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VOORWOORD

Arnhem de stad
met drie bruggen.
“De Arnhemse Uitdaging draagt voor Stichting Leergeld
bij aan het overbruggen van twee zeer uiteenlopende
werelden: De wereld van het kwetsbare kind, dat graag
wil opgroeien en zich ontwikkelen in een leven zonder
armoede en daarvoor vanuit de omgeving kansen en
mogelijkheden nodig heeft. Daartegenover de wereld
van het dynamische bedrijfsleven dat net zo gericht is
op duurzame ontwikkeling en groei en zichzelf wil versterken.
In dit overbruggen vallen de ambities van de Arnhemse
Uitdaging en Stichting Leergeld Arnhem samen. Concreet betekent dit dat kinderen digitale leermiddelen
ontvangen die Stichting Leergeld ontvangt van Arnhemse bedrijven.

Ook denkt de Arnhemse Uitdaging mee over de vraag
hoe het bedrijfsleven kan bijdragen aan de versterking
van de organisatie van Leergeld Arnhem. Daarnaast
heeft de Arnhemse Uitdaging het initiatief genomen
voor de Arnhemse Dialoog, een publiek-private samenwerking op het gebied van armoede en schulden.
Zo werkt de Arnhemse Uitdaging mee om op meerdere
niveaus verbindingen te leggen, met in het hart van de
stad een kind dat zich vrij wil ontwikkelen.
Arnhem kent honderden kinderen die moeite ondervinden om een volwaardige plek in onze gemeenschap in te
nemen. Hoe krachtig is het als we met gezamenlijke inspanning hun (talent)ontwikkeling versterken. Dan slaan
we de brug naar een bloeiende stad.”

It takes a whole
village to raise
a child

Door Anna-Yfke Sleurink
coördinator Stichting Leergeld
Dick van der Meer
voorzitter Stichting Leergeld

DE ARNHEMSE UITDAGING

We matchen vraag
en aanbod

Ruim 500 matches in 2018

De Arnhemse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat
zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven. Via ons netwerk van
vrijwilligers (jonge honden en oude rotten) uit het
bedrijfsleven kunnen stichtingen, verenigingen en sociale initiatieven een beroep doen op hulp van lokale
bedrijven. Een bedrijf kan zelf een aanbod doen, maar
vaak begint ons ‘matchproces’ met een verzoek van
een maatschappelijke organisatie om hulp bij spullen,
advies of extra handen.

Een recordaantal sociale initiatieven heeft in 2018 gebruik gemaakt van ons netwerk.
Maar liefst 180 Arnhemse stichtingen, verenigingen
en bewonersinitiatieven hebben hulp gekregen via de
matchgroepen, het matchevent, een van onze banken
of door workshops.
Er zijn ruim 500 matches gerealiseerd. Daarnaast hebben 90 sociale initiatieven (ook) gebruik gemaakt van
onze workshops gegeven door mensen uit het bedrijfsleven.
Wij zijn ontzettend blij met dit resultaat. Door ondersteuning van bedrijven, serviceclubs, fondsen, instellingen en de gemeente Arnhem kunnen maatschappelijke organisaties hun werk nog beter doen. Zo maken
wij met zijn allen Arnhem een beetje mooier en sterker!
Naast concreet matchen hebben we nog veel meer gedaan in 2018. Meer daarover leest u in dit jaarboek.

Het mes snijdt aan twee kanten:
• stichtingen, verenigingen en bewonersinitiatieven
kunnen beter werken
• Arnhemse bedrijven kunnen hun maatschappelijke
betrokkenheid invullen.
Zo worden nieuwe verbindingen gelegd tussen bedrijfsleven en samenleving.

Alle partijen die zich in 2018 hebben ingezet voor de
Arnhemse samenleving, hartelijk dank daarvoor!

Miriam Kemperman

Mariska Perrier

Projectmedewerker

Coördinator
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MATCHMAKERS EN ONDERSTEUNERS IN 2018

Matchgroep 1
Paul Zijm
Geert Witlox
Gerke de Vries
Jacco Bouwman
Lotte te Linde
Martijn van de Spreng
Thea Nieuwenhuis
Sander Mol
Rodney Cesar
Niels Peters
Femke Pos
Kimara Stokkentreeff
Annette Visser
José Meijerink
Nalan Bas
Milan Brouwer

Spullenbank
Zijm BV
BDO Arnhem
TH&P
Progresso
Dirkzwager
Daizy Media
Flynth
KuiperArnhem
CCV
Promo Art
Sweco
EY
Rijnstate
Rijnstate
Rabobank
BOOOM Digital

Lotte te Linde
René Siemens
Rinus Roelofsen
Ton de Vries
Mieke Zomerman

Dirkzwager
Privépersoon
Privépersoon
Privépersoon
Van Wijnen

Stuurgroep
Andrea de Boeij
Anja Geritz
Arno de Berg
Bart van Meer
Jan Ummenthum
Peter de Haan
Tamara Verweij

Boeijend Ondernemen
Rijnstad
Gemeente Arnhem
Dirkzwager
Rabobank
Nouryon
Office Goals

Matchgroep 2
Mieke Zomerman
Minouche Egbers
Sigrid Punt
Mickey Vuylsteke
Harold Hofman
Sander de Winkel
Jacco Vogelaar
Lenny Kamphuis
Ingeborg Terluin
Mehmet Mutlu
Simone Sanders
Nils Karssens
Maureen Klaassen
Judith Oude Kempers
Leo van Snippenburg
Nevin Dikici
Tiemen Urban
Romy Velthuizen
Diana Jansen

Van Wijnen
De Kempenaer Advocaten
Scalabor
Konings & Meeuwissen
Derksen Verhuizingen
ZONTEC
Strijbosch Thunnissen
Servontyn
Randstad
TOV
Musis
Heilbron Assurantiën
Scalabor
DAAN Legal
Editoo
TOV
Fidato
Strijbosch Thunnissen
DianaJansen.nu

Cadeautjesbank
Judith Oude Kempers
Kimara Stoffentreeff

DAAN Legal
EY

Creatieve Denktank
Elisan Henderickx
Julie-Anne Hindriksen
Nicole Beaujean
Robin Atema
Miranda van Meijeren
Sylvia Kessen

Sprankelend Samenwerken
Nudgers
N.B. tekst & advies
Atematica
Ikschrijfmee.nl
Loods Programmamanagement

Operationeel team
Mariska Perrier
Miriam Kemperman
Wendy van de Ven
Gert den Adel
Hilbert de Goede

Coördinator
Medewerker projecten
Administratief medewerker
Profielenbank
Vrijwillig adviseur

PRAKTISCH MATCHEN

Hoe wij praktisch
matchen
Voor maatschappelijke organisaties is de Arnhemse Uitdaging een fantastisch platform dat helpt om
vragen op te lossen die blijven liggen. Bijvoorbeeld
omdat ze te complex zijn, niet haalbaar zijn door
tijd- of geldgebrek of doordat een geschikt netwerk
ontbreekt. Wij helpen ook om de vraag achter de
vraag te achterhalen, zodat we de best passende
oplossing kunnen vinden.
Voor bedrijven en serviceclubs bieden wij een hele
praktische mogelijkheid om invulling te geven aan
maatschappelijk betrokken ondernemen en op die
manier bij te dragen aan een betere en leukere lokale samenleving.

Matchgroepen
Een groep vrijwilligers, ‘jonge honden’ en ‘oude rotten’ uit het
bedrijfsleven, komt een paar keer per jaar bij elkaar om vragen
van initiatieven te bespreken en samen te kijken naar de beste
oplossing. Bedrijven uit het netwerk van de matchgroepleden
worden uitgedaagd om de vraag te realiseren. In 2018 zijn via
de matchgroepen 124 matches tot stand gekomen.

