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 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 2011 is de stichting omgezet naar een 
vereniging – Federatie Emmaus Nederland). In 1986 is Emmaus Haarzuilens verzelfstandigd. 
 
  



Bestuurders: 

 
- Voorzitter  C.H. Slijkhuis 
- Penningmeester A.H. van der Meer 
- Secretaris  C.J. Verhoef 
- Gewoon lid  M.G.J. Tensen 
- Gewoon lid  M. Appels  

 

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 2.500 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.   
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Voorwoord 

Jubileumjaar 

In 2016 vierde Emmaus Haarzuilens haar 50ste verjaardag. 

Omdat een precieze startdatum ontbreekt is er gekozen voor 

een jubileumjaar met diverse feestelijke activiteiten door het 

jaar heen. De aftrap vond plaats in januari met een reünie van 

oud bewoners/medewerkers en de presentatie van het 

jubileumboek. Later in het jaar volgden bijeenkomsten met 

buitenlandse gasten, werkrelaties, dorpsbewoners en werden 

de feestmarkten in mei en augustus extra opgetuigd. De 

jubileum activiteiten zorgden voor extra aandacht in diverse 

media. 

In het kader van het jubileum gaven we dit jaar wat meer onderdak aan gasten. Er verbleven 

23 mensen, voornamelijk uit het buitenland, voor één of meerdere dagen bij ons. 

Negentwintig mensen verbleven dit jaar als bewoner bij Emmaus Haarzuilens. Sommigen 

voor een kortere probeerperiode, anderen voor langere tijd. Al met al zijn we een actieve 

woon-werkgemeenschap. Never a dull moment. 

Binnen de Emmaus beweging waren we actief in diverse 

bijeenkomsten en vergaderingen. In Nederland waren er 

algemene ledenvergaderingen en diverse themabijeenkomsten. 

In het buitenland namen we deel aan de bijeenkomsten van de 

steungroep voor Poolse en Oekraïense Emmaus groepen. In 

Italië namen we deel aan de internationale Algemene 

Vergadering. De vergadering wordt eenmaal in de vier jaar 

gehouden en wordt bezocht door vertegenwoordigers van de 

ruim 350 Emmaus groepen uit 37 landen.   

Op kringloopgebied kregen we waardering in de vorm van het 

Keurmerk van de Branchevereniging van Kringloopbedrijven 

Nederland. Een jaar lang zijn er allerlei werkzaamheden 

doorgelicht en beschreven. Veel werk omdat we als Emmaus 

Haarzuilens in het verleden veel op ervaring deden en weinig 

documenteerden. De discussies naar aanleiding van deze 

exercitie waren leerzaam en het keurmerk was de kers op de 

taart. 

Onze werkzaamheden leverden dit jaar ook weer voldoende middelen op om een groot 

aantal binnen- en buitenlandse projecten te ondersteunen. De viering van ons jubileum gaf 

ons de inspiratie tot het houden van een ‘jubeljaar’. Een Bijbelse term voor het gelegenheid 
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geven tot het maken van een nieuwe start onder andere door het kwijtschelden van 

schulden. Wij deden dat met een aantal langlopende leningen aan buitenlandse projecten. 

Komend jaar wat minder grootste activiteiten maar we gaan na 50 jaar niet op onze 

lauweren rusten. In het kader van het Keurmerk worden er stappen gezet in verbeterde 

registratie van de goederenstromen. Een onderhoudsplan voor de gebouwen staat op stapel 

en er zal meer aandacht besteed worden aan scholingsmogelijkheden voor bewoners en 

vrijwilligers. Verder wordt het projectenbeleid nog eens tegen het licht gehouden. We zitten 

voorlopig nog niet stil. 

 

 

 

 

       samen wonen, samen werken, samen delen 

Samen wonen 

In het kader van het jubileum zijn er nieuwe freecards ontworpen. De tekst op de achterkant 

start met: ‘Emmaus Haarzuilens is een woon- werkgemeenschap die al meer dan 50 jaar 

onderdak biedt aan mensen, van daklozen tot wereldverbeteraars.’ 

Het bieden van onderdak geeft de dakloze weer een mogelijkheid 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.  

Zoals al eerder opgemerkt zorgde het 

jubileum jaar voor extra aanloop. Door het 

jaar heen hadden we 23 buitenlandse gasten 

op bezoek voor één of meerdere dagen. De 

gasten waren allemaal gerelateerd aan 

Emmaus en kwamen uit alle windstreken – 

Peru, Brazilië, India, Kenia, Engeland, 

Zweden, Bosnië Herzegovina.  

