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INTRODUCTIE STICHTING MAIT  

 

Stichting MAIT is ontstaan vanuit eigen ondervinding.  

Het feit dat mensen niet gedegen geholpen worden en vaak 
ook niet op de juiste weg gezet worden, heeft ervoor gezorgd 
dat wij dachten, dit moet anders kunnen.  

Men moet op een laagdrempelige manier geholpen kunnen 
worden en niet schromen om te vragen om hulp. De enige 
manier waarop je de schaamte van mensen weg kan nemen is 
ze op het moment van aankloppen, niet alleen een luisterend 
oor te bieden maar ook daadwerkelijk te luisteren. De 
behoeftes onderschrijven en een plan van aanpak maken die 
past bij de persoon die om hulp vraagt.  

Omdat ik, Marjorie tegen al deze dingen opliep en niet de hulp 
kreeg waar ik om vroeg, heb ik nadat ik stabiel was besloten 
om een tool te zijn voor de samenleving. Dit alles op een zo 
laagdrempelige mogelijke manier.  

Stichting MAIT bestaat daarom uit noodzaak voor de nood van 
anderen. Wij zetten ons in voor allen die zich verloren of een 
nummertje voelen. Door te ondersteunen en te helpen naar 
financiële stabiliteit, rust en zelfverbetering.  

Stichting MAIT wilt naar een armoedevrij bestaan voor alle 
bewoners van Rotterdam. Door meer middelen in te zetten en 
betere samenwerkingspartners op te zoeken. Tevens 
bewustwording te brengen naar instanties, burgemeester en 
wethouders. Een platform zijn en stem geven aan hetgeen niet 
gehoord wordt door instanties/het Rijk, vanuit de bewoners die 
hulp zoeken en nodig hebben! 
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DOELSTELLING VAN STICHTING MAIT  

 

• Gezinnen, alleenstaanden, ouderen en jongeren al dan 
niet met schulden, inzicht en stabiliteit laten krijgen in hun 
financiële situatie  

• Bewoners uit hun isolement halen  
• Bewustwording brengen over de situatie doormiddel van 

informatieve voorlichting. Dit doen wij op basisscholen 
en/of in buurthuizen in/van de wijk. Daarmee willen wij de 
mensen bewust maken dat hun toekomst er anders uit 
kan zien. Hoe voorkom je schulden, hoe pak je schulden 
aan en hoe stap je over de drempel van schaamte om 
hulp te vragen maar ook bij welke instanties moet je zijn.  

• Deelnemen aan de samenleving doormiddel van 
participatie en het helpen van anderen (al dan niet als 
vrijwilliger om middels activiteiten in de wijk hun eigen 
kunnen te laten zien)  

• Coaching in houding en gedrag 
• Kinderen uit gezinnen met financiële tekortkomingen 

ondersteunen bij hetgeen ze nodig hebben om te weten 
wat armoede is en tegelijkertijd niet in armoede te blijven 
leven.  

WIJZE VAN WERVING VAN GELDEN  

 

Stichting MAIT ontvangt haar inkomsten door middel van donaties, 

giften en sponsering. Deze donaties, giften en sponsering worden 

gegeven door hoofdzakelijk Stichtingen zonder winststreven, 

bedrijven en particulieren. 
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BEHEER VAN HET VERMOGEN  

 

Stichting MAIT heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het 
beheer van het vermogen.  

Het bestuur bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter een 
secretaris/penningmeester en een derde lid.  

-Voorzitter is de heer M.A.S. Hasselbaink, woonachtig aan de 
Boterbloem 1-D (1441 TT) te Purmerend; 

-Secretaris/Penningmeester is de heer E. G. Beemsterboer, 
woonachtig aan de Hageland 100 (1066 RD) te Amsterdam; 

-Derde lid is de heer D. Derby, woonachtig aan de Vruchtentuin 95 
(3079 TK) te Rotterdam. 

 

BESTEDING VAN HET VERMOGEN  

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting 
MAIT.  

1.De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats 
gebruikt om de uitgaven te compenseren.  

2.De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats 
worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te 
steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als stichting 
MAIT. 

3.De stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil 
zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op 
te kunnen vangen. Daarnaast wordt dit gereserveerd om nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen en op te zetten 

 