Matchevent
Ieder jaar organiseren we een groot matchevent voor aanbieders en aanvragers. Het is een plek waar bedrijven en maatschappelijke initiatieven elkaar kunnen ontmoeten, inspireren,
matchen en in gesprek gaan over wat ze voor elkaar kunnen
betekenen. Tijdens het Maatschappelijk matchen in Musis zijn
in 2018 ruim 60 matches gerealiseerd.
Ons eerstvolgende matchevent Maatschappelijk matchen in
Musis vindt plaats op donderdag 27 juni 2019.

De Arnhemse Uitdaging
matcht en verbindt op
verschillende manieren
tussen vraag en aanbod.
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PRAKTISCH MATCHEN

Workshops en
brainstorms
Ondernemers en professionals uit het bedrijfsleven vinden het
vaak heel leuk om hun kennis te delen of om mee te denken
met maatschappelijke initiatieven. Daarom organiseren wij geregeld workshops door bedrijfsvrijwilligers voor stichtingen en
verenigingen.

Klussenbank
en NLdoet
Bedrijven die met een groep een maatschappelijke klus willen
doen (bijvoorbeeld als teamuitje), brengen we in contact met
lokale initiatieven waar extra handjes zeer welkom zijn. Soms
wordt er echt ‘geklust’ (een locatie schilderen bijvoorbeeld),

Spullenbank en
Cadeautjesbank
Bedrijven doneren geregeld spullen aan ons. Materialen die
zij niet meer nodig hebben, bijvoorbeeld na een herinrichting
of verhuizing. Denk aan kantoorinrichting en -materiaal zoals
bureaustoelen, kasten of nietmachines. Ook krijgen we kleine
spullen die leuk zijn om als cadeautje uit te delen, zoals overgebleven spulletjes uit kerstpakketten of relatiegeschenken. Alle
spullen worden opgeslagen in onze spullenbank/cadeautjesbank en kosteloos aangeboden aan lokale initiatieven.
In 2018 hebben via de spullenbank zo’n 670 gebruikte kantoormeubelen een tweede leven gekregen bij lokale maatschappelijke organisaties. Via de cadeautjesbank zijn zo’n 4.100 kleine
artikelen geschonken.

soms neemt een bedrijf de doelgroep mee voor een leuk uitje
of wordt er gezamenlijk een leuke activiteit bedacht.

PRAKTISCH MATCHEN

INTERVIEW JONGE HONDEN

Paul Zijm
Paul Zijm van autobedrijf Zijm: “Het mooie van dit werk is:
je weet nooit wat je te wachten staat. Het is telkens weer
een ‘uitdaging’. Kijk, in het bedrijfsleven is geld het transactiemiddel, maar bij de Uitdaging zijn de transacties ‘om
niet’. Ja, er is een klein budgetje voor als je een project
anders niet rond krijgt. Maar het is een sport om dat juist
niet te gebruiken! Daarom is het zo leuk om bedrijven
tóch zo ver te krijgen dat ze meedoen. Als dat dan lukt, en
als je dan de dankbaarheid ziet en die blijdschap…”
“Ik zie nog de blije kinderen van de Witte School toen we
daar allerhande speelmiddelen kwamen brengen. Dat was
nadat de school weer was herbouwd, na de brand in 2005.
Ze hadden niks meer en wij brachten voetballen, honkballen, honkbalhandschoenen, hockeysticks, wát we maar

Bestuurders- en
expertbank

konden krijgen aan afgeschreven spullen van CIOS en

Stichtingen en verenigingen kunnen hun vacatures voor - al

naar ons toe rennen. En dat voor die paar telefoontjes.

dan niet tijdelijke - (HBO+)professionals en bestuursleden op

Ontroerend was het.”

onze website onder de aandacht brengen van potentiële vrij-

“Ze noemen me een oude rot, omdat ik al ruim elf jaar

willigers uit het bedrijfsleven.

meeloop en een groot netwerk heb. Ik vind het moeilijk,

sportclubs. Toen we het schoolplein opliepen, met grote,
zware zakken, waren er kinderen aan het voetballen met
proppen krantenpapier. Ze kwamen meteen opgetogen

hoor. Je wordt aangekeken als de autoriteit, maar je moet
het wel steeds opnieuw bewijzen. Bovendien: onderschat

Armoede & schulden

niet het oplossend vermogen in de hele matchgroep! Ik

We zetten extra in op het thema armoede en schulden. Dat

jonge hond als de anderen.”

doen we door het aanjagen en ondersteunen van samenwerkingsverbanden zoals de Arnhemse Dialoog (publiek–private
samenwerking rondom armoede en schulden) en het organiseren van de Koffieclub noodhulporganisaties armoede (bijeenkomsten met ruim 10 organisaties die elkaar ontmoeten en
bijpraten).

ben zelf ook nog vol enthousiasme. Ik voel me net zo veel
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#Hekje
026Hosting
2switch
ABN AMRO
Aicon
AkzoNobel
Arcadis
Arnhem Evenementenlocaties
Arnhemse Stichting Bijzondere Noden
Astrum College
Atematica
Bakkerij Tom van Otterloo
Baltussen Konservenfabriek
BAS Bedrijfskleding
BASF
BD Reklame
BDO Arnhem
Bibliotheek Arnhem
Bio Vakantieoord
Boeijend Ondernemen
BOOOM Digital
Buitenpoort
BuningAdvies
Bureau Eigen KR8
CCV
Coers & Roest
CROP
Cultuurmij Oost
DAAN Legal
Daans Magazijn / D-Two
Dagvoorzitter.nl
Daizy Media
De Helling
De Kempenaer Advocaten
De Koekfabriek
De Stadskeuken
Derksen Verhuizingen
Dezta
DFS Arnhem Handbalvereniging
DianaJansen.nu
Dirkzwager
DNV GL
Drie Gasthuizen
Drukkerij Ascend
Dullertsstichting
editoo
Enspiratie
EY
Fidato
Flynth
Fotografie Jaques Kok
Frank Donders Project Ontwikkeling
Gelders Opera- en Operette Gezelschap
Gemeente Arnhem
Geniet in de Weerd

Glaspunt Arnhem
Grant Thornton
Happy Folk
Heilbron Assurantiën
Hekkelman
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hommerson Schoonmaakbedrijf
Hotel Haarhuis
Ikschrijfmee.nl
Intermobiel
Jan Adelaar Fotografie
Jo’s Werkplaats
Jurjen Poeles Fotografie
Kamer van Koophandel
Kinderwijkteam
Kinderzwerfboek
Kohlmann Stichting
Konings & Meeuwissen
KuiperArnhem
Leger des Heils
LionCards
Lionsclub Arnhem
Loods Programmamanagement
Mantel
Marko Otten
Mastermate Arnhem
Melis Internationaal Transport
Mobiele Eetheid
Museum Arnhem
Musis
N.B. tekst & advies
Nederlands Watermuseum
Nederrijn Schoonmaak
NLTT
Nouryon
Nudgers
Office Goals
Ondernemers Kontakt Arnhem
PACKcenter
ParkPlaza
Pathé Arnhem
Peeze
Politie Arnhem
Portaal Arnhem
Postillion
Presikhaaf Bedrijven
Privépersonen
Progresso
Promo Art Huissen
Promotie.nl
Provincie Gelderland
Puntgaaf
Raab Karcher
Rabobank Arnhem en omstreken
Randstad

Organisaties
die in 2018 een
match uitvoerden.