Dit alles ging samen met de 29 bewoners die 

voor langere of kortere bij Emmaus 

Haarzuilens verbleven. Samen waren zij 

goed voor 12,1 voltijds banen (36 uur). De 

bewoners ontvangen kost & inwoning plus zakgeld. We hebben 14 woonplekken, in 2016 

deel van de woongroep met Zweedse bezoekers 
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kwamen we op een bezettingspercentage van 92%. Ondanks het aantal van 29 bewoners 

was er duidelijke een vaste kern: 7 bewoners woonden het hele jaar 2016 bij ons. Meer 

cijfertjes over de bewoners: de oudste was 62, de jongste 24, er waren 7 vrouwen en 22 

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 uitkering, 

zij betalen een bedrag voor kost & inwoning. 

Een groot deel van de bewoners heeft vandaag de dag te kampen met schulden. We huren 

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. Een bewoner vond via Het Vierde Huis een woning, een 

andere stroomde in bij Majella Wonen. 

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 dit jaar gestart met gedachtenvorming over hun 

toekomst – opvolging, alternatieve woonruimte etc.  

Samen werken 

Vrijwillig(st)ers 

Naast de bewoners waren er 31 vrijwilligers actief. Zij ontvangen reiskosten en een aantal 

luncht mee gedurende de werkdagen. Samen zijn ze goed voor 5,4 

voltijds banen. 

De vrijwilligersgroep is ‘op leeftijd’ maar zeer trouw en constant. Dit 

jaar moesten we afscheid nemen van de parttime bewoonster / 

vrijwilligster Hélène Lissaur. Zij overleed op 17 juni, een dag voor 

haar 67ste verjaardag. Hélène kwam in 1998 bij ons via het 

Drugspastoraat in Amsterdam.  

Een 4-tal personen vervulde bij ons hun taakstraf, goed voor 

572 uur. Verder werd er door de SIW een internationaal 

Zomerkamp georganiseerd: een 10 tal jongeren uit alle delen 

van de wereld verbleven 2 weken bij ons en deden mee in de 

dagelijkse werkzaamheden en hielpen bij de voorbereiding van 

de Zomermarkt – de laatste zaterdag van augustus. 

Hélène Lissauer 

deelnemers Zomerkamp 
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Kringloopbedrijvigheid 

Ons werk bestaat uit de kringloopbedrijvigheid: het ophalen, sorteren en verkopen van 2de 

hands spullen. Ook dit jaar kregen we weer een grote hoeveelheid spullen aangeboden. Per 

jaar halen we bij ruim 2.500 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 60 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 6 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.  

Keurmerk 

We zijn lid van de Branchevereniging van Kringloopbedrijven Nederland 

(BKN). Een van de hedendaagse eisen is dat de leden over een keurmerk 

beschikken. Vorig jaar zijn we met behulp van Tamara de Graaf – SoWhat 

Projecten – begonnen met de opzet en de eerste schreden naar een 

keurmerk. In november is dit proces afgerond met een audit en 

toekenning van het keurmerk.  

Uitkomst van het hele proces 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. Samen met Emmaus Domstad wordt er ook 

gekeken naar een registratie programma voor het monitoren en 

registeren van de ophaal adressen.  

In juni zijn we overgegaan tot de aanschaf van een weegbrug. 

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 ingebrachte goederen op ons terrein moet nog een 

goede weegprocedure worden ontwikkeld. Met de extrapolatie van cijfers van het afgelopen 

halfjaar komen op een totale in zameling van een kleine 650 ton per jaar. Zo’n 4% (27 ton) 

gaat weg als restafval wat betekent dat we 96% op een of andere manier hergebruiken – als 

Herbert ontvangt keurmerk  van 

Ronald vd Heerik (BKN) 
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product via de marktverkopen, als recuperatiegoederen of als gescheiden afval (plastic, glas, 

hout etc) via het Afvalscheidingsstation. Het proces van het verzamelen van cijfers rondom 

de goederenstromen zal het komende jaar verder verfijnd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een ander resultaat van het behalen van het Keurmerk is de aandacht voor opleiding en 

scholing. Afgelopen jaar deden al 3 medewerkers mee met een BHV-training. Jaarlijks wordt 

er een cursus gehouden voor het bedienen van het AED-apparaat. Emmaus Nederland 

organiseert een cursus Warenherkenning (waar moet je op letten bij het sorteren van 

spulletjes) en voor komend jaar staat er cursus op stapel voor het behalen van heftruck 

certificaten. Het opstellen van een ‘beleidsplan’ voor opleiding en scholing staat in de 

steigers.   

