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DOEL
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel door haar handelen eraan bij te dragen dat ieder mens en
iedere gemeenschap kan leven en zich ontplooien in gelijkwaardigheid en vrijheid
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer een woon/werkgemeenschap te
vormen en welvaartsresten te verwerken, waardoor materialen en goederen hun
waarde terug krijgen.
De stichting komt voort uit de Emmaus beweging en wil zich bij het bereiken van haar
doel telkens de zeven kernwaarden van Emmaus Nederland* in het vizier houden.

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 2011 is de stichting omgezet naar een
vereniging – Federatie Emmaus Nederland).
In 1986 is Emmaus Haarzuilens verzelfstandigd. Na de verzelfstandiging is Haarzuilens
aangesloten gebleven bij de Federatie Emmaus Nederland. Verder is Emmaus Haarzuilens
lid van de verenigingen Emmaus International en Emmaus Europa, beiden gevestigd in Parijs.
Eind 2018 zijn de statuten geüpdatet. Emmaus Haarzuilens heeft twee vestigingen, de
kringloopmarkt in Haarzuilens en de kledingwinkel in Utrecht.
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Beloningsbeleid:
-

Bestuurders zijn onbezoldigd. Onkosten worden eventueel vergoed.
Bewoners/medewerkers ontvangen kost, inwoning en zakgeld. Vrijwilligers
ontvangen een reiskostenvergoeding.

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 tevens 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 van 2de hands
goederen. In en rond de stad Utrecht worden per jaar bij zo'n 2.600 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.
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Voorwoord
Met 2018 sluiten we een jaar af waar weer veel gedaan is. Oude bewoners stroomden uit en
maakten plaats voor nieuwe, dagelijks werden er goederen opgehaald en gesorteerd die
wekelijks werden verkocht en we namen actief deel aan de Emmaus beweging in binnen- en
buitenland. In dit jaaroverzicht wordt een en ander verder toegelicht.
In september vond er in Genevé (Zwitserland) het eerste
Emmaus Forum for Alternatives plaats. Een bijeenkomst met
Emmaus groepen uit de hele wereld aangevuld met sociale
partner organisaties. De onderwerpen die in workshops,
lezingen en bijeenkomsten naar voren kwamen bestreken een
breed scala: armoede, sociale ongelijkheid, migratie, ethisch
bankieren, milieu etc. Dit soort bijeenkomsten geeft, naast
inspiratie en verbondenheid, ook weer de reden aan waarvoor
we met Emmaus bezig zijn: we moeten actief blijven om de
wereld een zetje in de goede richting te geven.
Op het gebied van de
kringloopbedrijvigheid zitten we niet stil.
Waar we eerder nog de ‘Ladder van
Lansink’ hadden zijn nu de 10 R’s de maat
voor de circulaire economie. Als
kringloopbedrijf scoren we met Re-use
niet slecht op deze schaal. In 2018 zijn er
op de basis van een pilot verdere plannen
uitgewerkt voor een Circulaire
Werkplaats. Samen met onze collega’s
Emmaus Domstad en Kringloopcentrum
De Arm werken we aan een plek waar aan nog meer R’s wordt gewerkt. Van afgedankte
tweede hands goederen (onze restproducten) worden nieuwe producten gemaakt. Verder
moet de werkplaats geschikt zijn voor reparatie en opknappen van bestaande producten. In
2019 moet dit alles zijn beslag krijgen.
Ook in 2018 konden we weer een aanzienlijk
bedrag besteden aan projecten in binnen- en
buitenland. Dit alles is mogelijk door de inzet
van de bewoners en vrijwilligers van Emmaus
Haarzuilens en de kledingwinkel Emmaus
Utrecht. Zij zijn het echte kapitaal van
Emmaus.
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Samen wonen

‘Emmaus Haarzuilens is een woon- werkgemeenschap die al meer dan 50 jaar onderdak biedt
aan mensen, van daklozen tot wereldverbeteraars’, staat er op de freecards van ons
jubileum. Het bieden van onderdak geeft de dakloze de kans om zijn of haar leven weer op
de rails te krijgen. Voor de wereldverbeteraars biedt de woongemeenschap een alternatieve
manier van leven. Het mooie aan de Emmaus woongemeenschap is dat we met de diverse
achtergronden toch een geheel vormen. Met onze manier van leven houden we nog geld
over, meer dan een kwart van onze inkomsten gaat naar projecten.
Verblijf
In 2018 verbleven 36 bewoners voor langere of kortere tijd bij Emmaus Haarzuilens. Samen
waren zij goed voor 12,8 voltijds banen (36 uur). De bewoners ontvangen kost & inwoning
plus zakgeld. We hebben 14 woonplekken, in 2018 kwamen we op een bezettingspercentage
van 84%. Ondanks het aantal van 36 bewoners was er duidelijk een vaste kern: 6 bewoners
woonden het hele jaar 2018 bij ons. Meer cijfertjes over de bewoners: de oudste was 65, de
jongste 26, er waren 11 vrouwen en 25 mannen.
Een deel van de bewoners heeft een Verblijfsovereenkomst bewoners. Zij hebben naast de
kost, inwoning en zakgeld recht op vakantiegeld en een opstartpremie. Hierover wordt
loonheffing berekend en afgedragen. Een paar bewoners hadden een WIA/WAO/WIW
uitkering, zij betalen een bedrag voor kost & inwoning. Gasten zijn uit de aard van de zaak
maar tijdelijk, als tijdelijke opvang of als buitenlandse Emmaus gast.
Bewoners op basis van:
overeenkomst kost, inwoning & zakgeld
WAO/WIA/WAZ/WIW
gasten

