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Introductie  
Stichting STILA is een stichting die in 1976 is opgericht door 2 broers en hun vader voor het vermaak 

tijdens verjaardagen en evenementen in de vorm van optredens. Oorspronkelijk is de naam van de 

stichting “Stichting Licht Amusement”. 

Na het overlijden van het laatste bestuurslid in 2016 is er een nieuw bestuur gevormd en de naam 

afgekort naar Stichting STILA. Niet alleen de naam is gewijzigd. Ook het beleidsplan en de activiteiten 

zijn veranderd. 

Stichting STILA houdt zich nu bezig met maatschappelijke problemen. De activiteiten kun 

onderverdeeld in vooral gericht op huisvesting maar ook op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. 

Meer over deze activiteiten vind u in het hoofdstuk “STILA Activiteiten”. 

Beschrijving organisatie 
Het bestuur van Stichting STILA bestaat uit burgers die allemaal een periode in hun leven hebben 

meegemaakt waarin ze door de maatschappij werden gezien als probleemgevallen. Ze stonden voor 

een kruispunt. De één heeft zichzelf eruit kunnen slepen, de ander heeft een helpende hand gehad.  

Een voorbeeld hiervan is onze penningmeester die voor 2 jaar geëmigreerd is geweest naar Canada 

en bij terugkomst geen recht meer had op woonruimte in haar geboortestad. Een trauma 

meegemaakt in het buitenland en met twee kleine kinderen terugkomen, daarnaast thuisloos zijn en 

ergens wonen waar je niet welkom bent. Het heeft veel impact gehad. 

Door haar passie en levenservaring is het plan “My Tiny Home Flevoland” ontstaan. Een project 

waarbij er tijdelijke woonruimte wordt aangeboden aan burgers die wegens “reële” 

omstandigheden dak- of thuisloos zijn geworden.  

Een tweede voorbeeld is Peter de Graaf van Noah. Ooit begonnen in Harderwijk aan een goed 

lopend daklozenproject maar wegens omstandigheden moet hij momenteel hier een nieuwe start 

mee maken.  

Een derde voorbeeld is Marianne Rebel die al haar hele leven 1 van haar 6 kinderen terug neemt in 

huis vanwege de omstandigheden waarin zij verkeren. 

3 voorbeelden van ervaringsdeskundigen binnen de Stichting. 

Wat maakt Stichting STILA uniek? 
De meeste stichtingen richten zich op een specifieke doelgroep welke wordt gesubsidieerd door de 

plaatselijke gemeenten en overheid. 

Stichting STILA maakt zich hard voor economische daklozen. Deze mensen hebben geen 

zorgpredicaat en worden door de gemeente als zelfredzaam beschouwd. Subsidies blijven dan ook 

uit. 

Ondanks dat STILA vooral burgers begeleid die wegens economische omstandigheden in de 

problemen zijn geraakt maakt Stichting STILA geen uitzonderingen. Iedereen is welkom te 

participeren in onze activiteiten.  

Daarnaast is Stichting STILA bijzonder in zijn/haar aanpak. Wij zien wij graag een samenwerking met 

andere stichtingen. Er is al een samenwerking met diverse stichtingen en organisaties ontstaan: 
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• Sunt! 

• Stichting Samen gaan we het doen 

Via het platform Ondersteuning Goede Doelen zijn we bereikbaar en delen wij de leden. 

• Stichting Buitengewoon Almere 

• Power 4 Youth 

• Wijkraad Waterwijk en Landerijen 

• Teens in Mission 

• Total-Impressions 

• Flevojump 

• Midgetgolf Almere 

Er zijn ook al meerdere instanties die economische thuislozen naar ons heeft verwezen: 

• Triade 

• Leger des Heils 

• Wijkteams 

Deze mensen hoorden meer thuis bij onze doelgroep. 

Wij hopen met nog meer stichtingen een samenwerkingsverband aan te gaan.  

Daarnaast hechten wij waarde aan het “Elkaar helpen helpt” concept, waar de burgers weer voor 

elkaar klaar staan. Sociale Cohesie versterkend. Met de methodiek “Elkaar helpen Helpt” willen wij 

mensen in beweging krijgen. Roepen dat dingen anders moeten is één ding, het doen en zelf mee 

beginnen is het begin.  

