleid
door Emanuel de Fallois. Iemand die we al veel langer kennen, via
allerlei fora binnen Emmaus. Herbert

Ab Harrewijnprijsuitreiking
Op maandag 13 mei was er weer de uitreiking van de Ab Harrewijnprijs,
de 11e alweer, ter nagedachtenis aan Ab’s sterfdag. Deze prijs wordt
uitgereikt aan een persoon of groep personen die zich met een origineel
idee hebben ingezet voor de onderkant van de samenleving. Vijf
genomineerden komen in aanmerking, ieder krijgt een bedrag van
€ 1.500,-- en de winnaar een bedrag van € 5.000,-- en een kunstwerk,
dus iedereen wint, dat is het leuke ervan. Elk jaar doen wij een
financiële bijdrage en gaan we ook altijd naar de uitreiking in den Haag.
Dit jaar was de winnaar het Jongeren Advies Punt ( JAP) uit Friesland die
hulp biedt aan jongeren op velerlei gebied door jongeren zelf. Bijna
nooit wint degene van mijn voorkeur, zoals dit jaar Fanga Musow uit
Utrecht die we ook regelmatig steunden. Maar echt, elk initiatief heeft
z’n plussen en het zal dan ook moeilijk kiezen zijn.
Tien jaar lang was Paul Rosenmuller juryvoorzitter, nu is Ineke van Gent
hem opgevolgd, beiden komen vanuit Groen Links, zoals Ab Harrewijn
zelf.
Na afloop een lekker hapje, drankje en kletsje, daarna nog even door
naar Beppie ( die trouwens ook bijna altijd bij de uitreiking is) en Mario
bij Emmaus Prinsengracht, om een mooie dag af te sluiten. Hermien.
Jaaroverzicht 2013
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Gasten
Grzegorz en Leszek van Emmaus Kraków (Polen) zijn een lang weekend geweest en terug gegaan met
een vrachtwagen vol spullen, gedoneerd door De Bilt, Lombok, Parkwijk en Haarzuilens
Helena en Miguel van Emmaus Maldonado (Uruguay) zijn tijdens een rondreis door Europa ook enkele
dagen bij ons geweest.

Fanfare van eerste Liefdesnacht
Fanfare van de eerste Liefdesnacht is een groot blaasorkest in
Amsterdam, die geregeld optredens verzorgt in Palestina in
het kader van vredesactiviteiten. We hebben enkele keren
hieraan financieel bijgedragen.
Op 17 maart was er een optreden in een oud schoolgebouw in
Amsterdam, waarvan de vrijwillige bijdrages ten goede
kwamen aan de Palestijnse circusschool in Rammallah,
waarmee de fanfare op de Westbank heeft samengewerkt.
Dus vertrokken Hermien en Ilse richting Amsterdam. Fanfare
Van de eerste Liefdesnacht is een kleurrijk Amsterdams
Straatorkest, wereldmuziek vol vuur, ze zetten flink de boel op
stelten. Subtiel maar heel intensief was de jaarlijkse matinee
met lekker zelfgemaakte taart enkele drankjes. Te zien was
een documentaire Trip to the Moon, de bandjes Los Lamelos
en Blind Bob and the Grillplates. Het was een leuke, gezellige
dag met veel muziek ”ring on fire” was voor ons een highlight
van deze dag. Ilse en Hermien

