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 DOEL 
 
Artikel 2.1 De stichting heeft ten doel, vastgelegd in het Universeel Manifest van de 

Emmaus-beweging: 

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  Cor Slijkhuis      

secretaris  Jeroen van Donselaar   tot 1 januari 2012  

secretaris   Kees Verhoef   vanaf 1 januari 2012 

penningmeester Jos van der Meer   

algemeen bestuurslid Martin Tensen 

algemeen bestuurslid Carina Wagenaar   

algemeen bestuurslid          Kees Verhoef          tot 1 januari 2012  
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Jaaroverzicht 2012 
 

Bij Emmaus is er 'never a dull moment'. Dat blijkt altijd weer als het jaarverslag gemaakt wordt.  

Sommige dingen hebben een grote impact zoals het overlijden van Joop, communautair van het  

eerste uur en ruim 45 jaar lid van onze woongroep.  

Bij ander zaken staan we terloops stil, het 100ste geboortejaar 

van Abbé Pierre (in Frankrijk werd een twee euromunt voor 

hem geslagen!).  

De groep bewoners en vrijwilligers wisselt regelmatig en verder  

was het weer een komen en gaan van buitenlandse gasten 

(altijd weer inspirerend). We waren zelf ook reislustig, we 

bezochten de Algemene Wereldvergadering van Emmaus in 

Anglet (Frankrijk), diverse Europese vergaderingen (Spanje en 

Polen) en namen deel aan Emmaus zomerkampen in Oekraïne 

en Engeland.   

Het terrein werd opgeknapt, een loods gerenoveerd en het 

arsenaal zonnepanelen werd uitgebreid. Als je terugblikt kan je tevreden constateren dat er er veel 

gebeurd, gerealiseerd is. Emmaus is echter een beweging en dat vergt dat je actief om je heen blijft 

kijken. Er blijft nog genoeg te doen voor mensen die tussen wal en schip vallen en te streven naar  

een rechtvaardiger verdeling van welvaart in de wereld.       

 

Medewerkers 
 

Onze woon- werkgemeenschap bestaat uit maximaal 14 bewoners en plus minus 25 vrijwillig(st)ers, 

inclusief 3 bestuurders.  

Afgelopen jaar maakten er 42 personen voor kortere of langere tijd deel uit van onze 

woongemeenschap. Dit klinkt meer dan het is. Er was een constante groep van 8 bewoners en de 

overige 6 plekken werden ingevuld door nieuwe bewoners, 

(buitenlandse) gasten en probeer-bewoners waarvan er sommige het 

al na een dag voor gezien hielden. 

 

Grootste impact van afgelopen jaar 

was het overlijden van Joop, 

communautair van het eerste uur 

(1967) en sinds jaar en dag de 

kluizenaar in de woongroep.  

Hij zei niet veel, iets wat bijdroeg aan 

een bepaalde mystificering. Sommige 

nieuwe bewoners ervaarden het als 

een soort 'erbij horen' als ze trots 

meldde; ' Joop heeft met mij gepraat'. 

Joop werd getroffen door een 

herseninfarct. Hetgeen hij het meest 

vreesde gebeurde: hij moest naar het 

ziekenhuis.  

De crematie vond plaats in gepaste 

vorm, sober maar met gevoel en grote deelname van Emmaus 

bekenden en dorpsgenoten.  

Joop was er altijd en het was wennen toen hij er niet meer was. 

  

Abbé Pierre, grondlegger van de 

Emmausbeweging. 2012 was zijn 100
ste

 

geboorte jaar (5 augustus). Hij overleed 

op 22 januari 2007 

Joop de Jong, bewoner sinds 1967. 

Overleden op 21 februari. 

In vertrouwde omgeving, geperste 

balen kleding, naar het 

crematorium. 

Zijn ’laatste biertje’. Op zijn geboortedag  

– 26 mei - en het begraven van zijn as. 
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Bij de vrijwilligersgroep zien we eenzelfde patroon al bij de woongroep: een vaste (vergrijzende) kern 

die al sinds jaar en dag meewerkt en een flexibele groep van probeerders, re-integratieprojecten, 

taakgestraften etc. 

