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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   Kees Verhoef    

penningmeester Jos van der Meer   

algemeen bestuurslid Martin Tensen 

algemeen bestuurslid Melanie Appels  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave   Pagina  

 

 

Voorwoord       1 

 

Medewerkers      2 

 

De wereld van Emmaus Haarzuilens    4 

 

Kringloopbedrijvigheid      6 

 

Media       7 

 

Feestmarkten      8 

 

Diversen       9 

 

Jubileum       9 

 

Duurzaamheid    10 

 

Gesteunde projecten    10 

 

Financiën      14 

 

Uit ‘Even bijpraten’    16 

 

Zeven kernwaarden van Emmaus  19 

  



 

 

   

 



Jaaroverzicht 2014 1 Emmaus Haarzuilens  

 

 

Voorwoord 

Op de website zijn naast het eerder vermelde doel de volgende uitgangspunten opgenomen plus een 

financieel overzicht. 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan van Emmaus Haarzuilens: 

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 en genereert inkomsten.  

Het financieel en materieel steunen van (kleinschalige) projecten. De projecten zijn gericht op 

empowerment  

De werkzaamheden van Emmaus Haarzuilens: 

 Emmaus Haarzuilens is een woon-/werkgemeenschap. Er wonen maximaal 14 bewoners waaronder een 

groot deel (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.  

Beloningsbeleid: 

Bestuurders zijn onbezoldigd. Onkosten worden eventueel vergoed. Bewoners/medewerkers ontvangen 

kost, inwoning en zakgeld. Vrijwilligers ontvangen een reiskostenvergoeding. 

We zullen jaarlijks bovenstaande uitgangspunten checken en eventueel aanpassen. Gezien de 

ontwikkelingen in het verleden zal dat geen schokkende veranderingen opleveren. We blijven ons 

inzetten voor mensen, milieu en maatschappij en proberen daarmee zo goed mogelijk bij de tijd te 

blijven. 

In 2014 hebben we een blik op de toekomst geworpen. In 2016 bestaat Emmaus Haarzuilens 50 jaar, 

een mooie reden voor een feestjaar. Verder is er de uitbreiding van onze eigen energievoorziening. 

Beide onderwerpen komen verderop aan de orde. 
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Medewerkers 

 

Martin, Jorris, André, Judith, Melvin, Wout en Herbert - vóór de gevulde container voor Emaus Trujillo (Peru) 

Het wordt soms overschaduwd door de kringloopactiviteiten maar voor Emmaus zijn de mensen 

hetgeen waar het om draait – onze ‘core-business’. Een dak boven het hoofd bieden, een familiegevoel 

geven, het bieden van structuur maar ook een voorbeeld zijn van een andere manier van leven. Onze 

woon- werkgemeenschap heeft het allemaal. We zijn geen professionele opvangorganisatie, onze 

huisregels zijn de grenzen waartussen men zich kan bewegen. Mocht er meer hulp nodig zijn dan 

gebeurt dat ambulant, buitenshuis, en past het dan nog niet dan wordt uitgekeken naar een andere 

woonplek. 

Een veel voorkomende vraag aan ons is: hoe komt men Emmaus terecht en hoelang blijft men? Op die 

vraag is een scala van antwoorden mogelijk. Men komt bij ons onder andere via doorverwijzing van 

reguliere hulpverleningsinstanties, via horen zeggen en natuurlijk via internet. De verblijfstijd hangt 

samen met het doel waarom men bij ons komt. We hebben 14 kamers voor bewoners, gedurende 2014 

kwamen we op een bezettingspercentage van 92%. In 2014 waren er 36 personen voor langere of korte 

tijd bij ons gehuisvest.  

 

 

 

 

 

 

• Mensen die voor langere tijd bij ons willen verblijven krijgen een verblijfsovereenkomst en 

komen ‘in dienst’ op basis van kost, inwoning en zakgeld. Zij ontvangen verder geen uitkering 

van de overheid. 

• Een aantal heeft fysieke of psychische beperkingen en daarom recht op een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze kan niet (tijdelijk) worden stopgezet.  

• We geven ook onderdak aan ‘ongedocumenteerden’, mensen die nog niet over de juiste 

papieren beschikken om legaal in Nederland te mogen verblijven (zij worden nog door de 

doorverwijzende instantie begeleid). 

 

 personen 

 aantal 

Kost, inwoning & zakgeld 13 

Met uitkering  4 

Zonder papieren 1 

Tijdelijke bewoners 10 

Gasten 8 

 36 
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• De tijdelijke bewoners komen even snuffelen of Emmaus wat voor hen is. Voor anderen is het  

een tijdelijke overbrugging of een ‘time-out’ om weer even op adem te komen.  

• Gasten zijn over het algemeen personen van (internationale)collega Emmaus groepen die een 

paar weekjes met ons meedraaien. 

 

 

 

Naast de bewoners zijn er 25 vrijwillig(st)ers werkzaam bij Emmaus Haarzuilens. Hun bijdrage varieert 

van een paar uur tot meerdere dagdelen per week. Bij de vrijwilligers zien we wel eenzelfde beeld als bij 

de bewoners. De één komt om werk en kennis bij de te dragen, de andere heeft het werk nodig om een 

bepaalde structuur en bezigheid te hebben. 