Emmaus Haarzuilens
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Inkomen
Een groot deel van de bewoners heeft vandaag de dag te kampen met schulden. We
schakelen Jan Hajes in voor het uitvoeren van een ‘financiële APK’ – samen met de bewoner
worden de schulden in zicht gebracht en waar mogelijk gesaneerd. Bij grotere schulden
wordt het traject naar schuldhulpverlening ingezet. Voor de uitstroom van bewoners werken
we soms samen met andere instanties.
Zoals eerder genoemd ontvangen de bewoners kost, inwoning en zakgeld. Met het idee dat
de meeste bewoners maar tijdelijk bij Emmaus verblijven is nooit nagedacht over ‘pensioen’.
Met het stijgen van de leeftijd van een aantal kerngroepleden, die inmiddels al tientallen
jaren bij Emmaus wonen en werken, is er gestart met gedachtenvorming over hun toekomst
– opvolging, alternatieve woonruimte etc. In het kader van de opvolging is gewerkt aan het
opstellen van een profiel met het idee om dat komend jaar als een wervingsadvertentie voor
nieuwe dragende krachten te gaan gebruiken.
Opleiding / training
November 2016 ontvingen wij het keurmerk van de BKN (Branchevereniging van
Kringloopbedrijven). In juni 2018 vond er een ‘Tussentijdse Toets Keurmerk
Kringloopbedrijven’ plaats. Deze toets werd succesvol afgesloten.
Het keurmerk zorgde voor de nodige formuleringen over wat we doen maar ook wat we
willen doen. Een van onze uitgangspunten is dat bewoners ‘beter’ moeten weggaan dan dat
ze gekomen zijn. Een deel bereiken we met het bieden
van onderdak, structuur, helpen bij
schuldhulpverlening. Voor een betere uitgangspositie
ná Emmaus hebben we er ook scholing aan
toegevoegd. Afgelopen jaar werden er BHV
opleidingen gevolgd, Emmaus Nederland organiseerde
een warenherkenningscursus (hoe herkennen we
waardevolle binnengekomen goederen) en we deden
een Basis Life Save cursus (hoe gebruik je een AED
apparaat). Punt van aandacht is dat aan de
georganiseerde opleidingen graag wordt deelgenomen
David & Michiel met BHV certificaat
maar het zelf initiatief nemen voor een individuele
cursus/opleiding blijft nog achterwege.
In juli werd er een RIE/Arbo check uitgevoerd, een toets om een professionele
buitenstaander mee te laten kijken naar een veilige manier van werken. Uitvloeisel waren
tips voor een aantal verbeteringen. In het vervolg daarvan volgde een medewerkster de
cursus Preventiemedewerker.

Emmaus Haarzuilens
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Oud bewoners
Het contact met oud-bewoners varieert. Sommige worden huisvrienden, goede kennissen.
Van andere hoor je niets meer. Dit jaar was het echter een bijzonder treurig jaar met de
overlijdensberichten van bekenden die allen een tijd bij Emmaus Haarzuilens hebben
gewoond. In februari kregen we bericht dat Gijs van den Berg was overleden. Gijs was in de
jaren zestig ‘responsable’ bij Emmaus Haarzuilens. Bij ons 50 jarig jubileum in 2016 was hij
nog een bron van informatie over de ‘oude tijd’. In maart volgde Rob Lucassen, bewoner
eind jaren zeventig. Alhadje Jobe, bewoner midden jaren negentig, overleed in mei. Jobe
woonde de laatste jaren bij Emmaus Feniks en er was nog regelmatig contact. Tenslotte
namen we in september afscheid van Anita Breedijk, oud bewoonster eind jaren zeventig.
Anita vervolgde na het vertrek bij Haarzuilens haar Emmaus weg met het opzetten van de
woon-werkgemeenschap Hartelstein in Itteren. Ze was ook nauw betrokken bij het wel en
wee van Emmaus Nederland.
Dorp Haarzuilens
Emmaus Haarzuilens is al meer dan 50 jaar
onderdeel van het dorp. In de beginperiode
wellicht nog als een beetje vreemde eend in
de bijt maar nu een vast onderdeel in de
activiteiten. Haarzuilens is een klein maar
actief dorp. Er zijn veel verenigingen en door
het jaar heen zijn er dorpsactiviteiten zoals
Kermis, Halve van de Haar, Haar-ing Party,
Haarfijn Golf, Haarse Borrel Bij etc. We doen
gezellig mee en verlenen her en der hand- en
spandiensten
Haarse Frietologen Fred en Bea trakteren zomerkamp
deelnemers & bewoners op patat met frikandellen.

