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2019 was een bewogen jaar…
‘Het jaar waarin Everyday People haar eenjarig bestaan vierde! Een mooi jaar waarin
de stichting een aanzienlijke groei heeft
meegemaakt. Een jaar waarin we mensen
hebben mogen helpen en mooie projecten
hebben mogen uitvoeren.
In 2019 hebben we ook een groei van
teamleden gehad. Inmiddels hebben we een
heel mooi team van vrijwilligers die helpen bij
de organisatie en uitvoering van projecten en
administratieve werkzaamheden. Zonder deze
geweldige vrijwilligers had de stichting nooit
kunnen groeien. Ik ben ze dan ook erg
dankbaar en hoop dat we samen onwijs mooie
dingen mogen doen in 2020!
Niet alleen de stichting heeft een groei
doorgemaakt in 2019, persoonlijk voel ik mij
ook gegroeid. 2019 heeft mij echt in laten zien
dat we samen sterk staan en alles kunnen
bereiken wat we willen. Ik ben erg trots op hetgeen dat we in 2019 bereikt hebben en
hoop in 2020 het mooie werk voort te zetten met dit mooie team!’
Lieve groet,
Asha Lachman – Founder Everyday People
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Organisatiedoelstelling EP
Als organisatie hebben wij een doelstelling die wij door middel van de projecten die
wij doen, willen behalen.
Organisatiedoelstelling:

“Het verbeteren van de sociale en maatschappelijke positie en kwaliteit van het leven
van mensen door het verkrijgen van (hulp)goederen en het organiseren van sociaal
maatschappelijke) projecten, (sport) activiteiten, workshops en/of bijeenkomsten voor
een zo breed mogelijke doelgroep mensen uit de samenleving; o.a. met en zonder
een beperking, ouderen, jongeren, kinderen daklozen”.
In 2019 hebben wij mooie stappen gezet om deze doelstelling te behalen. In dit
jaarverslag kunt u lezen over de projecten die wij uitgevoerd hebben in 2019.
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Verwendag jonge moeders – 9 maart 2019
Geen diploma’s, rondkomen van soms 20 euro per week, geen sociaal leven, geen
steun en geen liefde om je heen. Wel schulden, boetes, stress en veroordeeld worden
door de maatschappij. Dit is haar leven. Haar mooie kinderen zijn haar enige succes.
Dit is de strijd die ze elke dag voert. Alleen. Tijd om aan deze jonge moeder een
BOOST te geven.
Op zaterdag 9 maart 2019 hebben Moeders van Rotterdam, Everyday People, het
CVD en Stichting Mara hun krachten gebundeld! Samen hebben we een verwendag
voor jonge Rotterdamse moeders en hun kinderen georganiseerd. Op deze dag zijn
er diverse workshops gegeven worden om de jonge moeders een BOOST te geven in
hun dagelijkse leven. Naast gastsprekers gingen onze professionals in gesprek met
de moeders om te bezien wat ze nodig hebben om verder te komen in hun leven. Wij
helpen ze op weg. En na de uitgebreide gezonde lunch werd er ook verwend! Denk
aan gezichtsbehandelingen, massages, haarstijlen en nog veel meer. Voor de
kinderen waren er ook diverse beweeg- en speel activiteiten te doen!
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Eénjarig bestaan EP – 4 april 2019
Op 4 april 2019 was het zover… Everday People bestaat één jaar! Deze bijzondere dag
konden we niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben deze dag gebruikt om
iedereen die ons in dit jaar geholpen heeft, te bedanken. Het was een prachtige
avond met presentatie van comédienne Lucinda. Er waren verschillende gastsprekers,
waaronder Ingrid van Wifferen, gemeenteraadslid Rotterdam, en Gobind Ramkalup.
Hij is de eigenaar van Dreamz world.
De avond werd afgesloten met een netwerkborrel en kreeg iedereen een goodiebag.
Het was een mooi feestje, om nooit te vergeten.