Hoewel we maar 3 uur per week een verkoop hebben zijn klanten een essentieel onderdeel 

van 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 28.000 wat gemiddeld 

neer komt op zo’n 580 per week. De ophaaladressen worden ook geregistreerd, dat waren 

er ruim 2.500. Verdere goederenbewegingen: 6x per week wordt de container op het 

afvalscheidingsstation leeg gemaakt, 2x per week worden de kledingcontainers in De Meern 

en Harmelen geledigd, er werden ruim 450 bezorgadressen gereden en 26 inboedels / 

huisuitruimingen gedaan.  

2012 2013 2014 2015 2016

Textiel & schoenen 132.160 132.142 142.963 179.633 160.767

Metaal & WEB 28.837 32.005 27.605 46.588 42.199

Papier 97.120 103.740 106.180 133.907 116.520
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Dit jaar waren de verkopen 

wat minder. Met name de 

boeken en spulletjes bleven 

wat achter. Daarentegen 

steeg de omzet van de 

elektra aanzienlijk.  

Over deze verkopen wordt 

BTW afgedragen. Dit jaar 

een kleine € 50.000,--. 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.  

Om nu te weten hoe wij het bij de klanten doen is er in 2016 een klanttevredenheids-

onderzoek gedaan onder kopers en ophaalklanten. De uitkomst stelde ons tevreden. Het 

gros is blij met ons. Enkele knelpunten zijn ons bekend maar zullen niet veranderd (kunnen) 

worden: parkeergelegenheid en openingstijden. Andere zaken, zoals bekendheid met onze 

doelstellingen, zullen wel opgepakt worden voor verbetering.  

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. Zoals eerder  beschreven er is 

regelmatig onderling overleg over ophaal en website.  

Een speciale samenwerking is er met Emmaus Utrecht, de 

kledingwinkel aan de Mgr. vd Weteringstraat. Emmaus Haarzuilens 

verzorgt de goederenstromen van en naar de winkel. Een aantal 

bewoners van Emmaus Haarzuilens draait tevens mee in de 

activiteiten van de winkel (het uithangen, prijzen en verkopen van de 

kleding en het op orde houden van de winkel). De meeropbrengst van 

de winkel wordt gestort in de projectenpot van Haarzuilens.  

Bij Emmaus Bilthoven halen we regelmatig boeken op die zij niet 

meer kunnen verwerken. Met Emmaus De Bilt is er een goede 

relatie die heeft geleidt tot personele en financiële ondersteuning. 

Met de overige Emmaus groepen binnen de Federatie Emmaus Nederland wordt 

samengewerkt op Emmaus gebied (ledenvergaderingen, deelname aan werkgroepen etc) 

maar zijn er verder geen goederenstromen mee gemoeid.  
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Samen delen 

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 2016 ruim € 267.000,-- besteden aan kleinschalige projecten 

in binnen- en buitenland. Een topjaar, mede omdat in het kader van het 50 jarige jubileum 

een aantal langlopende leningen werden kwijtgescholden. 

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 zoals welke 

projecten verdienen onze voorkeur en hoe komen we aan die projecten. Afwachten of zelf 

op zoek? 

De projecten worden ingedeeld in 3 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. 

 

In Utrecht zijn  we ook actief met materiële steun: naast de 

financiële steun worden er ook goederen geschonken, 

(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 en deden we mee 

(samen met Domstad en Langeweg) met een goederentransport naar Emmaus in Bosnië. 

dankbetuiging van een van de gesteunde projecten 
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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 wordt gehouden en waar alle leden in vertegenwoordigd 

zijn, is het hoogste besluitvormingsorgaan.  

Dit jaar werd die algemene vergadering 

gehouden in Jessolo (Italië). Tijdens de 

vergadering werd er onder andere een 

nieuwe voorzitter gekozen, Patrick 

Atohoun uit Benin. Naast het officiële 

gedeelte is er veel ruimte voor de 

‘wandelgangen’ – de beste manier om 

andere mensen te leren kennen.  

