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Algemeen, stichting Nest! in2021 

In 2021 was de focus van de stichting intern gericht. Er werd minder dan in 2020 uitgegeven aan de 

doelstellingen, toen onder andere twee oude projecten werden afgerond. Er waren geen actieve 
fondswervingscampagnes en daadoor ook weinig verschillende donateurs. Alles stond in het teken 

van –de voorbereiding op- een grote schenking in december, van het pand Lindengracht 95 
(appartementsrecht 2 de bovenwoningen). Hiertoe werd de administratieve organisatie aangepakt 

en geprofessionaliseerd. De boekhouding is in lijn gebracht met de algemene richtlijnen voor ANBI’s. 

Nieuwe regelgeving gaf ook aanleiding om de administratie te formaliseren. Alle stichtingen  zijn 
sinds 2021 verplicht zich in te schrijven in het UBO register van de Kamer van Koophandel. UBO’s zijn 

Ultimate Beneficial Owners  oftewel de uiteindelijk belanghebbenden. UBO’s zijn altijd mensen, die 

begunstigden zijn van het vermogen van de stichting of mensen die feitelijk zeggenschap hebben.  

Bij de stichting Nest! hebben wij geen belanghebbenden die  recht hebben op een stuk vermogen 
van de Stichting.  Daarom zijn bij ons alle bestuursleden ingeschreven in het UBO-register als ‘hoger 
leidinggevende’ onder het Nest! KvK nummer 09138244.  

In het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is in ‘21 een notitie aangenomen die 
de omgang met deze nieuwe regels binnen de stichting uitwerkt. In 2022 zal dit afgerond worden 

door een en ander in de statuten op te nemen, zoals de wet vereist binnen een periode van 5 jaar.  
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Staat van baten en lasten 

Bij de resultatenrekening (en bij de balans) zijn de namen en categorieën gebruikt van het 

“Standaardformulier publicatieplicht  ANBI Algemeen”. Dit moet vanaf 2021 gebruikt worden voor 
de wat grotere ANBI’s, waar de stichting Nest! nu onder valt. De namen van de verschillende posten 
zijn soms wat algemeen in dit formulier. Daarom wordt (vooral in de toelichting op de balans) ook 
verwezen naar de benamingen zoals Nest! die gebruikt. Daarbij zijn de grondregels weergegeven 

zoals de stichting deze in 2021 heeft vastgelegd in het nieuwe Nest!reglement. 

 

Stichting Nest! Resultatenrekening over 2021 Staat van baten en lasten 

 Jaarverslag 2021          debet         credit  

Lasten   Kosten verwerving en lopende kosten LG95   €      2.993    

Lasten   Verstrekte subsidies & giften  €      3.922    

Lasten   telefoon, internet, website  €           96    

Lasten   Financiële lasten (Bankkosten)  €         362    

Lasten   Overige kosten, bestuur  €      1.422    

Baten:    Ontvangen donaties en subsidies    €   773.269  

Baten:    Financiële baten (=rente en koerswinst)    €       1.461  

Totaal van de baten en lasten €           8.795  €   774.731 

Resultaat over 2021   €     765.936 
  

De bestemming van het batige saldo van €  765.936 is weergegeven in tabelvorm bij de balans. 

 

Baten : Stichting Nest! ontving in 2021 € 773.269 aan donaties  

Het enorme bedrag aan donaties komt vooral door de schenking van Lindengracht 95 op 10-12-21. 
Dit pand is kort voor de overdracht getaxeerd op € 770.0001.  

Daarnaast ontving Nest! ook € 3.269 aan ‘gewone’ donaties waar we dankbaar voor zijn.  

 

Baten: het rendement op de beleggingen was € 1.461 (financiële baten)  

De stichting Nest! heeft sinds eind 2020 een beleggingsrekening bij de Triodos bank. Een gewone  

spaarrekening voldeed niet meer aan het rendementscriterium zoals we die in ons beleggingsstatuut 

hebben vastgelegd. De Fair share aandelen voldoen wel aan de criteria. Het zijn effecten die in de 

risicometer van de essentiële beleggersinformatie een score van 2 hebben (mag maximaal 4 zijn). 

