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Voor mensen van waarde

Dat is de titel van dit jaarverslag over het werk van Stichting 
Mara in Den Haag en Rotterdam. Want dat willen wij zijn en 
doen: als organisatie die haar wortels heeft in de traditie 
van de Katholieke Kerk en die zich laat inspireren door het 
Katholiek Sociaal Denken, willen we met ziel en zaligheid ons 
inzetten voor al die waardevolle mensen in Rotterdam en 
Den Haag die om wat voor reden niet tot hun recht komen. 

Omdat ze migrant zijn en zoeken naar aansluiting in Neder-
land, zonder hun eigen culturele achtergrond te verlooche-
nen. Omdat ze jong zijn en veel te vroeg hebben moeten 
leren overleven. Omdat ze worden uitgesloten omdat ze 
anders zijn of niet begrepen worden.

Mara zet zich met haar vele vrijwilligers in voor mensen van 
waarde. Daar zijn we trots op en tegelijkertijd maakt het ons 
ook bezorgd: er zijn voor de mens naast je, is misschien wel 
de belangrijkste opdracht voor ieder mens, maar het lijkt wel 
of een groeiende groep mensen daar niet op kan vertrouwen.

We dromen van een goede samenleving, waarin solidariteit 
en menselijke waardigheid het uitganspunt is. En daar blijven 
we aan werken. 

Namens het bestuur, 
Marc Bollerman, directeur
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Over Mara
Mara is een levensbeschouwelijke organisatie, die voort-
komt uit het Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk. 
Mara zet zich met vrijwilligers in voor mensen in kwets-
bare posities, omdat iedereen van waarde is. Wij werken 
vanuit vertrouwen in mensen en sluiten aan bij het 
verlangen naar een goede toekomst voor iedereen. 

Onze projecten zijn verdeeld over drie programma’s:

1 Ondersteuning van migranten en hun organisaties.
2 Projecten met en voor jongeren in kwetsbare posities.
3 Projecten voor mensen die uitsluiting ervaren in 
 hun leven.

Als migrant word je in Nederland geconfronteerd met 
diverse uitdagingen, in grote steden als Rotterdam 
en Den Haag zijn die uitdagingen vaak nog groter 
dan elders. Mensen voelen zich vaak onbegrepen en 
niet vertrouwd, weten soms de weg niet en hebben 
moeite met het balanceren tussen hun eigen culturele 
achtergrond en dat wat de Nederlandse samenleving 
vraagt. Ze organiseren zich in zelforganisaties, die 
vaak zeer zinvol werk doen, maar ook tegen veel 
uitdagingen aanlopen.

Mara zet in voor het vergroten van de ‘samenred
zaamheid’ van deze zelforganisaties en de sleutel
figuren binnen de migrantengemeenschappen.

Programma

ondersteuning 
migranten
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In 2018 zijn Mara en onze partnerorga-
nisatie STEK begonnen met het opzetten 
van ‘HUB-geloof in Den Haag’: een net-
werkorganisatie van en voor internatio-
nale en migrantenkerken. Naar schatting 
zijn er maar liefst zo’n 120 van die kerken 
in de stad, groot en klein, die allemaal 
aanlopen tegen een veelheid van uitda-
gingen als het gaat om hun positie in 
de Nederlandse samenleving. De HUB 
is bedoeld als knooppunt van vraag en 
aanbod van kennis en ervaring. Vanuit 
de HUB informeren en versterken inter-
nationale kerken elkaar met name wat 
betreft de vrijwillige inzet vanuit deze 
kerken voor de zwaksten in de Haagse 
samenleving. Samen met hen organise-
ren we activiteiten, trainingen en voor-
lichtingsbijeenkomsten.

De afgelopen jaren heeft Mara in de 
Rotterdamse wijk Hillesluis veel ervaring 
opgedaan met het aan elkaar verbinden 
van mensen en initiatieven. We zoeken 
en vinden sleutelfiguren in de haarvaten  
van de wijken, die door ons worden ge-
traind en ondersteund, gericht op  
samenwerking en het over (culturele) 
grenzen heen kijken en verbinden van 
groepen die naast elkaar leven in de  
wijken. We noemen dit ‘oefenen in  
samenredzaamheid’. In 2018 breidden 
we onze inzet in Rotterdam uit naar het 
Oude Noorden en Lombardijen. In de 
wijk Hillesluis verzorgden we bovendien 
als onderaannemer van Humanitas de 
huisbezoeken aan alle bewoners van 
75 jaar en ouder.

