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Organisatie en project

Bedrag

Mosasaurus Film Production Company

€ 10.000,00

(Jeugd)documentaireserie ‘eXpeditie Grafcultuur’ onderzoekt hoe in verleden en heden in Nederland wordt omgegaan met o.a. lijkbezorging

Stichting regionale omroep West

€ 10.000,00

Radioprogramma ‘VitamineW’, informeren over o.a. gezondheid, welzijn, (palliatieve) zorg, levenseinde, stervensbegeleiding, rouwverwerking

2018

Stichting LOT

€

4.500,00

'Liefde gaat door de maag' het samenbrengen van eenzame ouderen en kinderen door samen te koken en te eten

Stichting Zeldzame Ziekten Fonds

€ 25.000,00

Het organiseren van een Familiedag op de Efteling voor kinderen met een ernstige zeldzame ziekte en hun familie

Stichting Nikai 4 Life

€ 25.000,00

'Sterk tegen kinderkanker' onderzoek naar en testen van medicijnen tegen rhaboïde tumoren bij jonge kinderen

Stichting Kanjer Wens

€ 10.000,00

Aanschaf van een limousine voor het uitvoeren van wensen van kinderen (4-17 jaar) met een ernstige, soms levensbedreigende, ziekte

Résidence Château Bleu

€

2.500,00

€

2.500,00

Jubileumprogamma gericht op het samenbrengen van ouderen door kunst, cultuur en wetenschap

Stichting LuciVer
Aanschaf Tovertafel voor dementerende ouderen van de woonvormen Zonnelied en Portiuncula

Stichting Vaarwens

€ 15.000,00

Bouw van een eigen schip volledig toegankelijk voor zieke mensen (o.a. tillift, invalidentoilet, toegangslaadklep voor bedden/rolstoelen)

Stichting Opkikker

€ 25.000,00

Het verzorgen van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind

Stichting Avavieren

€ 10.000,00

Aanschaf strandrolstoelen voor vakantiebungalows in 's-Gravenzande voor kinderen en volwassenen met een beperking

Stichting Hospice Den Helder

€ 14.025,00

Realisatie van een gastenbadkamer voor het hospice

Stichting Kraaipan Oase

€

5.000,00

Herinrichting gemeenschappelijke ruimte van woonvoorziening voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Stichting KDC AandachtsLab

€ 10.000,00

Handicap specifieke aanpassingen/materialen voor het kinderdagcentrum voor ernstig meervoudig beperkte kinderen

Stichting HartVeilig Den Bosch

€

2.600,00

'Nuland en Groote Wielen HartVeilig': aanschaf AED en buitenkast

Stichting Hospicezorg Zuidoost Drenthe

€ 10.000,00

Uitbreiding gastenkamers en realisatie terras van het Hospice 't Huis van Heden in Emmen

Stichting Muziekids

€ 15.000,00

'Armin van Buuren Muziekids Studio' voor kinderen met kanker in Prinses Máxima centrum voor kinderoncologie

Stichting Vier het Leven

€ 10.000,00

Culturele activiteiten voor eenzame ouderen Gelderland en Overijssel

Stichting Thuiszorg De Appelhof

€

5.820,00

Inrichting woonvoorziening voor o.a. mensen met een beperking, dementerenden, mensen in hun laatste levensfase

Stichting Toon Hermanshuis Waalwijk

€ 16.410,00

Inrichting van de nieuwe ontspanningsruimte van het inloophuis TOON

Stichting Hulphond Nederland

€ 25.000,00

Uitbreiding van de therapie-activiteiten t.b.v. mensen met dementie, burn-out klachten of PTTS

Stichting Paardkrachtig

€

7.700,00

'Angst, verdriet, onzekerheid, weg ermee!': innoverende hulp aan kinderen (8-18 jaar) met depressieve klachten

Vereniging Ouders, Kinderen & Kanker (VOKK)

€ 16.600,00

Boek 'Koesterkind, informatie voor ouders van wie het kind niet meer beter kan worden'

Stichting Droomdag

€ 18.400,00

Organiseren Super Droomdagen voor gezinnen waarvan een ouder kankerpatiënt, levensbedreigend of langdurig ziek is

Stichting Tikkie Jij bent hem!

€ 15.000,00
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Aanleg van oncologisch zwembad voor kinderen die ernstig/terminaal ziek zijn.