Omdat we de voorkeur geven aan fondsen die aansluiten bij onze doelstelling past het Fair share 

fonds goed, ook al is het rendement lager dan bij een belegging met meer risico. In 2021 was het 

rendement wel vrij hoog. De koerswinst was € 1.46 wat neer komt op een rendement van 6,28%. 

 

                                                           
1 Deze waarde is niet hetzelfde als de WOZ waarde, die veel is hoger. Bij de WOZ gaat het niet om de werkelijke waarde in 

het economisch verkeer, maar om een fictieve waarde. Daarbij wordt vastgesteld wat de waarde zou zijn als het pand 
bestond uit drie gesplitste vrije sector koopwoningen, in plaats van een complex betaalbare huurwoningen. 
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Lasten : In 2021 verstrekten we € 3.922 aan subsidies & giften 

In 2021 werden groepen in Servië en in Argentinië ondersteund voor een totaal bedrag van € 3.922.  

Deze vallen onder het thema “Caring Communities” wat eind 2019 is gestart.  

"Counseling for Lesbians" in Servië wordt sinds 2020 ondersteund. De stabiele financiële basis 
hiervoor is een donateur die vijf jaar lang € 125 per maand doneert. Het thema Caring Communities, 

of in hun eigen bewoordingen "feminist ethics of care", is voor de groep ook een belangrijke basis 
voor hun werk. Hun jaarverslag en de verantwoording voor de besteding van de € 2.200 die ze in 
2021 van Nest! kregen, is bijgevoegd.  

Tijdens een bezoek in najaar 2021 hebben ze ook al hun budget voor 2022 contant ontvangen. 
Omdat dit geen uitgave 2021 staat het niet op de resultaatrekening, maar op de balans; onder 

“Overlopende activa”. Er zijn toen ook wat kleinere donaties gedaan. Dit betrof een aantal 
studieboeken aan het Roma moedercentra Aurora en catering rekeningen voor overleg met en 
binnen de vredesgroep Women in Black.  Zij zijn al 30 jaar in het voormalig Joegoslavië actief. 

Eenmalig was de bijdrage aan het “Healthy Lunch Café” van het Centro de Madres y Familias in José 

León Suárez, een sloppenwijk nabij Buenos Aires. Het geld diende voor de opzet van een gaarkeuken 
tijdens de coronapandemie. Het ging bij het geld van Nest! vooral om kennisopbouw binnen de 
groep (over o.a. verkoop en marketing). De Nest! bijdrage werd ook als co-financiering gebruikt om 

een grotere donatie van het Duitse ministerie van Ontwikkelingssamenwerking te verkrijgen. 
 
Lasten : € 2.993 Kosten verwerving en lopende kosten Lindengracht 95 

De schenking van de Lindengracht bracht kosten met zich mee. Deze worden gedekt uit toekomstige 

huuropbrengsten. Een deel van die kosten –de overdrachtsbelasting á € 61.600 - komt op aanwijzing 

van de accountant op de balans. Onder de € 2.993 vallen de kosten van de verwerving zelf (€ 2.766) 

zijnde de notaris, de taxatie en het kadaster, plus € 227 aan VVE lasten voor 2021. In de ANBI 

rapportage staat deze post eenmalig onder ‘Huisvestingskosten’. Feitelijk is dit niet helemaal juist. 

Vanaf boekjaar 2022 vallen alle lopende kosten Lindengracht onder de ANBI post ‘Inkoopwaarde van 

geleverde producten (kostprijs)’. Met het pand levert de stichting het ‘product’ woonruimte en krijgt 

daarvoor huur terug. Daar worden eerst kosten voor gemaakt, zoals die voor de VVE. Omdat er in 

2021 nog geen inkomsten waren uit het pand, is het een beetje raar om deze post nu al te gebruiken. 