De vrijwilligers zijn sowieso een aangename sociale aanvulling op de woongroep. Het maakt de 

bandbreedte groter. Zien we bij de woongroep een redelijk grote wisseling van bewoners, de 

vrijwilligersgroep blinkt daarentegen uit in standvastigheid. Een groot percentage is al meer dan 10 jaar 

werkzaam bij Emmaus.  

 

Vrijwilligers boekenafdeling Carolien, Piet en Gert meewerkende bestuurders Kees & Cor 

Hermien en Herbert in de spulletjes Ilse, terug met de boodschappen 

John en Nestor (Emaus Piura, Peru)  

in de keuken 
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De wereld van Emmaus Haarzuilens 

 

 

 

 

Emmaus Haarzuilens maakt deel uit van de wereldwijde Emmaus-beweging; Emmaus Internationaal. Er 

zijn zo’n 350 Emmaus groepen in 37 landen verdeeld over vier continenten. De aangesloten groepen zijn 

juridisch zelfstandig maar komen in federatief verband bijeen. Emmaus Internationaal is verdeeld in 4 

continentale regio’s (Amerika, Afrika, Azië en Europa). De 4 regio’s zijn weer samengesteld uit landelijke 

federaties en deze federaties worden weer gevormd door groepen in het land. 

Er zijn dus nogal wat vergaderingen. Eenmaal in de 4 jaar komen de vertegenwoordigers van de groepen 

wereldwijd bijeen voor een Algemene Vergadering, daar worden de hoofdlijnen van het beleid gemaakt 

dat de groepen in de daarop volgende jaren vorm gaan geven. De volgende Algemene Vergadering gaat 

plaatsvinden in 2016 in Italië.  

De continentale regio’s komen wat frequenter bij elkaar. In Europa komt men eenmaal in de 2 jaar 

bijeen voor een regio bijeenkomst. De volgende staat gepland voor 2015 in Manchester, Engeland. 

Tussendoor komen de landenvertegenwoordigers, bestuursleden van Emmaus Internationaal plus het 

Europese secretariaat 2 maal per jaar bijeen op locatie in een van de 15 aangesloten landen.  

Jos van der Meer is landenvertegenwoordiger voor Nederland. In die hoedanigheid woonde hij dit jaar 

twee vergaderingen bij: in Porto (Portugal) samen 

met Hermien Vat en Lampedusa (Italië). Dit laatste 

was bedoeld om de inwoners van dit eiland een hart 

onder de riem te steken in hun wijze van omgaan 

met de ongedocumenteerden voor wie Lampedusa 

het aankomstpunt in Europa is. De impact van dit 

alles is groot op het eiland – in de media lezen we 

regelmatig over de aantallen mensen die voor hun 

kust verdrinken. 

Binnen Emmaus Europa zijn er ook de zogenaamde Collectives. 

Dit zijn ontmoetingen tussen West-Europese donorgroepen en 

Oost-Europese startende Emmaus groepen. Er zijn 3 Collectives:  

1 voor Roemenië, 1 voor Bosnië-Herzegovina en 1 voor Polen/ 

Oekraïne. In die laatste zijn we als Emmaus Haarzuilens een 

vaste deelnemer.  Herbert en Jos bezochten de bijeenkomsten 

in Lublin (Polen) en Lviv (Oekraine). 

 

Om de ideeën, werkwijzen en idealen van Emmaus ook politiek kenbaar te maken wordt er ook 

‘gelobbyd’ bij het Europees Parlement in  Brussel. Herbert van Emmaus Haarzuilens en Gerlof van het 

gestrande boten in Lampedusa 

lunch in Lviv 
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secretariaat Emmaus Nederland, namen samen deel in een bijeenkomst van Emmaus afgevaardigden en 

Europarlementariërs in Brussel. 

Op 1 februari 2014 was het 60 geleden dat Abbé Pierre, de grondlegger van 

de Emmaus beweging zijn beroemde toespraak op Radio Luxembourg hield. 

In de strenge winter van 1954 was er een baby op straat doodgevroren. 

Reden voor Abbé Pierre om een grote radio oproep te doen voor hulp. 

Hieraan werd massaal gevolg gegeven. 

De oproep van Abbé Pierre wordt in herinnering geroepen omdat er, 

vandaag de dag, nog steeds grote groepen van de mensheid lijden. Armoede, 

honger en dakloosheid zijn nog niet uitgebannen. Er is nog steeds werk aan 

de winkel. 

Binnen Emmaus Nederland zijn de activiteiten aanzienlijk toegenomen door de aanstelling van Gerlof 

van Rheenen als secretariaatsmedewerker. De gebruikelijke Algemene Ledenvergaderingen werden 

verrijkt met een thematisch deel. De directeur van Humanitas vertelde over de rol van vrijwilligers en 

een voormalig medewerker van Oikokredit lichtte ons bij over mogelijkheden van ethisch bankieren. 

Door het jaar heen bezochten we /namen we deel aan diverse vergaderingen en bijeenkomsten. 