Als Emmaus Haarzuilens zijn we actief in de beweging met een bestuurslid in de nationale- 

en Europese federatie. Er worden veel onderlinge bezoeken gebracht, deelgenomen aan 

vergaderingen en bijeenkomsten. 

Emmaus in Nederland 

Naast ons jubileum waren er ook nog andere groepen die feest vierden: 

Emmaus Nederland werd 60 jaar, dat werd gevierd in Langeweg. 

Emmaus Prinsegracht  werd 45. Emmaus Perspectief hield in mei haar 

officiële opening. Er waren Algemene ledenvergaderingen van Emmaus 

Nederland bij Emmaus Haarzuilens & Emmaus Perspectief. We namen 

deel aan de cursus warenherkenning, de motivatie dag (wat en hoe van Emmaus) en de 

werkgroep Emmaus Internationaal. Met een aantal Emmaus woon-werkgemeenschappen is 

er begin gemaakt met intervisie bijeenkomsten. Emmaus Bilthoven kwam met de 

vrijwilligers bij ons op bezoek als onderdeel van hun jaarlijkse uitje. 

Op 20 april overleed Liesbeth Wilken op 85 jarige leeftijd. Liesbeth en 

haar man Jan brachten in de jaren vijftig Emmaus naar Nederland. Zij 

stonden aan de wieg van Emmaus Haarzuilens. Jan & Liesbeth waren 

beiden actief binnen Emmaus Internationaal. Liesbeth is tot op hoge 

leeftijd vrijwilligster gebleven bij Emmaus Bilthoven. Bij de onze 

jubileumbijeenkomst in januari nam Liesbeth het eerste exemplaar 

van het jubileumboek in ontvangst. Liesbeth Wilken - de Jong 
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Emmaus in Europa  

 

Tweemaal per jaar komen vertegenwoordigers van de Europese Emmausgroepen bijeen in 

de Regional Council Emmaus Europe: eenmaal in Parijs, waar het secretariaat is gevestigd, 

en eenmaal ‘op locatie’. Dit keer in Haarzuilens, mede om ons jubileum te vieren. 

Ook tweemaal per jaar is er bijeenkomst van Oost Europese groepen uit Polen en Oekraïne 

met Westerse donorgroepen -  Poland & Ukraine Collective. Dit jaar bezochten we 2x Polen: 

Lublin  & Rzeszow  

Emmaus Cambridge (Engeland) vierde haar 25 jarig jubileum met een ‘special sale’. Vanwege 

onze goede contacten met hen waren we erbij. 

Emmaus Sonsbeck (Duitsland) nodigden ons uit voor ‘Spanferkelessen’ ofwel varken aan het 

spit. Er werd lekker gegeten. 

We hadden buitenlandse Emmaus gasten uit Bolton & Cambridge (Engeland), Sherwiller 

(Frankrijk), Piura, Lima& Trujillo (Peru), Cuddalore (India) en Sarajevo (Bosnië Herzegovina), 

Lund (Zweden), Åland (Finland), Arujá (Brazilië)  

 

Vriendschapsband 

Met 350 Emmaus groepen in de wereld is er altijd wel een jubileum te vieren. We gaan niet 

overal naar toe maar maakten een uitzondering 

voor Emmaus Piura en Emmaus Trujillo. 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. Zij waren op ons jubileum en 

trakteerden ons op Pisco Sour en Cebiche. Wij 

vierden met hen het 30 jarig jubileum van Emmaus 

Piura en het 20 jarig jubileum van Emmaus Trujillo.  

Stroopwafels gaan dan standaard mee.    

 

 

20 jarig jubileum Emaus Trujillo - Hermien, César, 

Valentina en een streepje Juan (Emaus Piura) 
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Jubileum 

Het jubileum werd gevierd met diverse activiteiten gedurende het jaar.  

De startbijeenkomst van het jubileumjaar vond 

plaats op zaterdag 31 januari met een reünie van 

oud-bewoners en medewerkers. Het 

jubileumboekje werd gepresenteerd en we hadden 

een ‘première’ van een verloren gewaand 

filmverslag van Dries Hondebrink uit 1971 over de 

Emmaüs communauteit, zoals het toen nog zo mooi 

genoemd werd. Net als andere historische filmpjes 

is dit op Youtube terug te vinden.  