Rhine Tech B.V.
RIBW
Rijnstad
Rijnstate
Ronde Tafel 15
SBH Architecten & Adviseurs
Scalabor
Schermvereniging Scaramouche
Serhat Impex
Servontyn
Siza
Sportbedrijf Arnhem
Sprankelend Samenwerken
Steekje Los
Stellicher advocaten
St. ReVaBo Oosterbeek
St. van Schulden naar Kansen
Strijbosch Thunnissen
SVBE Wijnprofessionals
Sweco
Sweet Sugar Hill Bakery
SWOA
Syntens
Teijin Aramid
TH&P
ToonHermanshuis
TOV
Twaron
UTS World Wide
Van Waarde
Van Wijnen
Veenenbos en Bosch landschapsarchitect
Vivare
Voedselbank Arnhem
Volkshuisvesting
Vrienden van de Arnhemse Uitdaging
Vrijwilligerscentrale
Walda
Wijkvereniging Elderveld
Willemsen Makelaars
Winkel van Sinke
Wizzlern
Zijm BV
ZONTEC

PROJECTEN UITGELICHT 11

Voor wie en waarom
De Arnhemse Uitdaging brengt mensen samen. We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die zich inzetten voor een
lokale samenleving waarin iedereen kan meedoen.
Daarom zetten we ons in voor organisaties die
•

Armoede voorkomen

•

Eenzaamheid tegengaan

•

Een gezonde leefstijl bevorderen

•

Ontmoetingen organiseren

•

Integratie bevorderen

•

Zelfredzaamheid stimuleren

•

Participatie bevorderen

•

Achterstand voorkomen

Kortom we helpen mensen (organisaties) die mensen helpen.

Een greep uit
onze matches
van 2018

Achterin dit jaarboek vindt u een
volledig overzicht van alle gerealiseerde matches. Een aantal
inspirerende projecten is op de
volgende pagina’s uitgewerkt.
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INTERVIEW JONGE HONDEN
Opruimen creëert een fijne sfeer
Schoonmaakmiddelen en woonaccessoires voor Ervaar MEE

Tiemen Urban

Soms is het een enorme opgave om je ertoe te zetten je huis

Tiemen Urban, accountmanager bij Fidato: “Ik kom net

schoon en gezellig te houden, vooral voor mensen met een

uit een matchgroep-overleg. We hebben de binnenge-

psychiatrische achtergrond. Ervaar MEE ondersteunt initiatie-

komen vragen doorgenomen: hoe en met welke bedrij-

ven van mensen uit deze doelgroep. Een ervaringsdeskundige

ven kunnen we ze invullen, wie van ons pakt wat op?

werd gestimuleerd om het project Creëer Sfeer op te starten.

De vragen zijn altijd heel divers. Laatst koppelde ik een

Hierin helpt zij lotgenoten met het schoonmaken en het prettig

autobedrijf aan de scouting. Er moest een aanhanger

inrichten van de woonruimte. De negatieve spiraal doorbreken

worden opgeknapt. Dit is iets eenmaligs, maar je hebt

was wat schoonmaakbedrijf Hommerson hierin aansprak. Zij

ook vragen die je kunt clusteren. Dat deden we twee jaar

hielpen verder door de benodigde schoonmaakmiddelen aan

geleden met communicatievragen over het bereiken van

te bieden. Een privépersoon schonk woonaccessoires. Deze ge-

de doelgroep of vrijwilligers via social media. Een zzp’er

zamenlijke extra inzet geeft weer moed en zorgt voor ruimte

gaf er een workshop over. Zo help je in één klap twintig

om nieuwe stappen te zetten en het leven zelf weer in de hand

organisaties. Voor de zzp’er is dat ook effectief.”

te nemen.

“Het matchen ligt me goed. Ik doe het al voor Fidato,
dus het gaat in één moeite door. Soms levert het zakelijk
ook iets op.”
‘’Er schiet me een leuke match te binnen voor het Leger
des Heils. Een groep jongeren maakte een nieuwe start,
maar het huis waarin ze woonden was wat je noemt
‘frituurvet-vies’. Twee werkneemsters van een schoonmaakbedrijf hebben toen een dag het huis onder handen
genomen, samen met die jongeren. Het bedrijf hoefde
niet genoemd te worden en dat kan ik wel waarderen.”
“In mijn opvoeding heb ik de boodschap meegekregen
ook ‘gewoon’ eens wat voor een ander te doen. Naast
mijn gezin bestaat het leven uit méér dan geld verdienen. Ik denk vaak: als iedereen nou iets kleins doet, dan
zijn we met z’n allen een stuk verder op weg naar een
betere wereld.”

Een opgeruimd huis geeft gelijk
meer ruimte in het hoofd, een
opening om een volgende stap
te kunnen zetten. En het is nog
gezellig ook, samen opruimen.
Eline te Wierik, Ervaar MEE
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Kerstpakketten die echt nodig zijn
Kerstpakketten voor Bruisend Malburgen, Power of the Word
en Wijk beheergroep Malburgen/Immerloo
Zonder betaalde baan is het ontvangen van een kerstpakket
niet vanzelfsprekend. Voor mensen met een inkomen rond het
minimumniveau is dit juist vaak de enige mogelijkheid om het
jaar feestelijk af te sluiten. Verschillende Arnhemse organisaties zoeken in december naar een mogelijkheid om deze groep
mensen een extra steuntje in de rug te geven. Gelukkig kunnen
we inmiddels rekenen op een vaste groep ondernemers die
hieraan een steentje bijdragen. Zo leverde Serhat Impex blikjes
perzikdrank, de Koekfabriek koekjes en Peeze koffie en thee.
Ook een bijdrage leverden; Pathé, DAAN advocatuur, Scalabor,
Baltussen, Promo-Art, Boeijend Ondernemen en Servontijn.
Medewerkers van De Kempenaer organiseerden een inzamelingsactie onder het personeel met als resultaat shoppers vol
lekkere spullen. De gezamenlijke inzet zorgde voor zo’n 175
kerstpakketten.

Zoveel blije gezichten als ik er aan kom
rijden met mijn auto volgeladen met
kerstpakketten voor mensen die dit echt
goed kunnen gebruiken. Heel veel werk
in een drukke periode, maar ook met een
mooi resultaat. Ik word er zelf blij van.
Minouche Egbers, De Kempenaer advocaten
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Computers zijn vaak onmisbaar, ook
bij maatschappelijke organisaties.

Een klein geschenk, een groot gebaar
Sinterklaascadeautjes voor Bruisend Malburgen

Laptops voor Leergeld, de Wasplaats, inloop huis st. Marten en
Vast en Verder.

De inzamelingsactie van speelgoed door medewerkers van VGZ
leverde leuke Sinterklaascadeautjes op voor gezinnen die on-

Kantoorruimtes zijn steeds vaker multifunctioneel. Werken met

dersteund worden door Bruisend Malburgen. En meer dan dat:

een laptop is daardoor steeds noodzakelijker, ook bij maat-

het betekende ook opluchting omdat er geen extra schulden

schappelijke organisaties. Niet alleen voor vrijwilligers maar

gemaakt werden, erkenning en blijdschap bij kinderen omdat

ook voor mensen waar zij zich voor inzetten. Het werd steeds

óók zij erbij hoorden en een cadeautje kregen waar ze al heel

lastiger om in de vraag te voorzien omdat veel bedrijven com-

lang naar verlangden. Daarnaast bracht het tevredenheid bij de

puters leasen. Wat fijn dat we in Daans Magazijn (D-two) een

gulle gever. Het is altijd leuk om iets te geven dat echt nodig is.

duurzame partner hebben gevonden die tweedehands laptops
levert. In 2018 waren er daardoor 6 laptops voor stichting Leergeld. Deze zijn ingezet voor schoolgaande jongeren. In 2019

Zoveel mensen die denken aan kinderen die het minder

volgen er meer.