Rotterdam

In 2018:
•  2 cursussen voor 

 vertrouwenspersonen 

 met 18 deelnemers.

•  3 dialoogbijeen

 komsten met ruim 200 

 mensen aan tafel.

•  254 contacten met 

 75+ inwoners, met 

 104 huisbezoeken.

In 2018:
•  41 kerken raakten 

 betrokken.

•  4 bijeenkomsten 

 Maatschappelijke Kerk 

 met 154 deelnemers.

•  3 trainingen met 

 33 cursisten.

•  1 conferentie over 

 positief opvoeden 

 met 85 deelnemers.

HUB  Geloof in Den Haag Vertrouwen in de Wijk

GELOOF 
IN DEN
HAAG

Den Haag
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In Rotterdam zijn vele honderden, 
misschien zelfs wel enkele duizenden, 
particuliere initiatieven ontstaan van 
mensen die zich vanuit hun eigen pas-
sie, verlangen en competenties willen 
inzetten voor de wereld om hen heen. 
Opvallend veel van deze initiatieven 
ontstaan in migrantengemeenschappen. 
Vaak noemt men deze initiatieven een 
zelforganisatie. Waar passie en inzet de 
sterke kanten zijn van deze initiatieven, 
zijn een gebrek aan financiën, organisa-
tievermogen en afhankelijkheid van 
één persoon de grote gevaren. 

Mara ondersteunt een aantal van deze 
organisaties bij fondswerving, organisa-
tieopbouw en daagt hen uit tot samen-
werking met andere organisaties in 
de wijk.

In 2018:
•  3 trainingen voor 27 

 zelforganisaties en 

 migrantenkerken.

•  1 reis met Afrikaanse 

zelforganisaties naar 

het Europese Parlement 

in Brussel, waaruit 

de oprichting van het 

Rotterdams Afrika 

Platform is voortgekomen.

Versterken van het wijknetwerk

Rotterdam en Den Haag

Mara ondersteunt in Rotterdam initiatie-
ven voor Spaanstalige Rotterdammers 
(Nuestra Casa) en voor Rotterdammers 
met een Kaapverdiaanse achtergrond 
(Casa Tiberias). Beide organisaties  
helpen we bij hun fondswerving, geven 
we bestuurlijke ondersteuning en helpen 
we bij het voeren van een goed vrij-
willigersbeleid. 

Rotterdam

Casa Tiberias en Nuestra Casa
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In 2018:
•  300 bezoekers 

 (drempeloverschrijdingen) 

 per week.

•  130 mensen maakten 

gebruik van de 

Voedselbank.

•  80 mensen volgen per 

 week taallessen.

•  25 organisaties werkten 

 met het MOC samen.

•  50 vrijwilligers worden 

 ondersteund.

Multicultureel
Ontmoetingscentrum

Den Haag

Mara is gevraagd om het MOC in Den 
Haag te helpen met een doorstart na 
een moeilijke periode. In het MOC komen  
inwoners van de Haagse Schilderswijk 
samen voor ontmoeting, activiteiten en 
taallessen. Ook is in het MOC de Voed-
selbank gevestigd. Mara helpt het MOC 
met het opnieuw organiseren van haar 
vrijwilligersbeleid, geeft bestuurlijke 
ondersteuning en verzorgt de fonds-
werving en het op orde brengen van de 
financiën. Mara zet daarbij inhoudelijk 
vooral in op coalitievorming met andere 
organisaties in de nabije omgeving 
van het MOC.

In 2018:
11 vrijwilligers volgden 

in 2018 de training.

In samenwerking met partners als 
Samen 010, SKIN Rotterdam, SPIOR en 
NOOM werft en traint Mara vrijwilligers 
die zich willen inzetten als coach voor 
mensen uit de eigen gemeenschap die 
moeite hebben met bijvoorbeeld het 
aanvragen van WMO voorzieningen. 

Rotterdam

Coach aan de Keukentafel  
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Dit is de 19-jarige Damian, een van de deelnemers van 
OPstap in Rotterdam: ons project voor dak- en thuisloze 
jongeren. Damian woont bij Stichting Maaszicht. Voordat 
hij daar een plekje kreeg is hij een tijdje echt dakloos 
geweest. Hij sliep toen buiten op het dak waar we deze 
foto gemaakt hebben.

