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2020, wat een bizar jaar...
 

2020, het jaar van COVID-19, het jaar van financiële angst, van thuis zitten, van 

eenzaamheid, van ontregeling. Alhoewel dit nare dingen zijn was het ook een jaar 

van ontwikkeling, uitdaging, hernieuwing, maar ook aanpassing, en dat is precies 

wat stichting Everyday People heeft gedaan, aanpassen!  

Samen met ons team hebben wij ervoor gezorgd dat voor vele doelgroepen, het 

jaar niet verloopt zonder positieve highlights. Wij zijn er erg trots op dat wij ons zo 

hebben aangepast aan de omstandigheden, en alsnog geweldige resultaten 

hebben geleverd.  

Los van het vele binnen zitten en alles vanuit huis doen, hebben wij alnsog vele 

nieuwe vrijwillegers en team staff kunnen verwelkomen in de stichting.  

In 2021 hopen wij dat we weer verder kunnen gaan met ons mooie werk, en 

hopelijk ook zonder COVID-19.  

In dit verslag kunt u lezen wat wij dit jaar hebben neergezet.  
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Pannenkoeken Eten
 

Stichting Everyday People helpt ook kinderen. 1 op de 5 kinderen uit Rotterdam groeit in 

armoede op. Een bizar hoog aantal. Het zijn kinderen voor wie een simpel uitje als 

‘pannenkoeken eten’ iets heel bijzonders is. 

Na donaties van EP konden de kinderen van de Koningin Wilhelminaschool echt werk 

maken van hun thema ‘Ik werk in een pannenkoekenrestaurant!” Een goed voorbeeld hoe 

je met een bescheiden bijdrage, een enorm POSITIEVE IMPACT kunt maken. 

De kids aten bij Dutch Dinner aan de Meent. Voor sommige van hen was dit een zeldzame 

belevenis, iedereen had plezier. 

In één woord? GE-WEL-DIG. 

Met een kleine bijdrage (financieel of door gewoon iets voor een ander te doen) kun je 

zoveel betekenen in het leven van een ander. 
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Winter BBQ Contest
 

EP organiseert 15 maart 2020 spectaculaire BBQ-wedstrijd 

Voor Rotterdamse daklozen organiseert Stichting Everyday People samen met François 

Geurds een BBQ-wedstrijd. Het bijzondere aan deze wedstrijd? Grillmasters doen de 

competitie, de daklozen mogen genieten. 

Voorzitter van deze spannende BBQ-contest is niemand minder dan meesterchef François 

Geurds. Deze 2-sterrenchech is dé aangewezen persoon om de gerechten te beoordelen 

op geur, smaak en presentatie. 

Behalve dat de daklozen genieten van de culinaire creaties, krijgen zij ook een knip- en 

scheerbeurt. De organisatie Straatbarbier.nl zorgt strakke kapsels en coupes. 

De BBQ-contest is mede mogelijk gemaakt door Verstegen, Big Green Egg, Foodlabs en 

Ofyr. Dank daarvoor! 

Waar? Katshoek 41 in Rotterdam. 

Wij hebben enorm veel zin in dit culinaire evenement. Na afloop zullen we jullie beelden 

laten zien en natuurlijk vertellen welke grillmeister de cup mee naar huis neemt! 
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Stuur Thessa & Britt een kaartje 
 

Thessa en Britt, een tweeling met meerdere beperkingen. Het is een ernstig zieke tweeling, 

zonder uitzicht op herstel. 

Ze hebben geen vriendjes e/o vriendinnetjes. Ze leven binnen de 4 muren van hun 

(zieken)huis. 

Thessa en Britt kwamen in het leven van Wim Wisse door zijn werk in het Sophia 

kinderziekenhuis. 

“Ze zijn te vroeg geboren. Hun organen werken niet goed en kennen veel ander fysiek 

ongemak. Nooit een lolly, dropje of chocolade. Hun situatie is uitzichtloos. 😢 We hebben 

afgelopen jaar nog leuke dingen gedaan; concert van K-3 en een prinsessendag. Maar ze 

zijn ze zo ziek, dat uitstapjes maken niet nu meer kan. Ze zijn te ziek om ergens heen te 

gaan.” 