breed hebben en die er dan gewoon iets aan gaan doen

Daarnaast doneerde DNV-GL nieuwe All-in-one computers, via

door een cadeautje uit te zoeken. Dat alleen geeft al

bemiddeling van Randstad. Die schonken we aan De Wasplaats,

zo’n fijn gevoel!

het Inloophuis st. Marten en Vast & Verder. Strijbosch-Thunnissen en Randstad verzorgden grote computerbeeldschermen
voor de Voedselbank.
Mijn jongens hebben geen toegang tot een computer,
terwijl ze juist bezig zijn om weer een normaal leven
op te bouwen. Een computer betekent voor hen niet
alleen informatie krijgen over vacatures en procedures van instanties waar zij van afhankelijk zijn. Zonder
computer missen ze veel van een gewoon jongerenleven.
Mike Duys, Vast en Verder

Margret van Soest, Bruisend Malburgen

PROJECTEN UITGELICHT 15

Een wijnproeverij in een
verzorgingshuis
Sprekers over Mannendingen in het mannencafé van Pleyade
In verzorgingstehuizen zijn weinig activiteiten gericht op mannen. Het mannencafé in Pleyade nodigde daarom sprekers uit
met onderwerpen die speciaal voor mannen interessant zijn.
De Arnhemse Uitdaging bracht hen in contact met SVBE Wijnprofessionals. Een wijnproeverij, dat was echt iets voor hen.
Wat een leuke match. De mannen kregen informatie over het

Een feestelijke bijeenkomst

verbouwen van de druiven, het fabricageproces en proefden

De organisatie van het jaarfeest voor vrijwilligers van de Rode

verschillende wijnen.

Kruis-cirkels

SVBE Wijnprofessionals verzorgde daarnaast ook een flesje
wijn voor alle zomer-Taalmaatjes van de Vrijwilligerscentrale

Ouder worden betekent ook kwetsbaar worden; botten breken

Arnhem.

makkelijker, men wordt minder mobiel en zintuigen werken
minder. Contactcirkels van het Rode Kruis geven in zo’n situatie
net wat meer zekerheid. Iedere dag belt men elkaar even op.

De wijnproeverij binnen Eilandstaete was een groot

Als er geen antwoord komt, wordt er hulp ingeschakeld. Het is

succes. Chris vertelde op een geweldige manier over

fijn als je weet wie je belt. Daarom wordt er ieder jaar een ont-

de verschillende wijnen die hij heeft meegenomen en

moetingsbijeenkomst gepland. Veel geld hiervoor is er niet. De

leerde de cliënten zelfs nieuwe technieken aan. Chris

meeste ouderen ontvangen een inkomen op minimumniveau.

had een fijne interactie met alle cliënten die aanwezig

Pathé trakteerde de 40 deelnemers, gemiddeld zo’n 85 jaar, op

waren. Iedereen heeft genoten van deze middag.

een film met na afloop een drankje en een hapje.

Edwin Maassen, Pleyade

Ruim 40 alleenstaande ouderen een “echt” contact
moment aanbieden. Verwennen met veel lekkers en de
prachtige Veluwse natuurfilm Wild, ingesproken door
André van Duin. De reacties waren overweldigend en
dankbaar, we hebben meteen besloten hier een jaarlijkse traditie van te maken.
Ralph Eggenkamp, Pathé
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Koffie, thee en soep voor daklozen in
de winter

Een belevenis voor kinderen in
Arnhem Zuid

Koffie, thee en soep voor daklozen in de winter

Materialen en vervoer voor Zuid aan Zee

Vrijwilligers van het Leger des Heils zoeken daklozen op zodra

Niet alle kinderen en jongeren hebben de mogelijkheid om

het weer omslaat. Ze kijken of alles goed gaat en geven een

in de zomervakantie even uit hun dagelijkse leefomgeving te

beetje warmte met koffie, thee of een kopje soep. Doordat er

stappen. Daarom was er Zuid aan Zee in 2018, een bijzonder

geen geld is voor aanschaf van goede materialen is men veel

bouwdorp in samenwerking met stadsboerderij De Korenmaat,

tijd kwijt met op en neer rijden om thermoskannen opnieuw te

KunstLAB Arnhem, Kunstbedrijf Arnhem, het Jeugdcultuur-

vullen. Zelfs de inhoud, soep, thee en koffie, wordt door vrijwil-

fonds Arnhem en lokale organisaties als Vitanos en De Print-

ligers zelf bekostigd. Wat fijn dat Peeze dit zich aantrok. Niet

plaatz. Kinderen bouwden er aan De stad van de toekomst

alleen schonken zij een grote partij koffie en thee, zij zorgden

en kwamen in aanraking met theater, graffiti, rap, 3d printen,

ook voor extra grote kannen waaruit het makkelijk schenken

Virtual Reality, lassen of koken uit de moestuin. Het netwerk

is. Daardoor worden meer daklozen per nacht bereikt met dit

van de Arnhemse Uitdaging heeft zich op meerdere manieren

warme aanbod in de winterkou.

ingezet voor Zuid aan Zee door bouwmaterialen en meubels te
leveren met medewerking van KuiperBouw, van Wijnen, PACKcenter en 2Switch. De opmaak van het drukwerk is verzorgd

Als Arnhemse koffiebrander vinden wij het belangrijk

door Editoo.

dat we mensen in de hele keten met elkaar verbinden,
van de boon tot het kopje koffie. We helpen daarom al
vele jaren graag mee om kwetsbare mensen die dat
goed kunnen gebruiken te verwarmen met lekkere
koffie of thee.
Timmo Terpstra, Peeze

Zonder al die hulp van Arnhemse bedrijven
zouden er nooit zulke mooie dingen gebouwd
kunnen worden. Hierdoor werd het mogelijk
om de huttenbouwweek naar een next level
te tillen.
Vincent William, Kunstbedrijf Arnhem
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Vakantie-eten ziet er zo fantastisch uit
Een reuzegrote etagère voor Avonturis
Mensen met meervoudige beperkingen gaan niet gemakkelijk
op reis. Daarom brengt Avonturis de vakantie naar hen toe. Zij
veranderen de woonlocatie in een uitdagende situatie. Mobiele
decors, licht- en geluidseffecten maken de sfeer zo realistisch
mogelijk. Heel belangrijk hierbij is ook het eten. Dat geeft een
bijzondere geur en smaaksensatie. Uitgestald op een etagère
wordt het een feest om naar te kijken. Rhine Tech B.V. maakte een 3d ontwerptekening van een etagère van zo’n 1.25 m
hoog en berekende de kosten om dit te maken. De werving van

Lichamelijk gezond blijven

sponsoren werd daarmee in gang gezet. En dat is gelukt. De

Een nieuwsbrief voor Gym en Turnen, een massagestoel voor

reuzegrote etagère wordt geproduceerd in 2019.

Ons Raadhuis en ondersteuning van het Ouderen Vakantie-

Coers en Roest grafische producties zorgde in 2018 voor visite-

kamp Malburgen

kaartjes voor Avonturis.

