Stichting Neyenburgh heeft woensdag 4 juli 2018 bijna 1,2 miljoen euro uitgekeerd aan 25 goede doelen in de
stad. Onder het motto ‘wij de middelen, jij het plan’ konden organisaties een plan indienen dat de kwetsbaren in
de Rotterdamse samenleving duurzaam ondersteunt. Uit 173 inzendingen werden 25 organisaties geselecteerd
die op 4 juli hun plan mondeling mochten toelichten voor een jury. Direct aansluitend werd op het stadhuis
bekend gemaakt dat alle 25 dromen (deels) verwezenlijkt kunnen gaan worden.

De stichting en haar awards
Stichting Neyenburgh werd in 1950 opgericht door de kleinzoon van Cornelis Martinus van
Sillevoldt, oprichter van kruiden- en specerijenconcern Silvo. Sinds kort richt de stichting zich
volledig op goede doelen in Rotterdam, de stad waar het concern in 1883 begon. Zij is
onderdeel van de fondsenfamilie Stichting Bevordering van Volkskracht.
Om bekendheid te geven aan de stichting werden de Neyenburgh Awards in het leven
geroepen: elke organisatie die bewoners van de stad die de hulp van medebewoners goed
kunnen gebruiken, duurzaam ondersteunt, kon een aanvraag voor financiële steun indienen.
Uit de 173 inzendingen die binnenkwamen, werden er 25 veelbelovende
geselecteerd. Neyenburgh- en Volkskrachtvoorzitter Jacqueline Frima is geraakt door alle

inzendingen: “Het is mooi om zo ontzettend veel fantastische initiatieven door Rotterdammers
voor Rotterdammers voorbij te zien komen.”

Staalkaart van zwakte en veerkracht
De 25 kanshebbers op een award moesten woensdag 4 juli 2018 hun plan mondeling
toelichten voor een jury onder leiding van Jan Loorbach: “Deze dag roept gemengde gevoelens
op. Al die plannen vormen een staalkaart van kwetsbaren in de Rotterdamse samenleving. Het
stemt droevig dat het er zoveel zijn. Tegelijk is het mooi te zien hoeveel organisaties zich
onbaatzuchtig en met toewijding over deze mensen ontfermen.
Vandaag zien we zowel de zwakte als de veerkracht en solidariteit van onze stad.” Jurylid Bert
Kuipers vult aan: “In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kon je nog denken dat onze stad
bestaat uit kluwen mensen die elkaar bevechten, maar dit laat een ander beeld zien. Vandaag zien
we de saamhorigheid en creativiteit van Rotterdammers. En dat is de echte stad.” Het derde
jurylid, Rotterdamse ombudsman Anne Mieke Zwaneveld, valt vooral de energie op die uit de
inzendingen spreekt: “De energie om er samen iets van te maken. Om iets voor een ander te doen
en vooral ook iets samen te doen. Dat maakt het leven prettig en beter voor mensen.”

Een spannende dag
In de wachtruimte waar mensen zich verzamelden voor zij mochten pitchen, was de spanning
soms om te snijden. Er hing ook veel van de pitch af. Zo ontwikkelt Ruud van der Wel met zijn
stichting My breath my musicinstrumenten waarmee kinderen met een handicap muziek
kunnen maken. “Muziek wordt een wezenlijk onderdeel van hun leven. Ik heb wel de tijd, maar met
de financiële steun van Neyenburgh kan ik mijn instrumenten uitlenen, nieuwe instrumenten
ontwikkelen en kan ik optreden met de kinderen.”