Daarom staat dit in de ANBI rapportage voor 2021 onder ‘huisvesting’. Dus de € 2.993 ‘Verwerving 

en lopende kosten’ = € 2766 ‘Kosten Aankopen en verwervingen’ + €227 ‘Huisvestingskosten’.  

 
Lasten : € 96 Communicatiekosten € 362 Bankkosten en € 1.422 Overige lasten  

De € 96 Communicatiekosten zijn de kosten voor de website. Deze zijn niet elk jaar even hoog, 

omdat het gebruik van de domeinnamen (nest.cc en monikajaeckel.com) bij een voordelige 

aanbieding voor een aantal jaren kan worden afgekocht. Daarnaast zijn er kosten voor de 
zogenaamde ‘hosting’ het gebruik van ruimte op een server, waar de site staat.  

De € 362 aan ‘Financiële lasten’ zijn de kosten van de Triodosbank. 

De ‘overige lasten’ (€ 1.422)zijn wat we vroeger de bestuurskosten noemden. Dit zijn de kosten van 
vergaderingen en reiskosten. Tegenover de reiskosten staat meestal een donatie ter grootte van het 

hetzelfde bedrag. De netto bestuurskosten zijn daarmee veel lager. 
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Balans per 31/12/2021 van de stichting Nest! 

ANBI rapportage 
belastingdienst 

Balans per 31/12/2021 Beginbalans  31-12-2020 Eindbalans   31-12-2021 

 Jaarverslag 2021 debet   credit  debet  credit  

Materiële vaste Activa- Huis Lindengracht      €  831.600    

Effecten 1084389 Fair Share Fund  €       18.890     €    22.128    

Liquide middelen: Bank NL57TRIO0320002691  €         7.465     €      3.520    

Overlopende activa Vooruit betaalde subsidie 2022      €      2.200    

Continuïteitsreserve Nest! stichtingsvermogen    €       19.341     €    19.881  

Bestemmingsreserve Caring Communities    €         7.015     €      5.403  

Bestemmingsreserve Onderhoudsreserve LG 95        €      2.337  

Kortlopende schulden Huur voor 2022 vooruit ontvangen        €      6.930  

Langlopende schulden Lening LG95 overdracht        €    60.000  

Langlopende schulden VVE reserve , bij Nest! op rekening        €         227  

Bestemmingsfondsen LG95 vastgoedwaarde        €  764.670  

 
Balanstotaal per 31/12  €       26.356   €       26.356   €  859.449   €  859.449  

 
Verschillende reserves en hun rol en omvang, bestemming van het resultaat van € 765,936 

De organisatie dient de resultaatbestemming onder de staat van baten en lasten op te nemen. Zij 
dient toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen als 
afzonderlijke posten in de resultaatbestemming te vermelden. 

 

Het resultaat over 2021 was € 765.935,59. Dit is als volgt verdeeld  

Doel resultaatbestemming €     765,936  Passiva 31/12/21  Toevoeging   

Continuïteitsreserve       stichtingsvermogen  €      19.881,26  €           540,45  

Bestemmingsreserve     Caring Communities  €        5.403,05   €      - 1.611,95  

Bestemmingsreserve     Onderhoudsreserve LG 95  €        2.337,09   €        2.337,09 

Bestemmingsfonds        LG95 vastgoedwaarde  €     764.670,=  €     764.670,= 

 
Totale toevoeging  €      765.935,59 

 

De balans van 1/1/21 had nog het rustige beeld, met links en rechts twee posten. In 2021 zijn er aan 

beide zijden posten bijgekomen. Naast  het stichtingsvermogen en de projectreserve staan er bij de 

passiva nu meerdere potjes die verband houden met het eigendom van Lindengracht 95. De regel 

voor ANBI’s is in het algemeen: niet te veel oppotten. We hebben altijd de ongeveer € 20.000 van de 

Dubaiprijs als basisvermogen aangehouden. Dit is eigenlijk te veel in verhouding tot de jaaromzet. 