Wij willen een mentaliteitsverandering teweeg brengen, laten zien dat ook moeilijke opgaven leuk 

kunnen zijn door het samen te doen. Burgers meer betrokken maken bij projecten.  

Ook doen wij aan bijzondere crowd-funding. Wij geven namelijk iets terug in ruil voor de donaties 

die wij krijgen. op een leuke manier aan crowd-funding doen waaronder het teruggeven van een 

leuk presentje bij een donatie. Zo snijdt het mes aan twee kanten.  

Waardering is één van de zaken waar onze stichting alert op is. Zo geven wij vaker vrijkaarten weg 

die door onze vrijwillige hulp aan andere organisaties zijn verkregen of geven wij een tegenprestatie 

in energie en tijd aan de organisaties die ons helpen.  

Bij Stichting STILA draait het erom het uiteindelijk doel te bereiken. Dat meerdere stichtingen en 

organisaties hun doel ook kunnen bereiken en kunnen meeliften op ons succes, moedigen wij alleen 

maar aan. Het draait tenslotte om het uiteindelijke doel.  

Onze aanpak is niet gericht op eenmalige acties. Het is een continu proces waar veel burgers actief 

bij betrokken zijn en/of worden. 

Doelen en doelstellingen 
Gehaalde doelen die eerder zijn gesteld en behaald 

• ANBI Status 

• Vermenigvuldigen van vrijwilligers en meer kennis in huis halen 

• Goedkeuring gemeente Almere voor de aankoop van grond in Oosterwold voor 30 sociale 

huurwoningen.  
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• Burgers en andere stichtingen bewust maken van het belang samen de handen ineen te 

slaan door een voorbeeldfunctie te zijn 

•  

Doelstellingen 
Om de projecten succesvol te houden zijn er nieuwe doelstellingen opgesteld: 

• Professionaliseren waar mogelijk (denk aan materialen en middelen); 

• Fondsen en subsidies om financieel gezond te blijven; 

Vele zaken worden door vrijwilligers uit eigen zak ingebracht. Dit hopen wij volgend jaar te 

voorkomen door als stichting een eigen financiële stroom te borgen.  

Doel  
Ons doel is: De economische armoede in Nederland te bestrijden.  

We beginnen in Flevoland, maar daar houdt het niet op. Uiteindelijk wil Stichting STILA zich 

uitbreiden over heel Nederland en de armoede op een effectieve manier bestrijden.  

Hoe bereiken we onze doel 

• Stichting STILA wordt onder de aandacht gebracht van burgers door op markten en 

braderieën te staan, 

• Daarnaast zijn wij aanwezig met een bedrijfspagina op Facebook en Instagram en posten wij 

minstens 2 keer per week een update. 

• We hebben een goede doelen groep waar er +2500 leden zijn aangemeld die ons 

ondersteunen in onze doelen. 

• Momenteel is al in combinatie met de website en de evenementen die zijn gehouden 1% 

van de Flevolandse bevolking bereikt. 

• Er zijn meerdere activiteiten opgezet om de financiële stroom te borgen waaronder 

evenement materialen zoals springkussens, mascottes en de popcorn kar die tegenover een 

donatie kunnen worden opgehaald, maar ook crowdfunding door middel van het aanbieden 

van sieraden en feestartikelen die wij gedoneerd krijgen. 

• We blijven projecten aanpakken waarmee effectief de armoede wordt bestreden.  

Één van de belangrijkste projecten is My Tiny Home Flevoland van waaruit wij alle doelen kunnen 

bereiken. Dit is een project waarbij we economische daklozen een woning aanbieden waar zij 

tijdelijk kunnen verblijven totdat zij in aanmerking komen voor permanente woonruimte. 

Financiële dekking Mede door de recessie/economische teruggang van de laatste jaren is het voor 

non-profit organisaties moeilijker zo niet onmogelijk geworden om via structurele wegen aan 

inkomsten te komen. Hierdoor is de volledige financiering vanuit Stichting STILA voor de diverse 

projecten niet altijd haalbaar. Gelukkig zijn er wel burgers die naast een fysieke bijdrage ook een 

financiële bijdrage leveren en hebben wij een investeerder gevonden die bereid was de woningen te 

bouwen. 