• Werkgroepen: Kwaliteit, Emmaus Internationaal en Fiscus & Financiën 

• Feestmarkt Emmaus Langeweg 

• Motivatie dag (het wat en hoe over Emmaus) 

• 35 jarig jubileum Emmaus Eindhoven 

• Emmaus-dag in Wageningen 

• Themadag over de waarden van Emmaus (voorbereiding op de wereldvergadering 2016) 

• Uitreiking Medaille van Verdienste voor Liesbeth Wilken 
 

“Burgemeester Arjen Gerritsen heeft maandagmorgen de 

Medaille van Verdienste in Zilver uitgereikt aan mevrouw 

Liesbeth Wilken-de Jong (84). Ze kreeg de versierselen bij 

Emmaus aan de Julianalaan in Bilthoven. 

Zij kreeg de medaille voor de jarenlang inzet voor Emmaus”. 
 

Liesbeth en haar man Jan (inmiddels overleden) waren 

medeoprichters van Emmaus in Nederland en stonden daarbij 

ook aan de wieg van Emmaus Haarzuilens 

Een voorname bijkomstigheid van een (inter)nationale beweging  is de veelheid aan contacten die er 

ontstaan. Bij de vergaderingen zijn de ‘wandelgangen’(de informele ontmoeting) ook nuttig om elkaar te 

begrijpen. Daarnaast is het natuurlijk ook leuk om bij andere te kijken hoe zij het doen en te laten zien 

hoe wij het doen. Een greep uit onze internationale bezoekers: 

• Nestor Leon – Piura (Peru) 

• Hans van Beek – Cherbourg (Frankrijk) 

• Reinold & Thomas – Sonsbeck (Duitsland) 

• Nick Pope – Bolton (Engeland) 

• Jason & Alan – Greenwich (Engeland) 

• Emmanuelle Larcher – secretariaat EI - Parijs (Frankrijk) 

• Birgitta Göranson – Stockholm  (Zweden) 

• George – Scherwiller (Frankrijk) 

 
Reinold & Thomas - Emmaus Sonsbeck 
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Kringloopbedrijvigheid 

 

Op 2 oktober vierde de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) haar 20 jarige jubileum. 

Emmaus Haarzuilens is lid van het eerste uur. Het werd een leuk feest met een mooie mix van kennis en 

entertainment. In verband met dit jubileum deden wij ook mee aan de Nationale Kringloopdag - altijd op 

de eerste zaterdag van oktober – en hielden een extra zaterdagmarkt. 

Eerder in het jaar had de BKN in samenwerking met Accenture en SE.Lab het rapport Kringloop 2020 - 

Samen Sterk gepresenteerd over de mogelijkheden en bedreigingen voor de Kringloopwinkels. 

Hoewel wij niet direct passen in het traditionele beeld van een kringloopbedrijf zijn we toch lid. Het is 

goed om 'bij te blijven' bij de ontwikkelingen op de kringloopmarkt. In dat opzicht is er genoeg dat ons 

bindt. De BKN is nu bezig met het ontwikkelen van een keurmerk, wij gaan daarmee binnenkort ook 

mee aan de slag. Voor een deel gaat het voorbij aan onze Emmaus insteek maar aan de andere kant kan 

je er ook weer van leren.  

In het kader van kennisuitwisseling zijn er binnen de BKN ook regio-overleggen. Samen met BKN-leden 

uit je eigen regio is er meer tijd om kringloopzaken uit de praktijk te bespreken.  

Samen met Emmaus Domstad en een collega kringloper, de ARM, 

is er regelmatig ' kringloopoverleg' met de afdeling Stadswerken 

van de Gemeente Utrecht. 

Er is een overeenkomst met de gemeente Utrecht die inhoudt dat de 

kringloopbedrijven een container op de Afvalscheidings-stations 

(ASS) hebben waar klanten goede spullen inzetten. Deze 

container wordt dagelijks geleegd. Eenzelfde hoeveelheid, maar 

dan afval, mag gratis worden gestort. 

Om het hergebruik lokaal een gezicht te geven stonden we met onze ophaalauto op het eind van de 

Koningsmarkt in Vleuten. We zijn met een gevulde auto teruggekeerd. Hetzelfde doen we bij de 

Waterwinmarkt in Terwijde.  

Stichting de 

Alternatieve Renovatie 

Maatschappij 
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Media 

Onze PR was al vroeg in het jaar geregeld: op zondag 5 januari 

werd er een radio reportage uitgezonden over onze woon-

/werkgemeenschap. 

De uitzending is nog te beluisteren: 

http://www.npodoc.nl/documentaires/series/radio-doc/lange-

documentaires/2014/emmaus.html 

Begin februari zijn we met de bewoners op bezoek geweest bij 

de maakster, Iris Honderos, en haar partner Arno Peeters, de 

geluidsman. Een leuke middag waar ze vertelden wat voor een 

keuzes ze hadden gemaakt bij de samenstelling. En ze waren 

natuurlijk geïnteresseerd hoe wij het hadden ervaren. 

