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Inleiding

De Mondial Movers Foundation werd in 2020 opgericht
op initiatief van Mondial Movers BV, een landelijke
verhuisorganisatie. Het doel van de stichting is het
bestrijden van armoede en eenzaamheid in Nederland.
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Het bestuur van de Mondial Movers Foundation
kijkt met een trots gevoel terug op 2021.
Ondanks een zwaar jaar, met meerdere
lockdowns vanwege corona, hebben we de
nodige stappen kunnen zetten. Het doel is om
structureel een bijdrage te leveren aan een
betere samenleving.

De stichting heeft drie pijlers:

Monique Baldussi
Penningmeester

De SPEELGOEDEDOELENDOOS: speelgoed
inzamelen voor kinderen die opgroeien in
armoede. Het speelgoed wordt gedoneerd
door particuliere en zakelijke klanten
(zoals kinderopvangcentra) van de Mondial
verhuisbedrijven.
De VERHUISFAMILIE: het ondersteunen van
mensen die noodgedwongen moeten verhuizen,
maar niet de financiële middelen en het sociale
netwerk hebben om dit zelf te regelen.
ACTIVITEITEN in zorginstellingen: eenzaamheid
bestrijden in samenwerking met Henk Vlot
(miMakker Tobi).

De Mondial Movers Foundation is in het bezit
van de ANBI-status.
Een stichting kan alleen deze status verkrijgen
als zij zich inzet voor het algemeen belang.

In dit jaarverslag is een overzicht van de
activiteiten in 2021 terug te vinden.

www.mondialmoversfoundation.nl
Jos van den Boogert
Vrijwilliger

Jan Wouter Vlot
Secretaris
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Speelgoededoelendoos

Op initiatief van de Mondial Movers Foundation
is er een unieke verhuisdoos ontworpen: de
Speelgoededoelendoos.
De Mondial verhuisbedrijven delen deze
verhuisdoos uit aan klanten. Het doel is om
op deze manier kwalitatief goed speelgoed
in te zamelen. Hoewel het in eerste instantie
alleen de bedoeling was om de verhuisdoos
aan particuliere klanten mee te geven, merkten
de Mondal verhuisbedrijven in de praktijk dat
zakelijke klanten (zoals kinderopvangcentra)
ook graag een steentje bij wilden dragen. Een
mooie ontwikkeling!
De verhuizers halen de gevulde dozen weer op
bij klanten en de Foundation gaat vervolgens
op zoek naar lokale goede doelen, dit zijn
bijvoorbeeld locaties van de Voedselbank of
de Speelgoedbank. Op deze manier zorgen
we ervoor dat het speelgoed terecht komt
bij de doelgroep: kinderen voor wie het niet
vanzelfsprekend is om speelgoed te hebben.

In 2021 werden in totaal 856 Speelgoededoelendozen ingezameld en overhandigd aan goede doelen.
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De Verhuisfamilie

De Verhuisfamilie ondersteunt mensen die door omstandigheden naar een andere woning moeten,
maar zelf niet de financiële middelen en het sociale netwerk hebben om dit te regelen. In de praktijk
blijkt het vaak te gaan om mensen die vanwege medische redenen moeten verhuizen.

De Mondial Movers Foundation heeft in
samenwerking met stichting Present (een
landelijke vrijwilligersorganisatie) en de
Organisatie voor Erkende Verhuizers, de
Verhuisfamilie in een nieuw jasje gestoken. Dit
betekent concreet dat de aanvragen voor een
verhuizing door de lokale afdelingen van stichting
Present worden gescreend. Zij bekijken of een
aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. Als dat
het geval is wordt er gekeken of er een Erkende
Verhuizer in de regio beschikbaar is die geheel
belangeloos wil meewerken. De vrijwilligers
van Present zorgen er vervolgens voor dat
alle spullen worden ingepakt en de verhuizers
zijn verantwoordelijk voor de verhuizing. Deze
samenwerking levert niet alleen een soepele
verhuizing op, maar geeft een hulpvrager het
gevoel er niet alleen voor te staan in het leven. En
daar draait het om bij de Verhuisfamilie!
Om de kwaliteit te waarborgen wordt er
uitsluitend samengewerkt met Erkende
Verhuizers. Zij werken geheel belangeloos mee.

In 2021 zijn er in totaal 14 verhuizingen uitgevoerd voor de Verhuisfamilie.
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Activiteiten in zorginstellingen

De Foundation streeft ernaar om activiteiten
te organiseren bij zorginstellingen in het hele
land. Het doel daarvan is om eenzaamheid te
bestrijden.
Vanwege het uitbreken van de coronapandemie
was het lange tijd de vraag hoe we hier
invulling aan konden geven. Uiteindelijk
kwamen we in 2021 in contact met Henk
Vlot, gecertificeerd miMakker. Tijdens zijn
bezoeken aan zorginstellingen is het zijn doel
om wezenlijk contact te maken met cliënten.
Hij richt zich daarbij specifiek op mensen met
een verstandelijke beperking of een vorm
van dementie. Henk is een doorgewinterde
miMakker en kon dankzij zijn jarenlange
ervaring een interactieve raamvoorstelling
ontwikkelen (ZEEM!) waarmee hij op veilige
afstand toch langs kon gaan. In september
2021 werd de eerste voorstelling namens
de Foundation gegeven bij zorginstelling
Zorgstroom in Zeeland. Hier werd bijzonder
enthousiast op gereageerd.
Helaas konden we vanwege de
coronamaatregelen later in het jaar geen
nieuwe voorstellingen meer in plannen. In 2022
hopen we de activiteiten weer op te kunnen
pakken.
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info@mondialmoversfoundation.nl