Een week Den Haag
Van het rustige dorp Haarzuilens naar de grote drukke stad
Den Haag. Begin juli ben ik naar Emmaus Prinsengracht
geweest. Voor een vakantie en om samen te wonen en te
werken. Heel bijzonder vond ik het contrast van de drukke
straat Prinsengracht en de rustige sfeer van een klooster. Je zit
midden in het drukke centrum en in de achtertuin heb je de
rust van een klooster en hoor je niets meer van de drukte. Ik
werd hartelijk opgenomen in de groep en het was leuk om bij
een andere Emmaus locatie mee te werken en te kijken hoe zij
het werk doen, samen leven en de markt mee te draaien. In de
vrije tijd ging ik naar het strand, op de fiets. En de hele week
was het mooi weer. Zeker was dit niet de laatste keer. Ilse
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Zomerkamp 2013
Zoals elk jaar was er de laatste twee weken van augustus
het internationale zomerkamp, georganiseerd door SIW.
Wat opviel dit keer dat men overal vandaan kwam, maar
niet uit West Europa. De welkomstmiddag was heel gezellig
(met alweer BBQ) en als kennismakingsspel: beerwerpen!
Er zijn allerlei klussen gedaan die weken, zoals
boswerkzaamheden, tuintafels verven, dit naast de
dagelijkse werkzaamheden.
Uitjes waren o.a. een tochtje met de fluisterboot met Klaas
en Ruth. Het liep niet altijd even soepel, qua communicatie
maar het resulteerde in een goeie feestmarkt. Het was
zonnig, de modeshow was leuk, de band Bombastic was
geweldig, de opbrengst was goed. Er is een substantiële
bijdrage gedaan voor de wederopbouw van een werkloods
in Emmaus Talca in Chili die pas geleden is afgebrand.
Hermien

Rijsttafel bij Klaas en Ruth
Op zaterdag 10 augustus hebben wij, de bewoners van Emmaus Haarzuilens weer
mogen genieten van een heerlijke Indonesische rijsttafel bij Klaas en Ruth thuis. Voor
extra tafeloppervlak en stoelen kregen wij de zorg, voor de rest konden we het
volledig overlaten aan onze trouwe vrijwilligers en dorpsgenoten. De keuken was
maar net groot genoeg om de diversiteit aan heerlijke gerechten, waar Ruth drie
dagen aan voorbereiding had besteedt, uit te stallen. Alles was voorzien van de
lokale gerechtsnaam, dus een cursus Indonesisch was inclusief. Zoals te verwachten
was er weer meer dan genoeg, dus Klaas en Ruth kunnen nog regelmatig uit de
vriezer genieten. Onze excuses voor de vaat die Klaas op zondag zou doen oftewel
onze extreme dank voor de zalige gezelligheid en het buitengewoon geweldige eten.
Martin L.

Gasten
Cesar en Darwin van Emmaus Trujillo (Peru) zijn respectievelijk 1 en 3
maanden hier geweest. Darwin was hier voor de eerste keer. Tussendoor
is hij ook nog een week bij Emmaus in Pamplona geweest (samen met
Tinus).
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Fotopet.nl
De voor ons bekende kunstenaar Pet van Luijtgaarden
heeft al eerder een expositie in de Jaarbeurs gehad
waarvoor wij een deel van het materiaal geleverd
hebben. Dit keer ging het deels om een ruilexperiment
gedurende drie weekenden, waar wij op zondag 1 sept,
de laatste dag, zijn wezen kijken. Bezoekers konden
kleding en spulletjes meenemen om te ruilen.
Daarnaast was er een tentoonstelling van creaties
gemaakt van Lp’s, videodozen, plastic (oersoep),
knuffels en een doolhof van karton.