Afgelopen jaar is er samen met het bestuur een actieplan 

opgesteld. Het kopje medewerkers krijgt daarbinnen wel 

prioriteit. Hoe krijgen we meer dragende krachten en hoe 

kunnen we bepaalde taken overdragen aan (tijdelijke, 

taakgerichte) vrijwilligers. 

Willen we nieuwe medewerkers (bewoners & vrijwilligers) 

aan ons binden dan moeten we eerst een duidelijker beeld 

neerzetten van wie we zijn en wat willen. Voorjaar 2012 heeft 

Jos Meyer er een afstudeerscriptie aan gewijd ihkv zijn 

opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO) 

met de titel: Emmaus Haarzuilens - op basis van onderzoek 

naar identiteit en imago. Komend jaar gaan we onder 

'professionele begeleiding' dit thema verder uitwerken.   

 

Naast al deze serieuze zaken zijn er natuurlijk ook de leuke dingen, 

met zijn allen bowlen of een stadswandeling maken en daarna uit 

eten. Met de woongroep werd de fooienpot leeggemaakt om te 

gaan wokken. Er werd gebarbecued en verjaardagen gevierd. En 

traditioneel gaan we het jaar uit met borrel en kerstpakket en met 

de bewoners het kerstdiner. 

 

Nog wel even het vermelden waard: de 'financiële APK'. Jan Hajes 

van het buro IB Utrecht is begonnen met het doornemen van de 

financiën van enkele  bewoners. Velen komen met schulden 

binnen en via de reguliere schuldhulpverlening kan het even duren 

voordat je aan de beurt bent. Jan doet het voorwerk en kan in dat 

proces al heel wat oplossen. 

 

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. 

 In het kader van verlenging van de overeenkomst inzake onze 

plek op het afvalscheidingsstation (ASS) waren er gesprekken 

met een gemeenteraadslid en de BKN. De overeenkomst 

houdt in dat wij een container op het ASS hebben waar 

klanten goede spullen inzetten en we mogen eenzelfde 

hoeveelheid afval gratis storten.  

Jos Meyer (midden) in gesprek met vlnr 

Hélène, Bart, Hermien en Alex 

Barbeque-meesters Eduardo (Emaus 

Piura) en Martin 

Stichting de 

Alternatieve Renovatie 

Maatschappij 

( de A.R.M.) 
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Al met al bekijken we mogelijkheden die de kringloop ons bieden: huis uitruimingen, samenwerking 

met een organisatie die alles regelt na een overlijden, hoe houden we de kleding aanvoer op peil 

(samenwerken met Leger des Heils, deur aan deur ophalen). Er zijn vele manieren om uit te breiden 

maar ook om in de valkuil te lopen dat het kringloopwerk het doel wordt en niet het middel. 

Met Emmaus Utrecht (Mgr. vd Weteringstraat) is er een hechte personele - en goederen 

samenwerking. De winkel wordt vanuit Haarzuilens gecoördineerd, kleding wordt er gesorteerd en 

de aan- en afvoer wordt door de auto van Haarzuilens gedaan. 

De ophaaltelefoon wordt samengedaan met Emmaus Parkwijk (onderdeel van Emmaus Domstad). 

De adressen worden verdeeld aan de hand van de postcodes. Onze boekenman (de hoogste omzet 

maker bij Emmaus Haarzuilens) wordt regelmatig blij gemaakt door Emmaus Bilthoven die hun 

overschot boeken aan ons schenkt. 

Met Emmaus De Bilt hebben we prettige personele en zakelijke samenwerking - helpen bij 

uitruimingen, containers laden, kennis overdracht en gezellig ' bij babbelen'. 

Met de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn in onze voortuin zit Emmaus Haarzuilens voorlopig nog in een 

groeimarkt waarbij we bij enkele marktdagen (m.n. tijdens schoolvakanties) opmerken dat het wel 

iets minder mag zijn qua klantenaantallen. 

 

Faciliteiten 
 

In 2012 werd het tweede deel van de zonnepanelen geplaatst. 

We hebben er nu 48 liggen wat goed moet zijn voor zo'n 10.000 

kwh per jaar. Het geheel is uit eigen middelen gefinancierd, de 

subsidie mogelijkheden waren steeds te grillig om op te wachten. 

