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Voorwoord van de voorzitter 

Ondanks dat het weer een jaar was met diverse onderbrekingen vanwege corona heeft de Stichting 

gelukkig het nodige weten te realiseren.  

Ons Winkeltje aan de Rode Klif blijft het kloppende hart van onze activiteiten, zowel als 

ontmoetingsplek als door het aanbod van goedkope en regelmatig gratis tweedehands kleding voor de 

buurtbewoners. 

Ondanks corona konden een aantal buitenactiviteiten in de moestuin en van het Meeting Point op 

verantwoorde wijze doorgang vinden. 

Door samenwerking met diverse organisaties kan de Stichting steeds beter bewoners uit de 
Zuiderzeewijk met problemen helpen en zo nodig doorverwijzen. 
 
Het werk van de Stichting was niet mogelijk zonder sponsors, donaties en subsidie van de gemeente 
Lelystad.  Hartelijk dank voor deze ondersteuning. 
 
Voorzitter Stichting M.I.L.A. 
Mila Romijn 
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1. Organisatie en bestuur 

 

1.1. Algemene gegevens van de Stichting Met Inzet Lukt Alles 

Naam:  Stichting Met Inzet Lukt Alles (M.I.L.A.) 

Adres:   Rode Klif 213, 8223 CK Lelystad 

Email:   info@metinzetluktalles.nl 

Telefoon:  +31 6 239 654 82 

Website:  https://www.metinzetluktalles.nl/ 

Facebook: @metinzetluktalles 

De Stichting staat geregistreerd bij de KvK onder nummer 66234980.  

Met ingang van 1/1/2017 is aan de Stichting de ANBI-status verleend, onder RSIN-nummer: 

856455350. 

 

1.2. Doelstelling Stichting M.I.L.A. 

Het statutair vastgelegde doel van de Stichting is: het bevorderen, stimuleren van het welzijn, de 

educatie, de participatie, de leefbaarheid en de sociale cohesie van en in de Zuiderzeewijk en andere 

achterstandswijken te Lelystad en voorts al hetgeen met één en ander rechtsreeks of zijdelings 

verband houdt of bevorderlijk kan zijn. 

 

1.3. Bestuur 

Het bestuur bestond gedurende 2021 uit de volgende personen: 

Mila Romijn, voorzitter (20/04/2021 - ) 

Monique van der Linde, secretaris (20/04/2021 - ) 

Nandra Aduke, vice secretaris (20/04/2021 - ) 

Anthony Romijn, penningmeester (20/04/2021- ) 

Gerard Stokman, algemeen bestuurslid (20/04/2021 - ) 

 

Conform de statuten worden bestuurders voor een periode van maximaal vier jaar benoemd. In de 

bestuursvergadering van 20 april 2021 zijn de bestuursleden voor een nieuwe periode van vier jaar 

benoemd. 

 

In 2021 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden te weten op 29 januari, 20 april, 14 september en 

23 november. 

 

1.4 Beloningsbeleid 

De Stichting kent geen beloningsbeleid voor haar bestuursleden; het bestuur is werkzaam op vrijwillige 

basis.  

 

 

Het jaarverslag 2021 is vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 24 mei 2022. 

  

mailto:info@metinzetluktalles.nl
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https://www.facebook.com/Metinzetluktalles/
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2. Verslag van het bestuur 

Korte beschrijving van uitgevoerde projecten en activiteiten met een doorkijk naar 2022. 

De financiële verantwoording van de Stichting, de jaarrekening, vindt u hier: link 

 

2.1. Activiteiten 

Door samenwerking met verschillende organisaties heeft de Stichting in 2021 haar ondersteunende 

activiteiten in de wijk kunnen intensiveren. Samengewerkt is met: 

• Leger des Heils: voor bijvoorbeeld noodopvang; 

• MDF: voor hulp aan buurtbewoners met financiële problemen; 

• Icare: voor extra hulp in de huishouding en indicatie voor verzorgingstehuis; 

• Rode kruis: voor ondersteuning met voedselbonnen, hygiëne kaarten voor onder meer  

incontinentie materiaal, zeep en shampoo en met corona voorlichting in meerdere talen; 

• GGZ: directe telefonische hulplijn zowel vanuit de Stichting als vanuit de GGZ; 

• Voedselbank Dronten: verstrekken groente en fruit; 

• Stichtingen uit andere achterstandswijken in Lelystad: afstemmen van activiteiten; 

• Iriszorg: cliënten uit crisisopvang helpen verhuizen naar regulier onderkomen; 

• Kwintes: ondersteuning bij cliënten van deze organisatie in de wijk. 