Anderhalf jaar is de vuistregel. Zolang de onderhoudsreserve nog niet op peil is, is dat geen bezwaar. 

Vanuit het eigen vermogen kan geld alleen overgeboekt worden naar Caring Communities, niet naar 

de onderhoudsreserve die de doelstellingen niet dient. Voorstel is daarom om het eigen vermogen 

geleidelijk een beetje ‘leeg te laten lopen’ met alle kosten die de doelstellingen indirect dienen, zoals 

website, bestuurskosten, administratie. Alle donaties worden direct op Caring Communities geboekt. 
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Toelichting op de Balans: Activaposten 

 Materiële vaste activa: het pand Lindengracht 95 - appartementsrecht 2 
Het pand staat op de balans voor €  831.600. Dit is 108% van de getaxeerde waarde.  Dat is de 

waarde van het pand zelf, plus de 8% overdrachtsbelasting  (€  770.000 + € 61.600 = € 831.600). 

Hierop wordt vanaf boekjaar 2022 afgeschreven, conform het advies van de accountant. De taxatie 

is  gedaan door register taxateur Joan Dik van de firma Poll Real estate.  

In een aparte notitie (Lindengracht 95 jaarverslag over 2021–stand van zaken beheer en beleid) 

wordt verslag gedaan over nadere details. 

 

  Liquide middelen: Bankrekening NL57TRIO0320002691  
In juni 2021 heeft de stichting een kader vastgesteld waarbinnen de vermogensbeheer plaats vind. 

Hierbinnen zijn criteria opgenomen over Rendement, Risicobeperking en Flexibiliteit. Daarnaast 

sluiten we uit wat schadelijk is voor mens en planeet en geven we de voorkeur aan wat bijdraagt aan 

onze doelstellingen. De penningmeester legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. 

Bij de rekening courant van de Triodosbank, gaat het vooral om het criterium Flexibiliteit. We zorgen 

dat er voldoende liquide middelen zijn om geruime tijd aan de verplichtingen te voldoen en genoeg 

armslag te hebben. We houden dus zo min mogelijk geld op de rekening courant. Dat bedrag is in 

2021 dan ook teruggelopen van € 7.465 naar € 3.520 

 

 Triodos beleggersrekening 1084389 met Fair Share Fund aandelen ging van € 18.890 naar € 22.128 
Op 31 december 2021 had de stichting 614,5 aandelen met een waarde van ongeveer 36 euro elk in 

bezit (614,498 x € 36,01 =  € 22.128, 07 om precies te zijn). De groei kwam door aankoop van nieuwe 

aandelen en door koerswinst. Deze vermogensgroei wordt altijd volledig op het stichtingsvermogen 

geboekt en dus niet gedeeltelijk op de projectreserve, die ook deels op de beleggerrekening staat. 

Dit is om -ook bij een negatief saldo- alle kosten en opbrengsten op één plek te hebben. Dit geeft 

overzicht en is eenvoudig. De nog op te bouwen onderhoudsreserve komt ook op deze rekening. 

 

Toelichting op de Balans: Passivaposten 

Op de passivakant van de balans hebben we de volgende posten. Deze zijn gegroepeerd naar 

categorie die de belastingdienst hanteert. Per post zijn doel en randvoorwaarden gegeven.2 

 

 Continuïteitsreserve = eigen vermogen stichting Nest!.  
De continuïteitsreserve is er voor dekking van risico’s en om zeker te stellen dat we ook op langere 

termijn aan onze verplichtingen kunnen voldoen, los van de fondswervingresultaten.  