Na de bouw van ons woonhuis zijn we 'red cedar' supporters 

geworden. Het hout heeft geen onderhoud nodig. De vorige 

nieuwbouw (meubelloods en kleine huisje) is er mee uitgevoerd 

en nu is de kledingverkooploods ermee bekleedt. Delen van de 

loods waren slecht en het geheel moest om de zoveel tijd 

geschilderd worden. Daar zijn nu helemaal vanaf. In het 

bouwproces is ook de oude vergaderruimte omgebouwd tot een 

‘luxe gastenverblijf’ voor 4 personen, met toilet en douche. 

Op het terrein zelf werd de grasmat van het binnenterrein 

vernieuwd, kregen de geiten en kippen een nieuw onderkomen en 

werd het hek rondom de wei vervangen. 

 Op het gebied van auto's werd de oudste vervangen. Even leek dit 

van korte duur want de nieuwe aanschaf en de personenauto 

werden gestolen. Mede door intern speurwerk stonden de auto's 

binnen enkele weken weer op ons terrein. Onze policy met auto's is 

dat we altijd 2de hands kopen. Ondanks bijna dagelijks gebruik 

komen we vaak niet boven de 20.000km per jaar uit. Een nieuwe zou 

dan 20 jaar meekunnen, de technologie van verbeteringen gaat 

echter sneller. Met 2de hands kan je daar beter op inspelen.  

 

Met rondleidingen geven we aan dat we niet veel nieuw kopen maar dat de computers daar een 

uitzondering op zijn. Maar ook dat is nu veranderd. We hebben altijd mensen in en rond huis die 

alles van computers weten maar net als er iets misgaat zijn ze er niet. We leasen nu onze computers, 

ze worden op tijd vervangen, tussendoor nagekeken en schoongemaakt (ook van software) en er 

wordt dagelijks een back-up verzonden naar een extern opslagpunt. En mocht er iets misgaan dan 

kunnen ze op afstand corrigeren. Heerlijk. Zijn we natuurlijk nog wel afhankelijk van internet. En 

omdat we buiten het gebied vallen wat bekabeld is, zijn we afhankelijk van de telefoonlijn. Omdat 

iedere bewoner vandaag de dag op internet wil is er besloten en 2de internet abonnement te 

nemen. Een voor het zakelijke deel en de ander voor de bewoners. Maar bij de KPN is dat nog niet zo 

makkelijk. We wachten nog op de 2de lijn.     

Tweede deel zonnepanelen. We 

kunnen nu 10.000kwh per jaar zelf 

‘produceren’. 

Bekleding van de Kledingverkoop 

met ‘red cedar’. 
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Op advies van een verpleegkundige uit de dorp zijn we 

overgaan op de aanschaf van een AED - een defibrillator. 

Met de hoeveelheid mensen op de markt en de 

bereikbaarheid lijkt het logisch. De verpleegkundige 

verzorgde ook de cursus Basic Live Support voor bewoners 

en vrijwilligers. 

 

 

 

 

Externe contacten 
 

Contacten maken is makkelijker dan contacten onderhouden. 

 

- bewoners:  er zijn geen ' vaste leveranciers' van nieuwe 

bewoners, bewoners houden ambulant  contact met 

hulpverleners. Incidenteel is er contact met hulpverleners en 

woongroep. Nieuw is nu contact met IB Utrecht, financiën 

bewoners 

 

- vrijwilligers: hier wel een paar vaste contacten o.a. 

reclassering (taakstraffen) en Exodus 

 

- kringloopbedrijvigheid:  zie hierboven - BKN, Stadswerken, 

Emmausgroepen, collega kringlopers 

 

- Emmaus: Emmaus Nederland, Emmaus Europa, Emmaus Internationaal 

 

 

Samen met de contacten als gevolg van onze projectsteun vult dit 

een groot deel van onze contacten. We zijn actief op alle 3 Emmaus 

terreinen. De contacten zijn op verschillende nivo's in te delen: 

vergaderingen, deelname aan feestmarkten, internationale 

zomerkampen, themabijeenkomsten etc. Vanuit Haarzuilens wordt 

er groot belang gehecht aan het feit dat we deel uitmaken van een 

beweging. Contact hebben met je buren kan inspireren, zorgen 

voor vernieuwing binnen je eigen groep. 

 

 

 

  

Ilse in actie voor Live Support. Jeannet Wierda 

controleert en Herbert kijkt toe. 