Voor iedereen is het belangrijk om in beweging te blijven. Zeker

Met deze prachtige etag-

ook voor ouderen. Verschillende maatschappelijke organisaties

ère in reuzenformaat gaan

zetten zich voor hen in. Vaak met minimale financiële midde-

we woonlocaties van onze

len. Gym en Turnen heeft een speciaal programma ontwikkeld

doelgroep feestelijk aankle-

voor ouderen. Er zijn inmiddels 15 verschillende 60+ groepen in

den voor een gezamenlijke

Arnhem actief, ongeveer in alle wijken in Arnhem. Om contact

maaltijd met extra aandacht

met elkaar te houden en berichten uit te wisselen is een pa-

voor lekker, verrassend en

pieren nieuwsbrief belangrijk, maar eigenlijk te duur. Ook een

gezond eten.

vakantiekamp nodigt uit om extra te bewegen. De stichting Va-

Michael de Ridder, Stichting

kantiekamp ouderen Malburgen gaat met hen een weekje naar

Avonturis

een mooie locatie in Nederland en organiseert daar activiteiten. Het is ieder jaar weer de kunst om de begroting sluitend
te krijgen. Ons Raadhuis in Velp, organiseert onder meer beweegactiviteiten voor ouderen die nog zelfstandig wonen. Wat
is het na een gymles lekker ontspannend om even gemasseerd
te worden op een massagestoel. Extra prettig voor ouderen
zonder partner die nog maar weinig aangeraakt worden.
Bovenstaande vragen zijn niet makkelijk op te lossen zonder
geld. De Arnhemse Uitdaging heeft gelukkig korte lijntjes met
verschillende fondsen, zoals de Kohlmann Stichting. Dit fonds
zet zich in voor hulp aan ouderen.
We zien regelmatig de uitgeknipte foto’s uit ons magazine terug bij mensen thuis. Het is voor de senioren belangrijk dat zij
voelen en weten dat ze onderdeel zijn van een groter geheel en zich verbonden voelen met onze Stichting. Aangezien de
meeste senioren (80+) niet handig zijn met de computer of tablet is de papieren nieuwsbrief een ideaal middel.
Mariëlle van Verseveld, Stichting Gym&Turnen Arnhem
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Ongewoon pannenkoeken bakken

Meedenken is vaak net zo belangrijk

Medewerkers van Grant Thornton zetten zich in om bewoners

Een flyer voor Sterrenwacht Presikheaven

van woonzorgcentrum Heijendaal, onderdeel van Drie Gasthuizen Groep, een onvergetelijke avond te bezorgen. Het was ook

Het gesprek met N.B. tekst & advies startte tijdens het matche-

voor hen een bijzondere ervaring.

vent in Musis. Dat was het begin van een samenwerking waar
Presikheaven heel blij mee is. Als vrijwilliger van een kleine organisatie heb je wel ideeën, maar niet altijd vakkennis om ze

Zomaar een donderdagavond zou je zeggen….

goed uit te voeren. Presikheaven organiseert in het najaar haar

Deze avond is anders: een paar weken geleden kwa-

10-jarige lustrum. Het wordt een geschenk voor heel Arnhem

men 15 medewerkers van Grant Thornton, adviseurs

met een tentoonstelling en activiteiten. Dat lukt niet met het

en accountants op alle woongroepen pannenkoeken

huidige kleine groepje vrijwilligers. Er zijn meer mensen nodig.

bakken.

Fijn dat er dan een ander meedenkt om dit soort knelpunten

Dat is wel wat anders dan achter je computer zitten en

op te lossen. N.B. maakte de tekst voor een wervingsflyer en

je verdiepen in cijfertjes! Toch gaat het bakken eigenlijk

regelde ook de vormgeving door Happy Folk. Ook in het ver-

alle 15 heel goed af. Met twee pannen op de kookpla-

dere proces zullen nog teksten nodig zijn waarbij N.B. al hulp

ten bakken ze tot alle buiken vol zijn. Bij sommige be-

aangeboden heeft.

woners is dat echt niet na een pannenkoek. Twee, drie
en zelfs vier pannenkoeken gaan er in. En dan nog een
toetje…. Op veel woongroepen is dat fruitsalade met

Sterrenwacht Presikheaven: “N.B. voerde niet alleen uit

ijs en slagroom. De koekenbakkers hebben echter ook

wat ik bedacht had. Ze gaf aan wat een betere manier

nog cake meegenomen.

was om dit aan te pakken. Het is een mooie aanspre-

Hoewel sommige bewoners het wel wat lang vonden

kende flyer geworden. We zijn er ontzettend happy

duren voor de pannenkoek op hun bord lag en zij daar

mee.

flink over mopperden was iedereen unaniem in zijn

Floris Jan van der Meulen, Sterrenwacht Presikheaven

eindoordeel: deze mannen en vrouwen kunnen zoveel
meer dan achter hun computer zitten! Het zijn prima
pannenkoekenbakkers! Mooie dunne, gare en bruine
pannenkoeken vlogen uit de pan! Bewoners, hun bezoekers en medewerkers hebben er van genoten. Heel
Heijendaal ruikt naar een feestje en dat was het ook!
Dankjewel Grant Thornton en kom nog maar een keertje terug!!
Hermien, Driegasthuizen

Een mooie ervaring voor iedereen, hoewel voor sommigen ook best confronterend of heftig. Maar mooi om
te zien met hoeveel passie en liefde de medewerkers

Wij zoeken sterren!
Sterrenwacht Presikheaven
zoekt enthousiaste aanpakkers,
voor zeer uiteenlopende activiteiten
Denk aan:

Administratief
talent

Organisatorisch
talent
Sociaalvaardige
gastheren/
-vrouwen

en vrijwilligers klaar staan voor de bewoners, bewondering daarvoor.
Marja Enthoven, Grant Thornton

Vind je het leuk om de handen uit de mouwen te steken?
Om klussen al op te pakken voordat wij ze kunnen signaleren?
Wil je ons helpen bij evenementen, met ons feestelijk jubileum
en als we met onze sterrenkijkers op pad gaan?
Dan leren we je graag kennen! Mail naar
presikheaven@gmail.com
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INTERVIEW JONGE HONDEN

Femke Pos
Femke Pos, adviseur bij ingenieursbureau Sweco: “Ik houd van
onze stad en van het enthousiasme van de Arnhemse Uitdaging. Bij vrijwilligersorganisaties werken zo veel lieve en gedreven mensen die heel veel kunnen maar ook weer niet alles.
Daarom is het goed dat zij op hun beurt ondersteuning krijgen.
Ik vind het leuk die hulp te regelen en met hen mee te kijken.
Een klein gebaar voor een groot verschil. Soms is het nodig om
samen even door te pakken, want we voeren zo’n project natuurlijk samen uit.”
“Als ik kom kennismaken stel ik ook altijd een wedervraag: wat
zou jij kunnen bijdragen aan stichtingen? Een onverwachte
vraag natuurlijk. Het hoeft niet, maar toch gebeuren er daar-

Samen zorgen voor je woonwijk

door later verrassende dingen. Zo gaat Werkplaats De Hel-

Keukenbenodigdheden en inrichtingsmaterialen voor

ling voor Het Fort een talentenboom maken, op verzoek van

het Timmerhuis en KinderWijkTeamMalburgen.