Wij en vele anderen hebben de tweeling een kaartje gestuurd als steun. We lieten zo zien 

dat ze niet alleen zijn! 
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Inzamelings Actie voor de daklozen
 

Onze vrijwilligers hebben zich 

ontzettend hard ingezet om 

verzorgingsproducten voor de 

daklozen te verzamelen. Oók voor 

hen is het in deze moeilijke 

corona-tijden belangrijk om te 

blijven ontsmetten. Hygiëne staat 

voorop! Denk aan shampoo, zeep, 

douchecel, tandpasta, lotion etc.! 

Wij hebben deze spullen 

persoonlijk afgegeven en de 

dankbaarheid was groots.  
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Daklozen Paas Brunch
 

Voor de Nico Adriaan Stichting hebben we maar liefst 80 brunches geserveerd! 🙏⠀⠀⠀⠀⠀ 

80 paasbrunches! Daar zijn we trots op, want veel van onze acties zijn door corona afgelast. 

Maar wij zijn inventief en proberen toch zo veel mogelijk mensen te blijven helpen. 

Verdeeld over hun 3 vestigingen van NAS hebben we heel veel daklozen een 

geluksmoment bezorgd. Alleen al de extra aandacht wordt enorm gewaardeerd voor 

mensen die het moeilijk hebben. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Waar zouden we zijn zonder onze sponsoren? 

Nergens!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

Deze gelegenheid willen we dan ook graag 

gebruiken om iedereen te BEDANKEN. 

Dankzij onderstaande bedrijven en 

instellingen was deze Paasbrunch een 

doorslaand succes:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 

● Marqt Rotterdam 

● Odin Voorschoten 

● GZG (Groenten Zonder Grenzen) 

● Hare Krishna Tempel⠀⠀⠀⠀ 

Ieder mens heeft een verhaal. Rituelen, of dat 

nu Pasen, Koningsdag of Bevrijdingsdag, zijn 

ook belangrijk voor mensen die geen dak 

boven hun hoofd hebben. Denk aan hen, ook 

bij feestelijke momenten. 
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Milan (3) strijdt tegen dodelijke ziekt
 

Milan is gediagnostiseerd met een verschrikkelijke ziekte ook wel “Kinderalzheimer” 

genoemd. Kinderen met deze ziekte vergeten op den duur 

al hun vaardigheden en overlijden op een veel te jonge 

leeftijd. 

Gelukkig hebben de ouders van Milan hun streefbedrag 

bereikt doormiddel van verschillende acties en kunnen 

daardoor met Milan naar Amerika vertrekken voor een 

intensieve behandeling die hem hopelijk gaat helpen om 

tegen deze ziekte te vechten. 

De ouders van Milan, Arne en Kim zijn er nu alles voor aan 

het doen om zo snel mogelijk naar Chicago te kunnen gaan 

waar ze met de behandeling kunnen gaan starten. Helaas is 

dat in deze tijd ook nog niet zo makkelijk aangezien meneer 

Trump alle grenzen van Amerika dichthoudt. 

Vandaag mochten wij echter is een lach op ieders gezicht zien! We hebben Milan een echte 

jongensdroom bezorgt.  

Een eigen Mercedes! Welke jongen wil er op deze leeftijd nou geen eigen auto?! En dan ook 

nog eentje die niet alleen geluid maakt maar ook nog eens zelf kan rijden. 

We hebben Milan zien dansen en lachen van vreugde. Zo ontzettend lief! 
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Plantactie Ouderen
 

Ouderen die door covid-19 niemand mogen zien. Ons hart breekt bij het zien van zoveel 

leed. Gelukkig openen we Nederland nu stap voor stap en mogen steeds meer ouderen 

hun dierbaren zien. 