Samen werken
Vrijwillig(st)ers
Naast de bewoners waren er 37 vrijwilligers actief. Zij ontvangen reiskosten en een aantal
luncht mee gedurende de werkdagen. Samen zijn ze goed voor 6,5 voltijds
banen. De vrijwilligersgroep is ‘op leeftijd’ maar zeer trouw en constant.
Vrij onverwachts moesten we afscheid nemen van Betty van Eijndhoven,
trouwe medewerkster in de koffiehoek tijdens de verkoopdagen. Na een
kort ziekbed overleed zij op 17 december.
Betty
De vrijwilligersgroep levert een forse bijdrage aan de dagelijkse
werkzaamheden. We merken wel dat het meestal tot het praktisch kringloopwerk beperkt
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blijft. Deelname aan de organisatie (meedenken over beleid, projecten, meewerken in PR,
Social Media etc.) blijft moeilijk. Dit natuurlijk met uitzondering van de vrijwillige
bestuurders.
Hoewel er nu nog geen direct gebrek is aan vrijwilligers is de vergrijzing natuurlijk wel een
probleem. Verder bekijken we hoe we jongeren, eventueel op project basis, kunnen
bereiken. Er moet aandacht komen voor de werving van
nieuwe krachten. Van collega Emmaus-groepen en
kringloopbedrijven horen we dat zij kampen met dezelfde
vergrijzing. Een gezamenlijke aanpak kan wellicht oplossingen
bieden.
SIW organiseerde bij ons een internationaal Zomerkamp: een
tiental jongeren uit alle delen van de wereld verbleef twee
weken bij ons en deed mee in de dagelijkse werkzaamheden
en hielp bij de voorbereiding van de Zomermarkt – de laatste
zaterdag van augustus.
Modeshow door deelnemers SIW
Zomerkamp

Kringloopbedrijvigheid
Ons werk bestaat uit de kringloopbedrijvigheid: het ophalen, sorteren en verkopen van
tweedehands spullen. Ook dit jaar kregen we weer een grote hoeveelheid spullen
aangeboden. Per jaar halen we bij ruim 2.600 adressen goederen op, variërend van een zak
kleding tot het leegruimen van een woning. In De Meern en Harmelen hebben we
kledingcontainers staan waar jaarlijks zo’n 68 ton kleding en schoenen wordt ingezameld.

Samen met de collega’s van Emmaus Domstad en Kringloopcentrum Utrecht / De ARM
hebben we regelmatig overleg met de gemeente Utrecht – afdeling Stadsbedrijven – over
onze aanwezigheid op de Afvalscheidingsstations (ASS). Er zijn daar containers waar klanten
nog goede spullen in kunnen zetten. Deze worden zes dagen in de week geleegd. Onderdeel
van de overeenkomst is dat wij eenzelfde hoeveelheid ‘afval’ kunnen storten. Het afval is
door ons al gesorteerd in diverse componenten zoals hout, plastic, puin etc.
Branchevereniging
We zijn lid van de Branchevereniging van Kringloopbedrijven Nederland (BKN).
Een van de hedendaagse eisen is dat de leden over een keurmerk beschikken.
Emmaus is hiermee gestart in 2015 en in november 2016 is dit proces afgerond
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met een audit en toekenning van het keurmerk. In juni 2018 vond er een ‘Tussentijdse Toets
Keurmerk Kringloopbedrijven’ plaats. Deze toets werd succesvol afgesloten.
De komst van het keurmerk heeft er toe geleidt is dat we nu de beschikking hebben over
heldere werkinstructies en besluitlijnen. Verder zijn er doelen beschreven op het gebied van
afval vermindering en milieuverbetering.
Rreuse is de Europese koepelorganisatie voor brancheverenigingen
van kringloopbedrijven. Zowel BKN als Emmaus Europa zijn lid.
Rreuse is gevestigd in Brussel en houdt zich veel bezig met
lobbywerk ten bate de kringloopbranche. Jaarlijks wordt er een
conferentie georganiseerd voor kringloopbedrijven uit Europa. Er worden diverse
onderwerpen besproken zoals innovaties op kringloopgebied, voortgang van de circulaire
economie en wijzigingen in de afvalwetgeving. Naast de nuttige informatie is er natuurlijk
ook ruimte voor informele contacten met internationale collega’s. De conferentie was dit
jaar in Nijmegen. Volgend jaar wordt het gehouden bij onze collega’s van Emaus Navarra in
Pamplona (Spanje).
Inkomende goederenstroom
Alle opgehaalde vrachten (inkomend) gaan over de weegbrug. Verder worden uitgaande
vrachten naar het Afvalscheidingsstation per categorie gewogen. Van de uitgaande
recuperatiegoederen (oud-papier, lompen & schoenen, metalen) ontvangen we
weegbrieven. Voor de aangebrachte goederen op ons terrein moet nog een goede
weegprocedure worden ontwikkeld. In 2018 kwamen we tot een inzameling van 604 ton.
Een kleine 20 ton minder dan in 2017 en voornamelijk toe te rekenen aan minder ophaal bij
klanten.