In februari verscheen het blad Qracht 500 als een eenmalige tegenhanger van de Quote 500. Vier 

bewoners van Emmaus Haarzuilens werden geïnterviewd en verschenen met een stukje in het 

(eenmalige) magazine. In 2013 hebben we geld gedoneerd om het project mogelijk te maken. 

 

 
 

 

 

Website. Gerard Roos heeft onze website ‘gepimpt’. Frissere opmaak met nieuwe foto’s. De website is 

bestemd voor ‘Emmaus in Utrecht’, dat wil zeggen voor Haarzuilens, Utrecht en de groepen van 

Domstad (Parkwijk, Lombok en Overvecht).  

van de website Qracht500: 

 
“Wie zijn de mensen achter de Nederlandse armoedecijfers, wat is hun verhaal? Qracht 500 geeft mensen in armoede een 

gezicht en een stem. 

 

De armoede in Nederland groeit. Niet alleen veel uitkeringsgerechtigden, daklozen, chronisch zieken en mensen met een 

beperking moeten rondkomen van weinig of geen geld. Ook steeds meer werklozen, ondernemers, agrariërs, zelfstandigen en 

woningbezitters zien hun welstand verdampen. Armoede kan iedereen overkomen. In de beeldvorming is armoede vaak je 

eigen schuld en maken uitkeringsgerechtigden misbruik van voorzieningen. Zij houden gemakzuchtig hun hand op bij 

hardwerkend Nederland in plaats van de handen uit de mouwen te steken. Maar is dat zo?” 
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Feestmarkten  

 

Traditioneel zijn er twee feestmarkten per jaar, één in voorjaar op de laatste zaterdag van mei en één in 

de zomer, de laatste zaterdag van augustus. De feestmarkten worden opgetuigd met kraampjes, 

springkussen, koffiehoek en live muziek. In augustus verzorgen de deelnemers van het internationale 

zomerkamp (die in augustus twee weken bij ons wonen en werken) ook nog een modeshow. De 

opbrengst gaat in zijn geheel naar een vooraf gekozen project. De opbrengst van de meimarkt was 

bestemd voor een aantal Oekraïense organisaties die zich bezighouden met de opvang van dak- en 

thuislozen. De opbrengst van de augustusmarkt ging naar de opvang van ongedocumenteerden, 

Weerdsingel in Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valetina (L) & Ludmila (R) 

ND Spilnota Kiev 
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Diversen 

We beschikken over een mooie vergaderzaal die 

we onder andere  gebruiken voor onze 

bestuursvergaderingen, cursussen. Tijdens het 

jaarlijkse Zomerkamp  wordt de ruimte gebruikt 

als slaap- en verblijfsplaats.  

Maar we houden hem niet alleen voor onszelf. 

Emmaus Nederland maakt er regelmatig gebruik 

van maar ook andere non profit organisaties 

mogen hem gebruiken zoals bijvoorbeeld de IVN 

voor hun uilen-excursie en de International Peace 

Brigade. 

Kinderen uit Haarzuilens gebruiken hem verdere iedere woensdag middag voor hun capoeira-lessen. 

Het dorp Haarzuilens is klein maar heeft een actieve 

bevolking. Er is altijd wel wat te doen en wij als 

bewoners van Emmaus nemen graag deel aan de 

diverse activiteiten zoals de Lentewandeling, 

Haaring-party, Meifeest, kermis etc. 

Met onze locatie en spullen kunnen we ook het 

nodige terugdoen. Bij het schoolfeest konden we ze 

plastic doosjes voor Loom-bandjes cadeau doen. 

Verder fungeerden wij als startpunt voor het 

jaarlijkse Haarfijn-golf. 

Voor de directe buren houden we sinds een aantal 

jaren de Buurt BBQ. We proberen de parkeeroverlast 

van onze wekelijkse markt zo beperkt mogelijk te 

houden maar je kan niet voorkomen dat een 

eigenwijze klant soms zijn auto ongelukkig bij een 

buur parkeert. De BBBQ sluit aan bij het gezegde:  

“Beter een goede buur dan een verre vriend”.  

 

Jubileum 

Een jubileum is er eerder dan je denkt. In 2016 viert 

Emmaus Haarzuilens haar 50ste verjaardag. Er wordt 

over nagedacht hoe dat te vieren. Oudgedienden 

werden alvast gevraagd naar hun ervaringen van 

toentertijd. Wim Veer vertelde over de start van 

Emmaus in Haarzuilens en zijn ontmoeting met Els. Oud 

‘responsable’ Gijs van den Berg beschikte nog over groot 

archief. Wordt vervolgd.  

 

Kees Verhoef en Els & Wim Veer 
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Duurzaamheid 

Sinds jaar en dag gebruiken we groene energie, 

met Greenchoice als leverancier. De laatste tijd 

gaan we echter steeds meer zelf produceren. In 

2011 en 2012 zijn er zonnepanelen geplaatst 

waarmee we 10.000 kwh kunnen opwekken. In 

2014 hebben we 10 Winddelen gekocht – goed 

voor zo’n 5.000 kwh.  