‘Hier zat ik dan, met uitzicht over Rotterdam, moet je 
kijken hoe mooi het is!! Het is nu ongeveer een jaar 
geleden dat ik hier sliep. Toen ik net dakloos raakte kon 
ik nog wel logeeradressen vinden. Maar dat werd steeds 
lastiger en al dat geregel heel de dag door putte me 
ook uit. Op een dag zat er dus niks anders meer op dan 
buiten te slapen. Ik meldde me dagelijks bij het jongeren 
loket, maar er was gewoon nergens plek voor me. Later 
kreeg ik alsnog een plekje bij de nachtopvang en nog 
later bij Maaszicht. Ik was verslaafd, maar ben een paar 
maanden geleden afgekickt. Langzaam maar zeker 
krijg ik de boel weer op de rails’

Damian is vaak aanwezig bij OPstap: ‘Die keer met 
Sinter klaas, toen we dat spel met die cadeautjes deden, 
dat vond ik de leukste keer. We hebben echt gelachen. 
Eigenlijk weet ik niet eens wie er vrijwilliger is bij OPstap 
en wie jongere. We zijn allemaal gelijk, dat is juist het 
mooie.’

Damian
Dit is
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In 2018 is Mara gestart een maatjes-
project voor jonge moeders tussen de 
16 en 24 jaar, die moeder zijn gewor-
den, op een leeftijd dat ze daar feitelijk 
nog niet aan toe zijn: er is nog geen of 
beperkt sprake van een eigen inkomen, 
vaak is er ook geen eigen huisvesting 
(thuiswonend of in een opvanginstelling), 
er is nog geen startkwalificatie gehaald 
(opleiding). De jonge moeders zijn be-
zig met het zorgen voor hun kind(eren), 
terwijl ze zelf feitelijk ook nog bezig zijn 
met opgroeien en volwassen worden. 
In een aanzienlijk deel van de gevallen 
leidt dit tot problemen en vooral tot  
sociaal isolement. 

Mara biedt deze jonge moeders een 
maatje dat niet zozeer focust op hulp-
verlening of op opvoedondersteuning 
(hiervoor is een ruim aanbod beschik-
baar in Rotterdam), maar vooral op wel-
zijn, vergroten van het sociale netwerk 
en persoonlijke ontwikkeling.

Rotterdam

MaraMama’s 

In 2018:
•  27 jonge moeders 

 kwamen in beeld.

•  11 vrijwillige maatjes 

 zijn getraind.

Programma

met en voor 
jongeren

Mara zet zich in voor jonge mensen die om wat voor 
reden dan ook niet volwaardig kunnen meedoen in 
de samenleving. We doen dat met projecten voor 
dak en thuisloze jongeren in Den Haag en Rotterdam, 
maar ook met een maatjesproject voor jonge moeders 
en voor kinderen uit andere landen die net in 
Rotterdam zijn komen wonen. 

Daarnaast investeren we in bewustwording. Met ons 
project M25, dat we nu hebben doorontwikkeld naar 
een nieuw concept “The Challenge” dagen we jonge
ren uit om zelf in beweging te komen voor een ander. 
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In 2018:
•  5 scholen met een ISK 

zetten zich in voor 

New@Home.

•  29 ISK leerlingen deden 

 mee aan het project.

•  17 van hen werden 1 op 1 

gekoppeld aan een 

student van de Hoge

school Rotterdam.

•  12 deden er mee aan 

 groepsactiviteiten.

New@Home / Wegwijs in 010 

Rotterdam

New@Home is een maatjesproject dat 
jonge nieuwkomers in de leeftijd van 12 
tot 20 helpt om sociaal en maatschap-
pelijk hun plek te vinden in Nederland. 
Jonge nieuwkomers komen weinig in 
contact met Nederlanders, terwijl ze 
dat wel zouden willen. Dit kan leiden 
tot eenzaamheid of ontsporing. Docen-
ten van Internationale Schakel Klassen 
(ISK’s) zien dit gebeuren en onderstrepen 
het belang van extra ondersteuning voor 
deze groep. Mara biedt hen een maatje 
dat hen helpt bij het stimuleren van het 
doen van activiteiten en het leggen 
van contacten buiten de eigen kring.

Het project maakte een doorontwikke-
ling van 1 op 1 koppelingen naar het 
in kleine groepjes samen optrekken. 
Hierdoor kunnen we meer jongeren 
een plek in het project bieden. 