Asha en Wim van Stichting Everyday 

People gingen samen naar 

verzorgingshuis de Beukelaar. 50 mooie 

bloemen een klein gebaar? Zeker. Maar 

alle kleine beetjes samen maken deze 

wereld een stukje mooier 💛 

50x een glimlach, heel veel dankbare 

woorden, het was een geschenk om 

deze planten te mogen uitdelen. 
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𝐖𝐚𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐆𝐄-𝐖𝐄𝐋-𝐃𝐈𝐆 𝐯𝐚𝐝𝐞𝐫𝐝𝐚𝐠-𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭!
 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 
Luis Tavares, 6-voudig kampioen kickboksen, bezorgde kinderen en vaders een 

onvergetelijke zaterdagmiddag 🙏💛 

 

Wat waren de kinderen vooraf opgewonden, blij en nieuwsgierig. De spanning was 

voelbaar. Hun held: Luis Tavares kwam in levende lijve. En dat niet alleen: ze mochten 

vragen stellen in de special seat naast Luis. Na 

de vragenronde mocht iedereen op de foto in 

de boksring! 🥊 

⠀⠀⠀ 

De kinderen komen uit gezinnen die het soms 

net even moeilijker hebben. Maar vandaag 

hebben deze kinderen iets heel bijzonders te 

vertellen in de klas. Wie kan er zeggen dat ze 

samen met hun vader een wereldkampioen 

hebben ontmoet? 

⠀ 

De lachende gezichten, de pretoogjes en de dankbare woorden van de vaders vergeet je 

nooit meer. Dit smaakt naar meer! 💛 
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Sparta Rotterdam x Everyday people
 

Maar liefst 20 jong volwassenen in de leeftijd van 13-17 jaar kregen op 10 augustus een 

heuse meet & greet met het elftal van Sparta en hoofdtrainer, en tevens ambassadeur van 

stichting Everyday People, Henk Fraser. 

Het gaat hier om jongeren die het niet altijd 

makkelijk hebben en wel een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken. 💛 

Na de persconferentie gingen de kinderen 

penalty’s schieten, waarbij 6-voudig 

wereldkampioen kickboksen Luis Tavares in het 

doel staat! 

 

 
11 



 

 
 

 

Een appel per dag, brengt ieder kind een grote lach! 
 

Ok, ok, we worden met ons gerijm waarschijnlijk 

geen wereldkampioen dichten 😉. Maar we weten 

wel hoe we kids een SUPERLEUKE dag kunnen 

bezorgen. 

De kinderen van groep 5 van de koningin 

Wilhelminaschool in Rotterdam zijn naar een 

appelgaard geweest. Het prachtige “De Olmenhorst” 

in Lissebroek. Wat een plezier hadden de kinderen. 

Het was een leerzame én lekkere ervaring voor iedereen. 

Natuurlijk leerden we hoe appels 

groeien en wat voor lekkers je 

met deze Hollandse vruchten 

kunt maken. Maar er was ook 

volop tijd om lekker buiten te 

spelen. 

En de grootste verrassing? 

Dat was toch wel de komst van Luis Tavares. Deze vriendelijke reus is 6x wereldkampioen 

kickboksen, ambassadeur van EP en zet zich graag in om kinderen een topdag te bezorgen. 

Luis is onze held! 

Na een mooie dag kregen alle kids 

ook nog een gouden tas vol met 

lekkers en cadeaus. Het was een 

prachtige, geslaagde dag en 

iedereen heeft met volle teugen 

genoten….ook de leerkrachten! 
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150 Diwalipakketjes
 

Op 13 november deelt Stichting Everyday People 150 pakketten uit aan Hindoestaanse 

ouderen uit in hun strijdt tegen eenzaamheid. De stichting probeert op deze manier wat 

licht te brengen in deze donkere dagen. Het is op 14 november notabene het Divali-feest 

(lichtjesfeest). 

Eenzaamheid is een groot probleem, in het bijzonder bij ouderen. Door de pandemie 

neemt dit probleem alleen nog maar toe, omdat familieleden elkaar niet mogen of durven 

bezoeken. En tijdens de feestdagen? Dan voelen veel ouderen zich extra eenzaam. 