Eind 2014 zijn we bezig gegaan met de plaatsing 

van een er hybride warmtepomp installatie. Een 

combinatie van zonnecollectoren, een 

lucht/water warmtepomp met een gasgestookte 

HR ketel.  

Voor 2015 staat een uitbreiding van de zonnepanelen op het programma. We zouden dan op het gebied 

van elektriciteit zelfvoorzienend moeten worden.  

Gesteunde projecten 

 

Het steunen van projecten (in binnen- en buitenland) is een uitgangspunt van Emmaus - ‘eerst dienen 

die het meest lijden’.  We ontvangen aanvragen voor financiële steun, variërend van een actiegroep die  

€ 100 vraagt tot projecten die € 100.000 vragen. Het steunen  van projecten is een gezamenlijke actie 

van Emmaus Haarzuilens en Emmaus Utrecht (Kledingwinkel aan de Mgr. vd Weteringstraat in Utrecht). 

De beoordeling van de aanvragen gebeurt op een projectavond. Deze avond 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 de 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.  Voor Emmaus is het steunen van projecten geen charitas. We ondersteunen het liefst projecten 

die zorgdragen voor een structurele verandering. Wij kunnen een bijdrage leveren met ‘sociaal 

durfkapitaal’. Het ‘durven’ steekt in het feit dat we het risico nemen dat een project ook kan mislukken.  

Emmaus in Zuid Amerika Ab Harrewijnprijs Martin & Martin - container Kenia 
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We bezochten de opening van de nieuwe dagopvang 

‘Villa Vrede’. Zoals onze gesteunde projectlijst laat 

zien hebben we veel contact met organisaties die 

bezighouden met de opvang van 

ongedocumenteerden. 

Van de website van Villa Vrede: 

“In Utrecht verblijven naar schatting vierduizend 

mensen zonder verblijfsvergunning.  

Deze groep mensen leeft een onzichtbaar bestaan, 

doordat ze geen status en geen burgerservicenummer 

hebben. Ze kunnen hierdoor niet legaal werken, hebben geen recht op sociale voorzieningen, kunnen 

geen huis huren via de reguliere kanalen, enzovoorts. Dit maakt deze groep mensen tot één van de 

kwetsbaarste van de stad Utrecht. 

Het doel van Villa Vrede in Utrecht is mensen zonder verblijfsvergunning een plek bieden waar ze 

simpelweg mogen zijn, een gezicht krijgen, zich veilig voelen, hun sociaal netwerk kunnen opbouwen en 

gestimuleerd worden tot zelfredzaamheid. Villa Vrede wordt voor en vooral door de doelgroep 

ontwikkeld. Door activiteiten, trainingen, voorlichting kunnen deze mensen zich verder ontplooien en zal 

Villa Vrede uitgroeien tot een plek waar iedere vluchteling zich welkom mag voelen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nachtopvang Weerdsingel is een 

nachtopvang voor mensen die niet 

rechtmatig in Nederland verblijven. Het 

gaat om bijvoorbeeld uitgeprocedeerde 

asielzoekers die geen recht hebben op 

een verblijfsvergunning . 

Met onze projectsteun binnen Nederland willen 

wij steun geven aan een groep mensen die 

vandaag de dag zeker onder de doelgroep van 

Abbé Pierre zou vallen: de mensen zonder 

geldige verblijfspapieren, de 

ongedocumenteerden. Met o.a financiële 

ondersteuning helpen wij de (Utrechtse) 

organisaties hun werk zo goed mogelijk te laten 

uitvoeren.   

Zonder in partijpolitieke discussies te willen 

vallen vinden wij dat mensen niet op straat 

moeten verblijven. Verder heeft het onderwerp 

meer creativiteit nodig dan het simpele 

‘grenzen dicht’. 
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Gesteunde projecten 2014 

Naast de financiële steun, zoals opgenomen in de lijst hieronder, is er ook de materiële steun. Steun in 

de vorm van goederen. Voor het buitenland zijn dat containers met diverse (school) materialen en 

kleding voor de Wonderland School in Kenia en voor Emaus Trujillo in Peru. In Nederland is het steun 

aan (voormalig) daklozen die weer de beschikking krijgen over een eigen woning. Een klein gedeelte 

gaat naar kunstprojecten of festivals (bv oude banken voor een lounge ruimte). 

  

Internationale solidariteit         

2013.72 The Kembé Foundation Doma region Tanzania € 2.500 
werkgelegenheidsproject met 

zonnebloemen 

2014.01 Stichting Friersdale Keimoes Zuid Afrika € 500 
waterpomp & dieselmotor 

voor school 

2014.02 Bifae-Farming Shisong Kameroen € 1.000 transportkosten tractor 

2014.08 Emaus Piura Piura Peru € 5.000 
opleidingskosten voor 

medewerkers van Emaus 

Piura 

2014.14 Emaus Maldonado Maldonado Uruguay € 7.500 
ondersteuning nieuwbouw 

winkel 

2014.24 Ayuda Maya Sierra de Chama Guatemala € 3.000 
wateraansluiting voor 41 

families  

2014.25 Association Nabasnoogo Zorgho Burkina Faso € 7.000 

2 jaar overheadkosten voor 4 

projecten - avondschool, 

naaiatelier, kleuteropvang, 

ziektekosten-verzekering 

2014.27 Nasha Khata Drohobych Oekraine € 1.575 
aanschaf 3 kledingcontainers 

(voor kleding inzameling) 

