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2021
Een waanzinnige winst voor Stichting Everyday People in 2021!
Ondanks corona heeft EP fantastische cijfers behaald in 2021. En dan hebben we het niet
over euro´s, dollars of bitcoin. We hebben het over glimlachen, tranen van ontroering en
blijdschap! Daarvan hebben we er in 2021 enorm veel verzameld.
Een aantal geslaagde acties van het jaar 2021 vind je hier, in dit jaarverslag. En die zijn niet
in geld uit te drukken!
Wij danken al onze donateurs en sponsoren en gaan de komende jaren nog meer mensen
liefde, steun en aandacht geven. Mensen die het nodig hebben. Want we zijn allemaal
mensen met een verhaal en iedereen verdient medemenselijkheid, respect en liefde!
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VALENTIJNS ACTIE 100 OUDEREN
Stichting Everyday People zet zich al jaren in voor eenzame ouderen. Het is een kwetsbare
groep die het steeds lastiger heeft. Wij denken graag in mogelijkheden en hebben daarom
met Valentijnsdag 100 ouderen verrast.

De ouderen ontvingen, coronaproof natuurlijk, een

prachtig pakket.
¨Ook al ken ik je niet, ik vind je wel lief!¨ Zo
sprak een van de ouderen na het ontvangen
van een verrassingspakket. De cadeautjes,
inclusief Valentijnsroos, werden uitgedeeld
in twee Rotterdamse verzorgingshuizen van
Aafje

thuiszorg

huizen

zorghotels

in

Rotterdam
We doen dit vaker en weet je wat ouderen
vaak het mooiste vinden?
De liefde en aandacht die ze ontvangen.
Iedereen heeft liefde nodig, iedereen kan
het geven, het is er in overvloed en toch
krijgt niet iedereen er voldoende van.
Gek, toch?
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LINDA’S STRIJD
Kan een mooie, intelligente en aardige vrouw “zomaar” op straat belanden?

In Nederland?

Nee, NOOIT ‘zomaar’. Niemand raakt ‘zomaar’ zijn huis kwijt. Achter iedere dakloze en exdakloze zit een verhaal. Die verhalen brengt Stichting Everyday People graag over het
voetlicht. Het verhaal van de Rotterdamse Linda is uniek, want het is háár verhaal. Haar strijd.

Maar, we zien ook veel overeenkomsten met andere
verhalen. Vaak ontstaat dakloosheid door een
plotselinge opstapeling van problemen. In het geval
van Linda: schulden en ziekte. Maar wat ook opvalt:
de wirwar van regeltjes die volgen als je geen huis
meer hebt. Dat mensen overleven en nauwelijks
kracht hebben om te leven. En dat de strijd niet
voorbij is, als iemand wél een plekje vindt.
Achter ieder mens schuilt een verhaal. Laten we
anderen niet te gauw een label opplakken als ‘arm’,
‘zielig’, ‘dakloos’ of welk stigma dan ook.
Laten we de ander ALTIJD als MENS blijven zien en
behandelen met waardigheid, liefde en respect.
Linda gaven wij een make-over! En wat was ze blij!
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KONINGSLUNCH
Ook in 2021 organiseerden we weer een 100+ daklozen KONINGSLUNCH 🇳🇱
Op dinsdag 27 april hebben we er samen met 130 daklozen een feestelijke dag van gemaakt.
Bij De Kessler Stichting in Den-Haag vierden we dit evenement coronaproof en in de
buitenlucht.
Er waren onder andere 130 heerlijke lunchpakketten (verzorgd door onze partner Heilige
Boontjes), lekkernijen en een onvergetelijk muzikaal optreden van Linda van Wijk.
Het was een prachtige, ontroerende, maar ook weer een confronterende middag. Het besef
dat niet iedereen het makkelijk heeft en niet iedereen de liefde en aandacht ontvangt die
hij/zij verdient is er ook. Niet alle verhalen zijn (nog) gehoord. En daarom zijn wij ontzettend
dankbaar dat we dit hebben mogen organiseren voor deze prachtige mensen!
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AUTOACTIE SHANE
We hebben de 13-jarige Shane in 2021 een bezoekje gebracht. Een enorme dappere
jongeman die al veel struggels in zijn leven heeft moet doorstaan en nog steeds elke dag
vecht.
Hij is dol op auto’s. Na wat voorzichtigheid vanuit Shane hebben we, tijdens de autorit
uiteindelijk heerlijk gekletst met elkaar. Shane had al een route uitgestippeld. Op een mooie
plek heeft hij prachtige foto’s gemaakt. Echt nét een professional.
Dappere Shane, we hebben enorm genoten van je aanwezigheid. We bewonderen je
doorzettingsvermogen en je kracht. Wat een positiviteit heb je, ondanks dat je het niet
makkelijk hebt! En je Haagse humor… We houden ervan! Ook een shoutout naar je lieve
ouders.
Dank voor de enorme gastvrijheid!
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JONGEREN EVENT MET WISSE KRIJGER EN LUIS TAVARES
“Dakloze en thuisloze jongeren zijn gewoon
lui”