 

2.1.1. Ons Winkeltje 

Ons Winkeltje is het hart van de Stichting. Het vervult een belangrijke functie op sociaal , 

maatschappelijk en cultureel gebied. Er is veel aanloop en Ons Winkeltje vormt de basis voor een 

aantal activiteiten: 

• In 2021 was er wederom een groot aanbod van kleding en 

andere producten. Ons Winkeltje is overvol, we huren 

garageboxen voor opslag van materiaal en het overtollige wordt 

door gegeven aan andere stichtingen in Lelystad. Enthousiaste 

vrijwilligers beoordelen en reinigen de ontvangen kleding en 

helpen de klanten.  

• In de coronatijd is veel hulp verleend aan bewoners met 
eenzaamheid en psychische problemen als angst en 
onzekerheid. In het winkeltje zijn corona voorlichtingsfolders 
van het Rode Kruis in meerdere talen verspreid. 

• Het verstrekken van voedselbonnen van het Rode Kruis kon in 

2021 worden voortgezet. De Stichting is hiervoor een 

overeenkomst aangegaan met het Rode Kruis. Voor deze cadeaubonnen van Albert Hein 

konden bij de lokale supermarkt etenswaren worden gekocht.  

Uit de netto opbrengsten van Ons Winkeltje wordt, gas, water en elektriciteit betaalt en de huur van 

garageboxen voor de opslag van materiaal, brood en voedselpakketten. Door corona waren er in 

20212 minder inkomsten. De gemeente Lelystad heeft gelukkig een deel van de vaste lasten voor haar 

rekening genomen.  

https://docs.google.com/document/d/1NmR1-HtUH3Fv-gLSMCnodUCxQgOBrZlY/edit?usp=sharing&ouid=108652207982580686167&rtpof=true&sd=true
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Enkele geplande activiteiten konden door corona niet doorgaan: 

• houden van workshops, waarvoor de Stichting een beamer heeft aangeschaft;  

• recyclen spijkerbroeken naar tassen, waarvoor een industriële naaimachine is aangeschaft. 

De Stichting streeft ernaar om de locatie Rode Klif 212, naast Ons Winkeltje, te gaan huren en als 

inlooppunt en accommodatie voor deze activiteiten. 

 
2.1.2. Verbeteren woningen en woonomgeving Zuiderzeewijk 

De Zuiderzeewijk is één van de oudste wijken van Lelystad. Het is een wijk met een gemiddeld laag 

inkomen en relatief veel werkzoekenden. Hierdoor is er achterstallig onderhoud van de eigen woning 

en de woonomgeving. Samen met talloze bewoners onderneemt de Stichting M.I.L.A. al meerdere 

jaren initiatieven om de kwaliteit van de wijk en de omstandigheden van de bewoners te verbeteren. 

De Stichting had in 2021 een aantal verbeteractiviteiten ter hand willen nemen: 

• Schilderproject 

• Gevelreiniging 

• Schuttingen vernieuwen 

• Boeidelen vervangen  

• Schuurdaken vernieuwen. 

Het schilderproject en het vernieuwen van daken van schuren en boeidelen zijn uitgesteld als gevolg 

van de start van het IGLO-project van de gemeente Lelystad. IGLO staat voor Integrale 

Gebiedsontwikkeling Lelystad Oost en richt zich op een vernieuwingsopgave in de wijken 

Zuiderzeewijk, Atol, Waterwijk en Boswijk. Naast verbetering van de fysieke woonomgeving kent IGLO 

belangrijke sociale opgaven. Jongeren die er wonen moeten gezond en kansrijk opgroeien. Er wordt 

gestreefd naar een betere benutting van talent en het oplossen van problemen om meer mensen aan 

het werk te krijgen in betere banen. 

Schoonmaak van gevels kon niet veilig genoeg uitgevoerd worden vanwege corona. Weinig 

huishoudens beschikken over een buitenkraan en dan zou men naar binnen moeten om water aan te 

sluiten. 

Nadat de herfststorm in november 2021 nog meer schuttingen in de wijk omver had geblazen heeft de 

gemeente Lelystad aan het eind van het jaar financiële ondersteuning toegezegd om in het voorjaar 

van 2022 alsnog een aantal schuttingen te vervangen.  

Daarnaast wil de Stichting in 2022 haar bijdrage leveren aan de vernieuwingsopgave van het IGLO-

project in de Zuiderzeewijk. 