OPstap is een project voor dak- en 
thuisloze jongeren in Rotterdam, dat 
sinds september 2018 wekelijks laag-
drempelige ontmoetingsactiviteiten 
organiseert voor jongeren die gebruik-
maken van een opvangvoorziening. 
De ene week organiseren de vrijwilligers 
een lunch en de andere week organise-
ren zij een activiteit in de avond. 
Naast de wekelijkse activiteiten willen 
we jongeren ook graag helpen bij het 
opdoen van positieve ervaringen op het 
gebied van (vrijwilligers)werk in wat in-
middels de OPstap Academy heet, door 
mee te werken bij evenementen of hen 
te helpen bij het vinden van werk.

Rotterdam

In 2018:
•  66 jongeren namen 

deel aan onze 

activiteiten.

•  11 vrijwilligers zijn 

geworven en inten

sief getraind.

•  19 activiteiten 

werden georgani

seerd.

•  2 evenementen 

 zijn aangeboden.

•  5 opvangorganisaties 

verlenen hun mede

werking.

OPstap
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In 2018:
•  125 jongeren namen deel 

 aan onze activiteiten.

•  12 vrijwilligers zijn 

 geworven en getraind.

•  Meer dan 60 activiteiten 

 werden georganiseerd.

OPstap

Den Haag

De Haagse versie van OPstap bestaat 
al ruim 10 jaar. Mara probeert van bete-
kenis te zijn voor jonge mensen die hun 
leven niet op orde krijgen en daardoor 
dak- en thuisloos zijn geworden. Inzet 
daarbij is niet zozeer om hun problemen 
op te lossen, maar om te investeren in 
hun persoonlijke waardigheid. In Den 
Haag organiseren we daarvoor elke 
week een activiteit op de woensdag-
avonden. Daarnaast bieden we jongeren 
ook de mogelijkheid aan om samen te 
lunchen, al heeft dat in 2018 een tijd 
stilgelegen. 

Er is ruim aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van jongeren. Voor hen 
die dat willen is er een 1 op 1 maatjes-
contact mogelijk.

Een team van thuisloze jongeren is in 
2017 getraind om een audit uit te voeren 
van de eigen opvangorganisatie. 
De opvangorganisaties gebruiken de 
aanbevelingen die hieruit voortkomen 
voor verbetering van de eigen organi-
satie. Het project is in de eerste helft 
van 2018 afgerond met het herkeuren 
van de laatste twee van de zes opvang-
organisaties die hun eerste keuring in 
2017 ontvingen. De resultaten en aan-
bevelingen zijn verzameld in een ge-
drukte brochure. Deze brochure is breed 
verspreid onder belanghebbenden in de 
wereld van opvang voor dak- en thuis-
loze jongeren en de gemeente. 

Van de 8 deelnemende jongeren in het 
auditteam is er een begonnen aan een 
BBL opleiding en loopt inmiddels stage 
bij Mara. Drie anderen zijn vrijwilliger 
geworden bij het Mara project OPstap. 
Eén van hen is na een werkervarings-
project aan betaald werk gekomen. 

In 2018:
•  6 opvanginstellingen 

werken aan 

verbeteringen.

•  1 brochure is breed 

 verspreid in het 

 netwerk.

Rotterdam

Koersen Op Eigen Kunnen
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Het netwerk van Mara

Mara doet haar werk in een dynamische omgeving, 
die voort durend verandert. Dat kunnen we niet alleen. 
We werken daarom graag en veel samen met anderen 
en participeren in tal van netwerken, waaronder:

In Den Haag:
•  Cliëntenraad Sociaal Domein (Brede Raad)
•  Platform Zorgvrijwilligers
•  Delen achter de Duinen (armoedenetwerk)
•  Netwerk Gezonde Seks (preventie SOA’s en infectieziekten)
•  Netwerk Kwetsbare Jongeren

In Rotterdam:
•  Platform Vrijwilligerswerk Rotterdam
•  Platform Diversiteit Rotterdam
•  Stedelijk Verbindingsteam Informele Zorg
•  Overleg pastores RK parochies Rotterdam
•  Raad van Participanten Laurens (zorg) en WoonCompas

Mara werkt in Rotterdam verder intensief samen met 
onze zusterorganisaties Samen 010, SKIN Rotterdam en 
SPIOR. Met hen zijn we gesprekspartner voor de gemeente 
Rotterdam op tal van dossiers en bij vraagstukken rond 
zingeving en religieuze diversiteit. Naast de twee hiervoor beschreven programma’s zijn 

er nog verschillende andere projecten die Mara uit
voert in Rotterdam en Den Haag. Deze projecten heb
ben met elkaar gemeen dat ze zich richten op mensen 
die om wat voor reden dan ook niet mee kunnen of 
mogen doen in onze samenleving. Omdat ze anders 
zijn. Omdat ze er niet bij horen. Omdat ze worden 
gestigmatiseerd of zelfs gediscrimineerd.

