SAMEN TEGEN ARMOEDE
€1 miljoen voor armoedebestrijding in Nederland

Impuls Armoedebestrijding 2022
1 miljoen euro voor Armoedebestrijding in Nederland

We kunnen er niet meer omheen: armoede in Nederland is
steeds vaker onderdeel van de dagelijkse gesprekken tussen
burgers op straat, maar ook in de kranten, op TV en social
media. De uitdagingen op het gebied van armoede zijn
steeds zichtbaarder geworden als gevolg van de torenhoge
olie- en gasprijzen en de alsmaar toenemende inflatie. In
de aankomende jaren zal armoede in Nederland een vlucht
nemen en steeds meer huishoudens treffen. Armoede is een
dusdanig grote opgave, dat het huidige kabinet zelfs een
minister voor Armoedebeleid in het leven heeft geroepen.

Impuls Armoedebestrijding

Het is de ambitie van de Stichting Kracht in Nederland
om in samenwerking met partners door heel Nederland
in 2022 tenminste 1 miljoen euro op te halen voor
maatschappelijke initiatieven die zich richten op
armoedebestrijding. Daarmee kunnen we meer dan
400 sociale initiatieven in het hele land een financiële
impuls geven. Zo ondersteunen en versterken we het
sociale weefsel in Nederland dat onmisbaar is in het
bestrijden van armoede.

Stichting Kracht in Nederland

900.000

Nederlanders leven in
armoede
Bron: Stichting Armoedefonds

513.000

Huishoudens moeten
rond komen van een
laag inkomen

Stichting Kracht in Nederland richt zich op het versterken
van maatschappelijke initiatieven en gemeenschappen
in Nederland. De Stichting is onafhankelijk en doneert
kleine bedragen (tot €5000,-) aan initiatieven om hun
organisatiekracht te versterken. De Stichting maakt
daarbij gebruik van de tooling van MAEX: de MAEX
Impuls. Met dit impact donatie concept is MAEX in staat
snel en effectief donaties te verstrekken op basis van
impact.
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Sociale Infrastructuur

Al jaren zetten vele maatschappelijke initiatieven
zich in om armoede in Nederland te bestrijden. 694
maatschappelijk initiatieven op MAEX leveren waarde
op SDG 1 - Geen Armoede. Deze initiatieven maken
ook impact op andere maatschappelijke uitdagingen,
zoals laaggeletterdheid, eenzaamheid en een gezonde
leefomgeving. Ze zijn verbonden met hun omgeving
en weten hoe zij mensen in armoede het beste
kunnen bereiken en ondersteunen. MAEX weet wat
deze initiatieven nodig hebben: versterking van hun
organisatiekracht zodat ze duurzaam waarde kunnen
blijven leveren.
Juist nu is het van groot belang dat deze initiatieven een
financiële impuls ontvangen, zodat zij de mensen in
hun gemeenschappen kunnen blijven ondersteunen.
De tooling van MAEX laat zien dat elke geïnvesteerde
euro minimaal het dubbele aan maatschappelijke
waarde realiseert, omdat initiatieven altijd meervoudige
waarde leveren.

Hoe werkt het?

Organisaties doneren aan Stichting Kracht in Nederland
onder vermelding van de ‘Impuls Armoedebestrijding’.
Daarnaast komt er een doneerbutton op de site
www.KrachtinNL.nl waarop particulieren kunnen
doneren en een campagne om gelden op te halen.

Sustainable Development Goal 1

Ook zal er een campagne richting initiatieven worden
gestart. Zij kunnen gratis een profiel aanmaken op
MAEX om aanspraak te kunnen maken op de Impuls.
MAEX zal hen daarbij helpen.
Vanaf 17 oktober, op de Internationale dag voor de
uitroeiing van armoede, zal de eerste ronde van de
Impuls Armoedebestrijding worden geopend. Alle
initiatieven op MAEX kunnen vanaf dan eenvoudig een
aanvraag indienen. Binnen 10 dagen zal de aanvraag
worden beoordeeld. Bij een positieve beoordeling staat
het geld direct op de rekening.
MAEX vraagt 12% van de door de organisaties
gedoneerde gelden voor de organisatie van het gehele
proces. De donaties van particulieren gaan in zijn
geheel naar de initiatieven.
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Bewezen effectief

Na afloop van de Impuls ontvangen alle donateurs een
‘Verantwoording en Inzicht’ rapport waarin staat wat
het maatschappelijk rendement is van de Impuls.

De vraag naar versterking van de organisatiekracht is
groot en de kracht van lokale initiatieven in de strijd
tegen armoede is onmisbaar. Dit zagen we vorig jaar
oktober in Amsterdam, waar we met onze partners
PACT voor Amsterdam en Mensen maken Amsterdam
de MAEX Impuls Armoedebestrijding zijn gestart.
Binnen twee dagen was de Impuls overvraagd.

Stichting Babyspullen uit Amsterdam
zorgt voor spullen en verspreiding van
babypakketten voor mensen die het
financieel moeilijk hebben. Uit de Impuls
Armoedebestrijding Amsterdam hebben zij
€2500,- ontvangen voor het opzetten van de
een ambassadeursnetwerk.

Stichting Broodexpres brengt oud brood van
bakkers en horecagelegenheden in Den Haag
naar 47 Haagse voedselbanken en mensen die
het financieel moeilijk hebben. Daarnaast biedt
Broodexpres werkgelegenheid voor mensen die
van een uitkering leven en aansluiting zoeken op
de arbeidsmarkt.

Indien het bedrag van 1 miljoen euro of meer gehaald
wordt zal MAEX zelf ook €10.000,- doneren aan de
Stichting Kracht in Nederland t.b.v. deze Impuls.
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Dit is hét moment om armoede te
bestrijden. Vergroot je positieve afdruk op
de wereld, doe mee en investeer in de kracht
van de gemeenschap.

Ambassadeurs
Nathalie Boerebach

Marjolijn van Gerven

Ignaz Anderson

Directeur Stichting

SDG 1 Alliantie
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Urgente Noden Nederland

Coördinator &

Impact Invest Fund

Leger Des Heils

Lid RvT Stichting Kracht
in NL

SDG Nederland

PACT Amsterdam

De beweging van iedereen

Het PACT voor Amsterdam

die bijdraagt aan de SDG’s

is het platform tegen de

in Nederland

armoede
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