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Elke week in Flair: een Very Inspiring Person. Deze
week: Jurre en zijn bijzondere missie.

GELOOF
‘Ik denk dat we weleens vergeten hoe
hebt die altijd voor je klaarstaan. Dat je een
‘Ik probeer mensen uit hun sociale isole-

Ik stond daar nooit zo bij stil. Twee jaar

ment te halen. En vooral kinderen. Ik vind

over het weer terwijl ik cappuccino’s stond

HOOP

Stichting Samen Is Niet
Alleen.
Wat: De stichting zet
zich in voor mensen die
zich onder of nabij de
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armoedegrens bevinden.

het vreselijk als kinderen de dupe van
armoede zijn. Verjaardagen worden niet
gevierd, ze kunnen niet sporten of naar

te maken. De moeder van een vriend bracht

(29), oprichter van
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gezellig leven hebt en kunt doen wat je wilt.
geleden werkte ik in de kroeg en zeurde

Wie: Jurre van de Kamp

‘IK VIND HET VRESELIJK
ALS KINDEREN DE DUPE
VA N A R M O E D E Z I J N ’

LIEFDE

bijzonder het is dat je familie en vrienden

me in contact met mensen die onder aan de

‘Voor het maatjesproject werk ik samen met

muziekles omdat er geen geld is. Ook

samenleving bungelen. Als participatie-

vrijwilligers, veelal studenten toegepaste

vertelde een meisje van zes uit een arm

medewerker bij de gemeente Amsterdam

psychologie. Zij lopen stage bij mijn stich-

gezin me dat ze op 5 december geen

ziet zij dagelijks mensen die zich geen raad

ting, ik leid hen op en maak de koppeling

cadeaus krijgt omdat Sinterklaas niet weet

weten. Ze hebben geen geld en geen idee

met de mensen die hulp nodig hebben. Een

waar ze woont. Dat ging me echt aan het

waar ze hulp kunnen krijgen. Vaak zijn ze

maatje komt wekelijks een paar uur over de

hart. Ik heb wat cadeaus geregeld en aan

doodongelukkig. Zij vertelde me dat deze

vloer, maakt een actieplan en ondersteunt

haar vader gegeven, zodat zij toch pakjes-

mensen ook weleens aandacht willen

waar nodig. Armoede is meer dan geen

avond konden vieren. Sinds een paar

zonder dat ze per se iets moeten. Daar

geld hebben. Deze mensen zijn sociaal

maanden ben ik bezig met een kinder-

wilde ik iets mee doen. Twee jaar geleden

geïsoleerd en verliezen daardoor hun zelf-

project: ik koppel sponsors aan kinderen

bedacht ik een maatjesproject, het begin

vertrouwen. De maatjes luisteren, helpen

die willen zwemmen, voetballen of op

van mijn stichting. Dit past heel goed bij

bij de administratie en zorgen voor over-

gitaarles willen. Alles is mogelijk. De

me. Ik vind het leuk om met mensen te

zicht. Na elk bezoek brengen ze verslag uit

sponsors betalen het lidmaatschap direct

werken en het is heel afwisselend om te

aan mij, zodat ik weet wat er speelt en als

aan de vereniging. Wij bellen om te laten

doen. Doordat ik deze stichting heb

het nodig is kan bijsturen. Ik ben fulltime

weten dat dat kind vanaf woensdag komt

opgericht, ben ik echt anders naar het

bezig met mijn stichting, mijn salaris haal ik

voetballen of gitaarles komt volgen. Zo

leven gaan kijken.’

uit de subsidie die ik ontvang van de

hebben we al veel kinderen blij gemaakt.

gemeente. Dat is geen vetpot, maar ik werk

We geven ze iets extra’s buiten de school-

niet om rijk te worden. Elke week help ik

uren, waar hun ouders door geldgebrek

ook nog als vrijwilliger bij de Voedselbank.

vaak niet aan toekomen.’

Ik ben erin gerold. Dit kwam op mijn pad,
ik ben begonnen en het gaat goed. Het is

Meer weten over het werk van Jurre?

niet zo dat ik als jochie van elf had bedacht

Kijk op Stichtingsina.nl

dat ik ooit zo’n stichting wilde opzetten.’

Dit soort initiatieven steunt
Flair natuurlijk van harte. We
belonen de stichtingen van onze
VIP’s dan ook met € 5OO! Ben of
ken jij een VIP? Mail naar
Flair@sanoma.com
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