De continuïteitsreserve wordt gevoed uit niet geoormerkte donaties en inkomsten. Uitgaven anders 

dan verstrekte subsidies & giften worden uit deze reserve betaald. Het dient dus vooral voor de 

indirecte kosten en de overhead van de stichting. 

                                                           
2 Wanneer door een derde aan een deel van de middelen een specifieke bestemming is gegeven, dient dit deel aangemerkt 

te worden als een fonds. Wanneer het bestuur een bestemming aan de middelen heeftgegeven, is er sprake van een 
reserve. Uitgangspunt is dat geen reserves worden gevormd zonder vooraf bepaalde bestemming en dat reservering van 
middelen wenselijk is voor de continuïteit van steun aan de doelstelling. 
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De continuïteitsreserve is maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. De reserve 

groeide in ‘21 met € 540 van € 19.341 naar € 19.881.  In 2022 is ruimte om met maximaal € 5.000 in 

te krimpen op deze reserve en dit uit te geven aan de doelstellingen van de stichting. 

 

 Bestemmingsreserve = Caring Communities en projectreserves 
De reserve Caring Communities is er voor onze eigen projecten en activiteiten. Voor projecten die 

door derden worden gesubsidieerd maken we -per project- een eigen bestemmingsreserve aan, voor 

de duur van het project. Uit de Caring Communities reserve betalen we de directe projectkosten 

volgens de richtlijnen uit het actuele beleidsplan. Indirecte kosten, zoals overboekingskosten, 

betalen we uit de Nest! reserve. Zo zorgen we, dat de giften van donateurs volledig terecht komen 

bij de groep die ze willen steunen. Zodra de andere reserves voldoende gevuld zijn, kan geld naar 

Caring Communities  gaan, waarmee doelstellingen van de stichting kunnen worden gerealiseerd.  

De reserve wordt ook gevoed door fondswerving. Deze reserve wordt zo laag mogelijk gehouden. 

In 2021 liep zij met € 1.612  terug van € 7.015  naar € 5.403.  

 

 Bestemmingsreserve = Onderhoudsreserve Lindengracht € 2.337 per 31/12 2021 
De onderhoudsreserve moet hoog genoeg zijn om het meerjaren onderhoudsplan te bekostigen. 

Omdat groot onderhoud alleen bij wisseling van huurders plaats kan vinden, moet deze reserve altijd 

vrij groot zijn. Op het niet te plannen moment dat de te renoveren woning vrijkomt, zijn er immers 

hoge uitgaven en lange tijd geen huurinkomsten.  

Bij aanvaarding van de schenking is de gewenste omvang vastgesteld op zo’n € 50.000. Zo ontstaat 

een goede balans tussen het minimaliseren van de reserve en het maximaal afromen van huurbaten 

ten behoeve van de doelstellingen. Dit niveau kan in de loop van 2025 of 2026 bereikt worden.  
 

 Kortlopende schulden: €  6.930 aan huur voor 2022 vooruit ontvangen 
De hoge kosten voor de verwerving van de Lindengracht 95 zijn gedekt uit vooruitbetaalde huur. 

Hiervan is €  6.930 een kortlopende schuld, omdat het inkomsten betrof voor de eerste helft van het 

boekjaar 2022 die al in december op de rekening stonden. 

 

 Langlopende schulden: Lening van € 60.000  
De overdrachtskosten waren € 61.600 belasting plus € 2.765,75 voor de taxatie, notaris en kadaster. 

De belasting is voor € 60.000 betaald uit een langlopende lening die zal worden verrekend met huur.  

 

 Langlopende schulden : De reserve VVE Lindengracht 95 is € 227 groot 
De afdracht voor de VVE blijft op rekening staan, omdat we de financiën voor de VVE beheren. Twee 

derde van de VVE reserve behoort toe aan de stichting, omdat ze twee van de drie breukdelen van 

de VVE bezit. Daarnaast is een derde deel van de VVE reserve van de andere eigenaar.  

