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Inleiding 
 

In dit verslag kunt u lezen over onze activiteiten van het afgelopen jaar. We 

nemen u als het ware mee op een rondleiding langs onze groepen, onze 

vrijwilligers, onze sociale onderneming en ons bestuur.  

 

De afgelopen twee jaar hebben wij het als stichting niet makkelijk gehad. Door 

corona, maar ook door pittige persoonlijke omstandigheden bij een aantal van 

onze mensen. 

Als ik het jaar 2020 en 2021 in slechts een paar woorden moet omschrijven, 

dan kies ik voor stilte, verandering en stabiliteit. 

 

Stilte, omdat ook wij onze deuren moesten sluiten vanwege corona. Dit 

vonden wij ontzettend moeilijk, want het is juist onze missie om mensen bij 

elkaar te brengen. En dat kon nu dus niet meer. We hebben een lastige 

afweging moeten maken tussen ons verlangen om mensen welkom te heten en 

onze verantwoordelijkheid om onze activiteiten veilig vorm te geven. Verderop 
in dit verslag leest u hoe we zo goed en zo kwaad als het ging toch contact 

hebben gehouden met onze vrijwilligers en deelnemers.  

 

Verandering omdat we op de valreep van zowel 2020 als 2021 verhuisden 

naar een nieuwe locatie en omdat er verschuivingen plaatsvonden in de 

taakverdeling binnen de stichting en de samenstelling van ons 

vrijwilligersteam.  

 

En tot slot stabiliteit omdat we achter de schermen hard hebben gewerkt om 

de stichting financieel overeind te houden en te versterken. De vaste lasten 

trokken zich immers niets aan van corona, die moesten gewoon betaald 

worden. En het stemt ons trots dat we dit zonder enige vorm van subsidie 

waar hebben kunnen maken. Sterker nog, we sluiten beide boekjaren af in de 

groene cijfers! Bent u benieuwd naar de cijfers? Op vanHtotR.nl vindt u onze 

jaarrekening (onder het kopje ‘over ons’). 

 

 

To zo ver deze introductie. Ik wens u een fijne virtuele rondleiding toe! 

 

Judith van den Berg 

Voorzitter stichting van Hagar tot Ruth 
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Wie zijn wij? 

 

 
Wij zijn Stichting van Hagar tot Ruth. En wij bieden naailes en handwerkles aan 

nieuwkomers en buurtbewoners in Utrecht. 

 

Missie 

 
Wij geloven dat ieder mens onvoorwaardelijk geliefd, aanvaard en waardevol is. Op 

grond van die identiteit heeft iedereen het recht om opgenomen te worden in de 

sociale structuur van de samenleving en aangemoedigd te worden om contacten te 
leggen, talenten en vaardigheden te ontplooien en ook in te zetten voor de ander. Dit 

komt terug in onze naam. Letterlijk betekent onze naam 'van vluchteling tot 

vriend(in) en in deze naam ligt besloten dat: 

 
1. ... iedereen bij ons welkom is: van nieuwkomer tot buurtbewoner die hier geboren 

is. 

 

2. ... we onszelf herkennen: allemaal voelen we ons van tijd tot tijd ontheemd 
(vluchteling) en allemaal hebben we het dan nodig dat iemand naast ons komt 

staan als vriend(in) en ons aanmoedigt om een volgend stapje te zetten. 

 

3. ... geloven in transformatie: wij geloven dat we allemaal onze 'vluchteling' status 

kunnen inwisselen voor een 'vriend(in)'status en kunnen doorgeven wat we zelf 

ontvangen hebben. 

 

Visie 

 

Samengavat in een paar zinnen is het ons plan om in de komende jaren een gezonde 
en bloeiende sociale onderneming op te zetten waarbij we plaats bieden aan mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of de maatschappij. Daarnaast willen we onze 

lessen op dezelfde laagdrempelige wijzen blijven voortzetten, uitbreiden en 

professionaliseren.  
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Onze vrijwilligers 
 

Onze stichting wordt gedragen door onze vrijwilligers. Zonder hen kan het 

bestuur hele mooie plannen maken, maar die zouden dan allemaal op de plank 

blijven liggen.  

