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Stichting Theatraal IJburg is al vijftien jaar actief in Amsterdam IJburg met Jeugdtheaterschool TIJ. De missie van deze 
stichting is om zoveel mogelijk kinderen en jongeren in contact te brengen met alle aspecten van theater; dans, toneel, zang, 
musical en multimedia. Na 10 jaar trouwe dienst is de lichtinstallatie van de stichting defect geraakt en zijn de camera en 
geluidsinstallatie aan vervanging toe. De donatie van het ING Nederland fonds biedt de mogelijk deze aan te schaffen.

1 Stichting Theatraal IJburg - Jeugdtheaterschool TIJ

Stichting Wij-Allemaal heeft al ruim 12 jaar een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten in Purmerend. Een 
laagdrempelig ontmoetingscentrum waar bezoekers kunnen praten met lotgenoten, waar begeleiding en tal van therapieën 
worden gegeven gericht op het verbeteren en ondersteunen van de lichamelijke en mentale conditie. Met de donatie van 
het ING Nederland fonds kan Stichting Wij-Allemaal een verwendag voor zijn bezoekers organiseren.

2 Stichting Wij-Allemaal

Stichting Dorpshuis het Trefpunt is niet meer weg te denken op Marken. De stichting organiseert met zo’n 80 vrijwilligers 
sociaal culturele activiteiten in het dorpshuis, waaronder o.a. een open eettafel, diverse cursussen en een gym voor 
55-plussers. De stichting is op zoek naar verjonging en wil iedereen laten zien en ervaren hoe leuk het is om vrijwilligerswerk
te doen in Dorpshuis het Trefpunt. Met de donatie wil de stichting voorbeeldactiviteiten organiseren.

3 Stichting Dorpshuis het Trefpunt

De VoorleesExpress van Bibliotheek Waterland stimuleert de taalontwikkeling van kinderen tussen de 2 en 8 jaar en verrijkt de 
taalomgeving thuis. De VoorleesExpress stelt ouders in staat om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren, op hun 
eigen manier. Vrijwilligers van de VoorleesExpress lezen een half jaar lang wekelijks bij gezinnen in Purmerend, Beemster, Edam-
Volendam en Landsmeer thuis voor.

4 Bibliotheek Waterland

Stichting Cripple x Entertainment heeft als motto: je bent pas beperkt wanneer je jezelf beperkt. Het zet zich in om mensen 
met een beperking te laten genieten van het uitgaansleven, door de kloof tussen beide werelden te verkleinen. Met de 
donatie van het ING Nederland fonds wil de stichting de eerste landelijke editie van hun evenement ‘Disco Zonder Drempels 
on Tour’ organiseren in de AFAS Live.

5 Stichting Cripple x Entertainment

Klik hieronder op één van de locaties om naar het overzicht te gaan
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http://www.jeugdtheaterschooltij.nl
http://www.wij-allemaal.nl
http://www.trefpuntmarken.nl
http://www.bibliotheekwaterland.nl
http://www.StichtingcripplexEntertainment.nl



