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2017

Ook in 2017 heeft de vluchtelingencrisis een grote rol gespeeld binnen de stichting. De focus is
wel verschoven van noodopvang/hulp naar het op weg helpen van een aantal vluchtelingen om
naar een werkend of studerend leven en integratie in de vorm van culturele of
maatschappelijke bezigheden (zoals het aansluiten bij een koor met wekelijkse bijeenkomsten).

Nieuw dit jaar is dat we van de 4 aanvragen, 2 aanvragen hebben gehonoreerd omdat ze goed
paste bij de doelstellingen van de stichting.
Nijntje, het grote beeld dat aangekocht is tijdens de veiling voor Unicef in 2016, is dit jaar
verplaatst van de Ronald McDonald-huiskamer in Utrecht naar het pop-up Movement Hotel in
de voormalige Amsterdamse Bijlmer Bajes. De bedoeling is dat Nijntje hier gaat staan zolang
het pop-up hotel open is.

Voor het eerst heeft de stichting deelgenomen aan het Balleroy Initiative in het kasteel van
Balleroy, Normandië. Tijdens dit weekend komt op uitnodiging van dhr. Forbes een divers
gezelschap samen die allen iets betekenen of betekend hebben in de emancipatie van LHBT+
community. Het doel is via presentaties en kringgesprekken op de hoogte te worden gesteld
van de toestand en de toekomst van deze community zonder dat daar direct een donatie aan te
pas komt. Gesproken is over het eventueel opzetten van een internationaal congres over dit
onderwerp. In feite dat wat er gebeurt tijdens dit weekend, maar dan in het groot.

2018

Mocht het lukken om het internationale LHBY+ congres van de grond te krijgen, dan zal de
stichting daar zeker (financieel) aan gaan bijdragen.
Voor 2018 is al een post gereserveerd van € 50.000,-. In 2019 wordt dan mogelijk voor
eenzelfde bedrag een beroep gedaan op de stichting.
Doel voor het komende jaar is om meer projecten binnen de pijler cultuur te gaan bedienen.
Doordat de focus de afgelopen jaren op de vluchtelingencrisis heeft gelegen, heeft de pijler
cultuur minder aandacht gehad.

Toegekende subsidies

Stichting ASAP, onderwijsproject Burkina Faso € 13.000,COC Nederland, inzamelingsactie Tsjetsjenië € 1.000,Omnistudio, voorlichting homoseksualiteit op school € 14.881,47
Stichting Humanitas, Transgenderkoor Rotterdam € 3.000,Stichting Vrienden van HVO-Querido, Streetsmart Benefietdiner € 6.650,Stichting Secret Garden, bijdrage in huur van wekelijkse bijeenkomstruimte € 540,The Movement Hotel, pop-up hotel gerund door vluchtelingen € 5.000,KiKa, sponsoring KiKa run € 5.000,35
Stichting Gay Men’s Chorus, contributie vluchtelingen in koor € 220,Onkosten voor studie statushouder € 339,98

Totaal € 49.631,80