 

We hebben een vaste kern aan vrijwilligers die zich al jaren trouw inzetten 

voor onze deelnemers. Allemaal verschillend en toch zo gelijk in het verlangen 

om mensen samen te brengen en kennis te delen. Samen creëren zij een 

open, rustige en warme sfeer op onze groepen. Voor veel van onze deelnemers 

zijn zij echt een lichtend sterretje in hun bestaan. 

 

Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van een aantal van onze 

vrijwilligers. En dat stemt ons verdrietig. De gedwongen afstand i.v.m. corona 

en de pittige persoonlijke omstandigheden bij een aantal van onze bestuurders 

hebben hun tol geëist. Deze vrijwilligers waren betrokken vanaf het eerst uur 

en we hadden hen graag behouden.  

 

Gelukkig was er ook goed nieuws. Tot onze grote vreugde konden we begin 

2022 heel voorzichtig weer samenkomen. Eerst zonder deelnemers, maar dus 

wel als vrijwilligers om samen te handwerken en ons verbonden te voelen aan 

elkaar. En met het weer starten van de activiteiten dienen zich ook weer 

nieuwe vrijwilligers aan. 

 

Twee keer per jaar zetten we onze vrijwilligers graag in het zonnetje met een 

gezamenlijke maaltijd. Dat kon dit jaar uiteraard niet doorgaan. Als alternatief 

hebben we hen een hart onder de riem gestoken door af en toe een presentje 

samen te stellen. Zo gaven we ze vergeet-me-nietjes met een bemoedigende 

kaart en afgelopen kerst een prachtige amaryllis bol.  
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Onze activiteiten 

 

Lesgroepen/deelnemers 

 

Aangezien al onze lesgroepen moesten sluiten, hebben we onze deelnemers 

nauwelijks gezien en dat vinden we ontzettend jammer. We weten namelijk 

wat onze groepen voor hen betekenen. Het is elke keer weer bijzonder mooi 

hen te zien werken aan hun eigen projecten en contact te zien maken met 

anderen. Om hen te laten weten dat we ook hen niet vergeten zijn, hebben 

handwerkpakketjes samengesteld en uitgedeeld. Daarnaast zijn we een 

appgroep gestart voor deelnemers en vrijwilligers, zodat ze virtueel verder 

konden handwerken. 

 

 

Sociale onderneming 

 

Om onze lessen te kunnen geven, hebben we geld nodig en die kosten willen 

we zo min mogelijk bij onze deelnemers leggen. We willen hen van harte en 

gul geven. Niet alleen door onze tijd te geven, maar dus ook door hen 

materialen te geven om direct aan de slag te kunnen. Daarnaast zijn er de 

vaste lasten zoals huisvesting, verzekeringen, webshop, boekhouder etc. Om 

deze kosten te dragen, voeren wij een sociale onderneming. In deze tak van 

de stichting werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan 

opdrachten en aan onze eigen collectie. Met de opbrengsten financieren wij 

onze activiteiten. We werken volledig zonder winstoogmerk. Wilt u hier meer 

over lezen? Op vanHtotR.nl staat ons beleidsplan waarin we onze plannen voor 

de komende 5 jaar uit de doeken doen. Door corona en door langdurig ziek zijn 

van onze coördinator sociale onderneming, lag ook deze tak van de stichting 

grotendeels stil. Op zeer kleine schaal is er wel verder gewerkt, zodat onze 

vaste opdrachtgevers niet zonder voorraad kwam te zitten en onze vaste 

lasten netjes op tijd betaald konden worden.  
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Onze opdrachtgevers 
 