Afgifte op terrein
52.000
9%
Ophaal bij klanten
224.233
37%
Afval Scheidings
Station
258.720
43%
Kledingcontainers
68.947
11%

Emmaus Haarzuilens
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Uitgaande goederenstroom
Zo’n 9% (54 ton) gaat weg als restafval wat betekent dat we 91% op een of andere manier
hergebruiken – als product via de marktverkopen, als recuperatiegoederen (textiel, metaal,
papier/karton) of als gescheiden afval (plastic, glas, hout etc) via het Afvalscheidingsstation.
Het streefcijfer lag op 5%. De strengere eisen van het afvalscheidingsstation gooide roet in
het eten. De verschillende stromen moeten steeds ‘schoner’ worden aangeleverd. Het
moeten allemaal mono-stromen worden, gecombineerde goederen zoals plastic met metaal
of hout belanden nu in het restafval. Verder zijn er problemen met de afzet van gebruikt
textiel. De markt kampt met een overschot aan aanbod. Wij moesten enkele malen partijen
als restafval wegdoen.

via Verkoop
197.499
33%

Restafval
53.625
9%

Recuperatie
280.576
46%

via Afval
Scheidings Station
72.200
12%

Circulaire economie
Het jargon in en rond kringloopland wordt regelmatig veranderd. Een aantal jaren terug was
de term ‘cradle to cradle’ hot, daarna werd alles ‘duurzaam’ en nu zijn we aanbeland bij de
‘circulaire economie’. De definitie volgens Wikipedia: ‘Onder het begrip kringloopeconomie
(recentelijk circulaire economie genoemd) wordt een economisch en industrieel systeem
verstaan waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen
volledig opnieuw worden ingezet in het systeem’.

Emmaus Haarzuilens
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Het circulaire is iets wat ons als Emmaus na aan het hart ligt. Samen met Emmaus Domstad
en De Arm proberen we dat nog meer vorm te geven. Najaar 2017 is er een werkgroep
Circulair gestart. Samen met studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) is
er een pilot gestart met ‘upcycling’, van afgedankte spullen een nieuw product maken. Eind
2018 was er een presentatie. Voor 2019 wordt ingezet op een continue lijn met producten,
gemaakt met afgedankte spullen door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiertoe
zal er een gezamenlijke werkplaats worden ingericht bij onze collega De Arm.
Verkopen
In Haarzuilens verkopen we slechts drie uur per week, maar onze klanten zijn essentieel voor
ons bestaan. Klanten die de goederen doneren en klanten die de goederen weer kopen.
Beiden zijn nodig, zij zorgen voor de middelen van bestaan. Iedere markt doen we een ruwe
telling van het aantal bezoekers. Afgelopen jaar telden we er ruim 33.000 wat gemiddeld
neer komt op zo’n 660 per week. De ophaaladressen worden ook geregistreerd, dat waren
er ruim 2.600, ruim 50 per week. Verdere goederenbewegingen: zes keer per week wordt de
container op het afvalscheidingsstation leeg gemaakt, twee keer per week worden de
kledingcontainers in De Meern en Harmelen geledigd, er werden
ruim 430 bezorgadressen gereden en 49 inboedels /
huisuitruimingen gedaan.
De kledingwinkel in Utrecht is van woensdagmiddag tot en met
zaterdagmiddag geopend. Daar registreerde de kassa zo’n 800
betalende klanten per maand. De goederenstroom wordt verzorgd
door Emmaus Haarzuilens. De in Haarzuilens gesorteerde
goederen worden 2x per week afgeleverd in Utrecht. De
ingebrachte goederen gaan dan weer mee retour.
winkel/woonhuis
Mgr vd Weteringstraat
marktverkopen & uitruimingen 2014 - 2018
€ 460.000
€ 440.000

€ 340.000

€ 451.650

€ 360.000

€ 434.191

€ 423.463

€ 380.000

€ 445.661

€ 400.000

€ 456.793

€ 420.000

2017

2018

€ 320.000
€ 300.000
2014
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2016
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Ondanks een stijging van de bezoekers aantallen dit jaar toch een lichte daling bij de
verkopen. Spulletjes, schoenen en elektra waren dit jaar de stijgers maar compenseerden
niet de daling bij boeken, meubels en kleding. Het blijft lastig om aan te geven wat het
verschil maakt. Het hangt ervan af wat je binnenkrijgt en dan ben je nog afhankelijk of je de
juiste koper vindt. Met onze wekelijkse verkoop ben je natuurlijk wel wat kwetsbaarder voor
weersomstandigheden en feestdagen – een verloren dag is voor ons een verloren week.
Over deze verkopen wordt BTW afgedragen. Dit jaar een kleine € 59.000,--. De discussie over
deze ‘tweede heffing’ – over deze goederen is al BTW betaald bij oorspronkelijke aankoop loopt al langere tijd bij de BKN. De belastingdienst blijft vooralsnog niet vatbaar voor het
argument en verwijst naar het gebonden zijn aan Europese wetgeving.
Milieu

wethouder Lot van Hooijdonk en meteoroloog Helga van Leur
bij ingebruikstelling zonnepanelen