Daarnaast heeft onze stichting diverse activiteiten lopen om de financiële kant van de activiteiten zo 

goed mogelijk te dekken: 

• Verkoop van de spullen die tijdens de creatief workshops worden gemaakt. 

• Tegenover donatie het afgeven van feestartikelen waaronder een popcorn kar, een 

springkussen en mascottes. 
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• Donaties vanuit onze vrijwilligers (niet vaak op basis van geld, maar producten en energie). 

• Verkopen van diverse snuisterijen op braderieën en evenementen. 

• Er is gekozen om voorlopig geen betaalde mensen in dienst te nemen. Alle activiteiten 

worden door vrijwilligers ondernomen die vanuit hun hart de stichting helpen te blijven 

bestaan. 

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden is dat het opzetten en uitbouwen van onze 

initiatieven een lange adem vergt. Als een ‘stille kracht’ door te gaan met een minimum aan 

middelen vergt energie, maar de liefde die je ervoor terug ontvangt, maakt de projecten de moeite 

waard. Doch is ons belangrijkste doel in 2021 het regelen van subsidies en fondsen om financieel 

gezond te kunnen blijven en hiermee ook betaalde krachten in huis te halen naast een locatie 

waardoor we de stichting op de kaart kunnen zetten en nog meer te kunnen bereiken. 

Analyse ervaringen 
Vanuit vrijwilligers komen regelmatig positieve berichten via de e-mail of post binnen. Als Stichting 

STILA deel neemt aan een activiteit in Flevoland en omstreken dan is dit duidelijk merkbaar. 

 Zo zijn wij zeer aanwezig geweest op het diverse evenementen met een Springkussen, een popcorn 

kar, een limonade kraam, mascottes en een marktkraam. 

Onze vrijwilligers zijn zeer betrokken. We krijgen geregeld foto’s en video’s ingezonden. Geschikte 

media wordt op de website geplaatst waardoor wij ook bezoekers op de hoogte stellen die niet 

deelnemen aan onze activiteiten. 

Naast de website wordt ook Social Media goed onderhouden. 

Vergroten afzetgebied  
Momenteel zijn er geen plannen om ons afzetgebied te vergroten. 

Stichting STILA is momenteel actief in Almere. Er zijn ook een klein aantal ophaalpunten in Lelystad 

en Amsterdam maar onze focus ligt momenteel wel in Almere daar ons tiny home project daar ook 

gevestigd is.  

Om uit te rollen over de rest van Flevoland is het noodzakelijk te beschikken over voldoende 

vrijwilligers en vooral goede project managers. Door andere Stichtingen te benaderen en een 

samenwerking te vinden, kan Stichting STILA zich uiteindelijk ook buiten deze twee steden uitrollen, 

maar dit is op korte termijn nog niet wenselijk. 

 Niet iedere gemeente erkend dezelfde maatschappelijke problemen waardoor je niet overal een 

ingang zult vinden en aangezien wij bij Gemeente Almere al tegen veel blokkades aanlopen, hebben 

wij de keuze gemaakt om eerst te zorgen dat we hier adem in krijgen. 

Recente ontwikkelingen  
Stichting STILA heeft sinds het nieuwe bestuur een groei gezien van 40% op het gebied van 

activiteiten en vrijwilligers. De komende 2 jaren hopen we deze groei nog met 2% te verhogen om 

alle activiteiten te kunnen doorzetten en de doelstellingen te bereiken. 
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Risico’s  
De risico’s welke Stichting STILA loopt zijn gering, maar zijn wel aanwezig. Wij ontvangen nog geen 

financiële hulp vanuit de overheid, fondsen, organisaties of particulieren. Het is niet ondenkbaar dat 

wij ten zijnde tijd door onze middelen heen raken.  

Omdat wij heel graag door willen gaan met onze activiteiten, hopen wij op steun van de betrokken 

gemeente Almere om onze doelen na te kunnen streven en burgers actief te blijven betrekken bij de 

diverse maatschappelijke problemen.  

Activiteiten  

Hoofdactiviteit: Huisvesting en Werkgelegenheid  
Het project “My Tiny Home Flevoland” van Stichting STILA behelst noodwoningen bouwen voor 

daklozen. Iedereen kan het overkomen. Een scheiding, brand, e.d.  