Een deel van de Nederlandse delegatie.’En route’ 

naar de Emmaus International Wereldvergadering 

in Anglet (Frankrijk) – maart 2012. 

Algemene Ledenvergadering Emmaus 

Nederland, in Haarzuilens. 

Jorris, goed bezig tijdens het 

zomerkamp van Emmaus 

Cambridge (UK). 

Na volleybal toenooi met Engelse 

deelnemers. Links vooraan Cesár, Claudia en 

Valentina – Emaus Trujillo (Peru)  

Javier, Emaus Piura (Peru)  decoreerde onze 

bakfiets. (In elkaar gezet door Albert - links) 



  

Emmaus Haarzuilens 5 Jaaroverzicht 2012 

 

- projecten:  

We proberen onze steun aan projecten 'persoonlijk' te maken, we zijn geen fonds dat goede doelen 

steunt. Dit levert natuurlijk veel contacten op. Soms eenmalig, vaak voor langere termijn. 

 

- ons dorp: 

Door de tijd heen is Emmaus een 'gewoon' onderdeel van het 

dorp geworden. Zoals elk dorp heeft het meer verenigingen als 

inwoners. Er is altijd wel wat te doen. We worden uitgenodigd 

en nemen deel. Voor de 2 nabije straten organiseren we een 

BBQ voor de eventuele parkeeroverlast die men van ons 

ondervindt. Dorpsgenoten lopen binnen als ze buiten 

openingstijden dingen nodig hebben. 

 

Bestuur 
 

Een aantal jaren terug, toen Haarzuilens nog samen was met Domstad, moest de bestuursvorm 

worden besproken. Haarzuilens had een voorkeur voor 'arbeiders zelfbestuur'. Een term die toen ook 

al gedateerd was maar wel aangeeft hoe de ideale situatie er uit zou kunnen zien. Het is een vorm 

die lastig samengaat met de juridische persoon ' stichting', iets wat per definitie een hiërarchische en 

ondemocratische structuur heeft. 

De discussie over de omvorming tot vereniging blijft actueel maar ondertussen zijn we nog een 

stichting. We hebben echter wel een bestuur dat zich in het bovenstaande kan vinden. Het bestuur is 

samengesteld uit een bewoner, een vrijwilliger/bewoner en 3 externe leden. Met name de externe 

leden dienen als klankbord, adviesraad. De bestuursvergadering is voor alle medewerkers 

toegankelijk. De agendapunten/ voorstellen worden aangedragen door de bewoners/kerngroep plus 

bestuur. Het bestuur toetst of vult aan met kennis. De besluiten worden zonder uitzondering met 

consensus genomen. Zoals eerder opgemerkt onder het kopje ‘Medewerkers’ wordt komend jaar 

onze structuur, missie, visie etc. doorgenomen met het oog op de toekomst.       

 

Steun aan derden (projectsteun) 
 

Per jaar ontvangen we zo'n 70 aanvragen voor financiële steun variërend van een actiegroep die  

€ 100 vraagt tot projecten die € 100.000 vragen. De steun 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buurt BBQ – 8 juli 

Herbert en Grzegorz (Emmaus Krakow) bij 

de bestelbus van Emmaus Sonsbeck 

Vlnr Willi (Emmaus Keulen – Dld), 

Emmanuel  (La Chaux de Fonds – Zw) en Jos 

tijdens de Pools/Oekraïense werkgroep in 

Lublin (Polen) 

Emmaus Haarzuilens is actief 

met de nieuwe Emmaus 

groepen in Oost Europa (Polen 

& Oekraïne). Een mooi 

voorbeeld van samenwerking: 

Emmaus Sonsbeck (Dld) 

doneert een bestelbus aan 

Emmaus Lviv (Oek). Deze 

wordt door Herbert en Jos 

gereden. Onderweg worden 

goederen afgeleverd bij 

Emmaus groepen in Krakow en 

Rzeszow (Polen) 



  

Emmaus Haarzuilens 6 Jaaroverzicht 2012 

 

We gaan vaak voor een persoonlijke benadering, we zijn geen anoniem goede doelen fonds. Deze 

benadering leidt tot langdurige contacten met persoonlijke bezoeken over en weer. Afgelopen jaar 

gaven we een kleine € 150.000 weg.  

 

Naast het financiële wordt er ook het nodige aan 

goederen weggeven.  