In 2016 stond Emmaus Haarzuilens aan de wieg Haarse Zon, een coöperatie die zonnepanelen gaat exploiteren in
Haarzuilens volgens de postcode roos (dat wil zeggen inwoners van buurgemeenten van Haarzuilens kunnen ook
deelnemen).
In 2017 is na een ruime voorbereidingstijd de coöperatie van start gegaan. Bij de openbare bijeenkomst in ’t Wapen
van Haarzuylen is de aftrap gegeven voor de verkoop van certificaten van deelneming in de coöperatie. Verder werd
er een overeenkomst getekend met de dakeigenaren – de panelen komen op een aantal boerenstallen aan de
Thematerweg te liggen.
Emmaus Haarzuilens heeft een bedrag van € 5.000,-- bijgedragen aan de opstartkosten van de coöperatie en heeft
verder een zachte lening verstrekt voor de financiering van certificaten voor deelnemers met een kleine beurs.
Op 7 april 2018 werd de installatie met 768 panelen in gebruik genomen
Meer info over de coöperatie: www.haarsezon.nl

We zijn ruim voorzien van zonnepanelen, we hebben qua elektriciteit ‘nul op de meter’. De
warmtepomp zorgt voor een besparing op de gaskosten. Verder houden we eenvinger aan
de pols voor onze transportmiddelen en ledverlichting. In 2018 reden we zo’n 41.000 km
Emmaus Haarzuilens
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voor de ophaal en autogebruik voor de woongroep. In de categorie bestelauto’s tot 3.500 kg
zijn er helaas nog geen betaalbare alternatieven. We wachten de ontwikkelingen af. Bij de
verlichting is geadviseerd om stapsgewijs over te stappen naar ledverlichting wanneer de
huidige verlichting vervangen wordt. Onze voornaamste milieubijdrage in 2018 was indirect:
het mede-financieren van zonnepanelen bij de Haarse Zon.
Samenwerking binnen Emmaus Nederland
Met Emmaus Domstad coördineren we de ophaal binnen de gemeente Utrecht. Er is een
centraal telefoonnummer voor de ophaal. De ophaal wordt verdeeld tussen Emmaus
Haarzuilens en Emmaus Domstad op basis van postcodes. Er is regelmatig onderling overleg
over ophaal en website.
Binnen de Federatie Emmaus Nederland bezoeken we de halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten,
nemen deel aan werkgroepen, de Emmausdag en workshops. Onze vergaderruimte dient
regelmatig als landelijke vergader-/ontmoetingsruimte.

Samen delen
Gesteunde projecten
De eerste vorm van samen delen vindt natuurlijk plaats in de woongemeenschap, met het
samen wonen delen we lief en leed. Een andere belangrijke pijler is de steun die we geven
aan projecten. Doordat we als bewoners afzien van een regulier salaris blijft er geld over dat
we daaraan kunnen besteden. Samen met Emmaus Utrecht, de kledingwinkel aan de Mgr vd
Weteringstraat, konden we in 2018 ruim € 160.000,-- besteden aan kleinschalige projecten
in binnen- en buitenland. Het streven is om minimaal 25% van onze inkomsten voor
projecten beschikbaar te stellen. In 2018 lukte dat prima met 31,2%.
Per jaar krijgen we ruim 70 aanvragen binnen, deze worden in een projectenvergadering
besproken en beoordeeld. Soms nodigen we de projectaanvragers uit voor mondelinge
toelichting. Met een aantal projecten hebben we een langdurige relatie zoals bijvoorbeeld
met de Peruviaanse Emmausgroepen in Trujillo en Piura en het Oekraïense Emaus Oselya in
Lviv. Komend jaar zal voor de projectsteun een discussiestuk worden opgesteld met vragen
als: “Welke projecten verdienen onze voorkeur?” en “Hoe komen we aan die projecten?”.
Afwachten of zelf op zoek gaan?
De projecten worden ingedeeld in drie categorieën:
•
•
•

internationale solidariteit: ontwikkelingsprojecten in het buitenland
dak- & thuislozen / ongedocumenteerden: projecten voor minderbedeelden in
Nederland
bewustwording: actiegroepen en initiatieven die een verandering in de samenleving
willen bewerkstellen.

Emmaus Haarzuilens
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In Utrecht zijn we ook actief met materiële steun: naast de
financiële steun schenken we goederen, (ex)daklozen
kunnen tegen sterk gereduceerde prijzen hun nieuwe woning
inrichten met onze goederen, er worden kleding en dekens
geleverd aan dag- en nachtopvang van daklozen. Verder
nemen we deel aan de Armoedecoalitie en helpen we bij de
organisatie van Maria’s Kerst In.
Voor verderop was er een container met kleding
voor Emmaus Trujillo (Peru) en een container met
schoolartikelen (leerlingensetjes, boeken, pennen
en papier) voor de Wonderland Integrated School
in Nairobi (Kenia).
Twee projecten waarbij Emmaus Haarzuilens aan
de wieg stond en met ‘sociaal durfkapitaal’
steunde hadden dit jaar een jubileum. De
Tussenvoorziening werd 25 jaar, ‘t Groene Sticht 15.