Programma voor

mensen die 
uitsluiting 
ervaren
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In 2018:
•  51 mensen met hiv ont

 vingen geestelijke zorg.

•  2 eetgroepen met 6 

vrijwilligers en tot 28 

deelnemers per keer.

•  1 grote publieksactie 

rond Aids 2030 op het 

Stadhuisplein.

•  Meerdere presentaties en 

voorlichtingen, waaronder 

bij het nationale congres 

Aids 2018 in Amsterdam.

•  Een reeks van activiteiten 

 rond Wereld Aids Dag.

Geestelijke zorg
voor mensen met hiv

Rotterdam

Het lijkt wel of hiv en aids niet meer 
voorkomen in Nederland, maar niets is 
minder waar: nog altijd raken mensen 
besmet en omdat het vaak migranten 
zijn, die er niet over kunnen spreken in 
hun eigen omgeving, raken veel mensen 
met hiv in een groot isolement. Mara 
biedt geestelijke zorg voor deze bijzon-
dere doelgroep. 

Daarnaast investeren we in voorlichting 
en publieksacties om het stigma en de 
vooroordelen over hiv kleiner te maken. 

We ondersteunen twee eetgroepen 
waar lotgenoten elkaar ontmoeten: een 
wekelijkse eetgroep op vrijdagavond en 
een groep die maandelijks bijeenkomt, 
waar vooral vrouwen met een migratie-
achtergrond elkaar ontmoeten.

In 2018:
•  7 nieuwe maatjes, 

zelf ook met hiv, 

zijn geworven en 

getraind.

•  23 patiënten werden 

aangemeld door de 

ziekenhuizen en 

de GGD.

•  30 koppelingen 

worden begeleid, 

waarvan 9 nieuw zijn 

gemaakt in 2018.

Positieve Krachten 
Bundelen 

Het in 2013 gestarte maatjesproject voor 
migranten met hiv is inmiddels een vast 
onderdeel van het werk van Mara gewor-
den. Op verwijzing van de Rotterdamse 
ziekenhuizen worden migranten met hiv 
gekoppeld aan een maatje, die hen helpt 
om te gaan hiv. Door het taboe op hiv 
in migrantengemeenschappen zorgen 
patiënten met hiv vaak niet goed voor 
zichzelf; ze staan alleen in hun ziekte, 
kunnen niet terugvallen op hun netwerk, 
voelen schaamte en schuld en haken 
daardoor sneller af van de behandeling.
 
De methodiek van Positieve Krachten 
Bundelen is ingebracht in het landelijke 
project ADHeRo, dat in Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag is uitgevoerd, 
onder andere samen met zusterorgani-
satie ShivA. De training die Mara met 
hen hiervoor ontwikkelde is inmiddels be-
schreven en wordt landelijk gehanteerd.

Rotterdam
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In 2018:
•  10 mensen werden 

naar Mara doorverwezen 

voor een maatje.

•  5 van hen werden daad

werkelijk aan een maatje 

gekoppeld.

•  3 nieuwe maatjes zijn 

 geworven en getraind.

Roze bezoekvrijwilligers

Rotterdam

Hoewel het in de huidige tijd normaal 
lijkt om uit te komen voor je geaardheid 
is het voor veel LHBTI ouderen steeds 
moeilijker om erover te spreken. Vooral 
als ze in een zorginstelling wonen. 
Pesterijen en isolement komen helaas 
veel voor. Mara biedt voor deze kwets-
bare groep de mogelijkheid om af en toe 
bezoek te krijgen van een maatje met 
een vergelijkbare geaardheid. 
 
