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Nieuwsbrief ABCzetje #2, mei 2020 
 

Met een laptop en wat schoolboeken… 
… kan Myriam haar vervolgopleiding doen  

 
Stichting ABCzetje spant zich in voor opleiding, onderwijs en 
begeleiding van vrouwen die niet kunnen terugvallen op reguliere 
hulpverlening en regelingen.  
 
In 2018 mochten we Helen, Kathérine en Sandra al een zetje geven 
om hún dromen waar te maken. In 2019-2020 volgden Myriam, 
Joanne, Irene en Bekka. 2019 was ook het jaar waarin we een folder 
uitbrachten en actief op zoek gingen naar nieuwe donateurs. Met 
positief resultaat: we ontvingen €2450 aan donaties.  
 
ABCzetje is een kleinschalige stichting van een hechte groep 
vriendinnen. Wij bieden persoonlijke begeleiding en kunnen jaarlijks 
drie tot zes vrouwen helpen. Zeker in deze onzekere crisistijd 
kunnen kwetsbare vrouwen zo’n zetje extra hard gebruiken.   

 

Myriam is een topper met demente bejaarden 
 
Myriam zorgt voor haar twee -nog jonge- kinderen, studeert én 
werkt. Ze heeft een zware periode achter de rug en staat er in 
Nederland vrijwel alleen voor. Door omstandigheden heeft ze 
geen contact met de familie in haar land van herkomst. Toch 
laat ze zich niet ontmoedigen. Stap voor stap bouwt ze aan een 
betere toekomst. Die houdt in: een betere baan, een ander huis 
én naturalisatie. Haar leidinggevenden zien het wel zitten.  
Myriam zou het goed doen in de zorg voor demente bejaarden. 
Maar dan moet ze wel eerst de opleiding MBO-zorg niveau 3 
afronden.  
 
Van haar basisinkomen uit de studiefinanciering en die paar uur 
in de Thuiszorg kon ze niet genoeg sparen om de benodigde 
studieboeken te kopen. Laat staan een goede laptop.  
Wij vinden het belangrijk dat Myriam haar opleiding afrondt en 
betaalden haar boeken én een nieuwe laptop.  
In februari 2020 startte ze met haar opleiding. Binnenkort is ze 
afgestudeerd en kan ze op zoek naar een betere baan.  

 

 

ABCzetje  
in ‘t kort 

21-9-2016 
Oprichting stichting & 
inschrijving KvK 

2017 
-Anbi status als goed doel 
-Opstellen privacy- 
statement & -reglement,  
-Lancering website: 
abczetje.nl 
-Bankzaken geregeld bij ING 

2018 
1e 3 aanvragen toegekend 

 
t/m mei 2020 
Opnieuw vier aanvragen 
toegekend 
  

Geef ons een zetje 
ABCzetje wil in 2020 zes 
vrouwen bijstaan. Met jouw 
hulp moet dat lukken. Blijf je 
ons steunen? Daar zijn wij, 
én de vrouwen, natuurlijk 
reuzeblij mee.  
Donateur worden? Maak 
dan een bijdrage over op: 
NL75INGB0007519080 
Vergeet niet je naam te 
vermelden en of het gaat 
om jaarlijks een vast bedrag 
of een eenmalige bijdrage. 
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Nog meer ABCzetjes 
 
Joanne moest met het 1e jaar van haar hbo-opleiding stoppen 
door pittige omstandigheden in haar leven. In september 
begint ze aan een andere opleiding. Ze is vastbesloten om na 
haar propedeuse door te stromen naar de universiteit. Wij 
ondersteunen haar ambitie om te gaan studeren. Om dit 
tussenjaar op een positieve manier in de leermodus te blijven, 

ontving Joanne van ons een keyboard 
in combinatie met online lessen. 
Joanne: ‘Ik ben ABCzetje ontzettend 
dankbaar dat ik op deze manier bezig 
kan blijven met mijn ontwikkeling.’ 
----------------------------------- 

Irene is opgegroeid in een destructief gezin. Zij vatte de moed 
op om daar uit te stappen, het schadelijke systeem te 
doorbreken. Daar heeft ze hard ondersteuning bij nodig. Dat 
zetje wilden wij haar graag geven. Irene ontvangt nu coaching 
van een gespecialiseerd trainer die haar helpt om deze 
jarenlang ingesleten patronen te doorbreken. En om door te 
zetten. Voor haar eigen toekomst en de toekomst van een 
jonger familielid.  
----------------------------------------------------------
Financiën 
Tussen mei 2019 en mei 2020 heeft ABCzetje vier nieuwe 
aanvraagsters geholpen. Daaraan gaven we in totaal € 3000 
uit. In 2019 ontvingen we € 2450 aan donaties. Dit komt 
bovenop het startkapitaal van de stichting. Voor de komende 
jaren beschikken we dus over voldoende financiële ruimte. 
 
Ken jij iemand? 
Ken je zelf een (jonge) vrouw die wegens omstandigheden is 
vastgelopen en nou nét dat ene zetje nodig heeft? Dien dan 
een aanvraag in. Wie weet, kunnen wij wat voor haar doen. 

 

 
   Op Joanne na zijn alle namen  in deze nieuwsbrief gefingeerd.  

 

 

Folder 
Omdat wij jaarlijks meer 
kwetsbare vrouwen willen 
bereiken, lieten we in 2019 
een folder maken. Met inzet 
van ons eigen netwerk -en 
dus met weinig kosten. Deze 
folder hebben wij verspreid 
onder potentiele verwijzers.  
 
Nieuwsbrief 
Alle donateurs ontvangen 
jaarlijks max. twee 
nieuwsbrieven. Wil je niet 
(meer) doneren, maar toch 
op de hoogte blijven? Dat 
kan. Stuur een e-mail aan: 
info@abczetje.nl. Dan 
zetten wij je in het bestand. 
------------------------ 
Wij zijn ABCzetje 
ABCzetje is opgezet door de 
vriendinnengroep van Olga.  
Zij is in 2016 overleden en liet 
ons een legaat na, de basis 
van ABCzetje. Met veel 
plezier en voldoening 
vervullen wij haar droom.  
 
2017 was een jaar van 
voorbereiden, 2018 een jaar 
van doen. En 2019 een jaar 
van consolideren en breder 
bekend raken.  

Heb je zelf nog vragen of wil 
je meer weten over onze 
stichting? Kijk dan op onze 
website: abczetje.nl  

 
 