Jan & Martin in de weer met de container voor
Wonderland Integrated School - Nairobi (Kenia)

Emmaus Internationaal
Een speciale vorm van samen delen is onze deelname aan de
internationale Emmaus beweging. Er zijn zo’n 350
Emmausgroepen in 37 landen actief. Emmaus Internationaal in
Parijs is de overkoepelende vereniging met vier continentale
regio’s die weer opgedeeld zijn in landelijke federaties. Alle
Emmausgroepen zijn juridisch zelfstandig. De verenigingsvorm sluit daarbij aan: de algemene
vergadering, die eenmaal in de vier jaar wordt gehouden en waar alle leden in
vertegenwoordigd zijn, is het hoogste besluitvormingsorgaan.
Als Emmaus Haarzuilens zijn we actief in de beweging met een bestuurslid in de Europese
federatie. Er worden veel onderlinge bezoeken gebracht, deelgenomen aan vergaderingen
en bijeenkomsten.
In april vierde Emmaus Chili hun 60ste verjaardag. We hebben
al jarenlang een warme relatie met hen. Op het feest konden
we niet ontbreken. Er werden bezoeken gebracht aan de
diverse Chileense Emmaus groepen en de historische plek
waar het 60 jaar geleden allemaal begon.
Vanuit Santiago de Chile is Emmaus in Mendoza (Argentinie)
dichtbij. Een bezoek was snel gepland en werd gewaardeerd.

Emmaus Haarzuilens
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In september werd het eerste Emmaus World Forum of Alternatives gehouden in Geneve
(Zwitserland). Een bijeenkomst van Emmaus groepen uit alle delen van de wereld samen
met gelieerde NGO’s. In workshops werden zaken
bediscussieerd zoals de rol van multinationals,
toegang tot schoon water, migratie, ethisch
bankieren etc. De uitkomsten zullen te zijner tijd
verder uitgewerkt worden in diverse
(inter)nationale Emmaus bijeenkomsten. Vanuit
Haarzuilens reisden we samen met onze collega’s
van Emmaus Trujillo (Peru) en Emmaus Maldonado
(Uruguay).

Vriendschapsband
Een speciale band hebben we met twee Peruviaanse groepen. Met Emmaus Piura zijn we al
sinds 1992 bevriend. Emmaus Trujillo is in 1996 vanuit Emmaus Piura gestart. Beiden
groepen hebben we financieel gesteund met de bouw van de woongemeenschappen en
later met kleinere investeringen. Er zijn veelvuldige onderlinge bezoeken geweest. Leden van
Emmaus Trujillo waren bij ons in het kader van het World Forum. Nestor Leon van Emmaus
Piura verbleef de maand september bij ons.

Emmaus in Europa

Emmaus Europa houdt 2x per jaar een vergadering met vertegenwoordigers uit de 15
Europese landen met Emmaus vestigingen – de Regional Council Emmaus Europe: eenmaal
in Parijs, waar het secretariaat is gevestigd, en eenmaal ‘op locatie’. Jos neemt als
landenvertegenwoordiger voor Emmaus Nederland deel aan deze vergadering.
Ook tweemaal per jaar is er bijeenkomst van Oost Europese groepen uit Polen en Oekraïne
met Westerse donorgroepen - Poland & Ukraine Collective. Dit jaar waren we op bezoek bij
Nasha Khata (Oekraïne) en Lublin (Polen).
Clara Preville, stagiaire bij Emmaus Europa, kwam bij ons langs ivm het thema Ciculaire
Economie, een onderwerp wat ook binnen Emmaus Europa aandacht krijgt.
Maksym Sakson van Emmaus Oselya (Lviv, Oekraïne) logeerde in augustus bij ons en werkte
mee.

Emmaus Haarzuilens
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Diversen
We komen regelmatig in de lokale krantjes vanwege onze feestmarkten of bijzondere
gebeurtenissen. Soms is de aandacht wat groter zoals het artikel in het Volkskrant Magazine.
En soms weten we een snaar te raken waarbij
men nieuwsgierig wordt naar meer. Vorig was
Margreet van RTV Utrecht bij ons in het kader
van een item ‘meerijden met’. Dit jaar kwam
ze terug samen met een cameravrouw om
‘embedded’ te gaan. Een paar dagen bij ons
verblijven en een reeks afleveringen te maken.

Volkskrant Magazine 13 jan 2018

Financiën
Annebelle, Hermien en Margreet

Dit jaar zijn de activiteiten en exploitatiecijfers van
Emmaus Utrecht opgenomen in het jaaroverzicht van Emmaus Haarzuilens. Emmaus Utrecht
beheert nu alleen het winkelpand. De cijfers van 2017 zijn aangevuld met de exploitatie
cijfers van Emmaus Utrecht.
De vlottende activa bestaat uit leningen aan Emmaus De Bilt, Emmaus Langeweg en ’t
Groene Sticht. Verder is er een deelneming in Oikocredit – een organisatie die belegt in
microkredieten. Het bedrag aan liquide middelen is met name ondergebracht bij de ASN
Bank. De Rabobank wordt gebruikt als betaalrekening.
De baten liepen terug door een lichte daling bij de Verkopen en een sterke daling bij
Recuperatie, de verkoop van papier, lompen en metalen. De daling van opbrengsten uit
recuperatie is al een tijdje gaande. De prijzen worden gemaakt door de wereldmarkten en er
blijkt een groot overschot aan deze recuperatiegoederen te zijn wat een lagere kiloprijs
betekend. Er is nog geen zicht op verbetering.
De lasten waren dit jaar aanzienlijk meer. Bij de Organisatiekosten nam het onderdeel
huisvesting toe omdat we nu werken met een onderhoudsfonds. Er wordt een jaarlijkse
dotatie van € 35.000,-- gedaan. Door jubilea en andere internationale bijeenkomsten en
uitwisselingen nam ook de post reiskosten flink toe.
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Baten 2018
Emmaus Haarzuilens