De Billenboektiek  

Al meer dan 2 jaar werken wij samen met dit bedrijf in wasbare luiers. We werken 

daar op locatie en dat is altijd gezellig. We hebben een eigen mini-atelier waar we 

‘meters en meters’ stof snijden om er vervolgens wasbare billendoekjes van te 

maken. We zijn blij en trots dat we mee mogen werken aan de visie en missie van 

Anna en Hanna om de afvalberg te verkleinen. En met hun opdrachten helpen zij ons 

dus om een sociaal bewogen onderneming te runnen, waarbij de aandacht op de 

eerste plaats uitgaat naar onze makers en niet naar het grote geld. Voor hun volledige 

collectie kun je terecht op www.billenboetiek.nl 

 

Hello Little You 

Begin vorig jaar kwam Hello Little You op ons pad. Judith verkoopt babykleertjes en 

accessoires zoals XXL hydrofiel doeken. Het bedrijf groeit en er was meer capaciteit 

nodig om aan de vraag te voldoen. En zo mochten wij voor hen aan de slag. Tientallen 

doeken hebben we omgezoomd zodat er heel wat baby’tjes kunnen genieten van 

zachtheid en geborgenheid. Benieuwd naar wat ze nog meer maakt? Check 

www.hello-little-you.nl 

 

IJsclub Siberia 

Al drie jaar werken wij samen met ijsclub Siberia. Elk jaar organiseren zij ieder 

seizoen een buitenfeest oa. midden in de winter het “Glow in the Park” festival. En elk 

jaar geven zij alle vrijwilligers die dat mogelijk maken, een cadeautje. En dat 

cadeautje mogen wij maken! Van ijsbeer sleutelhangers tot geborduurde mutsen. 

Meer weten over hun activiteiten? Zie www.ijsclubsiberia.nl 

 

Gemeente Utrecht 

Toen Corona een kwestie van lange adem bleek te zijn, wilde de gemeente graag dat 

er via de voedselbank wasbare mondkapjes uitgedeeld zouden worden. Daarbij wilde 

de gemeente graag samenwerken met kleine, sociale ondernemers en zo kwamen zij 

ook bij ons uit. En uiteraard werkten wij daar heel graag aan mee, want uitdelen en 

zorg voor kwetsbaren staat bij ons hoog in het vaandel. 

 

Micha Nederland 

Micha Nederland greep de mondkapjeslicht aan als middel om een statement te 

maken. Wij maakten voor hen 5 kleuren kapjes met daarop hun mission statement 

geborduurd. Benieuwd naar hun mission statement? Ga naar www.michanederland.nl 
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Onze eigen collectie 
 

Naast onze opdrachten werken we ook aan een eigen collectie. We ontwerpen 

patronen en schrijven tutorials. Men kan bij ons een kledingstuk of ander 

product precies op maat en naar wens bestellen. De patronen en tutorials zelf 

zijn ook te koop voor als men liever zelf aan de slag gaat. Meer weten over 

onze eigen collectie? Bekijk onze webshop op vanHtotR.nl 

 

Patroontest babybroekje 

Geïnspireerd door onze opdrachtgever de Billenboetiek hebben we een broekje 

ontworpen dat goed over een wasbare luier past. Uit ons mini-marktonderzoek 

kwam namelijk naar voren dat daar zeker interesse voor was. Het ontwerp ligt 

nu bij onze testers en bevindt zich in de afrondingsfase. 

 

Wat ligt er al op de plank? 

In het afgelopen jaar zijn er tientallen zachte warme kindersjaals gebreid, 

hangen er een aantal jurken kant en klaar en ligt er een stapeltjes schattige 

babymutsjes te wachten op de herfst en winter. Deze kledingstukken verkopen 

we op markten en beurzen. 

 

Wat zit er nog in het vat? 