KuiperArnhem na een kleine verbouwing voor De Helling. Ze
voelen zich daardoor extra nodig. En je bouwt zo een duurza-

Het Timmerhuis en het KinderwijkTeam Malburgen kre-

me relatie op voor het gezamenlijke doel: Arnhem een beetje

gen in 2018 een locatie erbij. Daarmee kwam er ruimte

mooier maken.”

voor veel meer wijkactiviteiten. Kinderen en volwassen

“Een ander bijzonder project is een lesprogramma over het

knutselen er met hout, maken nieuwe producten van

thema ‘bouw’, voor Kindcentrum De Werf. Zes maandagmid-

ingezameld plastic, koken met zelf verbouwde groente

dagen gingen de kinderen na school met een busje naar steeds

en praten er met elkaar over het oplossen van knelpun-

een andere plek om iets te leren. Op Papendal ging het over

ten en de toekomst van de wijk. Het groeit steeds meer

landschapsarchitectuur, bij bouwopleiding ReVaBo leerden ze

uit tot een uitvalsbasis voor verschillende kleine maat-

meten met een waterpasinstrument en timmerden ze een ge-

schappelijke organisaties. Op het moment werken er De

reedschapskistje, met mensen van de gemeente bezochten ze

Stadskok, Schone straat en Groene buurt, Plant is Ko-

een archeologische opgraving. En ik heb ze bij Sweco verteld

ning, KinderWijkTeam, Stadsgras en het Timmerhuis aan

hoe je een weg ontwerpt. Ik was er nog zenuwachtiger voor dan

mooie projecten voor de wijk. De Arnhemse Uitdaging

voor een overleg met een wethouder!”

hielp mee met de inrichting via spullen en plaatmateriaal
van Provincie Gelderland en Rijnstad en met pannen en
een kookplaat van een privépersoon. In 2019 is er al een
match met Glaspunt voor het plaatsen van een nieuwe
ruit.
De ruimte is goed bruikbaar geworden. Dat geeft
nieuwe energie en een ‘spark’ aan de samenwerking met nieuwe sociale initiatieven in de wijk.
Daardoor is er nu een Wijklab in Malburgen.
Mike Hoose, KinderWijkTeam
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Omdat kunnen lezen en schrijven
zo belangrijk is

Integratie begint met
elkaar ontmoeten

Een kerstattentie voor vrijwilligers van ABC Gelderland

Inrichting van de nieuwe locatie voor BOOST Arnhem

ABC geeft informatie over laaggeletterdheid. Vrijwillige ambas-

BOOST is een ontwikkelings- en ontmoetingscentrum. Een

sadeurs van ABC vertellen vanuit eigen ervaring hoe belangrijk

laagdrempelige voorziening gestart vanuit en door vluchte-

het is om goed te kunnen lezen en schrijven. Zij worden uit-

lingen. Beheersing van de Nederlandse taal staat bij BOOST

genodigd door bijvoorbeeld Pabo’s, basisscholen, het welzijns-

voorop. Niet via een enkel lesje, maar de hele omgeving is er

werk, gemeenten en bedrijven. ABC wilde hen aan het eind van

van doortrokken. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in koppels

het jaar bedanken, liefst met een klein cadeautje. TH&P hielp

van mensen die de taal beheersen met mensen die nog lerend

daarbij. Een paar dagen voor kerst was er voor iedere ambas-

zijn. Zo worden culturele verschillen gemakkelijker bespreek-

sadeur een bloeiende plant. Een fijne attentie voor vrijwilligers

baar en wordt taal een middel om elkaar en de Nederlandse

die zich vaak meerdere dagen per week inzetten. Tijdens het

samenleving echt te gaan begrijpen en misverstanden op te

Matchevent in Musis maakten zij maar liefst 6 matches. Zij

lossen. Sinds december 2018 huren zij een locatie in de Drie-

spraken met Marco Otten BV over vergaderruimte, coaching

koningendwarsstraat. De Spullenbank zorgde voor de nodige

van het bestuur en hulp bij correspondentie. Hekkelman advo-

inrichting met meubilair van Provincie Gelderland, Teijin Ara-

caten en Notarissen helpt hen bij juridische correspondentie,

mid en UTS World Wide. Ook spullen die over waren bij andere

het Watermuseum met een ruimte voor een jaarlijkse bijeen-

maatschappelijke organisaties kregen er weer een goede be-

komst.

stemming.

Heel erg bedankt voor jullie inzet voor een kerstcadeautje voor onze vrijwilligers.
Jos Niels, ABC Gelderland

Geweldig al die spullen van de Spullenbank.
Daarmee lukte het om in januari al te starten
met activiteiten en lessen. Opeens werd er
heel veel mogelijk.
Mohammed Obeido en Marianne de Bruin,
BOOST Arnhem
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Workshop AVG
Ai! Ineens is er een nieuwe privacywetgeving … En die is ook van toepassing op
maatschappelijke initiatieven. Want ook zij
werken met persoonsgegevens van vrijwilligers, ouders of deelnemers en moeten dus
weten hoe met deze gegevens moet worden omgegaan. Ook als er geen expertise is
op dit gebied binnen de organisatie of geld
om die in te huren. Gelukkig is er dan het
netwerk van de Arnhemse Uitdaging. Twee
bedrijven boden aan om samen een workshop te organiseren.

Tot op het laatste moment bleven de aanmeldingen binnenstromen. 74 personen van evenveel maatschappelijke organisaties waren aangemeld, maar er kwamen er veel meer. Uit
allerlei ruimtes werden extra stoelen gehaald om iedereen een
zitplaats te kunnen geven. De Kempenaer Advocaten zorgde
voor een presentatie van de wet- en regelgeving. Editoo besprak hoe dat in de praktijk uitpakt voor de vaak kleine organisaties waar de Arnhemse Uitdaging zich voor inzet. Er werd
gratis een handig magazine uitgedeeld, met daarin een overzicht en een schema van de werkzaamheden die uitgevoerd
moeten worden.

Het was heel bijzonder om mee te maken. In het begin
merkte ik veel gespannenheid bij de deelnemers. Alsof
er een donkere wolk van onzekerheid boven de hoofden hing. Het was fantastisch om te ervaren dat er na
onze informatie eerder sprake was van een sfeer van

Het was een zeer leerzame presentatie over

opluchting. De ingrijpende regelgeving bleek ook voor

de nieuwe AVG-wet.

hen redelijk uitvoerbaar te zijn.
Leo van Snippenburg, Editoo

Bram Rouwenhorst, bestuur S.V. Creas
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Maatschappelijk
matchen in Musis
Elk jaar organiseren we een moment waarop mensen die zich inzetten voor sociale initiatieven en
mensen die werken bij bedrijven elkaar kunnen
ontmoeten. Maatschappelijke organisaties leggen
hun vragen voor aan bedrijven om samen tot mooie
oplossingen te komen. Zo versterken zij met elkaar
het sociale klimaat in Arnhem.

In 2018 leverde het event 66 matches op. Althans, dat is het
aantal genoteerde matches, bekrachtigd met een stempel en
handtekeningen. Maar we weten dat er veel meer gebeurt tijdens het netwerken. Tijdens geanimeerde gesprekken komt
het vaak tot ongevraagd maar zeer welkom advies ter plekke, er worden kaartjes uitgewisseld waardoor vragen later nog
opgepakt kunnen worden en ook na het event is er contact
met kennissen en vrienden die misschien een vraag op kunnen
lossen. Met ruim 150 aanwezigen ontstaan er minstens zoveel
leuke gesprekken. Ontmoetingen waarbij vanzelfsprekendheden in ons leven soms in een ander daglicht komen te staan,
omdat ze voor een ander helemaal niet zo gewoon zijn. Volop
inspiratie dus!
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Wat er concreet gebeurde? Zomaar wat voorbeelden: Buurtbemiddeling vond een Turkse tolk voor gesprekken tussen bewoners, Stichting ABC kon vrijwilligers aan het einde van het
jaar een geschenkje aanbieden, de Buitenplaats kreeg hulp bij
een marketingplan, voor De Blauwe Tomaat werden folders
gemaakt en Paardrijden voor gehandicapten (NCPG) legde er
contact voor het verkrijgen van ruitercaps.

Heb jij hem al door Arnhem
zien rijden? Een match met
Coers & Roest. PD-Reklame
heeft er voor gezorgd dat
onze aanhanger weer jaren
reclame kan maken voor ons.
Kijk ‘m shinen
Ronald Leenaarts, Arnhem Band.