 

In maart fungeerde we als startpunt van de Lentetocht, 

georganiseerd door de Kermis Oranjevereniging Haarzuilens, 

met zo’n 60 deelnemers. Er werd koffie gedronken, een 

rondleiding gegeven en daarna kon iedereen op de fiets op weg 

naar het Parkbos. 

 

In april, na afloop van de Emmaus 

Wereldvergadering, was er een feestje voor 

buitenlandse gasten en de werkrelaties. Tijd 

voor toespraakjes en een hapje en een drankje – 

verzorgd door Resto van Harte. 

 

 

 

 

De feestmarkten in mei en augustus werden opgetuigd met kramen en spullen van andere 

Emmaus groepen en extra muziek. Een speciale vermelding is er voor Spinvis die op de 

augustusmarkt een mooie set speelde en dat alles voor gratis en voor niks.  

De feestmarkten hadden nog andere verrassingen in petto. In mei  kregen Jos en Hermien uit 

handen van burgemeester Jan van Zanen,  als blijk van waardering voor hun inzet voor 

Emmaus Haarzuilens, de Speld van de Stad Utrecht. 

             Artikel in VAR over startbijeenkomst 

fietsen, klaar voor vertrek 

buitenlandse gasten aan 

de eettafel – met 

stroopwafels 
toespraak Alexander (India) 
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Tijdens de augustusmarkt werden Cor, Martin en Francisca voor hun jarenlange inzet voor 

Emmaus Haarzuilens benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Paulus 

Jansen spelde hen het bijhorende lintje op. 

 

 

In juli organiseerden we 

jaarlijks een ‘buren 

barbecue’ als een soort 

tegenprestatie voor de 

eventuele overlast door 

onze markten.  

Dit jaar werd het een 

dorpsbarbecue, als dank 

voor de goede relatie die gedurende de jaren is 

ontstaan met de inwoners van Haarzuilens  

 

 

Emmaus Europa houdt 2x per jaar een vergadering met 

vertegenwoordigers uit de 15 Europese landen met 

Emmaus vestigingen – de Regional Council Emmaus 

Europe. Jos neemt als landenvertegenwoordiger voor 

Emmaus Nederland deel aan deze vergadering. In 

verband met ons 50 jarig jubileum werd de 

najaarsvergadering bij Emmaus Haarzuilens gehouden. 

Wij verzorgden de vergaderruimte, de lunch en de 

uitstapjes voor de 40 deelnemers.  

 

 

Jos en Hermien met burgemeester 

Jan van Zanen 
Martin, Cor, wethouder Paulus Jansen 

en spreekstalmeester Paul 

Wethouder met Francisca 

Marcel, met een Haars varkentje 

aan het spit 

feestelijke dorpsbarbecue 
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Het jubileumjaar genereerde natuurlijk ook heel wat publiciteit. Er verschenen diverse 

artikelen, reportages in krant, magazine of TV.  

 

Haarse Zon 

Met het plaatsen van de zonnepanelen op onze daken ontstond het enthousiaste idee om 

‘heel Haarzuilens energieneutraal te maken’. Nu is dat natuurlijk erg ambitieus maar het 

idee is wel door een aantal bewoners van Haarzuilens  opgepikt om in ieder geval na te gaan 

denken over een energie coöperatie die zonnepanelen exploiteert. 

Er zijn gesprekken geweest met diverse deskundigen. Er is een stuurgroep geformeerd waar 

wij als Emmaus ook aan deelnemen. De Gemeente Utrecht heeft een startsubsidie 

beschikbaar gesteld. In november is er een goed bezochte informatie bijeenkomst gehouden 

voor de dorpsbewoners. Wordt vervolgd. 

Naast de deelname aan de stuurgroep hebben we ook financiële steun toegezegd. We willen 

te zijner tijd geld uitlenen aan de coöperatie zodat zij leden kunnen helpen die moeite 

hebben met de financiering van de zonnepanelen. Dit plan wordt nog verder uitgewerkt. 

 

 

 

 

Tijdschrift 'Verzamelen'  AD - UN Historische Vereniging Vleuten, 

De Meern, Haarzuilens 
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Financiën 

Het meest in het oog springend is de onttrekking aan de algemene reserve dit jaar – minus   

€ 37.000,--. Er is echter geen reden tot zorg. Er waren licht teruglopende verkopen maar het 

grootste verschil waren de projecten. In het kader van het jubileum werden een aantal 

leningen aan bevriende buitenlandse groepen omgezet in een gift. Dit gaat om een bedrag 

van ruim € 129.000,-- (zie de bijlage Projecten). Verder 

waren er extra uitgaven voor het jubileum die ten laste van 

de exploitatie zijn geboekt. De incidentele lasten bestaan uit 

aanpassingen van gebouwen en terrein. Deze laatste post zal 

in de toekomst vervangen door een voorziening onderhoud. 