In het Huishoudelijk reglement staat het Nest! aandeel van de VVE reserve aangeduid als een 

bestemmingsreserve. Dit is onjuist. Het is wel ‘ons’ geld, maar alleen het bestuur van de VVE heeft 

er zeggenschap over. De € 227 die de VVE reserve groot is, staat daarom als schuld op de balans. 

Nest! streeft daarom naar een minimale VVE reserve. Het zijn middelen die buiten directe controle 

liggen. In de begroting van de VVE voor 2022 wordt aan deze wens tegemoet gekomen.  

. 
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 Bestemmingsfonds Lindengracht 95 
Met de schenking van het pand is het bestemmingsfonds Lindengracht 95 in het leven geroepen.  

Het doel is vastgelegd door de schenker en niet door het bestuur. Daarom is het een fonds en geen 

reserve. Dit doel is het genereren van inkomsten ten behoeve van de doelstellingen van de stichting.  

Het Bestemmingsfonds Lindengracht 95 is op 31/12/21 € 764.670,= groot. Dat is wat kleiner dan de 

waarde van de schenking, door de verrekening van de overdrachtsbelasting aan de activazijde en de 

schulden aan de passivazijde van de balans. (€ 770.000 - € 66.930 + € 61.600 = € 764.670) 

Dit fonds bestaat niet uit geld op een rekening maar uit stenen. De inkomsten zijn stabiel, maar niet 

erg hoog in vergelijking tot de waarde van het pand: de stichting doet –conform de uitsluitingcriteria 

van het beleggingsstatuut- niet aan huisjes melken. Wel kan het bestuur op enig moment besluiten 

om het pand te verkopen. Dit kan alleen door een unaniem besluit van het voltallige bestuur. 

 

 

Verslag van door Nest! Gesteunde groepen in 2021  
 

1) Servië : Counseling for Lesbians 2021 Report 

 

Team members:  
Dragana Garić, Ivana Miučić, Lepa Mlađenović, Marijana Jović, Teodora Ostojić, Zorica Spasojević. 
 
e-mail:  sos.lezz@gmail.com  
twitter:  @LezzSOS 
blog:  https://konsultacijezalezbejke.blogspot.com/ 
facebook: https://www.facebook.com/LezbejskaSolidarnost/ 
phone:   + 381.63.878.52.44 
 

The year of 2021 was marked by many achievements we are very proud of. At the beginning of the 

year, we joined forces with Women’s Peace Group, another feminist group whi is not only our new 

fiscal sponsor, it is also a group we share same values and feminist principles with. Together we 

found new hope and energy for providing emotional support for lesbians and this remains our main 

focus in everyday work.  

Roma lesbian, who you already helped us support in the past as 

well as in the present, managed to at the age of 30 get her 

elementary school diploma which is a major milestone in her life. 

We take pride in it since we’ve been supporting her in many 

different ways through the process. With Nest grant we pay for 

part of her monthly apartment rent. Ivana and her are pictured (at 

the Belgrade Pride parade, September 12th, 2021).  

 

mailto:sos.lezz@gmail.com
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Since queer tango workshops were on hold due to pandemic situation throughout the 

year, in the spring and early summer we orgainized outside activities for lesbians. 

Activites included two bike rides named ‘Dyke’s on Bikes’, and one organized bus trip to 

nearby National park Fruska Gora. Turn out for all outside activities was great since 

lesbians were eager to meet each other after long months of isolation due to pandemic.  

At the gatherings, we shared Lesbian Viber stickers we made (some of them below): 

  

Our continuous emotional support we provide for lesbians via SOS phone line, email and 

social networks has seen an increase due to pandemic crisis. Most common topics and 

reasons for calling are loneliness/isolation, domestic violence, violence in public places 

and poverty, but other reasons also include coming out, identity issues, dating, relationships, break 

ups, self-defense, health issues, suicidal thoughts, complaints about work of institutions, 

discrimination, inquiry about lesbian friendly gynecologist and IVF, dating women for first time in 

late adulthood, going to pride parade for the first time, trans topics. 