Anneke de Goede en Margot Paak van stichting Kunst=Zinnigbieden nieuwkomende
vrouwen in de Afrikaanderwijk een toekomst via koken en naaien. “Dat zijn hun kwaliteiten,
maar zij kunnen deze vaak niet inzetten. Wij leren ze ondernemerschap zodat ze in staat zijn zelf
geld te verdienen via catering en herstelwerk.”
Ook voor de stichting Salaam is 4 juli een belangrijke dag. Rahma Hulsman, die al achttien
jaar lang zeven dagen in de week bezig is met Salaam, en Maud Mahyou hopen een
belangrijke bijdrage te krijgen vandaag. “Wekelijks voorzien wij 300 Islamitische gezinnen van
een voedselpakket en één keer in de maand krijgen deze gezinnen ook kleding. Dit doen we vanuit
twee locaties, maar eentje moeten we binnenkort verlaten. Dat betekent meer reizen, waardoor we
behoefte hebben aan een busje om ons werk te kunnen blijven doen.”
Het zijn slechts een paar voorbeelden van de vele prachtige initiatieven die tijdens de pitches
aan bod kwamen. Want wat te denken van Future in Dancedat een vaste locatie nodig heeft
om jongeren via dans een toekomstperspectief te geven. Of Circus Rotjeknordat gedwongen
wordt te verhuizen en nu geld nodig heeft voor een nieuwe inrichting. Johan Both: “Als wij
daarin gesteund worden, kunnen we ons richten op onze programmering in plaats van bezig te
moeten zijn met de randvoorwaarden om ons werk goed te kunnen doen.”
Ondanks de spanning vooraf, komt iedereen tevreden weer naar buiten. Krista en Deborah
van de Unie van Vrijwilligers Rotterdam, die een fietsplan hebben om ouderen met jongeren
fietstochten te laten maken, lachen dat ze wel langer hadden willen doorpraten: “Wat wij
opzetten bestaat helemaal nog niet. We wilden veel meer vertellen dan waarvoor we tijd hadden."
Buurtpastor Bart van Kerk en Buurtwerk Lombardijenis ook tevreden: “Wij helpen mensen in
een wijk waar het zwaar leven is. Er is zoveel animo dat mensen vaak lang in de wachtruimte
moeten zitten en dat is een nogal deprimerende ruimte. Als we die opknappen, kunnen we een
prettige sfeer bieden waarin mensen met een kop koffie elkaar kunnen spreken.” Zo biedt de kerk
al in de wachtruimte hulp aan de bezoekers. “Ik heb het gevoel dat we onze boodschap konden
overbrengen. Zij hebben het geld maar kunnen ons werk niet doen, wij doen het werk maar hebben
het geld niet. Wij kunnen elkaar dus echt helpen.”

Een beetje sinterklaas
Na de pitches waaieren alle initiatiefnemers uit over de stad. Zij moeten nagelbijten tot half
acht, het moment dat op het stadhuis bekend gemaakt wordt welke dromen waargemaakt
kunnen worden door een financiële bijdrage van Neyenburgh. Zij weten dan nog niet dat de
jury inmiddels besloten heeft om alle 25 plannen een flinke steun in de rug te geven.
Met gespannen gezichten, verzamelt iedereen zich in de statige Burgerzaal, waar
burgemeester en erevoorzitter van Volkskracht Ahmed Aboutaleb de eerste prijzen uit zal
reiken. “Er voor elkaar zijn. Daar doen we in dit land weleens schamper over”, richt hij zich tot de
aanwezigen. “We zouden teveel zijn geïndividualiseerd. Maar ik ben het met een korreltje zout
gaan nemen. Er is heel veel warmte, kracht en bereidheid om voor elkaar van betekenis te zijn. De
bereidheid om te delen is heel groot. En dat zien we vanavond. De beroemde Rotterdamse
wetenschapper en Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen zei het al: delen is vermenigvuldigen.”
Precies dat is wat volgens Aboutaleb gebeurt via de Neyenburgh Awards: “Ik ben dan ook blij
dat ik vanavond een beetje voor sinterklaas mag spelen.” Waarna hij de eerste prijswinnaars van
de avond op het podium roept.
De stichting BONT krijgt geld voor een studentenhuis voor jongeren met een verstandelijke
beperking, speeltuinvereniging Smeetsland in IJsselmonde kan met de Neyenburgh Award
een goed clubhuis neerzetten, de Kledingbank kan gaan bouwen aan een groter, mooier
onderkomen. Hospice de Liefde krijgt een bijdrage om hun droom waar te maken. Zo komen
alle 25 initiatiefnemers op het podium en de bedragen die voorbijkomen tellen op tot een
duizelingwekkende €1,2 miljoen. Na afloop is de euforie dan ook voelbaar in de lucht. Mary
Olman van de Kledingbank: “We zijn al zo lang bezig geweest om een groter pand te vinden. En nu
krijgen we ineens de kans om er echt iets van te maken. We kunnen hier zoveel mee bereiken! Een
goede winkel waar we veel meer mensen dan nu kunnen helpen. En in een mooie, waardige

