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Bericht van de Secretaris:
Wie zijn wij en waar ontlenen wij ons houvast aan?
Het jaar 2008 is een zeer onstuimig jaar geweest.
Het was een jaar waarin bestuursleden aftraden en
nieuwe bestuursleden hun opwachting maakten.
Twee personen hebben zich laten inspireren door de
doelstelling van de Stichting Matthias; zij zijn in
maart aangetreden als bestuurslid. Een derde
persoon is aspirant-bestuurslid geworden.
Een jaar waarin een aanbod tot overname door een
andere organisatie werd afgeslagen en ook waarin
het aantal bewoners met begeleiding van de
Obsidiaan is geslonken van zeven naar zes. Een
jaar waarin de Stichting Matthias heeft ervaren hoe
moeilijk het is in alle omstandigheden vast te houden
aan het solidariteitsbeginsel. Daarin volharden wij
echter nog steeds.
In 2008 heeft de stichting mooie donaties mogen
ontvangen en zijn nieuwe donateurs gevonden.
Donateurs waarvan de stichting zeer afhankelijk is;
2008 was een jaar waarin de PGB-indicaties naar
beneden werden bijgesteld. Daardoor zijn de
inkomsten niet meer toereikend om de huidige
hoeveelheid begeleidingsuren te handhaven. Ook de
voorgenomen bezuinigingen door de overheid ten
aanzien van de AWBZ in 2009 zijn voor de stichting
reden tot zorg.
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De kredietcrisis waarmee de wereld in 2008 is
geconfronteerd, raakt ook de Stichting Matthias.
Woningcorporatie Zorgbalans heeft haar planning
ten aanzien van de bouw van de woningen op het
terrein De Binnenhaven in IJmuiden moeten
bijstellen. De in gebruikneming van de nieuwe
locatie De Carneool zal derhalve langer op zich laten
wachten.
Het is voor het bestuur behalve een hele opgave
vooral een uitdaging om de doelstelling van de
Stichting Matthias gestalte te blijven geven. De
gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben ons
geraakt, maar ook gevormd. We blijven ons dan ook
met volharding voor de stichting inzetten en putten
ons houvast uit de positieve reacties en
aanmoedigingen van zowel de bewoners als van
vele andere betrokkenen uit onze omgeving.
Daarnaast zullen we trachten door middel van
diverse acties onze naamsbekendheid te vergroten.
Voor het jaar 2009 hebben wij dan ook gekozen voor
het volgende thema:
Wie zijn wij en waar ontlenen wij ons houvast aan?

Een kort bericht van het bestuur:
een persoonlijke ontmoeting.
Wij vormen het (deels vernieuwde) bestuur van de
Stichting Matthias, en dat doen we met plezier.
Maar wie zijn wij zonder de bewoners en de
begeleiders van de Obsidiaan? We hadden er dan
ook behoefte aan om kennis te maken. De
contacten bestonden tot nu toe uit e-mails en
nieuwsbrieven en daar moest eens verandering in
komen, vonden wij. Dus gingen we (secretaris,
bestuurslid en aspirant-bestuurslid - onze
voorzitter was helaas om gezondheidsredenen
verhinderd) op dinsdag 24 februari met twee
zelfgebakken taarten op weg naar Heemskerk,

Stichting Matthias staat voor:
“Het mogelijk maken van zelfstandig wonen met begeleiding voor normaalbegaafde jongvolwassenen met
een stoornis in het autistisch spectrum (PDD-NOS & Asperger)”
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voor een gezellig avondje koffiedrinken. We
werden hartelijk ontvangen door de begeleiders.
Degenen die geen dienst hadden, waren speciaal
voor ons in hun vrije tijd naar de Obsidiaan
gekomen en dat stellen wij heel erg op prijs! Eén
voor één druppelden ook vier van de zes
bewoners binnen. Onder het genot van een stuk
taart werden er allerlei wetenswaardigheden
uitgewisseld: over werk, over huishoudelijke
situaties en over vakanties. Het was bijna
anderhalf uur later toen we weer in de auto
stapten.
Wij bedanken bewoners en begeleiders voor deze
gelegenheid, we hebben een leuke avond gehad!

Vier uw feest eens helemaal anders!
Heeft u dat ook wel eens, dat je met je verjaardag
niet weet wat je moet vragen omdat je eigenlijk
alles wel hebt? Een huis vol met bloemen en
planten waar je ook niet op zit te wachten? Viert u
eerdaags uw verjaardag, jubileum of afscheid en
wilt u het nu eens anders? Iets wat niet alleen leuk
is voor uzelf maar ook voor uw gasten? Wat
tegelijk voor iedereen het probleem oplost wat ze
nu weer moeten geven?
Nu, het kan anders, zo hebben Piet en Marie
Janssen (fictieve namen) ons begin dit jaar laten
merken. Zij hebben aan hun familie en kennissen
gevraagd om in plaats van een cadeau, een
donatie te doen aan Stichting Matthias. Daar is,
blijkens de binnengekomen donaties, zeer positief
op gereageerd. Op het feest van Piet en Marie
heeft zeer waarschijnlijk ook nog een donatiepot
gestaan omdat er ook nog een aparte grote
donatie door hen werd gestort. Het bestuur is er
dan ook zeer verrast en blij mee en bedankt Piet
en Marie op deze wijze nogmaals hartelijk!