Overige baten
€ 18.443
3%
Recuperatie
€ 45.350
9%

Verkopen
€ 451.650
88%

Lasten 2018
Emmaus Haarzuilens

Resultaat
€ 36.135
7%
Medewerkers
€ 107.414
21%

Projecten
€ 160.922
31%

Overige lasten
€ 9.387
2% Afschrijvingen
€ 59.477
11%

Emmaus Haarzuilens
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Balans per 31 december (in euro's)

2018

2017

ACTIVA
vaste activa
vlottende activa
Totaal activa

€ 1.062.499
€ 980.266
€ 2.042.765

€ 1.094.143
€ 897.653
€ 1.991.796

PASSIVA
eigen vermogen
reserves
voorzieningen
langlopende schulden
kortlopende schulden
Totaal passiva

€ 1.947.133
€
€
18.305
€
6.820
€
70.507
€ 2.042.765

€ 1.910.998
€
6.000
€
€
3.970
€
70.828
€ 1.991.796

2018

2017

Staat van Baten & Lasten (in euro's)
BATEN
verkopen
goederen voor recuperatie
giften, rente, bewoners bijdragen
Totaal van de baten

€
€
€
€

451.650
45.350
18.443
515.443

€
€
€
€

456.792
56.977
20.111
533.880

LASTEN
kosten medewerkers
organisatiekosten
afschrijvingen
incidentele lasten
Totaal van de lasten

€
€
€
€
€

107.414
142.108
59.477
9.387
318.386

€
€
€
€
€

100.125
102.066
64.361
12.900
279.452

€

197.057

€

254.428

€
€

160.922
36.135

€
€

183.167
71.261

Resultaat boekjaar
het resultaat is als volgt verdeeld:
gesteunde projecten
algemene reserve

Emmaus Haarzuilens
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Lijst gesteunde projecten 2018
Ook in 2018 werden weer een groot aantal projecten gesteund in binnen- en buitenland. Een
uitgebreide lijst vindt u hieronder.

Gesteunde projecten 2018
€ 160.922,-Internationale solidariteit
Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden
Bewustwording, overig

€ 87.305,-€ 64.717,-€ 8.900,--

Internationale solidariteit
Projectnr Naam
2018.01 Aguilas Emaús Piura

2018.07

Plaats
Piura

Land
Peru

BKLVA
(Bura-Kimak Lökita Voluntay
Assocation)

Kajo-keji

Zuid Soedan

Bedrag
€ 7.000

Omschrijving
bijdrage voor studiekosten
medewerkers Emaus Piura

€ 500

Bit Pearls handwerkonderneming voor
vrouwen. Door oorlogsomstandigheden nu in Oeganda
Masanafu Child And Family
Support - scholings-programma
voor 380 jongeren in de
landbouw

2018.11 Bona Baana

Kampala

Uganda

€ 6.555

2018.19 Connected to Namibia

Outjo

Namibie

€ 1.400 gelegenheidsproject voor

wasmachine voor werkvrouwen

2018.23

Stg Elviras Children
Home Nepal

Nepal

opleidingskosten voor

€ 100 verpleegkundige - Lucky Sherpa

2018.25 Jalihal

Jalihal
(Maharasthra)

India

€ 5.000 aanplant van 1 miljoen bomen

2018.29 Water voor Leven

Ilha do Fogo

Kaapverdië

€ 1.000 gemeenschapshuis - 2de fase

2018.30 Nabasnoogo

Zorgho

Burkina Faso

€ 1.250 voor kleuterschool

2018.31 Meraih Bintang

Pangandaran
(Java)

Indonesië

€ 4.000 jongeren

Emmaus Haarzuilens
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2018.35 Emaus Maldonado