Wij hebben momenteel 30 betaalbare woningen in Almere Oosterwold kunnen realiseren. Nu volgt 

het kavelonderhoud. 5000 m2 landbouwgrond in onderhoud. 

We willen de mensen ook personal coaching geven om weer een stap te durven zetten naar 

onafhankelijkheid maar helaas is de subsidie hiervoor afgewezen en zoeken wij ingangen via andere 

bronnen dan de gemeente. 

Subactiviteiten die hieruit voortvloeien zijn: 

Sport en Spel  
Door middel van onze sport en spel project doen wij een poging kinderen op een leuke en vooral 

educatieve manier bezig te houden. Wij doelen vooral op kinderen die veelal door de buurt worden 

gezien als probleemgevallen, maar zoals bij al onze activiteiten zijn er ook anderen welkom.  

Zwerfbingo  

Één van onze belangrijkste activiteiten is de Zwerf Bingo. Tijdens deze activiteit halen we zwerfafval 

op. Zwerfafval is een groot maatschappelijk probleem. Overheid, bedrijfsleven en organisaties als 

bijvoorbeeld Stichting Nederland Schoon investeren veel energie en tijd om het zwerfafvalprobleem 

aan te pakken.  

Stichting STILA gelooft erin dat je mensen kunt stimuleren om bewuster om te gaan met hun directe 

leefomgeving door vooral als voorbeeld te dienen. Wij zijn momenteel actief in Almere Oosterwold 

sectie B. 

Stichting STILA wil hiermee bereiken: 

1. Spelenderwijs doch Educatief kinderen bewust laten worden van de impact van zwerfafval 

op het milieu.  

2. Ondersteunen met materialen en kennis,  

3. Vraaggericht opereren en ondersteunen op basis van de behoefte van individuen, 

verenigingen, scholen en dergelijke.  

4. Samenwerken met bestaande organisaties (Nederland Schoon, MKB/VNO-NCW), 

gemeentelijke overheden en scholen/clubs.  

Dit project draagt er toe bij dat:  

1. Er een groot maatschappelijk probleem wordt aangepakt.  

2. Participatie van burgers.  
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Ook kinderen met matige of weinig interesse in milieu (in abstracte zin) worden bereikt doordat wij 

dit spel op zodanige manier spelen dat zij enthousiast raken ons te helpen. Dit onder andere door ze 

na het harde werken iets te drinken en eten aan te bieden, springkussens te plaatsen en andere spel 

activiteiten te organiseren.  

De kinderen leren daarnaast de volwassenen netter met het milieu om te gaan door ze te corrigeren 

in hun gedrag nadat ze hebben geleerd wat de impact is op het milieu.  

Opruimen van zwerfafval raakt de directe woonomgeving van mensen. Het is een zichtbare 

activiteit. 

Elkaar helpen helpt  

Binnen het tiny home project 

Vroeger was het niet meer dan normaal dat je je buurman of buurvrouw even ten hulp schoot 

wanneer dit nodig was. Echter, doordat het leven nu een stuk drukker is geworden en huisgezinnen 

veelal bestaan uit 2 werkende partners, is dit geen gewoontegoed meer.  

Er zijn al veel organisaties die weten wat het concept Elkaar Helpen Helpt inhoud. Dit is onderhand 

een begrip in Nederland aan het worden en dat is maar goed ook. Bij het publiek leeft dit echter nog 

weinig en/of zien ze de kracht niet van dit concept.  

Er zijn momenteel nog veel te veel mensen die in Nederland in armoede leven. Zij kunnen geen geld 

betalen aan een professioneel bedrijf. Ze zijn afhankelijk van vriendendiensten. Hun huizen raken in 

verval, ze komen terecht in depressies, ze zien door de bomen het bos niet meer. Wachtrijen bij 

therapeuten etc… Maar is dit allemaal nodig?  

Met het Elkaar helpen Helpt concept proberen wij de buren weer nader tot elkaar te krijgen en iets 

voor elkaar te betekenen.  

Stel… Een buurtman helpt de buurvrouw met haar laptop maken. De buurman ontvangt van ons dan 

een munt (de STILA genoemd). Deze munt kan de buurman op zijn beurt inleveren bij iemand anders 

uit de buurt om ook hulp te krijgen waar nodig.  