Ik was nog niet binnen en ik
had al een match. Helemaal
fantastisch!
Karin Veldkamp, Buurtbemiddeling

Het matchevent was heel
intensief maar ook superleuk!
Judith Oude Kempers, DAAN advocatuur
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Workshop Communicatie
Hoe komt ons initiatief aan meer vrijwilligers of deelnemers? Hoe worden we bekender?
Hoe werven we meer sponsoren? Vragen die soms best lastig op te lossen zijn voor organisaties die grotendeels met vrijwilligers werken. Vrijwilligers zetten zich vaak graag in
voor de doelgroep, maar het plaatsen van berichten op social media of het maken van een
plan om de naamsbekendheid te vergroten is heel iets anders dan mensen helpen.

Omdat wij geregeld hulpvragen krijgen die te maken hebben
met communicatie, stelden onze matchmakers voor om met
meerdere bedrijven samen – elk met een eigen expertise op
communicatiegebied – een workshop te organiseren.
40 personen van ruim twintig maatschappelijke organisaties
deden mee aan de workshop die werd gegeven door (medewerkers van) CCV, Fidato, N.B. tekst & advies en Sprankelend
Samenwerken.
Na een aftrap over do’s en don’ts, werden in kleine groepjes ervaringen uitgewisseld en oplossingen besproken, zodat er advies op maat kon worden gegeven. Na afloop ontving iedereen
een kaart met de belangrijkste tips om op een zichtbare plek op
te hangen: de communicatiekapstok.
Van elke stichting waren meerdere vertegenwoordigers uitgenodigd zodat zij er ook na de workshop, als de plannen uitgevoerd moeten worden, niet alleen voor staan.

Leuk om andere mensen te spreken over waar zij
marketingtechnisch tegenaan lopen.
Miranda van der Steen, Update Arnhem

Ik vond de workshop erg waardevol. De info
vooraf was concreet, kort en krachtig. Het
kaartje met de kapstok heel handig als reminder. Wat me het meest heeft geholpen is
dat je dicht bij jezelf moet blijven, dat je communicatie afstemt op de specifieke ontvanger en dat enthousiasme belangrijker is dan
de inhoud.
Mirjam Alexander, de Stadskeuken
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Brainstorm:
nieuwe ideeën
voor de toekomst
Eind 2018 hebben 40 vertegenwoordigers
van bedrijven, stichtingen en gemeente tijdens een inspirerende sessie samen nagedacht over mogelijkheden en kansen voor
de Arnhemse Uitdaging in de toekomst.
Over de vraag wat wij als bedrijvennetwerk
kunnen doen om nog meer te betekenen
voor de lokale samenleving.
Door de grote betrokkenheid en actieve inbreng van alle aanwezigen kregen we meer dan waarop we hadden gehoopt. Het
was een explosie van mooie ideeën!
Ideeën over hoe wij meer kunnen betekenen voor sociaal ondernemers, over wat we kunnen doen om bij te dragen aan het
grote tekort aan vrijwilligers en bestuurders, over hoe we nog
meer kunnen samenwerken met andere partijen die initiatieven helpen, hoe we de verbindingen tussen bedrijven en initiatieven duurzamer kunnen maken en over de nieuwe mogelijkheden van digitalisering.
En, last but not least, over het groeiende tekort aan kosteloze
of betaalbare ruimtes voor maatschappelijke initiatieven. Want
door de aantrekkende vastgoedmarkt is het steeds lastiger om
voor hen een goede plek te vinden.
Het laatste punt gaan we als eerste oppakken. We gaan bekijken welke mogelijkheden er zijn om meer (verborgen) ruimtes
beschikbaar te krijgen voor mooie sociale initiatieven. Een soort
‘ruimtebank’ misschien? Wordt vervolgd. En als je wil meedoen
of meedenken horen we het graag. Want samen lukt er meer!
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Elk jaar zet de Arnhemse Uitdaging twee bedrijven in het zonnetje die door hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap een inspirerend voorbeeld zijn voor anderen. Bedrijven
die door concrete acties hebben laten zien dat zij zich, naast
hun commerciële doelen, ook inzetten voor een betere en
leukere lokale samenleving. Niet zozeer door middel van geld,

In 2019 vindt de uitreiking plaats op 27 juni tijdens
ArnhemBedrijft! in Musis. Als dit jaarboek uitkomt
zijn de zes genomineerden bekend. De jury kiest
een van de winnaars. Voor de publieksprijs kan jij je
stem uitbrengen op het bedrijf van jouw voorkeur
via onze website tot 1 juni 2019.

maar doordat zij zichzelf, hun medewerkers, producten, materialen of faciliteiten ter beschikking hebben gesteld aan lokale
maatschappelijke initiatieven.

Eerdere winnaars en genomineerden van het Arnhems Compliment

De jury bestaat in 2019 uit: Olaf Heller
(Mantel, een van de winnaars van vorig
jaar), Peter de Haan (Nouryon), Mickey
Vuylsteke (Konings & Meeuwissen accountants en belastingadviseurs), Mariska
Perrier (Arnhemse Uitdaging).
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Arnhemse
Uitdaging Social
Wij laten niet alleen in ons jaarboek zien wat we
doen. Het hele jaar door delen wij berichten op
social media.
Wil je alles weten over geslaagde matches tussen bedrijven
en initiatieven? Ben je geïnteresseerd in spullen die wij in de
aanbieding hebben? Wil je direct op de hoogte zijn van onze
events? Ben je nieuwsgierig naar wie onze nieuwe partners en
vrijwilligers zijn? Of wil je op de hoogte blijven van mogelijkheden om bij een maatschappelijke initiatief een teamuitje of
vrijwilligerswerk te doen?
Volg ons dan via Facebook, Twitter, LinkedIn en sinds kort ook
Instagram!
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Armoede & Schulden
Uiteraard helpen wij Arnhemse stichtingen die actief zijn op het gebied van armoede en
schulden door hun vragen te matchen met een bedrijf. Daarnaast zetten we extra in op dit
thema door het aanjagen en ondersteunen van samenwerkingsverbanden.

De Arnhemse Dialoog
publiek–private samenwerking rondom armoede en schulden

Koffieclub noodhulporganisaties
armoede

In 2018 hebben we ons – samen met kernpartners Rabobank

De koffieclub is een ‘mini-armoedepact’ dat bestaat uit ruim

Arnhem en Omstreken, Rijnstad, gemeente Arnhem, Stichting

tien organisaties die noodhulp bieden in armoedesituaties. Tij-

van Schulden naar Kansen (NN) en ondersteund door de Dul-

dens de bijeenkomsten worden nieuwtjes uitgewisseld, gast-

lertsstichting – opnieuw actief ingezet voor de Arnhemse Dia-

sprekers uitgenodigd om de club bij te praten op een actueel

loog. Dit platform stimuleert samenwerking tussen (bestaande)

thema en wordt er gezocht naar betere afstemming met elkaar

initiatieven van zowel maatschappelijke organisaties als van

en andere projecten. In 2018 is de koffieclub vier keer bijeen

bedrijven. Wij brengen binnen deze publiek-private samen-

geweest.

werking ons bedrijvennetwerk in en stimuleren bedrijven die

De Arnhemse Uitdaging faciliteert de koffieclub.

een stap verder willen zetten op het thema armoede en schulden.
Op de website van de Arnhemse Dialoog kunnen organisaties
op thema zoeken naar initiatieven die hulp bieden bij armoede
en schulden.