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Rotterdamse Daklozenlunch – 27 april 2019
De oranje loper werd weer uitgerold voor tientallen dakloze Rotterdammers op
Koningsdag. Ze kregen een royale driegangenlunch aangeboden waar Maxima en
Willem Alexander geen ‘nee’ tegen zouden zeggen. Kreeft, krabsalade en andere
heerlijkheden in restaurant Le Grand op de Kruiskade, gelardeerd met muziek en
entertainment. De tweede daklozen-Koningslunch in Le Grand was een vorstelijke
sociale happening, met een gouden inhoud en natuurlijk een handige goodiebag.
“Dit is het inhoudelijke vervolg op het daklozendiner op Tweede kerstdag’, stellen Leo
Houkamp en Asha Lachman: ‘Deze groep mensen verdient het zo enorm om meer
betrokken te worden, te worden gezien en te worden geholpen.’
De Koningslunch is een oproep om daklozen als mensen te waarderen, door ze
menselijk te ontvangen en royaal te voeden. Oranjegevoel met kreeft, krabsalade,
Oranje-bingo en een goed gesprek. Het was genieten. De lunch met keuze tussen vis,
vlees of vegetarisch en een muzikaal optreden en een heuse Oranje-Bingo met
prijzen, maakten de Koningslunch een aangename verrassing voor de doelgroep die
in de Rotterdamse binnenstad vaak met de nek wordt aangekeken.
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Kool Kidz Soccer 2e editie – 2 juni 2019
Stichting Everyday People presenteerde in samenwerking met ProFive training en
BVV Barendrecht de 2e Kool Kidz soccer editie!
Niemand minder dan internationale voetbalspeler en ambassadeur van Everyday
People, Anwar EL Ghazi was aanwezig om de kinderen tips en trucs te leren over
voetbal. Een meet and greet met Anwar hoorde hier uiteraard ook bij!
Op 2 juni hebben wij een voetbalclinic verzorgd voor 40 kansarme kinderen en
jongeren. Onze kinderen die het niet altijd even makkelijk hebben in het dagelijks
leven. Financiële zorgen, geen vooruitzicht op een goede loopbaan, zonder ontbijt
naar school. Ja dit gaat helaas over onze kinderen. De clinic werd verzorgd door de
toppers van Amin Nyali van ProFive training. Amin is een jonge voetballer die door
gezondheidsproblemen coach is geworden. Hij heeft doorgezet en heeft een unieke
trainingsmethode neergezet, die hij op deze dag heeft gedeeld onze jongeren!
Doorzetten, niet opgeven en plezier maken waren de ingrediënten van 2 juni!
BVV Barendrecht dank voor het beschikbaar stellen van alle materiaal en velden.
We hebben er een mooie dag van gemaakt voor onze kinderen!
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Monsterjam voor alleenstaande vaders – 6 juli 2019
Ook alleenstaande vaders verdienen een mooie middag. Om ze in het zonnetje te
zetten, hebben we kaartjes voor Monsterjam verzameld. Met deze kaarten hebben we
alleenstaande vaders die nauwelijks rondkomen, een middag op rolletjes verzorgd.
De verhalen die alleenstaande ouders ons vertellen, raken ons altijd. We zijn blij dat
we hen af en toe een rustige, maar memorabele dag kunnen verzorgen.
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Vakantiehuisjes – juli/augustus 2019
In de zomervakantie 2019 heeft Stichting Everyday People 10 vakantiehuisjes
beschikbaar gesteld aan gezinnen die het financieel krap hebben. Even de zorgen
vergeten en genieten van een vakantie!
In Nederland zijn er helaas nog veel gezinnen die zich geen vakantie kunnen
permitteren. Wij hebben ervoor gezorgd dat er 10 vakantiehuisjes beschikbaar
kwamen, verspreid over 4 weken. Elke week kregen twee gezinnen een huisje in de
natuur. Hierbij kregen zij een winkelmandje gevuld met boodschappen ter waarde
van €25,-, gesponsord door de Albert Heijn.
Als klapper op de vuurpijl hebben we er ook voor gezorgd dat we vier Eftelingkaartjes
per huisje konden geven. Het vakantiepark lag op 15 minuten rijden van de Efteling.
We hebben alleen maar mooie reacties ontvangen en hopen dit project in 2020 weer
opnieuw uit te kunnen voeren!