 

2.1.3. Moestuin 

De moestuin aan de Amsteldiep geeft wijkinwoners de mogelijkheid hun eigen groente en fruit te 

telen. Met workshops en activiteiten worden wijkbewoners, schoolkinderen en ook senioren bewust 

van gezonde voeding en de natuur.  

Ook in 2021 waren er als gevolg van corona minder activiteiten dan gewenst. Ook konden minder 



6 
 

mensen in de moestuin werken. De vaste vrijwilligers hebben de werkschema's en tijden zodanig 

ingericht dat het corona verantwoord was.  

 

Gedurende de zomer periode heeft de Stichting in 

samenwerking met Utopodium en voormalig 

stadsdichter Juul Baars maandelijks ‘Gedichten in de 

moestuin’ georganiseerd. Onder het genot van een hapje 

en drankje konden bewoners uit de wijk luisteren naar 

gedichten en muziek. Dit was een groot succes en het is 

de wens om dit komend jaar voort te zetten. 

 

In 2021 zijn rolstoelvriendelijke verhoogde bakken voor het kweken van groenen gerealiseerd, om 

mindervaliden de kans te geven bij te dragen in de moestuin. 

 

In 2022 wil de Stichting activiteiten in de moestuin voortzetten en de mogelijkheden verder 

verbeteren door het plaatsen van een kas.  

 

2.1.4. Ontbijtproject 

Graag zouden wij de kinderen van de drie basisscholen in de Zuiderzeewijk vijf dagen per week van 

een ontbijt willen voorzien. Nog steeds is er veel armoede in de wijk waardoor het ontbijt er voor veel 

kinderen bij inschiet.  

 

Dit project staat al een paar jaar op de verlanglijst van de Stichting. In 2021 hebben zich concrete 

sponsors gemeld en is al een donatie ontvangen. De Stichting hoopt in 2022 daadwerkelijk van start te 

kunnen gaan. Ondersteuning en cofinanciering wordt gezocht en is deels al toegezegd van onder 

andere het Rode Kruis, lokale ondernemers en supermarkten. 

Het streven is dat een lokaal restaurant een ontbijtpakket per kind zal maken waarbij alle 

verpakkingsmaterialen recyclebaar zijn en met regionale producten worden gevuld. 

 

2.1.5. Winter Wonderbrunch en eindejaar acties 

Als gevolg van corona is de Winter Wonder Brunch in 2021 wederom niet fysiek doorgegaan. Met dank 

aan de gemeente Lelystad en sponsoring door lokale restauranthouders 

zijn lunchbonnen uitgedeeld aan 100 ouderen in de wijk. Na bestelling zijn 

deze maaltijden door de restaurants aan huis bezorgd. Dit is mogelijk 

gemaakt door: 

• Rotilijn Kumarie uit Lelystad die Surinaamse maaltijden heeft 

verzorgd en 

• Alegria catering uit Lelystad met Griekse maaltijden. 

 

Enkele maaltijden zijn door de voorzitter persoonlijk bezorgd.  Deze 

bewoners zijn verrast met een muzikaal optreden en een mooi boeket 

voor op een feestelijke tafel. Van deze bezorgingen zijn filmopnamen  
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gemaakt. Het filmpje is te zien op YouTube: 

https://youtube.com/watch?v=7dPgwG_v-fQ&feature=share 

Alle deelnemers hebben een goodiebag gekregen met enkele leuke items.  

Voor de vaak eenzame ouderen in de wijk wil de Stichting de Winter Wonderbrunch in 2022 weer 

organiseren. 

 

Naast de Winter Wonder Brunch heeft de Stichting tegen het einde van het jaar diverse gesponsorde 

acties kunnen realiseren : 

• Notaris kantoor Koster doneerde 20 kerstpakketten. Samen met de Stichting zijn ze die 

pakketten gaan uitdelen aan mensen die een extraatje kunnen gebruiken. 

• Ook zijn er 100 kerststollen uitgedeeld aan gezinnen.  

• HEMA heeft veel Sinterklaas- en Kerstspullen geleverd. Deze zijn uitgedeeld in Ons Winkeltje, in 

de wijk en ook op scholen. 

• Verder heeft de Lelystadse Boer, door een match met de Stichting Lelystadse Uitdaging, 100 

pakketten gedoneerd die vervolgens ook zijn verdeeld in de buurt. 

• De Stichting heeft 40 dozen met baby- en zwangerschapskleding gedoneerd gekregen van 

Noppies. De vrijwilligers in Ons Winkeltje hebben dit verdeeld in tasjes en uitgedeeld aan 

ouders of grootouders van baby’s geboren in coronatijd. Caraïben Network en omroep 

Flevoland hebben het gefilmd en uitgezonden. 