Zomerkamp Oekraïne
Op donderdag 4 juli begon mijn reis vanaf Schiphol, ik vloog eerst naar Kiev en van daar met de trein
naar Lviv. De treinreis duurde de hele nacht maar ik had gelukkig een slaaptrein en kwam uitgerust in
Lviv aan, waar ik werd opgehaald door Emmaus Oselya. Werd in hun leefgemeenschap hartelijk
ontvangen en kreeg gelijk een rondleiding in hun huis en winkels. De volgende dag kennis gemaakt met
3 Poolse mede kampgenoten en een rondleiding in de stad Lviv, met Maryana gehad.
Op zondag begon het zomerkamp dan echt. We gingen per bus naar Nasha Khata. De leefgemeenschap
is gevestigd op een oude Russische legerbasis die in zeer vervallen staat is. Hun bron van inkomsten is
het houden van kippen, varkens en koeien. Het doel van ons zomerkamp was het verbeteren van hun
boerderij activiteiten. Door het bouwen van een buitenverblijf voor de kippen en de varkens. We
begonnen met het vrij maken van een stuk grond door alle bomen te kappen en af te voeren. Daarna
het boren van gaten in de grond waar we betonnen palen in plaatsten. Daarna spanden we gaas of
prikkeldraad tussen de palen en zo ontstond en omheining. Gelukkig was het niet alleen maar werken,
elke avond was er een kampvuur na het eten, waar gezellig gezongen en gelachen en gegeten werd. We
hebben ook nog 3 uitstapjes gemaakt naar de steden Drohobych, Truskavets en Skhidnytsya. De twee
weken daar waren dus ook snel voorbij, maar vond het super leuk en vond het echt jammer dat het zo
snel voorbij was. Heb erg leuke en interessante mensen ontmoet en een hoop geleerd. Jorris
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Groenendaalfestival
Voor de tweede keer heeft het Groenendaalfestival in Harmelen
ons gevraagd spulletjes en meubels te leveren voor zaterdag 24
sept. Wederom banken , speakers, schemerlampen, vloerkleden,
salontafels en details om een huiskamereffect te bereiken werden
geleverd. Ter informatie, het festival wordt gerund door een
harde kern van vier vrijwilligers, en tientallen in de week zelf.
Podia, geluid, licht, beveiliging en zelfs de toiletten zijn
gesponsord. De regionaal beroemde DJ’s treden zelfs gratis op.
Volgend jaar willen ze een “wall of clothes”. En de kleding komt
van ……
Martin L.
Sorteerloods
Afgelopen najaar was het zover. De kledingsorteerloods
onderging een grote verbouwing. Met de winter in
aantocht waren de dames van de kleding erg opgetogen
dat werken in de kou voorbij zou zijn. De deur waar de
goederen afgegeven kunnen worden werd verbreed, zodat
volle karren makkelijk uitgereden konden worden. De
binnenwand van de loods is geïsoleerd en kwam er een
nieuwe roldeur en verwarming. Maar de winter laat lang
op zich wachten.
Projecten
Een van de doelen van Emmaus is om zich in te zetten voor
mensen aan de onderkant van de samenleving. Vandaag de dag
wordt die ‘onderkant’ vaak bezet door mensen zonder
verblijfsvergunning, de zogenaamde ongedocumenteerden. Op
initiatief van de Tussenvoorziening zijn er een aantal organisaties
bij elkaar gekomen om te zoeken naar oplossingen.
Uit de startnotitie ‘Meer vangnet, minder mazen’: “De
Nederlandse overheid voert sinds de jaren negentig een restrictief
beleid ten aanzien van ongedocumenteerden. Deze groep kan
geen beroep doen op sociale voorzieningen en ondervindt steeds
meer belemmeringen bij het vinden van huisvesting en werk. Dit
alles met als doel om het verblijf in Nederland te ontmoedigen en
terugkeer te bespoedigen. Door het restrictieve beleid komen veel
ongedocumenteerden op straat terecht waardoor
gezondheidsproblemen toenemen evenals de kans op
criminaliteit, overlast en misbruik. Uit onderzoek blijkt dat in
Utrecht 40% van de uitgeprocedeerde asielzoekers (regelmatig of
langdurig) op straat heeft geslapen en 30% gebruik heeft
gemaakt van een daklozenopvang.”
Emmaus Haarzuilens heeft besloten om 2x €50.000,-- (2014 en
2015) bij te dragen aan een nieuw te openen opvangplek voor
ongedocumenteerden. Bedoeling is dat deze opvang begin 2014
van start gaat.
Jaaroverzicht 2013
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Windmolen
De molen is in augustus 2012 door bewoners en deelnemers van een
internationaal zomerkamp gemaakt onder het toeziend oog van de
medewerkers van de Stichting Energy Solutions for Humanity . De
houten draagconstructie is in november 2013 gemaakt. Voor het
operationeel maken zijn nog een paar kleine handelingen nodig.
Binnenkort moet deze energie gaan leveren. Voor meer info over
kleinschalige windmolens http://i-love-windpower.com/

Gasten:
Vanuit Engeland heeft James Marsh (Emmaus Brighton) ons een week bezocht.
En Sebus kwam vanuit Emmmaus Keulen voor een paar weken werken bij ons.
Vanuit Emmaus Lublin (Polen) kregen we bezoek van Alexandra en Robert.