 

We will continue to provide our services to lesbians in 2022 as well. With Belgrade hosting EuroPride 

this year, we hope to actively take part in the event and use that opportunity to grow as a group. 

 

Dyke’s on Bikes bike ride, April 25
th

, 2021. 

      Road trip to National park Fruska Gora, June 6
th

, 2021 

 

Counseling for Lesbians  -  Nest! foundation donation 

Summary of expenditures  Period: Jan-Dec 2021 

Grant amount: 2200EUR 

Facilitator (SOS counselor) € 1.133 

Travel (bus rental) € 389 
In the field costs (refreshment, documents' fees, medicine, postage, etc) € 310 

Rent for Roma lesbian € 334 

Communication (phone, internet bills) € 36 

Total spent: € 2.201 
. 
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2) Argentinië:  Healthy Lunch Cafe / Alimentación saludable /der gesunde Mittagstisch 

Projektbericht des Centro de Madres y Familias in Argentinien 
 
Ausgangssituation: 
Die Ernährungssituation in der Provinzgemeinde von Buenos Aires (J.L. Suarez) ist seit 
vielen Jahren problembehaftet und wurde durch die zweijährige Pandemie verstärkt. 
Begründet durch die tägliche Preissteigerung von Grundnahrungsmitteln. Die 
Inflationsrate des Landes liegt aktuell bei 59 % mit steigender Tendenz. Die meisten 
Familien werden seit den Zeiten der großen Wirtschaftskrise 2001 über staatliche 
„Comedores“ ernährt.  Ein gemeinsames Kochen und Essen findet in den wenigsten 
Familien und Gemeinschaften noch statt.   

Mit der Projektspende konnte das Centro de Madres, zusammen mit der kompletten Renovierung der Küche 
dieses ambitionierte Projekt planen, beginnen und zur Realisierung bringen. Die seit vielen Jahren eingeübte 
offene Struktur des Austausches in den regelmäßig stattfindenden Frauenrunden ist die „Ideenschmiede“ und 
notwendige  Planungs- und Organisationsstruktur, sowie kommunikativer Anknüpfungspunkt. Die dazu 
dringend notwendige komplette Küchenneugestaltung ist abgeschlossen. 

Über die sozialen Netzwerke werden aktuell traditionelle preiswerte Kochrezepte gesucht, die noch aus 
eigener Kindheit bekannt sind. Gleichzeitig geben uns die Gespräche Gelegenheit für eine gesunde Ernährung 
zu sensibilisieren und Zusammenhänge aufzuzeigen, zum Beispiel zwischen Fehlernährung, Diabetes und 
Zahnproblematiken. 
Die beteiligten Frauen  äußern sich seit langem skeptisch 
über die Entwicklung der regelmäßigen staatlichen 
Suppenküchen. So eine Aussage dazu von Mariana 
Quintana aus dem Leitungsteam: „Früher haben wir am 
großen Gemeinschaftstisch mit den Kindern gegessen, 
heute werden die „Tupperbehälter“ immer größer und 
jede Familie holt sich ihr Essen ab, was dann teilweise am 
Straßenrand verzehrt wird“.  
Das Einzelprojekt „Alimentación saludable“ ist ein 
zentrales Thema und gerade in der Realisierungs- und 
Umsetzungsphase. Es wird mit großem Interesse  
aufgenommen. Ein zusätzlicher Workshop mit 
Ernährungsberatung ist für April angesetzt.  