De Carneool
Op 26 januari jl. heeft het bestuur een inhoudelijk
gesprek gehad met de Procesmanager en de
Projectleider van Zorgbalans over de
huuraanbieding zorgwoningen op locatie “De
Binnenhaven” te IJmuiden.
Voor dit gesprek was er al contact geweest met de
Gemeente Velsen over de hoogte van de huur en
over de vraag of de Gemeente Velsen hierin
tegemoet wil komen, zodat de huren betaalbaar
blijven. De Gemeente Velsen gaf hier vooralsnog
geen gehoor aan.
Ook Zorgbalans geeft aan hierin niet meer te kunnen
doen dan het bedrag dat boven de huursubsidiegrens komt te verwerken in de huur van de
gemeenschappelijke ruimte. Daar Stichting Matthias
niet gesubsidieerd wordt kan zij het huurbedrag van
de gemeenschappelijke ruimte nu niet opbrengen.
Er wordt naarstig gezocht door het bestuur naar een
andere oplossing om het financieel betaalbaar te
maken. In dit gesprek zijn ook andere zaken
besproken, zoals de inrichting (keukens met
inductiekookplaten, intranetwerk, (brand)alarminstallatie en de demarcatiepunten t.a.v. de
oplevering appartementen. Met de wensen van het
bestuur zal door Zorgbalans zoveel mogelijk
rekening worden gehouden.
Bij de huuraanbieding was ook de voorlopige
definitieve tekening van de appartementen en
gemeenschappelijke ruimte toegevoegd. Hieronder
ziet u een voorlopige uitwerking van één van de
appartementen.

Bijzondere vormen van eenmalige donaties zijn
cadeaugeld (verjaardag, bruiloft, jubileum), de
waarde van de kerstpakketten en sponsorlopen
door scholen. Misschien is het ook iets voor u, uw
bedrijf of werkgever, om Stichting Matthias
financieel te helpen haar doelstelling te
verwezenlijken.
Help mee een brug te slaan tussen u en mij.
Geef u op als donateur aan Stichting Matthias, Postbus
277 te IJmuiden, of maak direct uw donatie over op
rekening 58.58.66.333 ten name van Stichting Matthias
te IJmuiden. Kijk op www.stichting-matthias.nl

Elke week kans op € 100.000,-!
Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost slechts € 8,50
per maand. Als u dat wilt, gaat de helft hiervan (€ 4,25)
rechtstreeks naar Stichting Matthias, iedere maand
opnieuw! Kijk op www.vrienden-van-matthias.nl
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Een schoffie om van te houwen!
Onze bewoners zijn op 10 januari naar de musical
Ciske de Rat geweest. De musical vertelt het
beroemde verhaal Ciske, maar laat ook zien hoe
de volwassen Ciske met zijn verleden probeert te
leven. De belevenissen van Ciske de Man,
gespeeld door Danny de Munk, zijn door de
musical heen geweven en geven een nieuwe
dimensie aan dit oerHollandse verhaal. De kleine
Ciske zorgt opnieuw voor momenten van
ontroering, humor en brutale streken.
De voorstelling was in RAI te Amsterdam. Op 1
bewoner na zijn alle bewoners en 4 begeleiders
naar de voorstelling geweest. De
toegangskaartjes en de consumpties werden
betaald door Stichting Matthias. Één van de
begeleiders had gratis treinkaartjes van de NS
geregeld. De bewoners hebben genoten zo
hebben wij begrepen. Helaas was Danny de Munk
deze dag ziek.
Het bestuur heeft besloten even rustig aan te
doen met uitgaven voor bewonersuitjes. De
kosten zijn vrij hoog en worden opgebracht uit de
donaties die de stichting ontvangt. Zoals al eerder
aangegeven zijnde inkomsten uit donaties niet
hoog en niet stabiel.