Er zweven heel wat mooie ideeën voor patronen rond en zodra we weer 

toekomen aan ontwerpen en tekenen, staat er een hele groep testers klaar om 

uit te testen of het patroon en de werkbeschrijving kloppen en of de kleding 

goed past.  
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Donateurs 
 

Ook dit jaar zijn wij gesteund door gulle gevers! Toen de mondkapjes verplicht 

werden in het openbaar vervoer, hebben wij ze gratis gemaakt voor mensen 

die dat goed konden gebruiken, maar deze mensen weigerden om ze gratis 

aan te nemen en dus kwamen er een aantal donaties binnen bij ons.  

 

En soms krijg je precies op het goede moment een bericht waar je hart een 

sprongetje bij maakt. Zoals je hieronder kunt lezen, moesten wij eind 2020 

verhuizen en een verhuizing is een behoorlijke aanslag op ons budget. En toen 

kwam er een kerk op ons pad die graag voor ons wilde collecteren in hun 

kerkdienst. En daarmee konden we het grootste gedeelte van de rekening van 

de verhuizer betalen! En tot onze grote verrassing kregen we precies een jaar 

later weer een gift van deze gemeente.  

 

De stichting heeft in 2019 de ANBI status verkregen. Dit houdt in dat giften 

aftrekbaar zijn van de belasting.  
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Verhuizing 

 
Midden in de corona crisis moesten wij tot twee keer toe verhuizen. Onze 

lesgroepen houden we in buurthuizen, maar we hebben ook een eigen locatie 

waar de voorraad staat en waar we aan opdrachten werken. Om dit betaalbaar 

te houden, zitten we tot nu toe anti-kraak. Zo zaten we afgelopen seizoen aan 

de Marco Pololaan in het voormalige pand van het buurtteam. Meer dan een 

jaar mochten we daar vertoeven en dat was fijn op adem komen. We hebben 

in alle rust al onze spullen uit kunnen zoeken en weg kunnen geven wat wij 

niet nodig hadden.  

Het nadeel van anti-kraak is dat je zomaar ineens binnen 1 maand een nieuwe 

plek moet vinden! We verhuisden naar de Boadreef in Utrecht Overvecht. We 

zijn naarstig op zoek naar een vaste eigen plek, maar dat valt niet mee met de 

huidige huurprijzen. En we willen toch echt graag in Utrecht blijven en dan ook 

nog eens het liefst in Kanaleneiland. Om de onrust van het anti-kraak huren 

achter ons te laten, hebben we besloten al onze spullen in opslag te doen tot 

we een geschikte locatie hebben gevonden. En dat was dus de tweede 

verhuizing binnen korte tijd. 
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Van het bestuur 
 

Voorzitter 

 

Twee jaar terug bleek onze voorzitter langdurig ziek. Judith heeft het 

afgelopen jaar hard gewerkt aan haar herstel en het gaat de goede kant op! 

Achter de schermen kon zij gelukkig nog wel meedenken en is de continuïteit 

van het bestuur gewaarborgd gebleven.  Daarnaast deed het haar goed om in 

de sociale onderneming te blijven werken. De taken die zij niet meer kon 

uitvoeren zijn overgenomen door Nadia die dat zeer doortastend en vaardig 

gedaan heeft. 

 

Secretaris 

Onze huidige secretaris heeft aangegeven te gaan stoppen met haar 

bestuurlijke taken. Dat vinden wij ontzettend jammer! Komend seizoen gaan 

we op zoek naar een nieuwe secretaris. Zodra die gevonden is, zal Erica haar 

functie neerleggen.  

 

Penningmeester 

Op de valreep van het jaar hebben we een nieuwe penningmeester gevonden. 

Ineke is het bestuur komen versterken. In samenwerking met de boekhouders 

die de boeken controleert en de jaarrekening opstelt.  