 

2.1.6. Meeting Point M.I.L.A 

De activiteiten van het Meeting Point hebben ook in 2021 hinder ondervonden van corona. In zeer 

beperkte mate en met kleine groepen zijn toch nog enkele buiten activiteiten doorgegaan.  

In 2022 wil de Stichting de voetbaltrainingen en andere binnen en buiten activiteiten weer oppakken. 

Voor de sport- en spelartikelen van het Meeting Point wil de Stichting een opslagfaciliteit realiseren. 

 

2.1.7. Zwerfafval  

Al jaren, en zo ook dit 2021, zijn vrijwilligers samen met de kinderen uit de buurt regelmatig de wijk 

ingegaan om zwerfafval te verwijderen.  

Zwerfafval zal in 2022 met lokale scholen eens per zes weken worden opgeruimd en één maal per jaar 

in samenwerking met de gemeente en Welzijn. 

 

2.1.8 Soepproject 

Door corona is de eenzaamheid in de wijk toegenomen. De Stichting heeft 
daarom het in 2020 gestarte soepproject voortgezet. Vrijwilligers maken elke 
twee weken op corona verantwoorde wijze soep (50 kommen) en hutspot 
(20 maaltijden). 
De ingrediënten zijn deels geschonken door de Voedselbank, het overige is 

verkregen door sponsoring of gekocht. Dankzij een donatie van Rotary 

Lelystad hebben we goede pannen en keukengereedschap kunnen 

aanschaffen. 

https://youtube.com/watch?v=7dPgwG_v-fQ&feature=share
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De maaltijden zijn deels samen gegeten en zijn deels opgehaald door bewoners of rondgebracht.  

Het is mogelijk maaltijden te sponsoren: je kunt een kom soep kopen voor € 1,50 en een maaltijd voor 

€ 2,-, en deze door de Stichting aan oudere bewoners beschikbaar stellen  

Maaltijden zijn te bestellen via Facebook bij de Stichting: 

https://www.facebook.com/Metinzetluktalles 

De Stichting wil het soepproject in 2022 voortzetten. 

 

2.1.9. Overige activiteiten van de Stichting in 2021 

Naast de “formele “projecten is de Stichting op diverse andere vlakken actief. Mensen uit met name 

de Zuiderzeewijk weten ons te vinden en vragen om onze hulp. Een vertrouwensbasis van meer dan 30 

jaar ligt hieraan ten grondslag. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn:  

• Tijdens Covid-19 is Stichting M.I.L.A begonnen met een hulplijn 24/7, die Mila zelf onder haar 

verantwoordelijkheid heeft. Deze lijn is opgezet omdat er ontzettend veel hulp nodig is en er 

eenzaamheid heerste onder de bewoners. Wat Mila zelf niet kon behandelen of ondersteunen 

verwees zij door naar verschillende instanties. 

• Voedsel verstrekking: onder meer wordt wekelijks in Ons Winkeltje bij lokale bakkers 

overgebleven brood aan bewoners uitgedeeld. 

• Een ervaringsdeskundige heeft huiswerkondersteuning aan leerlingen van de drie basisscholen 

in de wijk gegeven. 

• De Stichting heeft twee maal een bingo middag kunnen organiseren voor een volle zaal in het 

MFA. Het was een groot succes, echter dit zullen we niet meer voorzetten omdat het toch een 

vorm van gokken is en de Stichting dit niet meer wil faciliteren. 

• De Stichting heeft een donatie gegeven aan de basisschool Letaere, zodat kinderen van 
onbemiddelde ouders ook mee kunnen op schoolreis. Hiervoor heeft de Stichting ook donaties 
ontvangen. 

 

2.1.10 Uitbreiding activiteiten in 2022 

Omdat Ons Winkeltje overvol is en minder geschikt is voor haar sociale functie wil de Stichting meer 

ruimte. Het pand op Rode Klif 212 zou daarvoor zeer geschikt zijn.  

Het soep en stamppot project, het naaiatelier, de huiswerkbegeleiding en eventueel een IGLO info 

centrum zouden daar plaats kunnen vinden. Ook kan de Stichting de bewoners van de Rode Klif twee  

dagdelen per week kunnen faciliteren. Zij helpen nu ook al met het soepproject. 

Het naaiatelier zou werk bieden voor vier vrijwillige naaisters waar o.a. tassen gemaakt zullen worden 

van kledingstukken. Hiervoor beschikt de Stichting reeds over een industriële naaimachine. 

 

https://www.facebook.com/Metinzetluktalles

