
JULI 2017-1

+31 (0)43 4081827 I INFO@N-ARCHITECTEN.NL I N-ARCHITECTEN.NL

In de tweede bijdrage over maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) deze maand aandacht voor de Stichting Stille Armen Maastricht. 
Deze stichting zet zich sinds 1932 in om stille armen in de regio 
Maastricht met Kerstmis een goederenpakket te bezorgen. Een aantal 
jaren geleden is een noodfonds toegevoegd, dat door het jaar personen 
of gezinnen in materiële zin bijspringt om de ergste nood te ledigen.
 
De Stichting Stille Armen Maastricht bestaat volledig uit vrijwilligers. 
“Bij de kerstactie zijn zo’n 75 mensen betrokken, het noodfonds wordt 
gerund door een man of zes”, vertelt stichtingsvoorzitter Harrie 
Beaumont. “Door mensen te helpen met bijvoorbeeld een nieuwe 
wasmachine, kleren of een kinderfiets, proberen we een deel van de 
stress weg te halen. We merken dat de crisis diepe sporen heeft na-
gelaten: de laatste jaren wordt er steeds vaker een beroep op ons 
gedaan.” 

De inkomsten van de stichting bestaan uit donaties van particulieren, 
bedrijven en stichtingen. Beaumont: “Per jaar hebben we ongeveer 
€75.000 nodig. We doen zelf ook aan fundraising. Zo hebben we 
onlangs via de Goede Doelenwedstrijd van de Business Club van 
International Golf Maastricht het mooie bedrag van € 6.500 opgehaald.” 
De voorzitter benadrukt dat alle donaties volledig ten goede komen aan 
de doelstellingen van de stichting. “Wij werken heel direct en praktisch, 
er blijft niets aan de strijkstok hangen.”  

Personen of gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, 
komen bij de stichting Stille Armen in beeld via vertrouwenspersonen 
uit onder meer het onderwijs, de zorg of het sociaal-maatschappelijk 
werk. Om de privacy van de donateurs en de ontvangers niet te 
schenden, gebeurt alle hulp anoniem. 

Beaumont, zelf ondernemer, vindt maatschappelijke betrokkenheid niet 
meer dan vanzelfsprekend. Hij wijst op het Tilburgse initiatief Quiet, 
dat eind oktober ook in Maastricht van start gaat. “Quiet is een markt-
plaats voor diensten en goederen, die mensen in een armoedesituatie 
en ondernemers bij elkaar brengt. Alles wordt gratis aangeboden, maar 
je ziet dat deelnemers graag een tegenprestatie verrichten. Daardoor 
tellen ze mee, maken ze weer deel uit van de maatschappij. Een mooi 
initiatief, waarvan ik hoop dat veel ondernemers het gaan steunen.” 

Meer informatie over de stichting Stille Armen Maastricht: stgsam.nl. 
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