 

Adviseur 

Omdat het een fikse uitdaging was om alle ballen in de lucht te houden en 

beleid te maken op alle uitdagingen die op ons af kwamen, hebben wij er als 

jonge/onervaren stichting voor gekozen om een adviseur (onbetaald) in de 

arm te nemen die op zakelijk vlak mee kon denken hoe we onze prioriteiten 

moesten stellen en de stichting konden versterken.  
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Vacatures 
 

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zowel op de groepen als achter 

de schermen zijn er talloze mogelijkheden om aan de slag te gaan. Hieronder 

een opsomming van alle mogelijke taken binnen onze stichting. Zit er iets 

tussen waar je enthousiast van wordt, neem gerust contact met ons op! We 

gaan graag met je in gesprek. Weet je nog niet zo goed wat je precies wilt 

doen, maar wil je wel binnen onze stichting aan de slag, dan denken we graag 

met je mee. Onze prioriteit ligt bij de vrijwilliger, niet bij de specifieke taak.  

 

Vrijwilliger handwerken:  

Je beheerst 1 of meerdere handwerktechnieken en je houdt er erg van om 

mensen welkom te heten, op hun gemak te stellen en actief te betrekken bij 

de groep.  

 

Vrijwilliger naailes:  

Je kent de basistechnieken van het naaien en kunt zelfstandig een patroon uit 

de Burda of Knip maken. Je kunt goed en eenvoudig uitleg geven, je hebt veel 

geduld en je kunt goed omgaan met een taalbarrière. Waar bij de 

handwerklessen de nadruk op het groepsproces ligt, ligt bij naailes de nadruk 

op het naaiwerk en het 1 op 1 contact met de cursist. 

 

Vrijwilliger korte cursus: 

Beheers je een bijzonder techniek en vind je het leuk om dat laagdrempelig 

over te dragen? Bij ons krijg je de vrijheid om een eigen lessen serie te 

schrijven en uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan sieraden maken, vilten of 

kaartweven, etc. De mogelijkheden zijn eindeloos. 

 

Gastvrouw/gastheer 

Je heet elke deelnemers welkom, je zorgt voor koffie en thee, maakt een 

praatje en je neemt het voortouw in het samen klaarzetten en samen 

opruimen van alles spullen die nodig zijn voor de les. 

 

Begeleider maakgroep: 

Op onze maakgroepen wordt gewerkt aan onze opdrachten. Je geeft naailes, 

maar dan specifiek gericht op het maken van onze producten. Elke maker leert 

al onze producten maken, waarbij we eenvoudig beginnen. Naast het 
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begeleiden van onze makers, zorg je er ook voor dat de deadline van 

opdrachten gehaald wordt en dat er goede kwaliteit wordt afgeleverd. Waar 

nodig kruip je zelf achter de naaimachine om het werk af te maken. 

 

Vrijwilliger maakgroep zonder les 

Ook als je bakken vol naai ervaring hebt, ben je welkom op onze 

maakgroepen. Je volgt dan geen les, maar je helpt ons bij het maken van onze 

opdrachten. Jij zorgt er samen met de begeleiders voor dat deadlines gehaald 

worden en er kwalitatief goed werk wordt afgeleverd. 

 

Vrijwilliger maakgroep met les 

Heb je een afstand tot de arbeidsmarkt en wil je een klein eerste stapje 

zetten? Dan ben je welkom op onze maakgroep. We leren je werken met 

verschillende machines aan verschillend producten. Dat doen we op een rustig 

tempo. De sfeer is gezellig en warm. Zo kun je werken aan het opbouwen van 

een ritme en ben je weer onder de mensen. 

 

Achter de schermen 

Om al onze activiteiten mogelijk te maken is er uiteraard meer nodig dan 

alleen de bezetting op onze groepen. Hieronder een overzicht van alle taken 

die achter de schermen plaats vinden. 

 

- Coördinator social media 

- Coördinator Webshop/website 

- Vrijwilligers coördinator 

- Coördinator deelnemers 

 

 