omgeving. Dat geeft onze bezoekers ook zoveel meer zelfvertrouwen.”
Krista van de Unie van Vrijwilligers straalt na afloop. “Wij krijgen een grote bijdrage. Wat een
feelgood-avond is dit. Niet alleen omdat wij in de prijzen gevallen zijn, maar om alles wat ik
vanavond voorbij heb horen komen. Wat een mooie initiatieven krijgt de stad er het komend jaar
bij.” En daarmee vat ze deze dag en avond eigenlijk het beste samen.

De Neyenburgh Award winnaars
Organisatie

Neyenburgh Award

SV Smeetsland

Bouw nieuw clubhuis

RLTV Deuce Again

Voorzieningen voor mindervalide mensen
bij renovatie kantine/clubhuis

Stichting Hospice de Liefde
Talentfabriek010

Het UitwijkTeam

Inrichtingskosten hospice
Facelift zes locaties, aanschaf veilige
machines en materialen
Begeleiding kwetsbare Rotterdammers
die tussen wal en schip vallen

Stichting My Breath My Music

Aanschaf instrumenten en vervoer

Stichting Kledingbank-Rotterdam

Verbouwing/inrichting nieuw pand

Stichting Future in Dance
Urban Theatre Companies

Inrichting dans- en presentatieruimte

Laurens

Laptops en musicboxen voor dagbesteding

Stichting Hiv Portaal Rotterdam

Aandacht voor HIV en aids in Rotterdam

KV Nikantes

Overdekte boulesdrome

Stichting Kunst=Zinnig

Keuken en naaimachines om vrouwen
meer onafhankelijk te laten worden

Stichting Circus Rotjeknor

Inrichting nieuwe circusloods

Stichting Aafje

Opzetten buurtcirkels

Unie Van Vrijwilligers Rotterdam

Duofietsen

Stichting BONT

Opzetten BONT studentenhuis

Vrienden van Rijndam Revalidatie

Huiskamer voor de afdeling Neurorevalidatie

Thuis Op Straat

Verhoging sportparticipatie jongeren
in Delfshaven

Interculturele Stichting Salaam

Twee bussen voor vervoer

Stichting Voedseltuin Rotterdam

Ontsluiten sociale groene leerwerk-keten

Stichting Kerk en Buurtwerk

Renovatie wachtruimte voor het sociale

Lombardijen

spreekuur en de dagelijkse koffie inloop

RKSV Spartaan 1920

Voetbal voor meisjes op Zuid

PAC

Atletiek voor ouderen

Vereniging De Pupillen

Bus voor vervoer

Rotterdams Volkstheater

Nieuwe tent

Indienen aanvragen
Bij Stichting Neyenburgh kunnen met ingang van heden aanvragen worden ingediend voor
initiatieven die kwetsbare Rotterdammers helpen. Zie hiervoor: www.volkskracht.nl

Meer informatie over de Neyenburgh Awards
secretariaat@volkskracht.nl

Indien u geen prijs stelt op ontvangst van onze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden door een
bericht te sturen aan secretariaat@volkskracht.nl met het onderwerp “afmelding nieuwsbrief".
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