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De Stichting Elk Kind Telt Mee is een particulier initiatief om gezinnen met kinderen die het financieel
moeilijk hebben, te helpen. De stichting bestaat sinds eind 2010 en heeft zich als doel gesteld om
gezinnen, die om welke reden dan ook bekend zijn bij gemeente, maatschappelijk en pastoraal werk,
te voorzien van elementaire levensbehoeften. Hierbij moet worden gedacht aan goede, moderne
kleding, ondergoed, schoenen en verzorgingsproducten. Ons aandachtsgebied bestaat uit de
gemeente Nuth en haar omliggende kerkdorpen, maar ook de gemeenten Voerendaal en Heerlen
doen een beroep op ons.
De Stichting Elk Kind Telt Mee zamelt kinderkleding in. Via diverse kanalen proberen wij kwalitatief
goede, moderne kleding te krijgen, die door ons (indien nodig) wordt gewassen, gestreken en
hersteld. Schoenen, ondergoed en verzorgingsartikelen worden gekocht met giften van particulieren
en bedrijven. Ook zijn er met diverse ondernemers afspraken gemaakt om goederen tegen
gereduceerd tarief te kunnen inkopen.
De stichting heeft drie bestuursleden en wordt ondersteund door een vijftal actieve vrijwilligers. Alle
bestuursleden en vrijwilligers van de stichting verrichten hun activiteiten kosteloos.
Iedere ontvangen euro wordt ingezet voor het goede doel.

Activiteiten
De activiteiten van de stichting bestaan uit:
• Het uitnodigen van gezinnen, aangemeld door onze samenwerkingspartners, om bij ons
kleding, schoenen, ondergoed en pyjama’s te komen uitzoeken. Persoonlijke aandacht,
privacy en maatwerk staan daarbij centraal;
• Het samenstellen en verstrekken van kledingpakketten voor gezinnen die niet in staat zijn
om naar ons toe te komen;
• Het ontvangen van ouders en kinderen in ons pand, waardoor zij met elkaar in contact
worden gebracht. Wij stimuleren hen samen na te denken over een oplossing voor hun
problemen. Op indicatie kunnen wij ook doorverwijzen naar hulpverleningsinstanties;
• Het bewust maken van en stimuleren tot hergebruik van kleding;
• Het aanmaken van een facebookpagina;
• Het verzorgen van een babypakket voor zwangere of pas bevallen vrouwen.
Op deze manier willen wij er zorg voor dragen, dat kinderen van minder draagkrachtige gezinnen niet
buiten de maatschappij komen te staan. Onze stichting wordt verder vaak benaderd door
maatschappelijk en pastoraal werk, maar ook bijv. door GGZ instanties en huisartsen. Niet zelden
gaat het om crisissituaties bij gezinnen.
Naast het voorzien in elementaire levensbehoeften, probeert de stichting ook het eigen
probleemoplossend vermogen van gezinnen aan te spreken. Wij gaan gezinnen niet verwennen,
maar geven hen handvaten en steun om hun problemen te boven te komen. Door de korte lijnen
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met samenwerkingspartners weten we bovendien, dat onze hulp op de juiste plaats terecht komt. Zij
hebben immers het beste zicht op waar de nood het hoogst is.

Financiering
De stichting kan niet bestaan zonder de donaties van particulieren en bedrijven. Daarnaast worden
de energiekosten van ons pand vergoed door de gemeente Nuth.
De stichting is in het bezit van de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) waardoor het voor
donateurs fiscaal aantrekkelijk is onze stichting financieel te ondersteunen.

Activiteiten 2018
De belangrijkste activiteiten van 2018 waren:
•
•
•
•
•
•
•

Het kleden van ruim 250 kinderen, zowel in zomer- als in winterseizoen;
Het uitvoeren van kleine aanpassingen aan de inrichting van ons pand en het bijbehorende
magazijn;
Het verstrekken van babypakketten aan zwangere of pas bevallen vrouwen;
Het organiseren van een sponsordiner in samenwerking met het Stella Mariscollege locatie
Valkenburg;
Het incidenteel verstrekken van een levensmiddelenpakket;
Het leggen en onderhouden van contacten met sponsoren, zoals “De ronde tafel” uit Heerlen
die ondergoed in diverse maten gesponsord heeft;
Een kraam beheren op de Kerstmarkt op Bs. Hulsberg, om de naamsbekendheid van onze
Stichting te bevorderen (de opbrengst van de Kerstmarkt werd gedoneerd aan onze
Stichting)
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Plannen / activiteiten 2019
• Het blijven intensiveren van de samenwerking met andere instanties, zodat er nog meer
gebruik kan worden gemaakt van elkaars krachten. Een pragmatische aanpak met korte
lijnen staat hierbij centraal;
• Het handhaven van onze kleinschaligheid, zodat maatwerk en persoonlijke aandacht ook in
de toekomst gewaarborgd blijven;
• Periodiek kritisch evalueren en bijsturen waar nodig, om zo te streven naar een optimale
werkwijze om onze doelstellingen te behalen;
• Het organiseren van ’n aantal avonden, waarop een grotere groep vrijwilligers eenmalig een
helpende hand biedt bij het sorteren en stickeren van de kleding.

Samenstelling bestuur Stichting Elk Kind Telt Mee
Het bestuur van de stichting bestaat uit:
Monique Theunissen, voorzitter
Petra Speetjens, penningmeester
Jacqueline Pluijmaekers, secretaris

Het bestuur dankt alle donateurs voor hun bijdrage! Zonder hun financiële en mentale steun kunnen
wij als Stichting Elk Kind Telt Mee niet functioneren.
Verder een speciaal woord van dank aan alle vrijwilligers zonder wiens hulp we geen activiteiten
kunnen organiseren!