Stichting Verenigde Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven

€

7.500,00

€

8.410,00

Ontwikkelen van een audiotour t.b.v. het eerbetoon 'De Stemmen van Margraten'

Reddingshonden Groep Drenthe
Aanschaf van materialen en voeding t.b.v. de inzet van een nieuw getrainde reddingshond

Stichting Contacthond

€ 13.950,00

'Beperking of niet: ieder talent verdient een kans': opleiden van therapiehonden voor kinderen en jongeren

Stichting Leuk om te Leren, Weekendschool Arnhem

€

2.000,00

€

7.900,00

€

7.500,00

'Burgerschap': het vergroten van kansen voor kinderen in een achterstandsituatie

Happy Motion
'Miracles of Music': laagdrempelig muziekprogramma ter verbetering van kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen

Stichting Care4BrittleBones
Onderzoek naar de ziekte Osteogenesis Imperfecta (OI)

Stichting Speeltuin Zeewijk Natuurlijk!

€ 15.000,00

Realisatie natuurspeeltuin

Stichting Troostvol

€

2.500,00

Jongerenproject 2018 - Sociale Integratie en opvoeding voor jongeren met een Afrikaanse achtergrond

Stichting Michael-Wings

€ 25.000,00

Internet aan bed op kinderafdelingen van ziekenhuizen en zorgcentra

Stichting Eerbied voor het Leven

€ 10.000,00

Inrichting van het Franciscus Hospice in Weert

2017

Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

€ 150.000,00

Realisatie van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

Stichting Hospice Westerkwartier-Noordenveld

€ 15.000,00

Inrichting van het Hospice Westerkwartier-Noordenveld in Leek

Stichting Hulphond Nederland

€ 105.000,00

Aanschaf, opleiding en nazorg van 10 therapie-hulphonden

Stichting Vier het Leven

€ 25.000,00

'Werven, binden en behouden van vrijwilligers', trainen en opleiden vrijwilligers ter vergroting deskundigheid

Stichting Samen Leven is Samen Delen

€

6.480,00

€

2.500,00

€

2.500,00

Ontmoetingsproject voor kwetsbare ouderen in Orthen

Stichting Allerzielen Velsen Verlicht
Viering Allerzielen Velsen Verlicht 2017

Wensstichting Oppepper4all
Vervullen van wensen van chronisch zieke mensen

Stichting Tekenen voor Kinderen

€ 10.000,00

Opvrolijken van kinderen in het ziekenhuis met een tekenaar aan bed

Stichting TrOost Groningen

€

4.500,00

Mozaïek TrOostbank waarop mensen kunnen zitten en hun dierbare overledenen kunnen herdenken

Stichting Ben Oude Nijhuis

€ 10.000,00

Inrichting van 4 huiskamers annex keuken

Stichting ABRI

€

5.000,00

€

7.500,00

€

7.500,00

€

5.000,00

'Stoere Stemmer': cursus stemmen voor mensen met een beperking

Stichting Art Buro Limburg
Archiefonderzoek en interviews in de VS over de “155 African Americans of Margraten”

Stichting Zereen bij Verlies
'Leskist De Loper': verwerking van verlies en rouw bij kinderen op basisscholen en het speciaal onderwijs

Haagse Kunstkring
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Boekvorm proefschrift architect A.H. Wegerif

2016

Stichting Happy Motion

€ 25.000,00

'Mijn hoofd in eigen hand': documentaire om de beeldvorming rondom dementie te verbeteren

Stichting Hulphond Nederland

€ 105.000,00

aanschaf, opleiding en nazorg van 10 therapie-hulphonden

Fonds Slachtofferhulp

€ 12.000,00

Ondersteuning project 'leven na vliegramp MH17'

Stichting Oranjehotel

€ 75.000,00

Realisatie van Herinneringscentrum Oranjehotel Scheveningen en geschiedschrijving

Stichting Exploitatie Gasthuis Groningen

€

2.500,00

€

1.093,00

Aanschaf van een sta-op-stoel

Stichting (On)Gewoon
Symposium 'Ooit ga je dood': symposium voor volwassenen met een licht tot matig verstandelijke beperking

2015

Stichting Hulphond Nederland

€ 75.000,00

Opleiden en inzetten van hulphonden voor (zwaar) gehandicapten, kinderen met gedragsstoornissen, getraumatiseerde veteranen