De doelgroep blijkt moeilijk te vinden. 
Ook mensen die zouden kunnen verwij-
zen, zoals geestelijk verzorgers, weten 
vaak niet of maar heel beperkt van wat 
er speelt in het leven van deze mensen. 
Gelukkig blijkt langzaam het besef door 
te dringen dat een maatje wel degelijk 
iets toevoegt. Het project blijft echter 
vooralsnog bescheiden in omvang.

Mara zet zich samen met SKIN Rotterdam,  
Samen 010 en SPIOR in voor status-
houders en bewoners van het AZC in 
Rotterdam. We doen dat omdat we zien 
hoe moeilijk het is voor mensen met een 
vluchtelingenachtergrond om een bete-
kenisvol leven op te bouwen in onze sa-
menleving. Het project kent 4 onderdelen:

1 Open huis voor bewoners van 
 het AZC Beverwaard
Wekelijks zetten kerken rond het AZC  
op zaterdag de deuren open voor bewo-
ners van het AZC voor ontmoeting, prak-
tische hulp en ondersteuning. 19 kerken 
doen mee, wekelijks komen gemiddeld 
30 tot 40 bezoekers. 51 vrijwilligers zijn 
op toerbeurt beschikbaar. In 2018 werd 
zo 31 keer een open huis georganiseerd 
en zijn er daaromheen nog 23 andere 
activiteiten georganiseerd.

Welkom Onthaal voor vluchtelingen

In 2018:
•  Meer dan 100 vrij

willigers zetten zich 

in voor vluchtelingen.

•  Meer dan 50 activi

teiten werden 

georganiseerd.

•  50 statushouders 

ontvingen hulp bij 

hun vragen.

•  12 keer waakten we bij 

 het detentiecentrum.

Rotterdam
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2 Aan de slag
In samenwerking met Pharos bieden we bewoners 
van het AZC de mogelijkheid om in groepen vrij-
willigerswerk te doen in de omgeving van het AZC 
om zo beter thuis te raken in Nederland. Dit deel-
project startte in oktober en inmiddels hebben 20 
bewoners, samen met 10 vrijwilligers (zelf status-
houder) meegedaan aan 6 vrijwilligersactiviteiten, 
variërend van het helpen bij een rommelmarkt 
tot het organiseren van een kerstbrunch.

3 Statushouders
Als mensen eenmaal als statushouder in Rotter-
dam wonen, kunnen ze bij Welkom Onthaal 
terecht met allerlei praktische zaken, die door 
vrijwilligers kunnen worden opgepakt en waar mee 
ze niet terecht kunnen bij bijvoorbeeld Vluchte-
lingenwerk. Er zijn zo’n 50 vrijwilligers actief 
geweest voor evenveel statushouders. De kop-
pelingen worden vooral door SKIN Rotterdam en 
SPIOR gemaakt. Mara ondersteunt waar mogelijk.

4 Maandelijkse wakes bij het 
 detentiecentrum
In Rotterdam is ook een detentiecentrum waar 
uitgeprocedeerde asielzoekers in detentie wach-
ten op terugkeer. Omdat we van mening zijn dat 
detentie zelden een oplossing is en dat vluchten 
naar ons land geen misdaad is, ook niet als je 
geen recht hebt om hier te mogen blijven, waken 
we elke eerste zondag van de maand voor 
de poort van de gevangenis onder het motto: 
“Er bestaan geen onwettige mensen, wel 
onmenselijke wetten”.

De Laurentiusdag is een tweejaarlijks 
evenement waarbij de gezamenlijke  
kerken en kerkelijke instellingen in  
Rotterdam in de maand oktober een 
activiteit organiseren om aandacht te 
vragen voor armoede in de stad. In 2019 
zal opnieuw een Laurentiusdag worden 
georganiseerd met een maaltijd voor 
onder andere klanten van de Voedsel-
bank, vluchtelingen en zwerfjongeren. 
Het bedienen bij het diner gebeurt door 
200 vrijwilligers. Naast ondersteuning 
bij fondswerving zal ook actief de 
samenwerking met het bedrijfsleven 
gezocht worden om de kosten van 
het diner te dekken.

Rotterdam

In 2018:
Een kerngroep van 

8 personen kwam 

6 keer samen ter 

voorbereiding van 

het diner in 2019.