 

Grootschalig gaat het om twee 40ft containers. Een voor 

Emaus Trujillo (Peru) met kleding en spullen voor hun 

woon-/werkgemeenschap. De andere voor Wonderland 

Integrated School in Nairobi (Kenia) met schoolspullen 

(o.a. tafeltjes & stoeltjes, gedoneerd door diverse scholen 

uit de buurt).  

 

Kleinschalig gaat het om kleding, schoeisel en dekens 

voor de diverse dak- &  thuislozen opvang plekken in 

Utrecht. Verder krijgen diverse instellingen ruime 

kortingen voor de inrichting voor woningen voor 

(ex)daklozen. 

 

De steun aan projecten staat ook op onze actielijst voor 

komende tijd. Een terugkomende vraag is bijvoorbeeld: 

hoe komen we aan goede, aansprekende projecten? 

Wachten we tot ze binnenkomen of gaan we zelf op 

zoek?  

 

Bijzondere activiteiten/ontwikkelingen 

 

We mochten ons dit jaar verheugen op extra media 

aandacht. Naast de lokale aandacht, een RTV uitzending met Henk Westbroek, werd er in april 

(landelijk)een mooi document over ons uitgezonden tijdens de Kruispunt uitzending van RKK. Later in 

het jaar figureerden we in een aflevering van de NTR, 10x beter geld.  

 

Twee maal per jaar hebben we een feestmarkt, in mei en augustus, altijd goed voor wat publiciteit in 

de lokale kranten. De feestmarkt in augustus valt samen met het jaarlijkse zomerkamp. Een groep 

van een tiental buitenlandse jongelui werken 2 weken met ons samen. Dit jaar bouwden ze een 

windmolen met de mensen van I Love Windpower, die een zelfde soort molens in Mali bouwt. 

 

 

 

 

 

Albert, Martin en Martin sluiten tevreden de 

container goederen voor Emaus Trujillo (Peru). 

Beneden: op de plaats van bestemming 

 

Niels, rechts, werkt mee aan de bouw van de 

windmolen 

 Het eindresultaat. 

Deelnemers zomerkamp op de catwalk na een modeshow 

tijdens de augustus feestmarkt.  

De opbrengst van de feestmarkt (€ 16.000) was bestemd 

voor I Love Windpower voor het bouwen van windmolens 

in Mali. 
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Financiën 
 

 

Balans 

 

 

 

Projectsteun 2012  Bedrag  Percentage 

Internationale solidariteit  €          75.218  54% 

Dak- & thuislozen /  

migranten zonder papieren 
 €          58.534  42% 

Bewustmaking / Overig  €            6.443  5% 

 €        140.195  100% 

    

Bijdrage Emmaus Utrecht 
 

 

€ 42.500 

   

Bijdrage Emmaus Haarzuilens 
 

 

€ 97.675 

     

Activa 2012   2011   Passiva 2012   2011 

Vaste activa  €     885.250  

 

 €      868.998  
 

Eigen Vermogen  €  1.632.538  

 

 €  1.542.726  

Vlottende activa  €     804.972  

 

 €      723.645  
 

Reserves   €          6.000  

 

 €        12.000  

  

Langlopende schulden  €             840  

 

 €              960  

  
  

Kortlopende schulden  €       50.844  

 

 €        36.957  

Totaal activa  € 1.690.222     €  1.592.643    Totaal passiva  €  1.690.222     €  1.592.643  

      

 

Baten en Lasten 
 

     Baten 2012   2011   Lasten 2012   2011 

Verkopen  €     353.734  

 

 €      326.779  

 

Medewerkers  €        86.460  

 

 €         92.561  

Recuperatiegoederen  €       53.083  

 

 €         72.802  

 

Huisvesting  €        40.597  

 

 €         24.629  

Overige baten  €       20.239  

 

 €         17.982  

 

Transport  €        27.800  

 

 €         22.306  

   

Organisatie  €        21.612  

 

 €         27.265  

   

Emmaus  €        14.246  

 

 €         17.018  

   

Afschrijvingen  €        48.834  

 

 €         48.047  

   

Incidentele lasten    €                -  

 

 €         12.000  

Totaal van de baten  €     427.056     €      417.563    Totaal van de lasten  €     239.549     €      243.826  

   

  

  