Maldonado

Uruguay

2018.36 Emaus Urracas

Santiago

Chili

2018.43 Emmaus International
2018.44 K.U.K.B

Parijs

Frankrijk

Sulawesi

Indonesië

2018.46 Adamfo Ghana

Kumasi

Ghana

2018.47

Stg Schoolproject
Ethiopie

€ 15.570 naweeën brand 2016
60 jarig jubileum - rolstoel voor

€ 500 voorzitter Pepe Arevena
€ 5.000 Solidarity sale
€ 250 comité ereschulden

bijdrage voor startpaketten voor

€ 2.342 straatmeiden

Sisters of Mercy - bescherming

Gari & Ariajawi Ethiopië

€ 1.620 van twee waterbronnen

2018.51 Kaalo Nederland

Puntland

Somalië

€ 5.000 jongerencentrum

2018.53 Transport4transport

Mangochi &
Balaka

Malawi

€ 5.000 aanschaf fietskar-ambulances

2018.54 Tools4change

Mufulira

Zambia

€ 1.500 verzenden voor Alejo Zambia

2018.55 The Hope

Kampala

Oeganda

2018.56 Emaus Trujillo
Wonderland Integrated
2018.57
School

Trujillo

Peru

€ 1.500 ondersteuning studiekosten
€ 2.367 verzendkosten container

Nairobi

Kenya

€ 2.743 verzendkosten container

2018.59 Stop Poverty

Bupadhengo

Oeganda

€ 5.000 - vervolg 2017.23

Oeganda

€ 1.000 gereedschap

Maldonado

Uruguay

€ 5.000 problemen

Lima

Peru

€ 5.000 bouw loods op nieuw terrein

Maputo

Mozambique

€ 1.108 voor boekenfonds

2018.61

Gered Gereedschap NUAAC

2018.62 Emaus Maldonado
Emaus Solidaridad &
Apoyo
Centro de Encontro 2018.66
Escola de Rua
Totaal Internationale Solidariteit
2018.63

zonnepanelen voor

gereedschappen klaarmaken en
zeepproductie project voor

community development centre
containerverzending gebruikt
ondersteuning bij financiële

steun aan Aidsactivisten + geld

€ 87.305

Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden (Nederland)
Projectnr Naam
LOS - Landelijk
2018.02 Ongedocumenteerden

Plaats

Land

Bedrag

Omschrijving
ondersteuning secretariaat
Meldpunt Vreemdelingen
detentie

Rotterdam

Nederland

€ 2.000

€ 1.000 ongedocumenteerden

Steunpunt

2018.06

ASKV / Steunpunt
Vluchtelingen

Amsterdam

Nederland

2018.08

Doorbraak / Stop the
War on Migrants

Leiden

Nederland

opvang en begeleiding van

donatie voor bijeenkomst tegen

€ 500 wapenindustrie en militarisering
van de Europese buitengrenzen
Op eigen kracht verder' begeleiding van
ongedocumenteerde vrouwen
en kinderen in de opvang

2018.10 Fanga Musow

Utrecht

Nederland

€ 5.000

2018.12 Straatnieuws

Utrecht

Nederland

€ 5.625 door reeks van advertenties
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jaarlijkse bijdrage aan
exploitatiekosten 2017 & 2018
buurthuis voor mensen tav
dakloosheid en armoede

2018.16 Ubuntuhuis

Utrecht

Nederland

2018.17 SNDVU

Utrecht

Nederland

€ 250 asielzoekers, kunstexpositie

2018.24 SNDVU

Utrecht

Nederland

€ 150 fysiotherapeut

2018.39 De Tussenvoorziening

Utrecht

Nederland

2018.48 SIW

Utrecht

Nederland

2018.52 De Tussenvoorziening

Utrecht

Nederland

€ 10.000 nachtopvang én 24-uursopvang

2018.72 Bob van der Houtfonds

Utrecht

Nederland

€ 5.000 schuldenproblematiek van dak-

€ 5.000

hulporganisatie afgewezen
zie 2018.17, behandeltafel

versnelfonds - extra impuls voor

€ 14.770 schuldenproblematiek

bijdrage aan SIW Zomerkamp

€ 610 AZC Emmen

hervorming Sleep Inn:

kleinschalig fonds met doel om
& thuislozen terug te dringen
jaarlijkse omzetting van lening

2018.73 't Groene Sticht

Utrecht

Nederland

€ 7.562 naar gift - bijdrage groen
woonerf

2018.74 Emmaus Eemsmond

Eemsmond

Nederland

€ 6.000 omzetting van lening naar gift

2018.75 Emmaus Eindhoven

Eindhoven

Nederland

€ 1.250 omzetting van lening naar gift

Totaal Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden

€ 64.717

Bewustwording, overig (Nederland)
Projectnr Naam

Plaats

Land

Bedrag

Omschrijving
prijs voor initiatieven voor
mensen aan de onderkant vd
samenleving

2018.03 Ab Harrewijnprijs

Rotterdam

Nederland

€ 2.500

2018.21 XminY

Amsterdam

Nederland

€ 1.000 jaarlijkse bijdrage actiefonds

2018.22 Robin Alysha Clemens

Utrecht

Nederland

2018.33 Werelddelen
Dierenweide
2018.37
Haarzuilens

Tilburg

Nederland

€ 1.500 Oekraïne
€ 100 ondersteuning tijdschrift

Haarzuilens

Nederland

€ 100 dierenweide

2018.38 Buro Jansen & Janssen

Amsterdam

Nederland

€ 250 Arrestantenhandleiding

2018.40 STRO

Utrecht

Nederland

2018.45 Sociale Supermarkt

Utrecht

Nederland

2018.68 All Included
bijdrage aan diverse
collectes

Rabat

Marokko
Nederland

Totaal bewustwording, overig

Emmaus Haarzuilens

fotoproject over Emaus Oselya -

bijdrage onderhoud
bundel & website

€ 2.500

ontwikkelt alternatieven tav
huidige geldsysteem, bijdrage
werkzaamheden - omzetting
lening naar gift
inrichtingskosten sociale

€ 355 supermarkt in Zuilen
€ 500 migratiebijeenkomst
€ 95
€ 8.900
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Bijlage 1

Zeven
kernwaarden
van Emmaus
19 december 2012

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.

Emmaus Haarzuilens
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