Laurentiusdag
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Staat van baten en lasten 2018 

Baten 2018 2017

 Subsidiebaten 314.201 307.219
 Baten uit fondswerving 525.221 429.265
 Vergoedingen diensten 105.407 98.725
 Diverse baten 34.345 34.498
 Financiële baten en lasten 4.271 -1.446
 Exploitatie panden 3.400 3.257

  986.845 871.517

Lasten

 Personeelskosten 794.945 697.207
 Huisvestingskosten 44.810 40.942
 Exploitatie Hang 16 -2.063 5.266
 Kantoorkosten 24.138 25.777
 Organisatiekosten 7.903 24.712
 Activiteitenkosten 54.607 50.803
 Overige kosten 64.579 52.156

  988.920 896.863

 Saldo  -2.075 -25.346

In 2018:
•  18 reizen langs gebeds

 huizen zijn georganiseerd.

•  739 unieke bezoekers 

bezochten één of meer 

gebedshuizen.

Veelkleurige Religies (VRR)

Rotterdam

VRR wil mensen met verschillende 
religieuze achtergronden elkaar laten 
ontmoeten, zodat ze kennis kunnen 
maken met elkaar en elkaars rituelen 
en tot dialoog komen op basis van 
respect en gelijkwaardigheid. Hiertoe 
organiseert VRR reizen langs kerken, 
moskeeën, tempels en synagogen voor 
scholieren/studenten van basisonderwijs 
tot HBO/universiteit uit met name 
Rotterdam.

VRR is een zelfstandige stichting 
die door Mara en Samen 010 wordt 
ondersteund.

IBAN: NL 51 INGB 0002 8158 85
Kamer van Koophandel: 24374161
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Mara dankt haar sponsors

Het werk van Mara wordt betaald uit subsidies 
van de gemeentes Rotterdam en Den Haag 
en uit giften van (vermogens)fondsen. 
In 2018 ontving Mara bijdragen van:

•  Aidsfonds
•  Diocesane Caritas Instelling Rotterdam
•  Fonds 1818
•  Fonds DBL
•  Kansfonds
•  KLCMO
•  Levi Lassen 
•  Liduina Fonds
•  Oranje Fonds
•  Projecten in Nederland (PIN)
•  Sint Laurensfonds
•  Snickers de Bruijn
•  Stichting Bevordering van Volkskracht
•  Stichting Boschuysen
•  Stichting Haags Groene Kruisfonds 
•  Stichting Rotterdam
•  Stichting Zonnige Jeugd
•  Fundatie van den Santheuvel Sobbe
•  Van der Hucht Beukelaar Stichting
•  Gilead Sciences
•  En daarnaast van enkele (familie)fondsen 
 die anoniem wensen te blijven.

Contactinformatie

Bestuur

Ineke Fonteijn - van der Meulen (voorzitter)
Paul de Werd (secretaris)
Job Schimmel (penningmeester)
Bernadette van Beurden
Henri Egging

Directie

Marc Bollerman • marc@maraprojecten.nl

Programma ondersteuning migranten

Ron van Leeuwen • ron@maraprojecten.nl
Sefa Akbulut • sefa@maraprojecten.nl
Maria Huijts • maria@maraprojecten.nl
Heleen Joziasse • heleen@maraprojecten.nl
Harm van Schie • harm@maraprojecten.nl

Programma met en voor jongeren

Shirleni Blanken • shirleni@maraprojecten.nl
Karolien Bockma • karolien@maraprojecten.nl
Hester Talsma • hester@maraprojecten.nl
Anna Boukema • anna@maraprojecten.nl
Barbra van Keulen • barbra@maraprojecten.nl

Programma uitsluiting voorkomen

Connie van den Broek • connie@maraprojecten.nl
Karlijn Bunnig • karlijn@maraprojecten.nl
Azhar Aljanabi • azhar@maraprojecten.nl

Ondersteuning, secretariaat en administratie

Sylvia Martens • sylvia@maraprojecten.nl
Sandra van Overveld • sandra@maraprojecten.nl
Francis Jansen • francis@maraprojecten.nl
Jacqueline van Eeuwijk • jacqueline@maraprojecten.nl



Mara Rotterdam

Hang 14

3011 GG Rotterdam

T 010-4116085

E info@maraprojecten.nl

Mara Den Haag

Westeinde 101-A

2512 GW Den Haag

T 070-3585025

E info@maraprojecten.nl

www.maraprojecten.nl

Grafisch ontwerp: 

Impulsar strategy & design

www.impulsar.nl

Fotografie (m.u.v. pag. 8, 9, 10, 24, 27, 28): 

Anna Boukema

www.annaboukema.nl