   

Resultaat  €     187.507  

 

 €      173.737  

   

  
 

  

   

verdeeld over: 

  

   

projectsteun     €      97.695  

 

 €         93.448  

   

toevoeging EV     €      89.812  

 

 €         80.289  
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Projectsteun (samen met Emmaus Utrecht, kledingwinkel Mgr vd Weteringstraat) 

  

Internationale solidariteit 
  

  2011.73 Vrienden Escola de Rua Mozambique aids/hiv voorlichting met/door straatjongeren in Maputo € 500 

2011.75 Energy Solutions for Humanity Mali 

Stichting Energy Solutions for Humanity heeft als doel om 

kennis aan kansarme mensen in ontwikkelingslanden over te 

dragen, hen te ondersteunen om de arbeidsmarkt te betreden 

en zodoende de samenleving te verduurzamen, waarbij de 

nadruk ligt op hernieuwbare energiebronnen.  

O.a. door bouw van windmolens. 

€ 16.000 

2011.78 AIDFI  

(Alternative Indigenous Development 

Foundation Inc.) 

Filipijnen 

Aanschaf van machines voor ram-pompen fabriek in Bacalod. 

(De waterram is een pomp die waterkracht gebruikt om te 

kunnen pompen. Een ram kan bijvoorbeeld in een rivier met 

een klein waterverval gebruikt worden om water naar grotere 

hoogtes te pompen voor bijvoorbeeld huishoudelijk gebruik en 

irrigatie.) 

€ 5.000 

2011.79 Emaus Piura  Peru 

- bijdrage aan scholingskosten van bewoners Emmaus woon-

werkgemeenschap 

- aanschaf apparatuur voor het 'Centro de Terapia' (Centrum 

voor Fysiotherapie) 

€ 7.545 

2012.21 Emaus Oselya Oekraïne 
Startende Emmaus groep in Oekraïne. Wij betalen een deel van 

de begeleidingskosten. 
€ 2.500 

2012.23 Assocation Nabasnoogo Burkina Faso 
De stichting richt zich op tal van kleinschalige projecten op 

gebied van gezondheid en scholing.  
€ 10.000 

2012.29 Vrienden van Burkina Faso Burkina Faso 
Bijdrage voor de aanschaf van een tractor voor de ontwikkeling 

van 40 hectare landbouwgrond in de provincie Bale. 
€ 2.000 

2012.37 Gered Gereedschap Kenia 
Lesmateriaal voor de Kuja Primary School and Vocational 

Training Centre in Rongo, een dovenschool in West Kenia 
€ 1.000 

2012.38 Emmaus International Frankrijk 
Bijdrage aan International Solidarity Fund waaruit diverse 

projecten van Emmausgroepen worden gefinancierd. 
€ 5.000 

2012.44 Narodna Dopomoha Chernivtsi Oekraïne 

Financiering van de renovatie van gebouw waarin resocialisatie 

centrum en nachtopvang zijn gevestigd. Vervanging van 25 

ramen. 

€ 7.413 

2012.45 Stg Prodina  Slowakije 

Prodina zet zich in voor de meest kwetsbaren in Slowakije. In de 

praktijk zijn dit vooral de kinderen en vrouwen onder de Roma 

bevolking. Wij betaalden een zandbak voor een kleuterschool in 

Mengusovce. 

€ 1.000 

2012.51 Samay  Bolivia Het project Sunivia  zorgt voor zonnelampen, boomaanplant en 

educatie in geïsoleerde inheemse gebieden in Bolivia. 
€ 1.200 

2012.63 Nasha Khata Oekraïne 

Aanschaf van een Mercedes transportbus voor personen- en 

goederenvervoer voor de woon-/werkgemeenschap van dak-en 

thuislozen in Drohobych. 

€ 6.599 

2012.65 Emaus Trujillo  Peru 
Verzendkosten van een container met hulpgoederen, met name 

gebruikte kleding, voor zustergroep in Peru. 
€ 5.461 

2012.74 Cows for Peace farm Rwanda 

'Cows for Peace', een verzoenings- en ontwikkelings initiatief in 

Rwanda. Het opzetten van een boerderij (Farm) is hier een 

vervolg op. 