Stel… Een buurtgenoot kan goed timmeren en de buurman heeft een kapotte kast. De buurman kan 

zijn buurtgenoot dan de STILA overhandigen, die hij/zij weer kan inruilen voor een wederdienst.  

Op deze manier probeert Stichting STILA het elkaar helpen helpt principe kracht bij te zetten. Zo 

brengen wij weer terug wat belangrijk is: help uw naasten.  

Facenbook community ondersteuning goede doelen 

De Goede Doelen groep, een groep met +2500 leden uit Almere (96%), Lelystedelingen (2%) en 

Amsterdammers (2%). 

Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat onze leden worden voorzien van noodzakelijke basisspullen. 

Soms tegen kleine prijsjes, verlotingen, uitwisselingen tussen elkaar. Hier worden mensen met 

weinig budget geholpen aan noodzakelijke spulletjes.  

Met +2500 leden en 24 ophaalpunten zorgen we ervoor dat de pakketjes dichtbij de mensen wordt 

gebracht zodat zij niet hun kleine budget hoeven te gebruiken voor vervoer en/of ophalen.  

Het betreft daarnaast ook vrijwilligers die wegens gezondheidsproblemen niet aan het werk kunnen 

en in sociale isolatie belanden. Door ophaalpunt voor onze groep te zijn, raken ze uit deze isolatie en 

voelen ze zich weer welkom in de maatschappij.  
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Het mes snijd aan 3 kanten: 

• Leden zijn geholpen 

• Vrijwilligers vinden het leuk bij te dragen aan de maatschappij 

• De stichtingen hebben een klankboard  

Focuspunten van de groep  

• Recycling van artikelen die normaliter als afval worden afgestort  

• Hulp aan leden tijdens economische slechte omstandigheden  

• Helpen van de aangesloten stichtingen  

Diverse stichtingen mogen hier vragen om hulp, diverse mensen bieden hier hun hulp aan.  

Onze Stichting is wel van mening dat mensen uit de armoede moeten willen groeien en dat doe je in 

onze ogen niet door ze alles gratis aan te reiken. Wij ontvangen veel donaties vanuit particulieren en 

bieden deze aan tegen een klein donatie bedrag.  

Zo kan iemand die weinig budget heeft toch iets kopen. Heel soms geven wij iets gratis. Dit moet 

kunnen maar is geen gewoontegoed. 

Ook zijn wij er voor deze mensen als steun en toeverlaat. Wij voorkomen dat mensen in een spiraal 

terecht komen waar ze door de bomen het bos niet meer zien.  

Dagbesteding 
STILA regelt het beheer over het groenkavel gedeelte van het tiny home project.  

50% van de kavel is stadslandbouw. 10% van de kavel is openbaar groen. Dit gedeelte moet 

onderhouden worden.  

STILA is voorhouden deze percentage te laten onderhouden in de vorm van dagbesteding en in 

samenwerking met andere stichtingen.  

Voorwaarden activiteiten 
De activiteiten die Stichting STILA uitwerkt voldoen aan minimaal 1 van de volgende voorwaarden: 

• Educatief 

• Milieubewust 

• Creatief 

• Duurzaam 

• In belang van het gezin en met name de kinderen 

Jaarverslagen vorige jaren 
Wij kunnen met trots zeggen dat de afgelopen jaren alles in een treinversnelling is gegaan. 

Niet alleen financiële groei maar ook gekeken naar de aanhang en de zegens. 

• My Tiny Home Flevoland – gesprekken met de gemeente Almere hebben geleid tot de 

goedkeuring voor aankoop van een kavel. 

• Investeerder – Omdat onze subsidie vanuit de Europese unie was afgekeurd (plafond 

bereikt) moest wij op zoek naar een investeerder voor 30 sociale woningen. Wij hebben een 

investeerder gevonden en de woningen zijn gebouwd. 
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• Onze ledenaantal is gestegen van 850 naar +2500. 

• Onze financiële eindbalans is 4 x zo hoog als in 2018. 

We hebben dit jaar uiteraard weer een planning:  

1. Het opnieuw vinden van een geschikte locatie voor het sorteren van donaties aangezien de 

opslag van de huidige sponsor komt te vervallen. 

2. Subsidies en fondsen aanvragen om financieel gezond te kunnen blijven  

3. Kavelonderhoud van de grond krijgen 