 

Was haben wir gemacht: 
Es fanden 7 Organisations- und Planungstreffen im Zentrum von jeweils 2 Stunden statt.  
Die gesamte Planung und Organisation der Küchenrenovierung und Ausstattung übernahm 
erfolgreich das Team der Frauen. Ein Kosten-Nutzenvergleich war bei der Materialauswahl 
zusammen mit der Planung von Lüftung- und Installationen möglich. Dabei wurde entschieden, den 
noch funktionsfähigen Kühlschrank der Gründerjahre (2006) durch einen Neuen zu ersetzen. Diese  
Anschaffung wurde aus den Stiftungsgeldern verwendet. Der Prozess des Aushandelns  des Budgets 
stärkte das Team und die Gemeinschaft und war so im doppelten Sinne erfolgreich. 
 
Einbinden von Partnern:  
Neue künftige Partner konnten während des Dialogprozesse eingebunden werden. 
Ziel ist dabei zusammen eine künftige tragfähige Verkaufsstrategie aufzubauen. 
Über die Kooperative „Argentina Trabaja“  werden 14 Frauen ohne Erwerbstätigkeit  
in das Mütterzentrum integriert. Fünf bis acht Frauen wollen sich aktiv an dem 
Projekt „gesunden Mittagstisch“ als einkommensförderndes Projekt beteiligen.  
Bis Ende des Jahres sollen regelmäßig preiswerte Gerichte angeboten und verkauft 
werden.  Die Motivation der Frauen für das Projekt ist groß.  
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Am 19. März starteten wir ein entsprechendes Tagesseminar mit 20 Teilnehmerinnen mit 
Kinderbetreuung.  Leitidee des Seminars: “ …streben wir das Unmögliche an, damit das Mögliche 
geschehen kann“. 
Start ab April 2022: Zunächst samstags mit gemeinsamen  (Probe-)kochen. Außerdem wird das 
Projekt „los pequeños cocineros“ (Kinder kochen) von 3 Frauen vierzehntägig angeboten.  
 
Projektverzögerung: 
Pandemie bedingt  waren Aktivitäten innerhalb des Hauses nur sporadisch 
und mit hohen Auflagen möglich und sind seit Ende Januar 2022 erst wieder 
möglich.  Das Mütterzentrum wird als argentinischer unabhängiger Verein 
geführt mit Fremdwährungsmittel, was die bürokratischen Anforderungen 
zunehmend vergrößerte. Das hatte zur Folge, dass die genehmigten 
Geldmittel erst Ende November 2021 dem Mütterzentrum zu Verfügung 
standen. 
 
Fazit: Das Centro de Madres mit seinem Team hat durch die 2-jährige 
Pandemie und die verstärkte Prekarität des sozialen Lebens den geschützten 
Gestaltungsrahmen ihres Mütterzentrums neu entdeckt. Die genehmigten 
Stiftungsgelder werden dem Bedarf sehr gerecht. Das gesamte Team wird 
mit viel Motivation die gemeinsamen Ziele weiterverfolgen. 
 
Mittel aus Nest! Stiftung, über MINE e.V. 1.500 €    Mittelverwendung: 

Frauenzusatzhonorare für Orga- Durchführung (Pers):   450 € 
Coaching/Facilitator: 5 Treffen, Seminar   350 € 
Seminarunterlagen/ Darstellungen:  Dekoration/Fotos   100 € 
Kühlschrank:   380 € 
Aufwandentschädigung/ Ernährungsberatung Fahrtkosten + 2 Workshops   200 €  

Gesamtausgabe: 1.480 €
  

www.centro-madres-aires.org   http://www.centro-madres-aires.org/film_sp.html  
https://www.facebook.com/Centro-de-Madres-Y-Familia-Barrio-Independencia-Jose-LSuarez-515838941839799/ 
R. Stein, 1147 Moldes, 1426 Buenos Aires, +54 (911) 5403 6002 / +54 (11) 4784 6404 steinrenate@gmx.net  
   

Unser Team grüßt  herzlich aus dem Centro de Madres y Familias:  

http://www.centro-madres-aires.org/
http://www.centro-madres-aires.org/film_sp.html
https://www.facebook.com/Centro-de-Madres-Y-Familia-Barrio-Independencia-Jose-LSuarez-515838941839799/