Sommigen voelen zich zelfs vergeten of overbodig, zeker als ze niet begrijpen waarom ze 

niet nabij hun familie kunnen zijn. 

Eenzaamheid is een trieste zaak en Stichting Everyday People strijdt hier al jaren tegen. De 

stichting is er óók voor kwetsbare ouderen. Voor Hindoestaanse Nederlanders is het 

Divali-feest (Lichtjesfeest) één van de hoogtepunten van het jaar. Het valt dit jaar op 14 

november en is het moment om gezellig samen te zijn. Wat Hindoestanen doen tijdens dit 

belangrijke feest? Samen zoetigheid maken en delen en bidden tot de godin Lakshmi. De 

overwinning van de het Goede (het licht) op het Kwade vieren. Een traditioneel 

kleigebakken lamp wordt aangestoken, vandaar de (Nederlandse) naam Lichtjesfeest. Maar 

het belangrijkste van alles: met dit feest vieren Hindoestanen hun verbondenheid met 

elkaar. 
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Dit jaar dreigt het feest voor Hindoestaanse ouderen op een teleurstelling uit te lopen. 

Stichting Everyday People laat dat niet gebeuren. Ondernemers en particulieren hebben 

150 cadeaupakketten vol met lekkers gedoneerd. Vrijwilligers van de Stichting hebben dit 

samengesteld en gaan dit 13 november persoonlijk afleveren bij een een aantal 

Hindoestaans verzorgingstehuizen in Den-Haag. In het pakket zit: wierook, een ghee lamp, 

een sweetbox vol lekkers, een kaart en het EP-magazine. Het lekkers wordt na het 

aansteken van het lampje samen gegeten op 14 november, zo kunnen ook alle ouderen 

samen Divali vieren. 

“Eenzaamheid is een serieus probleem, net zo serieus als corona zelf. Het kan mensen 

isoleren en het gevoel geven dat zij er niet toe doen. Stichting Everyday People gelooft dat 

iedereen ertoe doet en heeft onder andere eenzaamheidsbestrijding als belangrijk doel. Of 

je nu dakloos, arm of oud bent, iedereen verdient het om verbondenheid te voelen. Wij 

wensen alle Hindoestanen een prachtig Divali-feest en alle mensen een gevoel van licht en 

verbondenheid.”, aldus Asha Lachman, de founder van stichting Everyday People. 
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🎄Kerstdiner 100 daklozen 🎄
 

Het zag er even somber uit voor ons jaarlijkse daklozendiner. 100 mensen op 1 plek, dat 

gaat ‘m niet worden, te veel besmettingsgevaar. Maar daklozen hebben, corona of geen 

corona, toch ook een plek om te slapen en te eten nodig. Slapen en eten doen zij in de 

winter vaak in de opvang. 

Gelukkig konden we met wat inventiviteit 

en hulp van sponsoren en vrijwilligers 

toch een veilig en gezellig kerstdiner 

houden. 🎉 

Op 3 opvanglocaties verspreidt kregen de 

daklozen een heerlijk voorgerecht en 

huisgemaakte kip uit de oven. Dit alles 

verzorgd door restaurant JACK Rotterdam 

van Dennis van den Berg. 

Het toetje: cheesecake in een feestelijke 

beker, werd verzorgd door CakeVana❣  

En na het eten kreeg iedereen een gave 

goodiebag mee, want ook die traditie 

willen we doorzetten. Kortom: het is dit 

jaar anders, kleinschaliger, maar ook dit 

jaar organiseerde we een feestelijke 

daklozendiner in Rotterdam met 

inachtneming van alle RIVM richtlijnen. 

Fantastisch, toch? 💛 

Wij zijn erg blij dat we dit hebben kunnen doen en danken iedereen die hier een bijdrage 

aan heeft geleverd.  🥰 
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2020 was voor ons een bijzonder jaar
 

We hebben veel bereikt in 2020, maar willen nog zoveel meer doen. In 2021 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, of u op de website, https://everydaypeople.nl/vrijwilliger/, 

aanmelden. Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons altijd een mailtje sturen. 
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