2014.29 Narodna Dopomoha Chernivtsi Oekraïne € 10.000 dakreparatie 

2014.30 Wonderland Nairobi Kenia € 4.429 containerverzending 

2014.31 Spilnota ND Kiev Kiev Oekraïne € 2.129 
noodhulp + materiaal  

vliegtickets + cursus 

2014.37 Treesleepercamp  Tsumeb Namibië € 3.660 aanvulling exploitatietekort 

2014.38 Gered Gereedschap Amsterdam Nederland € 1.000 donatie 

2014.40 Filipijnengroep Nederland Panabo City Filipijnen € 2.500 

capaciteitsopbouw van 

kokosboeren in de productie 

van kokossuiker en 

biologische gewassen  

2014.41 Emmaus Internationaal Parijs Frankrijk € 5.000 solidarity sale 

2014.42 Narodna Dopomoha Lviv Oekraïne € 5.000 

voorbereiding van een 'charity 

event' voor fondswerving en 

bewustmaking van de opvang 

van vrouwen 

2014.47 Frutas del Sol Chocabamba Bolivia € 1.200 
aankoop van fruitbomen - 

aanschaf zonnelampen - 

workshops & onderwijs 

2014.54 Transport4Transport Balaka Malawi € 2.500 
verstrekken van 

fietsambulances aan dorpen 

op het platteland 

2014.63 Emaus Krakow Krakow Polen € 1.500 
via Emmaus Europa: Krakow - 

kosten zomerkamp 2013 

2014.63 Emaus Rzeszow Rzeszow Polen € 1.500 
via Emmaus Europa:  Rzeszow 

- afronding nieuwbouw 

2014.64 Escola de Rua Maputo Mozambique € 500 
jongeren geven AIDS-

voorlichting 

2014.68 The Hunger Project Avlamè Benin € 6.407 
waterput - toegang tot schoon 

drinkwater 

2014.69 Association Nabasnoogo Zorgho Burkina Faso € 1.000 bijdrage voor Avondschool 

2014.71 Emaus Trujillo Trujillo Peru € 3.178 verzending container 

Totaal Internationale solidariteit     € 79.578   



Jaaroverzicht 2014 13 Emmaus Haarzuilens  

Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden       

2013.67 De Tussenvoorziening Utrecht Nederland € 25.000 opvang ongdocumenteerden 

2014.21 SNDVU - Noodopvang Utrecht  Utrecht Nederland € 250 
re-integratieproject voor inwoner 

Guinee 

2014.48 LOS Rotterdam Nederland € 1.900 meldpunt Vreemdelingendetentie  

2014.52 Ubuntuhuis Utrecht Nederland € 3.725 
ondersteuning armoede & 

mensenrechten 

2014.58 STIL Utrecht Nederland € 5.000 ondersteuning ongedocumenteerden 

2014.59 Bob vd Houtfonds Utrecht Nederland € 5.000 
Het Bob van der Hout Fonds verstrekt 

leningen voor opstart van dak-

/thuislozen. 

2014.72 't Groene Sticht Utrecht Nederland € 7.562  Bijdrage aan groen, sociaal woonerf  

Totaal Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden € 48.437   

 
 

Bewustwording & overig         

2014.07 Ab Harrewijnprijs Rotterdam Nederland € 2.500 
prijs voor initiatieven voor mensen aan 

de onderkant vd samenleving 

2014.11 Doorbraak Leiden Nederland € 250 
'Onze belangrijkste doelstelling is het 

organiseren van mensen om macht op 

te bouwen voor succesvol verzet' 

2014.12 XminY Amsterdam Nederland € 1.000 
XminY gelooft in de kracht van mensen 

om zelf verandering in beweging te 

zetten.  

2014.23 Freedom not Frontex Utrecht Nederland € 500 
freedom mars , actieweek bij European 

Council Migration Summit - Brussel 

2014.36 STRO Utrecht Nederland € 250 donatie 

2014.44 All Included Amsterdam Nederland € 465 
transnational cooperation - Togo 

delegatie 

2014.60 Wij Zijn Hier Amsterdam Nederland € 150 
bijdrage aan Libië Campagne door 

vluchtelingen in Nederland 

2014.65 ASKV Amsterdam Nederland € 500 Nacht van de Vervanging 

2014.67 SNDVU Utrecht Nederland € 320 
Nacht van de Vervanging Utrecht - 

bekende Nederlanders bieden 1 nacht 

opvang aan ongedocumenteerde 

 diverse kleine giften   Nederland € 400  

Totaal Bewustwording & overig     € 6.335   

 
 

Internationale solidariteit   € 79.578 

Dak- & thuislozen, ongedocumenteerden € 48.437 

Bewustwording & overig     € 6.335 

  Totaal € 134.350 

 
 
 

Bijdrage Emmaus Utrecht  € 47.500,-- 
(kledingwinkel Mgr vd Weteringstraat) 