€ 4.000 

   € 75.218 
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Dak- & thuislozen /  migranten zonder papieren 

  

2011.77 / 2012.40 Boats4People Amsterdam 

Stop migrant deaths at sea. For freedom and solidarity in the 

Mediterranean. In dit kader worden er een aantal solidariteits 

acties in Nederland uitgevoerd. 

€ 700 

2012.05 Fabel vd Illegaal Leiden 
Financiële bijdrage voor de ondersteuning van mensen zonder 

verblijfsvergunning. 
€ 1.500 

2012.15 Jeanette Noëlhuis Amsterdam 
Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam 

Zuidoost. Men leeft samen met tien tot twaalf mensen zonder 

papieren. Voor de kinderen hebben wij speelgoed aangeschaft. 

€ 522 

2012.19 Bob vd Houtfonds Utrecht 
Het fonds verstrekt een Starterspakket waarmee ex-daklozen 

hun 'nieuwe' huis kunnen inrichten. 
€ 5.000 

2012.31 STIL Utrecht Bijdrage aan de proceskosten tentenkamp Ter Apel € 500 

2012.43 Emmaus Perspectief Roermond Opstart nieuwe Emmaus woon-werkgemeenschap. € 25.000 

2012.64 Emmaus Feniks Tegelen 
Als bijdrage in hun exploitatie hebben we een aantal fruitbomen 

geadopteerd. 
€ 1.750 

2012.66 Emmaus Eindhoven Eindhoven 

Financiering uitbreidingsplannen. Verkoopruimte wordt groter 

en er komt een coffeecorner. Naast de gift is er ook een lening 

verstrekt. 

€ 5.000 

2012.70 STIL Utrecht 
STIL is een solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en 

migranten zonder verblijfsvergunning. Wij geven ieder jaar een 

bijdrage in hun exploitatiekosten. 

€ 5.000 

Emmaus De Bilt  De Bilt 
Een lening, verstrekt om een doorstart te maken, is omgezet in 

een gift. 
€ 6.000 

't Groene Sticht  Utrecht 
Bijdrage aan  sociaal, groen woonerf - aflossing 30 jarige lening 

wordt jaarlijks omgezet in gift. 
€ 7.562 

   € 58.534 

Bewustmaking / Overig 

    

2012.04 Ab Harrewijnprijs Rotterdam 
De Ab Harrewijn Prijs wordt sinds 2003 ieder jaar op 13 mei 

uitgereikt aan een persoon of groep die zich heeft ingezet voor 

de onderkant van de samenleving. 

€ 2.500 

2012.07 XminY Amsterdam 

XminY steunt wereldwijd organisaties die werken aan een 

rechtvaardiger samenleving. Kenmerkend voor gesteunde 

projecten is de kritiek op het huidige systeem en het plaatsen 

van mens, dier en natuur boven economische belangen. 

€ 1.000 

2012.28 Daklozenvakbond Amsterdam 
Bijdrage voor een demonstratie voor een beter beleid voor 

mensen in budgetbeheer. 
€ 100 

2012.30 & 34 Doorbraak Leiden 

Doorbraak is ervan overtuigd dat verandering wél mogelijk is, 

verspreidt daarom haar visie en werkt samen met mensen die 

opkomen voor belangen die voor iedereen waardevol zijn. 

Wij steunen hen bij diverse kleine projecten. 

€ 1.000 

2012.33 Stg STRO 

Social Trade Organisation 
Utrecht 

STRO werkt samen met kleine bedrijven aan duurzame, lokale 

economie in ontwikkelingslanden. 
€ 500 

2012.50 Doepoen Nijmegen 

Subsidie voor een bijzondere verkiezingskrant. Fake uitgave van 

NRCNext die in een oplage van 250.000 stuk werd verspreidt. 

We willen laten zien dat het anders moet en anders kan als we 

met zijn allen maar willen. 

€ 750 

diverse kleine giften, collectes   bv Amnesty Internationaal, Werelddelen, Hersenstichting etc. € 593 

   € 6.443 

    
     Totaal 2012     € 140.195 
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In 2012 werden er een aantal (nationale) themabijeenkomsten 

gehouden over de identiteit van Emmaus. Wie zijn we en wat 

willen we uitdragen? Op de Algemene Ledenvergadering op 

12 november in Eindhoven werden de onderstaande 

uitgangspunten unaniem aangenomen. 

 

 

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.  

 