Maria’s Kerst-in
Voor het vierde jaar op rij waren we weer intensief
betrokken bij Maria's Kerst-in. Ooit 15 jaar geleden
begonnen door Maria Hendriks, om de daklozen op
tweede kerstdag een warme middag te bezorgen.
Maria overleed in 2009 en werd deze activiteit
overgenomen door de Tussenvoorziening, mede
ondersteund door Emmaus Haarzuilens en nog wat
andere organisaties die hand- en spandiensten
verlenen.
In de voorbereidingen waren Ilse en Herbert actief
betrokken en op de dag zelfs was Steven er ook bij.
Het opzetten van marktkramen, BBQ draaien, foto's
maken en kleding uitdelen. Er waren een honderd
daklozen deze middag en die hebben zich
uitstekend vermaakt op deze lenteachtige tweede
Kerstdag.
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Internationale dag v.d. armoede
17 oktober is door de Verenigde Naties
uitgeroepen tot Wereldarmoededag. Op deze
dag is er aandacht voor de wereldwijde strijd
tegen armoede. De Utrechtse
armoedecoalitie organiseerde dit jaar een
markt over Armoede(bestrijding) in Utrecht.
De markt stond van 14.00 uur tot 16.00 uur
op het Vredenburg. Met theater, muziek,
dans en een modeshow werd het winkelend
publiek naar de markt getrokken. Achter
verschillende kramen was informatie te
krijgen over de voedselbank, financiële
dienstverlening en andere vormen van
armoedebestrijding. Als versnapering boden
we ‘boterhammen met tevredenheid’ aan.

Eten bij Cis
Bijna een traditie! Elk jaar als de zendmast bij Lopik
zijn kerstlichtjes laat schijnen gaan wij bij Francisca
en John op bezoek. Ook dit jaar was het weer een
genoegen. Lekker eten, drankjes en veel chocolade.
Ditmaal zaten we nog aan de borrel toen de
kerstverlichting al aan ging.
Toch hebben we heerlijk gewandeld door de
binnenstad van IJsselstein. Afsluitend met Irish
Coffee! 6 December zijn we er weer!
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Zeven kernwaarden
van Emmaus
Samen sterker
Voor Emmaus is de opdracht om anderen steun te geven net zo belangrijk als het recht om steun te
krijgen. Help mee een ander te helpen; misschien heb je er zelf ook iets aan!

Praktisch idealisme
Emmaus is een organisatie van mensen die actief strijden tegen sociaal onrecht. Waar nood of onrecht
is, grijp je zelf in.

Zelfredzaam en ongebonden
Emmaus verdient haar eigen geld en beslist op basis van haar eigen afwegingen. Emmaus is niet
gebonden aan een levensovertuiging of religie. Je hebt de regie over je eigen leven.

Solidair met kwetsbaren
Abbé Pierre (de grondlegger van Emmaus) koos voor directe steun aan de meest kwetsbaren in de
samenleving door zijn leven met hen te delen en te strijden tegen armoede. Samen wonen, samen
werken en eerlijk delen zijn onze basis.

Woon- en/of werkgemeenschap
Emmaus vormt gemeenschappen (zelfstandige rechtspersonen). Iedereen die een bijdrage wil leveren
aan een gemeenschap is er welkom.

Open en veilig
De gemeenschappen staan open voor mensen die uit nood of vrije wil aankloppen. Emmaus
ondersteunt op transparante wijze leden uit de gemeenschap op weg naar hun eigen zelfstandigheid. Je
vindt bij Emmaus een (tijdelijke) plek in de luwte, waar je op adem kunt komen.

Waarde teruggeven aan mens en materiaal
Iedereen heeft recht op een plek om te wonen, te werken en mensen om zich heen te hebben, in een
omgeving die duurzaam wordt beheerd. Je hebt respect voor een ander en je omgeving.
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