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1. De geschiedenis van stichting Steungezin.nl in 30seconden 
 
In 2013 startte een bijstandsmoeder in Breda een burgerinitiatief om mensen met elkaar te 
verbinden en al deze mensen – armer en rijker – actief te laten participeren in de samenleving. Het 
doel van Steungezin is om impact te maken op de maatschappij, door verbinding mogelijk te maken, 
om sociale cohesie te versterken en burgerparticipatie in het armoedevraagstuk te stimuleren. 
Iedereen moet in de gelegenheid kunnen zijn om op individueel niveau actief te kunnen geven – en 
actief te kunnen vragen. Het delen van elkaars geluk, zowel dat van de gever als de ontvanger maakt 
ons geloof in elkaar sterker.  
 

2. Match teller en bedankjes systeem 
Ben je nieuwsgierig? Wil je weten hoeveel mensen we al hebben geholpen via ons platform? Wil je 
meer weten achter de donatie?  
 
Op de homepagina van onze website www.steungezin.nl staat het aantal matches tot nu toe in real 
time. Deze wordt constant bijgewerkt en dit geldt ook voor de persoonlijke berichten. Een donateur 
kan namelijk anoniem een bericht achter laten voor de Steungezin deelnemer. De deelnemer kan 
deze ook weer anoniem beantwoorden. Deze (meestal) korte berichten kan je nalezen door op de 
knop < Bekijk matches >  te drukken.  
 
Hieronder 3 donaties die in 2020 gemaakt zijn: 

 

   
 
 
 
 
Leuk weetje: Eind 2018 stond de match teller op 2600 en inmiddels staat deze op meer dan 7000 
Onze slogan: ‘deel je geluk met dat van een ander’ wordt via ons echt waar gemaakt. In de huidige 
markt zijn we ‘first-movers’; er is geen overeenkomstig platform. Wij zijn de eerste en enige. Ons 
platform werkt en blijft groeien.  
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3. Hoe was 2020? 
     
In 2020 hebben we weer veel matches kunnen maken. Matches in alle soorten en maten. Voor een 
impressie adviseer ik je om op onze website te kijken onder het tapje < Bekijk matches > .  
 

3.1 Venlo 
 
De resultaten van Venlo zijn als volgt: 

• €39.951,54 aan donaties voor Steungezin deelnemers in de Gemeente Venlo. Ten opzichte 
van 2019 is het aantal matches in 2020 met 300% toegenomen. Dit is geheel te danken aan 
de persoonlijke inzet van vrijwillig coordinator Marjolein Wagener. In 2020 hadden we 735 
donaties waarvan 270 in december. 

• Hiervan is €11.015,78 kind gerelateerd matches verdeeld over 228 matches (uitgebreider 
overzicht, zie ons blog >>  https://www.steungezin.nl/venlo/nieuws/overzicht-kind-
gerelateerde-matches-venlo-2020 

3.1 Almelo 

De resultaten van Almelo zijn als volgt: 

• Donaties beperkt ivm beperkte bezetting team Almelo, mede door Corona-
problematiek/bereikbaarheid en personele beschikbaarheid 

• € 7.584 aan donaties voor Steungezin.nl in de gemeente Almelo 

• Totaal 106 matches 

 

3.1 Breda 

De resultaten van Breda zijn als volgt: 

• € 47.393,80 aan donaties voor Steungezin deelnemers in de gemeente Breda. 

• In totaal 685 matches: 

• Januari  23 

• Februari 28 

• Maart  46 

• April  39 

• Mei   27 

• Juni  41 

• Juli  45 

• Augustus 45 

• September 26 

• Oktober 51 

• November 132 

• December 182 
 
 

• Eén match had het gemiddelde bedrag van € 69,- 
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4. Samenwerkingen  
 
In 2020 hebben we in samengewerkt met: 

• Een bewonersinitiatief uit Venlo-Noord die tweedehands speelgoed heeft rondgebracht met 
Sinterklaas bij o.a. Steungezin kinderen in de gemeente Venlo. 

• De damesclub ‘Kiwanis Fidelis Venlo’. Zij hebben Steungezin kinderen geholpen met nieuw 
speelgoed in de Sinterklaas periode. 

• Zorg voor Elkaar Breda, vanuit de Prinsenkade 
 
 

5. Sociale Impact 
 
De sociale waarde die ons platform creëert bij onze Steungezin deelnemers is groot. Alle Steungezin 
deelnemers zijn erg dankbaar dat het Steungezin platform bestaat. Wensen die zij zelf niet kunnen 
betalen worden via ons betaald door barmhartige Nederlanders uit alle streken. Het bedankjes 
systeem brengt dit ook nog eens mooi in beeld. 
 
Het Steungezin platform zorgt voor veel gelukkig mensen. Op de eerste plaats natuurlijk de 
Steungezin deelnemers die een donatie krijgen, maar zeker ook de donateurs (want onbaatzuchtig 
geven geeft een goed gevoel) en daarnaast nog onze eigen vrijwilligers. Die krijgen de mogelijkheid 
om zich in te zetten voor hun medemens.  
 
Er zijn deelnemers die hun dankbaarheid tonen door een vrijwilliger te trakteren op chocolade, 
kledingstuk, verzorgingsproduct, een lach en een traan, met woorden, vriendelijk handgebaar en/of 
eigen bijdrage.  
 

 
6. Financiële jaarcijfers Steungezin landelijk  
 
Op de volgende pagina vind je het financiële gedeelte van de verantwoording in het jaarverslag. 
 
2020 totaal matches Nederland: 
 

• Aantal:       1.526 
 

• Totaalbedrag:      € 94.893,34 
 

• Gemiddeld bedrag per match:    € 62,18 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 