Ammehoela! Bij Stichting Everyday

People weten we wel beter. Daklozen hebben
geen verbale verwijten nodig, maar steun,
liefde en menselijkheid. Daarom organiseerde
ambassadeur

Wisse

Krijger

samen

met

wereldkampioen kickboksen Luis Tavares
zaterdag 3 juli een evenement in het Kralingse
Bos. De deelnemers? Dat waren tot op het bot
gemotiveerde dakloze jongeren. Wat ze zoal
deden? Bikkelen met houten balken en
buffelen met zware attributen. Het was zwaar,
net als het leven zelf soms loodzwaar is en
tegenslagen kent. Ons doel hierbij was
grenzen

verleggen,

jezelf

leren

kennen,

obstakels overwinnen, jezelf pushen om door
te gaan, hoe zwaar je traject ook is. En zo
zelfvertrouwen

kweken

om

toekomstige

hobbels in het leven te overwinnen. En dit
doel hebben we bereikt! ¨Ik wist niet dat ik dit
kon!¨ Zo sprak een van de deelnemers.
Plak geen labels op mensen, maar help met compassie je medemens.
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GESCHEIDEN, GELDZORGEN EN DUS ALTIJD STRESS?
Gescheiden, geldzorgen en dus altijd stress? Door een scheiding en botziekte heeft Bianca
geldzorgen en stress. Zij is zeker niet de enige in Nederland 🇳🇱 met geldproblemen. Sterker nog:
haar problemen zijn voor veel Nederlanders herkenbaar. Honderdduizenden mensen leven
van een laag inkomen, vaak gaat de armoede gepaard met andere problemen, zoals ziekte
of een scheiding.
Stichting Everyday People organiseert graag activiteiten voor mensen die het wat minder
breed hebben, juist om even de geldzorgen te vergeten. Voor kinderen sportevents,
bijvoorbeeld met hulp van onze sponsor Sparta. Voor daklozen organiseren we jaarlijks
kerstdiners en vaak hebben we ook een spontane actie.
Dit is zo’n spontane actie: een heerlijk dagje schoonheidssalon voor een vrouw die dat
normaal nooit zou kunnen betalen.

Het resultaat? Een stralende Bianca

. Wat was ze intens

gelukkig met deze bijzondere dag.
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LUNCH VOOR 40 ROTTERDAMSE DAKLOZEN
De terrasjes waren weer geopend, het zonnetje

scheen en dus lokte het lekkere

buitenleven. Maar wat als je geen cent te makken hebt? En je voornaamste zorg is dat je
straks weer een slaapplek ritselt? Dan blijft het bij dagdromen en genieten altijd anderen van
een lekkere lunch.
Wij vinden dat iedereen recht om zich mens
te voelen en zich af en toe mag ontspannen.
Daarom organiseerden we samen met JACK
Rotterdam een heerlijke zomerlunch voor 40
daklozen.

Echt

lekker

eten.

3

gangen

onbezorgd genieten van lokale Rotterdamse
streekproducten, bereid door de chefs
van dit toprestaurant.
En wat was het geslaagd!
Het was een top middag en de reacties die we ontvingen waren ontroerend.
Ook hoorden we indrukwekkende verhalen. Jongeren die vertelden dat ze überhaupt nog
nooit in een restaurant waren geweest. Een paar oudere dames die alleen welkom zijn bij de
plaatselijke snackbar en al in 25 jaar niet iets dergelijks hebben meegemaakt.
¨Had ik maar een mooie jurk, dan zou ik gaan dansen.¨
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OP 4-9-2021 KNOKTE ONZE AMBASSADEUR LUIS TAVARES IN
AHOY ROTTERDAM
Klappen incasseren hoort bij het leven. Wat doe je na
een mokerslag? Je valt, krabbelt weer op en gaat door.
Net als EP-ambassadeur Luis Tavares. Hij had het
vroeger thuis niet breed, maar werd 6-voudig
wereldkampioen kickboksen. Niet iedereen hoeft en
kan wereldkampioen te worden. Maar iedereen mag
gaan voor zijn dromen. Iedereen heeft talent en het
recht op werk, een woning en een zinvol leven.
Stichting Everyday People bracht op 4-9-2021 met
maar liefst 50 kwetsbare jongeren een bezoek aan
Tavares in Ahoy. Daarbij greep Tavares zijn kans en
versloeg Felipe Micheletti! Na afloop kregen de
jongeren