 

 
 
 
 

Bijdrage Emmaus Haarzuilens   € 86.850,-- 
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Financiën 

 

1. Balans per 31 december (in euro's) 2014   2013  

        

ACTIVA        

vaste activa        

gebouwen  € 729.680     € 772.616   

materiele vaste activa  €   76.002     €   73.238   

financiële vaste activa  €   24.988    €           --     

Totaal vaste activa    €     830.670      €     845.854  

        

vlottende activa        

leningen u/g  € 617.743     € 632.409   

debiteuren en overlopende activa  €   47.676     €   11.850   

liquide middelen  € 367.723     € 278.191   

Totaal vlottende activa    €  1.033.142      €     922.450  

        

Totaal activa    €  1.863.812      €  1.768.304  

        

PASSIVA        

eigen vermogen        

bestemmingsreserve materiele vaste 

activa  € 750.000     € 750.000   

continuïteitsreserve  €   86.000     €   82.500   

algemene reserve  € 964.821     € 872.208   

Totaal Eigen vermogen    €  1.800.821      €  1.704.708  

        

reserves        

reserve oninbare vorderingen  €   14.000     €   14.000   

Totaal reserves    €       14.000      €       14.000  

        

langlopende schulden        

opstartpremie bewoners  €     2.741     €     2.840   

Totaal Langlopende schulden    €         2.741      €         2.840  

        

kortlopende schulden        

crediteuren en overlopende passiva  €   46.250     €   46.756   

Totaal Kortlopende schulden    €       46.250      €       46.756  

        

Totaal passiva    €  1.863.812      €  1.768.304  
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2. Staat van Baten & Lasten (in euro's) 2014   2013  

        

BATEN        

verkopen en vergoedingen        

markt- & winkelverkopen  € 368.838     € 348.575   

goederen voor recuperatie  €   63.181     €   49.799   

    €     432.019      €     398.374  

overige baten        

giften, rente, bewoners bijdragen  €   17.600     €   19.232   

    €       17.600      €       19.232  

        

Totaal van de baten    €     449.619      €     417.606  

        

LASTEN        

kosten medewerkers  € 105.864     €   91.536   

organisatiekosten  €   97.466     € 104.589   

afschrijvingen  €   52.672     €   50.896   

incidentele lasten  €   10.655     €   26.409   

Totaal van de lasten    €     266.657      €     273.430  

        

Resultaat boekjaar    €     182.962      €     144.176  

        

het resultaat is als volgt verdeeld:        

gesteunde projecten  €   86.849     €   72.006   

continuïteitsreserve  €     3.500     €     7.500   

algemene reserve  €   92.613     €   64.670   

    €     182.962      €     144.176  

 
Toelichting Balans: Het positieve resultaat wordt voor een deel toegevoegd aan het Eigen Vermogen. 

Dit vermogen bestaat dan uit de gebouwen, auto’s, banktegoeden en uitstaande leningen. Bij 

spaartegoeden die we aanhouden kiezen we voor ASN en 

Triodos. Dit jaar zijn er participaties aangeschaft in het 

Oikocredit Nederland Fonds. De leningen staan uit bij Emmaus 

groepen en bevriende, maatschappelijke, organisaties.  

Toelichting Staat van Baten & Lasten: Het resultaat in 2014 was ruim hoger dan in 2013. Hogere 

opbrengsten en lagere kosten. Bij de verkopen waren met name de boeken en spulletjes de grote 

stijgers. Bij de recuperatiegoederen (lompen, metalen, oud-papier) waren er de grotere hoeveelheden 

tegen een betere prijs. 

Bij de kosten zorgde de post kosten medewerkers voor een aanzienlijke verhoging. Er waren meer 

bewoners op basis van een verblijfsovereenkomst. De organisatiekosten en de incidentele lasten waren 

beduidend lager.  



Jaaroverzicht 2014 16 Emmaus Haarzuilens  

Uit ‘Even Bijpraten’ (nieuwsblaadje van Emmaus Haarzuilens) 

editie april 2014 

 

 

Koeman hesjes 

 

Vanaf heden draagt iedereen van 

Emmaus die op de auto zit en naar 

klanten en Tractieweg gaat een mooi 

oranje hesje met Emmaus logo erop. De 

hesjes zijn geleverd door de firma 

Koeman uit Utrecht. 

 

Bezoek uit Burkina Faso

 

Op maandag 7 april waren Jan Beekman en Pierre te 

gast. Jan woonde jarenlang in Emmaus Haren. Sinds 

1996 werkt hij bij projecten in Burkina Faso. 

Door verschillende Nederlandse Emmausgroepen 

worden die gesteund. Enkelen hiervan waren nu ook 

aanwezig om weer eens een update te krijgen. 

 

De projecten bestaan uit een avondschool voor 

volwassenen, een naaiatelier, een kinderopvang. 

Vooral voor allerlei overheadkosten, zoals b.v. 

salarissen, zijn moeilijk fondsen te vinden. Dit is dan 

ook het gedeelte waar wij steeds bijspringen. Het was 

ons in ieder geval wel weer duidelijk dat het belangrijk 

is dit te blijven doen, op de eerst volgende 

projectenbijeenkomst komen we hier op terug. 