Met behulp van de vrijwillige inzet van Arcadis is er een 

onderhoudsplan ontwikkeld. In 2017 zal dit toegepast 

worden.  

 

We beschikken nog steeds over een ruime voorraad liquide middelen ofwel een groot 

banksaldo. Hoewel het saldo grotendeels ondergebracht is bij duurzame banken als ASN 

Bank en Triodos Bank willen we ons geld ook op een andere mens- en milieuvriendelijke 

manier inzetten. Met de huidige rente vergoedingen, tussen 0% en 0,5%, kost dat ons 

weinig. Een voorbeeld van een andere besteding is bijvoorbeeld het initiatief Haarse Zon of 

Emmaus Langeweg die ook geld nodig heeft voor zonnepanelen. 

Vorig jaar is al een bedrag vastgezet bij Oikocredit – een organisatie die belegt in 

microkredieten.  

             Baten       Lasten 

  

Medewerkers

€ 85.595

17%

Exploitatie

€ 199.903

41%

Projecten

€ 209.675

42%

Verkopen

€ 385.164

83%

Recuperatie

€ 58.511

12%

Overige 

baten

€ 25.898

5%

Onttrekking 

reserve

€ 37.916

8%

 nieuwe beschoeiing binnenterrein 
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1. Balans per 31 december (in euro's)   2016   2015 

    

ACTIVA     

vaste activa     

gebouwen  €    643.808   €    686.744  

materiele vaste activa  €    120.585   €    127.862  

financiele vaste activa  €      99.131   €      99.131  

Totaal vaste activa    €    863.524     €    913.737  

    

vlottende activa     

leningen u/g  €    424.517   €    589.822  

debiteuren en overlopende activa  €      15.907   €        8.673  

liquide middelen  €    607.136   €    429.178  

Totaal vlottende activa    € 1.047.560     € 1.027.673  

    

Totaal activa    € 1.911.084     € 1.941.410  

    

PASSIVA     

eigen vermogen     

Bestemmingsres. mat. vaste activa  €    750.000   €    750.000  

continuïteitsreserve  €      81.000   €      81.000  

algemene reserve  € 1.006.384   € 1.044.300  

Totaal Eigen vermogen    € 1.837.384     € 1.875.300  

    

reserves     

reserve oninbare vorderingen  €        6.000   €      14.000  

Totaal reserves    €        6.000     €      14.000  

    

fondsen     

Fonds Haarse Zon  €      12.019   €                -  

Totaal Fondsen    €      12.019     €                -  

    

langlopende schulden     

opstartpremie bewoners  €        3.040   €        3.027  

Totaal Langlopende schulden    €        3.040     €        3.027  

    

kortlopende schulden     

crediteuren en overlopende passiva  €      52.641   €      49.083  

Totaal Kortlopende schulden    €      52.641     €      49.083  

    

Totaal passiva    € 1.911.084     € 1.941.410  
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2. Staat van Baten & Lasten (in euro's)   2016   2015 

    

BATEN     

    

verkopen en vergoedingen     

marktverkopen  €    372.848   €    385.164  

goederen voor recuperatie  €      58.511   €      58.696  

   €    431.359     €    443.860  

    

overige baten     

giften, rente, bewoners bijdragen  €      25.898   €      20.225  

   €      25.898     €      20.225  

    

    

Totaal van de baten    €    457.257     €    464.085  

    

LASTEN     

    

kosten medewerkers  €      85.595   €    110.505  

    

organisatiekosten  €    127.704   €    103.308  

    

afschrijvingen  €      58.728   €      57.756  

    

incidentele lasten  €      13.471   €                -  

    

Totaal van de lasten    €    285.498     €    271.569  

    

    

Resultaat boekjaar    €    171.759     €    192.516  

    

het resultaat is als volgt verdeeld:     

gesteunde projecten  €    209.675   €    118.037  

continuïteitsreserve  €                -   €       -5.000  

algemene reserve  €     -37.916   €      79.479  

   €    171.759     €    192.516  
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Gesteunde projecten 2016 

Ook in 2016 werden weer een groot aantal projecten gesteund in binnen- en buitenland. Een 
uitgebreide lijst vindt u hieronder. 
 