Vertragingen voortgang MFA
De nieuwbouw van de Multifunctionele
Accommodatie (MFA) met (zorg)woningen blijkt
ondanks eerdere berichten toch vertraging op te
lopen. Deze vertraging word, zo hebben wij
vernomen, veroorzaakt door het niet eens kunnen
worden over de exploitatie van de parkeergarage
onder het MFA. Er is een tekort van ruim 210.000
euro per jaar op de exploitatie.
Inmiddels is het tekort na beter rekenwerk
becijferd op 140.000 euro. De gemeente wil dat
de drie betrokken instellingen dit betalen, maar die
willen niet meer dan de helft betalen. De andere
helft moet de gemeente dan betalen.
Intussen schuift de Gemeente Velsen wel met
subsidiebedragen van het ene naar het andere

project in IJmuiden (herverdeling), omdat anders
niet op tijd kan worden gestart met de bouw en
de subsidie dan dreigt te worden ingetrokken.
Tevens zijn er koopwoningen in het project
gepland, waarvan 70% verkocht moet zijn,
alvorens er met de bouw kan worden gestart.
Het bestuur vindt dit een zorgelijke zaak. Elke
vertraging heeft consequenties voor de
aangeslotenen op de wachtlijst. Het bestuur is
daarom naarstig op zoek naar andere
mogelijkheden om begeleiding aan te bieden aan
aangeslotenen.
.

De Goede Doelen Webwinkel
YoBeDo is een webwinkel die 10% van alle
gedane aankopen teruggeeft aan de wereld. Een
onderneming die gericht is op het welzijn van de
mens, de natuur en aarde. Het is een nieuwe
manier van doneren. Jij bent vrij om een goed
doel te kiezen uit de lijst van aangesloten doelen
op de website.
Hoe kan YoBeDo 10% doneren en niet duurder
zijn? Wij geloven dat als je deelt, je er samen
beter van wordt, net als bij het delen van geluk.
Daarom delen wij onze winst, geven onze
leveranciers ons betere inkoopvoorwaarden en
besteden wij minder reclamekosten doordat jij
doorvertelt hoe YoBeDo werkt.
Stichting Matthias heeft zich aangesloten als goed
doel bij YoBeDo. Als je iets koopt bij YoBeDo,
dan kun je 10% van de aankoop aan Stichting
Matthias schenken.
Vrij vertaald staat YoBeDo voor:

“Jij Bent en Kunt wat Doen”
www.youbedo.com
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Corus Warmbandwalserij 2
Sinterklaas geschenk

Evenals in 2007 ontvingen de bewoners van de
Obsidiaan ook in 2008 van de warmbandwalserij 2
van de firma Corus een Sinterklaascadeau in de
vorm van een cheque! Deze is inmiddels
verzilverd in twee gezelschapsspellen (De Da
Vinci Code en Ik hou van Holland) en een Tefal
Actifrypan voor de gemeenschappelijke ruimte.

Zowel de bewoners als de begeleiding zijn heel
blij met deze aanwinsten. Een ieder kreeg ook
nog een speculaaspop.
Het bestuur van de Stichting Matthias bedankt alle
werknemers van de warmbandwalserij 2 dat zij,
ondanks de sombere tijden, deze mooie donatie
aan de Obsidiaan hebben gegeven!
Rijkdom is niet de groei van je vermogen
maar de beheersing van de geest
Brian Tracy

Adres Secretariaat:
Postbus 277
1970 AG IJmuiden

Huishoudens geven minder aan
goede doelen
In de afgelopen 15 jaar varieerde het gemiddelde
bedrag dat huishoudens jaarlijks uitgeven aan
goede doelen aanzienlijk. Begin jaren negentig
daalde het bedrag, om vervolgens een aantal
jaren op ongeveer hetzelfde niveau te blijven. Pas
in 2004 trokken de uitgaven weer duidelijk aan,
maar in 2007 daalden ze alweer. Een huishouden
gaf toen gemiddeld 308 euro per jaar uit aan
goede doelen. Dat is aanmerkelijk minder dan in
1992 toen nog 357 euro werd uitgetrokken.
De uitgaven aan goede doelen kunnen
onderverdeeld worden in collectes en donaties en
contributies aan maatschappelijke organisaties.
Bedroegen de uitgaven aan collectes en donaties
in 1992 nog 204 euro, in 2007 is dat teruggelopen
naar 149 euro. De contributies aan maatschappelijke organisaties bleven daarentegen vrijwel
gelijk, 153 euro in 1992 tegen 159 euro in 2007.
De uitgaven voor goede doelen maakten in 2007
ongeveer 1 procent uit van de totale bestedingen
(bijna 30 duizend euro) van een huishouden. Ter
vergelijking: de Nederlandse overheid besteedde
dat jaar aan officiële ontwikkelingshulp ongeveer
0,8 procent van het bruto nationaal inkomen.

Het bestuur van de Stichting Matthias hoopt dat
er in 2009 en de jaren daarna voldoende
donaties zullen binnenkomen, al zit de recessie
ons wel danig in de weg. Voor de Carneool is
€150.000,= begroot waarvan we nu nog 90%
moeten zien te werven. Een hele opgave, maar
niet onmogelijk!

Websites:
www.stichting-matthias.nl
www.vrienden-van-matthias.nl

www.obsidiaan-matthias.nl
www.carneool-matthias.nl
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