Er volgde nog een genoeglijk avondje met Jan. 

De molen draait 
 

 
Sinds enkele weken is de molen 

aangesloten op het net. De mannen van 

I love windpower hebben samen met 

Jorris en Martin Tensen de laatste hand 

aan de molen gelegd. Binnenkort volgt 

de officiele opening. 

Vispannetje 

‘Prima vispan, pas 5 jaar oud. Helaas voor mij te 

zwaar geworden omdat ik inmiddels artritis heb’. 

 
Dit pannetjes met briefje vonden we tijdens het 

sorteren van goederen die in Haarzuilens afgeleverd 

waren. 
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uit editie juli 2014  

 

BHV’er Steven van Dijk 

 
 

Bezoekjes 

Met een delegatie uit Den Haag, De Bilt en 

Haarzuilens hebben we gevolleybald bij Emmaus 

Krefeld in Duitsland.  

 
 

Ook aanwezig: Krefeld, Keulen en Feniks. Een 

heerlijke dag fanatiek sporten en elkaar ontmoeten 

 

Armoede 

Sinds enkele jaren bestaat in Utrecht de 

Armoedecoalitie. Een verband van 

organisaties die proberen de armoede een 

gezicht te geven en te bestrijden. Emmaus 

Haarzuilens is daar onderdeel van. We zijn 

betrokken bij de jaarlijkse dag van de 

armoede, op 17 oktober.  

 

Maar ook in gesprekken met de gemeente 

over de per 1 januari in te voeren nieuwe 

wet ‘werk en inkomen’. In gesprekken met 

de gemeente kunnen we advies geven. 

Enerzijds als deskundige wat betreft 

armoede en anderzijds als potentiele plek 

waar mensen straks werkervaring kunnen 

opdoen om zo weer in te kunnen stromen 

in de reguliere arbeidsmarkt. 

Onze mollenman 

 

 
 
Dirk Kleinwee weer druk met het vangen van 

mollen. 

 

 

Tijdens een weekendje in de  Elzas brachten Jos 

en Hermien een bezoekje aan Emmaus 

Scherwiller. George komt vaak een weekje hier 

vakantie houden, dit is George in zijn natuurlijke 

habitat. 
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uit de editie oktober 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoradio afgegeven 

Stom, stom, stom ….. 

We hebben er nog een cd in laten zitten. Zou 

je hem alstublieft naar ons op willen sturen 

als je hem er uit hebt? 

Heel erg bedankt! Marco en Rianne. 

 
p.s. heb er al een envelop + postzegel bij 

gedaan 

 

Deze tekst stond op een bijgevoegd briefje. 

Uiteindelijk is de cd teruggestuurd. 

 

Drumstel afgegeven 

 

‘zorg goed voor d’r. Het is een taaie, ik ga 

d’r missen’. Stond op de deksel van een 

schoenendoos geschreven. 

 

 
 
 

Revella’s prutrace 

 

Revella klauterend uit de modderbak op weg 

naar de finish van de Haarse Prutrace. In een 

deelnemersveld van ruim 300 mensen was 

zij bij de eerste vijftig aan de finish. 

 

Een kubieke meter is …….. 

De telefonist van de dag komt de 

woonkamer binnen en vraagt of iemand 

hem kan vertellen hoeveel een kubieke 

meter is en vooral of dat in onze 

vrachtwagen past. 
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Zeven kernwaarden  

van Emmaus 
 

 

 

Samen sterker  
Voor Emmaus is de opdracht om anderen steun te geven net zo belangrijk als het recht om steun te 

krijgen. Help mee een ander te helpen; misschien heb je er zelf ook iets aan!  

 

Praktisch idealisme  
Emmaus is een organisatie van mensen die actief strijden tegen sociaal onrecht. Waar nood of onrecht 

is, grijp je zelf in. 

 

Zelfredzaam en ongebonden  
Emmaus verdient haar eigen geld en beslist op basis van haar eigen afwegingen. Emmaus is niet 

gebonden aan een levensovertuiging of religie. Je hebt de regie over je eigen leven.  

 

Solidair met kwetsbaren  
Abbé Pierre (de grondlegger van Emmaus) koos voor directe steun aan de meest kwetsbaren in de 

samenleving door zijn leven met hen te delen en te strijden tegen armoede. Samen wonen, samen 

werken en eerlijk delen zijn onze basis.  

 

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

aan een gemeenschap is er welkom.  

 

Open en veilig 

De gemeenschappen staan open voor mensen die uit nood of vrije wil aankloppen. Emmaus 

ondersteunt op transparante wijze leden uit de gemeenschap op weg naar hun eigen zelfstandigheid. Je 

vindt bij Emmaus een (tijdelijke) plek in de luwte, waar je op adem kunt komen.  

 

Waarde teruggeven aan mens en materiaal 
Iedereen heeft recht op een plek om te wonen, te werken en mensen om zich heen te hebben, in een 

omgeving die duurzaam wordt beheerd. Je hebt respect voor een ander en je omgeving.  

 

 

 

 