Stichting Koninklijke Rotterdamsche Lloyd Museum

€

3.400,00

€

5.816,40

€

746,25

Realisatie documentaire 'SS Slamat'

Kleinkoor Cantatrix
'Aan de grenzen van het leven. Een mens te zijn op aarde’: boek met cd over rouw en ongeneeslijk ziek zijn t.b.v. hospices

Boek 'Krijg ik nog een zoen van je', Cees Smit
Het doneren van 75 exemplaren van het boek 'Krijg ik nog een zoen van je' aan hospices

Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda

€ 15.000,00

'Ooit ga je dood': educatief, audiovisueel materiaal voor (het netwerk van) mensen met een verstandelijke beperking

Stichting Allerzielen Velsen Verlicht

€

2.500,00

Viering Allerzielen Velsen Verlicht 2015

Universiteitsbibliotheek Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg e.a.

€ 44.000,00

'Gedrukt in Maastricht': vijf eeuwen boekdrukkunst in Maastricht onder de aandacht van het publiek brengen

Stichting Samen Leven is Samen Delen

€ 10.000,00

Bouw van een werkplaats, ontmoetingsruimte en garage voor eenzame en/of licht-dementerende mensen

Stichting Zeldzame Ziekten Fonds

€ 125.000,00

Onderzoek naar de dodelijke huidaandoening Epidermolysis Bullosa (EB) bij kinderen

Stichting LuciVer

€ 19.915,00

De leefomgeving van de kleinschalige woonvorm voor dementerenden Portiuncula aanpassen gericht op de doelgroep

2014

Stichting Ambulancewens

€ 75.000,00

Het vervullen van laatste wensen van immobiele (mensen die afhankelijk zijn van ambulancevervoer) terminale patiënten

Oranje Fonds

€ 100.000,00

'Maatjes': initiatief voor bijzonder vrijwilligerswerk

Fonds Slachtofferhulp

€ 100.000,00

Het bieden van hulp aan slachtoffers van ongevallen, misdrijven en rampen

Stichting Opkikker

€ 75.000,00

Het verzorgen van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind

Stichting Zeldzame Ziekten Fonds

€ 75.000,00

Onderzoek naar o.a. preventie, diagnose en behandeling van zeldzame ziekten en aandoeningen

Stichting Samenwerkende Heemkunde Organisaties Margraten

€ 10.000,00

Realisatie documentaire 'Onze soldaat'

2012

Regionaal Historisch Centrum Limburg

€

5.000,00

Expositie 'Dood en begraven door de eeuwen heen'

2011

Fonds Slachtofferhulp / Pieter van Vollenhovenfonds

€ 20.000,00
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Financiële hulp aan slachtoffers die door misdrijven, verkeersongelukken en rampen in acute financiële problemen zijn gekomen

2010

Stichting Akkers van Margraten

€ 10.630,00

'Het geheim van opa': uitgeven van een jeugdboek en aanpassen website in het kader van Herdenking 65 jaar Bevrijding

Afstudeerproject 'Afscheid is het begin'

€

3.000,00

€

6.000,00

€

7.500,00

Onderzoeksrapport: Uitvaartverzorgers in de omgang met (ouders van) kinderen in de leeftijd van zes t/m negen jaar

Stichting Nederlands Uitvaartmuseum 'Tot Zover'
Productie en verspreiding van nieuwe museum folder

Universtiteit van Tilburg, Faculteit Geesteswetenschappen e.a.

(N)ooit verloren kinderen: onderzoek naar de gevolgen voor jonge ouders van het wegnemen van rond de geboorte overleden kinderen

2009

Stichting Nederlands Uitvaartmuseum 'Tot Zover'

€

5.500,00

Uitbreiding en verbetering van het computersysteem

Fusemba

€ 15.000,00

Beurs voor 5 studenten voor de MBA opleiding for Funeral Services aan de Universtiteit van Barcelona

Universtiteit van Tilburg, Faculteit Geesteswetenschappen e.a.

€

7.500,00

(N)ooit verloren kinderen: onderzoek naar de gevolgen voor jonge ouders van het wegnemen van rond de geboorte overleden kinderen

Universtiteit van Tilburg, Faculteit Geesteswetenschappen e.a.

€ 10.000,00

(N)ooit verloren kinderen: onderzoek naar de gevolgen voor jonge ouders van het wegnemen van rond de geboorte overleden kinderen