Jubeljaar 

In de discussie over de schuldenlast van Griekenland werd een ‘Jubeljaar’ geopperd.  
Het komt uit de bijbel (Leviticus): het was het jaar van teruggave, terugkeer, vrijlating en rust. Ook 
het kwijtschelden van de schulden viel hieronder zodat men met een schone lei verder kon gaan.  
Volgens de bijbel wordt het jubeljaar eens in de vijftig jaar gevierd.  
 
Geïnspireerd door bovenstaand verhaal leek het ons leuk om in het kader van ons 50 jarig 
jubileum 2016 als jubeljaar uit te roepen en de buitenlandse schuldenaars hun leningen kwijt te 
schelden. De leningen zijn in de afgelopen jaren verstrekt voor de aanschaf van terreinen en bouw 
van panden. De dagelijkse exploitatie is voor de meeste projecten geen probleem. Het aflossen 
van de leningen schiet er vaak bij in. Er werd in 2016 ruim € 129.000 kwijtgescholden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internationale Solidariteit € 89.780,55 

Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden € 27.062,00 

Bewustwording, armoede, overig € 20.802,00 

Kwijtschelden ikv Jubeljaar € 129.530,59 

Totaal € 267.175,14 

deel Emmaus Haarzuilens € 209.576,14 

deel Emmaus Utrecht € 57.500,00 

Gesteunde projecten 2016   -  € 267.675,-- 
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Internationale solidariteit 

 
 Projectnr Naam Plaats Land Omschrijving Bedrag  

2016.06 Aguilas Emaús Piura Piura Peru 
bijdrage voor studiekosten medewerkers 
Emaus Piura 

€ 7.000,00 

2016.08 Samay Cochabamba Bolivia 
Solar Orchard 'Sipe Sipe' - agroforestry en 
gebruik zonne-energie 

€ 1.200,00 

2016.20 XminY Amsterdam Nederland jaarlijkse donatie, kleinschalige projecten € 2.500,00 

2016.21 Ass. EWET   Mali maken van handicraft, landbouw € 1.500,00 

2016.24 Stg BKLVA   Zuid Soedan handwerkproject € 1.000,00 

2016.26 Ayuda Maya   Guatamala aanleg waterleiding € 3.000,00 

2016.30 
Gered  Gereedschap 
/ Huruma 

Mulemba Tanzania 
trainingscentrum verzorgt vakopleidingen 
voor jongeren 

€ 1.000,00 

2016.32 Sisters4Sisters   Nepal emancipatie en scholing van meisjes € 2.500,00 

2016.34 Centro de Encontro Maputo Mozambique doortrekken van waterleiding naar school € 250,00 

2016.36 MARS   Togo 
Emmaus groep - bouw van kantoren, loods 
en winkels 

€ 20.000,00 

2016.37 Green School Haiti 
Port au 
Prince 

Haiti 
oprichting van scholen en verbeteren van 
onderwijs mn gehandicapten 

€ 1.000,00 

2016.41 All Included Amsterdam Nederland 
opvangproject voor Sub-Sahara vrouwen in 
Rabat 

€ 250,00 

2016.42 
Florence Home 
Foundation 

  India Education sponsorship programme € 3.000,00 

2016.46 Aguilas Emaús Piura Piura Peru ondersteuning na (tijdelijke) sluiting winkel € 27.472,08 

2016.48 
Emmaus 
International 

Parijs Frankrijk 
jaarlijkse 'Solidarity Sale' voor internationale 
Emmaus projecten 

€ 5.000,00 

2016.50 Stg RWF - Rural Women 

Foundation 
Orsu Nigeria 

water, sanitatie en hygieneproject 
Ihitenansa gezondheidscentrum 

€ 3.500,00 

2016.51 Emaus Trujillo Trujillo Peru verzendkosten container met kleding  € 2.508,47 

2016.52 ContruCasa Antigua Guatamala bouw huisjes voor arme gezinnen € 5.000,00 

2016.63 Centro de Encontro Maputo Mozambique 
bijdrage aan boekenfonds & steun aids 
acitivisten 

€ 1.100,00 

2016.64 Stg Sengerema   Tanzania 
jonge ondernemers Rombo - kansarme 
jongeren  

€ 1.000,00 

     