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Surinaamse daklozenlunch – 17 juli 2019
Deze dagen scheen de zon vrolijk, maar er zijn talloze mensen die hier niet van
kunnen genieten. Er zijn zoveel mensen die elke dag moeten overleven. Elke dag
moeten vechten, elke dag alleen zijn en elke dag niet weten of ze wel kunnen eten.
Het aantal daklozen is in Nederland dramatisch gestegen. Er is op dit moment zelfs
een recordaantal aan daklozen jongeren.
Om een beetje zonneschijn te bieden organiseerde Stichting Everyday People op 17
juli een Surinaamse lunch voor 70 daklozen. Stichting Pluspunt stelde hun locatie
open om een mooi versierde lunch te organiseren. Naast de lunch kregen ze een
nagerecht en was er een schaafijskar aanwezig. Muziek en entertainment werd
verzorgd door DJ Parko, zodat ze hun zorgen voor een middag kunnen vergeten en
kunnen genieten. Zelf in het zonnetje staan! Aan het einde van de middag kregen de
daklozen een goed gevulde goodiebag mee met praktische spullen.
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50 daklozen lunch - _______
50 daklozen verrassen met een uitgebreide lunch. Wij mochten dit doen. In het Le
Grand hotel. De daklozen kregen een lekkere lunch met een lekkernij achteraf. Ook
gingen zij naar huis met een goedgevulde goodiebag.
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Lancering EP magazine – 21 november 2019
Een magazine helemaal in elkaar gezet door daklozen jongeren. Het Everyday People
magazine is een project waar wij erg trots op zijn.
Het magazine is door een team van jongeren en een uitgeverij in elkaar gezet. De
jongeren hebben stukken geschreven, interviews gehouden en foto’s gemaakt.
Daarnaast staan er vrienden van de stichting in, stukjes van onze vrijwilligers en wordt
er ingezoomd op onze projecten.
Op 21 november 2019 was de officiële lancering van het magazine. Samen met onze
ambassadeur Henk Fraser en andere bijzondere gasten is het een speciale avond
geworden. Mooie speeches van onze jongeren en onze ambassadeur, maar ook
uiteraard van onze founder. De gasten, de hapjes en drankjes en de mooie reacties
waren een de ingrediënten voor een onvergetelijke avond. Het magazine was al snel
uitverkocht en een tweede druk is onderweg! Het magazine kost €2,- en de
inkomsten worden gebruikt voor het opzetten van nieuwe projecten.
Dit project is ook goed opgepakt door de media. Onder andere het AD en Hart van
Nederland hebben hier aandacht aan besteed. We willen iedereen bedanken die op
welke manier dan ook hebben bijgedragen aan het magazine en de avond.
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100+ daklozen diner – 25 december 2019
Géén dak boven je hoofd. Géén werk. Géén familie. Wél kerst. Nergens om naartoe te
gaan. Het is toch bijna niet voor te stellen? Maar dit is wel de realiteit van onze
maatschappij. Hierom sloegen Everyday People en Le Grand Rotterdam hun handen
weer ineen. Zoals elk jaar organiseerden wij op eerste kerstdag wederom een 100
daklozen diner. Onze gasten kregen een heerlijk driegangendiner aangeboden in Le
Grand, samengesteld door niemand minder Herman den Blijker. Na het na het diner
kwamen er nog allerlei toetjes om van te genieten en optredens om het feest
compleet te maken! Aan het einde van de avond kregen ze de wel bekende rugzak
mee gevuld met praktische zaken. Samen met onze vrijwilligers wilden we deze
mensen een heerlijke en waardige kerstdag geven, maar vooral een goed gevoel
bezorgen. En waar mogelijk bijdragen aan een iets beter bestaan.

12

2019 was voor ons een bijzonder jaar…
We hebben veel bereikt in 2019, maar willen nog zoveel meer doen. In 2020 gaan we
weer keihard aan de slag om ons in te zetten voor onze medemens. Mocht u ook iets
willen doen, dan kunt u altijd doneren op deze pagina.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Wij zijn erg blij met uw hulp! U kunt ons altijd
mailen naar info@everydaypeople.nl. Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons
altijd een mailtje sturen.
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