de

kans

om

Tavares

persoonlijk

te

ontmoeten. Voor veel van de jongeren was dit een droom die uitkwam en sommige stonden
zelfs met tranen in hun ogen.
Wij danken zowel GLORY als Luis voor deze gulle gift. De jongeren zagen Luis in actie, net
zoals Badr Hari die dezelfde avond vocht voor Glory Kickboxing.

11

EVERYDAY PEOPLE X SPARTA
In oktober hebben we ons jaarlijks kinderevent bij onze hoofdsponsor Sparta Rotterdam
weer georganiseerd! Een gezellige middag voor kinderen wiens ouders het financieel niet
breed hebben.
at een energie gierde er door de ruimte toen de
kinderen oog in oog kwamen te staan met Henk
Fraser

(hoofdtrainer

van

Sparta

en

onze

ambassadeur), Sparta aanvoerder Adil Auassar,
Benjamin van Leer en Emanuel Emegha. Tijdens
deze ontmoeting konden de kinderen hier vanalles
vragen aan Henk en het eerste elftal! Als echte
journalisten vuurden zij goed voorbereide vragen
op Henk en de spelers af.
Nóg energieker werd het toen de kinderen het veld
op mochten om 2 partijtjes te spelen tegen het
eerste elftal en om penalty ‘s te schieten.
Wat hebben we die dag enorm veel lachende
gezichten gezien en tevens een hoop talent! Een
dag vol sportplezier, fun en humor.
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300 DIVALI PAKKETTEN VOOR OUDEREN
Stichting Everyday People zet zich al jaren in voor eenzame ouderen. Het is een kwetsbare
groep die het steeds lastiger heeft. In 2020 brachten wij 150 pakketjes naar ouderen tijdens
het Hindoestaanse Divali feest. In 2021 waren dat maar liefst 300 pakketjes naar ouderen in
Rotterdam én Den Haag!!
Wat kregen we hartverwarmende reacties van de ouderen! Een bijzondere gift waren de 300
tekeningen gemaakt door kinderen van de RSS Shri Sarawatie en de Shri Vishnu Basisschool.
Iedereen vindt het natuurlijk fijn om cadeaus te krijgen op een feestdag, maar de grootste
waardering kregen we voor de tijd, moeite en liefde die we in dit project hebben gestoken.
De liefde en aandacht die we de ouderen gaven kregen we driedubbeldwars terug. Zoveel
dankbaarheid, zegens en tot aan tranen toe ontroerende ouderen.
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100 TASSEN VOOR DE DAKLOZEN
Op eerste kerstdag brachten onze founder Asha Lachman en assistent Mairah Nghollo –
Hollem 100 goed gevulde tassen naar de winteropvang van de Nico Adriaans Stichting (NAS).
En met goed gevuld bedoelen we ook GOED gevuld. Denk aan: blikjes drinken, koeken,
sokken, mondkapjes, water, sjaals

, mutsen, ondergoed, verpakt voedsel, tandenborstels,

tandpasta, shampoo, douchegel en diverse andere hygiëne producten.
Maar we brachten vooral liefde en aandacht.

We werden met veel dankbaarheid ontvangen.

Sommigen bleven dank je wel zeggen. Mooi en ook hartbrekend tegelijk. We hoorden verhalen
dat sommigen ketchup en mayonaise in hun soep doen. Of meer suiker in hun koffie doen,
dan koffie. Niet omdat het lekker is, maar om zoveel mogelijk te eten.
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2021, EEN BIJZONDER JAAR
We hebben veel bereikt in 2021, maar we willen nog zoveel meer doen. In 2022 gaan we
weer keihard aan de slag om ons in te zetten voor onze medemens en daarbij kunnen we
alle hulp goed gebruiken!
Helpt u ons anderen te helpen?
Alle informatie over doneren en het worden van een vrijwilliger vind u op onze website,
https://everydaypeople.nl/contact/, ook neemt u via daar eenvoudig contact met ons op.

Everyday People, voor alledaagse mensen met ongewone problemen
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