€ 89.780,55 

      Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden 
 

  Projectnr Naam Plaats Land Omschrijving Bedrag  

2016.01 Stg LOS Rotterdam Nederland 
ondersteuning secretariaat Meldpunt 
Vreemdelingen detentie 

€ 2.000,00 

2016.22 ASKV Amsterdam Nederland ondersteuning aan ongedocumenteerden € 1.000,00 

2016.45 't Groene Sticht Utrecht Nederland 
Ontwikkelwerkplaats Gemengde 
Woonvormen 

€ 4.000,00 

2016.69 STIL Utrecht Nederland 
bijdrage aan activiteiten (deel feestmarkt 
mei) 

€ 7.500,00 

2016.70 t Groene Sticht Utrecht Nederland omzetting van lening naar gift € 7.562,00 

2016.71 Ubuntuhuis Utrecht Nederland 
bijdrage aan activiteiten (deel feestmarkt 
mei) 

€ 5.000,00 

     

€ 27.062,00 
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Bewustwording, armoede, overig 
 

Projectnr Naam Plaats Land Omschrijving Bedrag  

2016.02 A Seed Amsterdam Nederland 
bijdrage voor Zadenbeursen en 
conferenties 

€ 300,00 

2016.05 Dierenweide Haarzuilens Nederland ondersteuning lokale dierenweide € 100,00 

2016.07 Werelddelen Tilburg Nederland ondersteuning tijdschrift € 100,00 

2016.09 
Empowerment 
Foundation 

Den Haag Nederland 
bevorderen van bewustwording 
over 'roze ouderen' en transgenders 

€ 1.000,00 

2016.10 Stop Wapenhandel Amsterdam Nederland bijdrage aan werkzaamheden € 100,00 

2016.11 Ab Harrewijnprijs Rotterdam Nederland jaarlijkse bijdrage € 2.500,00 

2016.14 Comité 21 maart Amsterdam Nederland dag tegen racisme  € 500,00 

2016.38 STRO - Social Trade 

Organisation 
Utrecht Nederland 

ontwikkelen van alternatieven voor 
het huidige geldsysteem  

€ 250,00 

2016.44 Stichting ABC   Hilversum Nederland 
vrijwilligersorg die opkomt voor de 
belangen van laaggeletterden 

€ 1.000,00 

2016.58 Armoedecoalitie Utrecht Nederland 
bijdrage aan werkzaamheden voor 
2017  

€ 8.500,00 

2016.59 Doorbraak Leiden Nederland bijdrage algemene werkzaamheden € 500,00 

2016.67 Armoedecoalitie Utrecht Nederland 
bijdrage aan Armoedefestival - 
Utrecht - 16 oktober 

€ 672,00 

2016.68 Natuurmonumenten Haarzuilens Nederland 
bijdrage aan Blotevoeten pad (deel 
feestmarkt mei) 

€ 5.000,00 

      Nederland diverse kleine giften via kas € 280,00 

     
€ 20.522,00 

      Projecten in het kader van het 'Jubeljaar' - 50 jaar Emmaus Haarzuilens 
 

Projectnr Naam Plaats Land Omschrijving Bedrag  

Jubeljaar Emaus Trujillo Trujillo Peru 
lening naar gift - aanschaf terrein 
2011 

€ 40.000,00 

Jubeljaar Emaus Lambayeque Lambayeque Peru 
lening naar gift - verbetering terrein 
2011 

€ 8.000,00 

Jubeljaar Emaus Maldonado Maldonado Uruguay 
lening naar gift - nieuwbouw winkel 
2011 

€ 20.800,00 

Jubeljaar Emaus Oselya Lviv Oekraïne 
lening naar gift - extra 
exploitatiekosten 2016 

€ 10.000,00 

Jubeljaar Emaus Rzeszow Rzeszow Polen 
lening naar gift - nieuwbouw 
winkel/wonen 2015 

€ 10.000,00 

Jubeljaar 
Wonderland 
Integrated School 

Nairobi Kenia 
lening naar gift - aanschaf terrein 
2011 

€ 20.860,00 

Jubeljaar 
Narodna Dopomoha 
Lviv 

Lviv Oekraïne 

lening naar gift - aanschaf machines 
voor bakkerij en kaarssenmakerij 
2012 & 2014 

€ 19.870,59 

     € 129.530,59 

     
 