ALLE MATCHES OP EEN RIJ 29

Alle
matches
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MATCHGROEPEN
Adviesbrigade

Arnhemse Uitdaging

Hulp bij werving adviseur

Arnhem Band

Arnhemse Uitdaging

Contacten t.b.v. een vergunning voor activiteiten in de binnenstad

Arnhem Band

BAS Bedrijfskleding

Ontwerp van een nieuw uniform

Arnhem Helpt

Rijnstad

Boodschappentasjes voor de goodybag

Arnhem Helpt

Privépersoon

Koekjes voor goodybag

Arnhem Helpt

Sweet Sugar Hill Bakery

Koekjes voor goodybag

Arnhem Helpt

Portaal Arnhem

Pennen en sleutelhangers voor goodybag

Arnhem Helpt

Hotel Haarhuis

Zeepjes en douchegel voor goodybag

Arnhem Helpt

Promo Art Huissen

Notitieboekjes voor goodybag

Arnhem Samen

Arnhemse Uitdaging

Hulp bij werving vrijwillige inzet

Arnhem Samen

Happy Folk

Hulp bij PR voor het event

Arnhem Samen

Vrijwilligers Centrale

Extra handen via Aan de Slag van AZC Elderhoeve

Arnhem voor Vluchtelingen

AkzoNobel

Woordenboeken

Arnhem voor Vluchtelingen

Editoo

Drukwerk van flyers voor buddywerving

Astrum College

EY

Medewerkers werven voor een gastles

Astrum College

Mantel

Gastles verzorgen over prijsbeleid

Avonturis

Rhine Tech B.V.

3D ontwerptekening reuzegrote etagère

Basisschool St. Paulus

Privépersoon

Toegangskaartjes voor Monkeytown

Bruisend Malburgen

Baltussen Konservenfabriek

Appelmoes voor kerstpakketten

Bruisend Malburgen

DAAN Legal

Fruitcompote voor de kerstpakketten

Bruisend Malburgen

De Kempenaer Advocaten

Spullen voor de kerstpakketten

Bruisend Malburgen

De Koekfabriek

Koekjes voor kerstpakketten

Bruisend Malburgen

Pathé Arnhem

Flesjes en blikjes fris voor kerstpakketten

Bruisend Malburgen

Ronde Tafel 15 en Pathé Arnhem

Bioscoopbezoek en lekkers voor 150 kinderen en begeleiders

Bruisend Malburgen

Scalabor

Lekkernijen voor de kerstpakketten

Bruisend Malburgen

Servontyn

Transport van artikelen voor de kerstpakketten

Cadeautjesbank

Promo Art Huissen

Extra cadeautjes voor Arnhemse goede doelen

Centraal Wonen Arnhem

Jonge honden Arnhemse Uitdaging

Juridisch advies

De Blauwe Tomaat

Promo Art Huissen

Advies over ondernemersplan

De Helling

Editoo

Printwerk brochures

De Stadskeuken

CCV

Sponsoring gebruik pinapparaat

Diakonaal Bureau Arnhem

Privépersoon

Contact voor hulp bij computer gerelateerde vragen

Dierenvoedselbank

Vivare

Opslagruimte

ErvaarMEE

Hommerson Schoonmaakbedrijf

Schenking van schoonmaakartikelen

ErvaarMEE

Privepersoon

Decoratief materiaal

Gym en Turnen Arnhem

Kohlmann stichting

Sponsoring nieuwsbrief

Hair4Her

Mastermate Arnhem

Sloten voor de toiletten

Hair4Her

Raab Karcher

Materialen voor het opknappen van de toiletruimte

Het Droombankje

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

Bijdrage voor antislip op trap

Het Droombankje

Strijbosch Thunnissen

Printer

Het Timmerhuis

Provincie Gelderland

Verschillende grote spaanplaten

Home Sweet Home

026Hosting

Hosting website
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Inloophuis Sint Marten

DNV GL

All-in-one pc

KC de Werf

SBH Architecten & Adviseurs

Uitleg architect aan kinderclub Presikhaaf

KC de Werf

Veenenbos en bosch landschapsarchitect

Uitleg landschapsarchitect aan kinderclub Presikhaaf

KC de Werf

Gemeente Arnhem

Uitleg archeoloog gemeente aan kinderclub Presikhaaf

KC de Werf

Stichting ReVaBo Oosterbeek

Uitstapje voor kinderclub Presikhaaf

KC de Werf

Sweco

Uitleg over hoe je een weg ontwerpt aan kinderclub Presikhaaf

KC de Werf

Sweco

Uitstapje kinderclub Presikhaaf naar Waalsprong Nijmegen

Kinderwerk Wijkcentrum de Spil

Lionsclub Arnhem

Sponsoring t-shirts voor kinderactiviteiten

Kledingbank

Volkshuisvesting

Gebruik locatie

Kledingbank

Willemsen Makelaars

Regelen van een locatie

Kledingbank

KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling

Gebruik locatie

Kledingbank

Frank Donders Project Ontwikkeling

Bemiddeling bij het vinden van een locatie

Kledingbank

Volkshuisvesting

Cadeaubon

Kledingbank

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

Financiële bijdrage

Leger des Heils

Peeze

Kannen en een koffiezetapparaat

LeukOmteLeren Weekendschool

Promo Art Huissen

USB sticks

Manege in 't Biobos NCPG

Promo Art Huissen

Bodywarmers tegen kostprijs

Matchgroepen

Daans Magazijn

Bemiddeling bij werven laptops van UWV

MVT Arnhem

Puntgaaf

Communicatieadvies en praktische ondersteuning
voor de nieuwsbrief

MVT Arnhem

BuningAdvies

Communicatieadvies en praktische ondersteuning
voor de nieuwsbrief

MVT Arnhem

Arnhemse Uitdaging

100 groeipapiertjes voor de dag van de Mantelzorg

MVT Arnhem

Coers & Roest

Bedrukte ansichtkaarten voor de dag van de Mantelzorg

MVT Arnhem

Scalabor

Zakjes bloemzaad voor de dag van de Mantelzorg

Natuurcentrum Arnhem

Arnhemse Uitdaging

PR hulp bij afvalestafette

Pleyade Eilandstaete

SVBE Wijnprofessionals

Een wijnproeverij voor het Mannencafé

Power of the word

Baltussen Konservenfabriek

Appelmoes voor de kerstpakketten

Power of the word

Boeijend Ondernemen

Hulp bij vervoer van artikelen voor de kerstpakketten

Power of the word

De Kempenaer Advocaten

Diverse artikelen voor de kerstpakketten

Power of the word

De Koekfabriek

Koekjes voor de kerstpakketten

Power of the word

Privépersoon

Kleine wellnesspulletjes

Power of the word

Scalabor

Dozen snoepzakjes

Power of the word

Serhat Impex

Blikjes perzikdrank voor kerstpakketten

Power of the word

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

Bijdrage voor een seal- en snijapparaat

Rijnstad

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

Papier voor flyers met een kleurplaat voor Sprookjesfestival

Scouting Luctor et Emergo

TH&P

Bijdrage voor het onderhoud van de linoleumvloer

Scouting Luctor et Emergo

Hommerson Schoonmaakbedrijf

Schoonmaken en weer glimmend maken van de linoleumvloer

Skatehal Arnhem

AkzoNobel

Beits en verf

Speelstoet

Kinderzwerfboek

Voetballen

Stichting ABC Gelderland

Hekkelman

Hulp bij juridische correspondentie

Stichting De Klup

BDO Arnhem

Advies over het omzetten van de deelnemersadministratie

Stichting Leergeld Arnhem

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

Bijdrage voor laptops

32 ALLE MATCHES OP EEN RIJ

AANVRAGER

AANBIEDER

MATCH

Stichting Leergeld Arnhem

Daans Magazijn / D-Two

Laptops

Stichting Leergeld Arnhem

Daans Magazijn / D-Two

Een duurzame afspraak over het verkrijgen van jaarlijkse partijen
laptops en telefoons

Stichting Nabij

De Kempenaer Advocaten

Juridisch advies over legitimatiebewijzen

Stichting Nabij

Puntgaaf

Ontwerp voor een legitimatiebewijs voor vrijwilligers

Stichting Nabij

LionCards

Maken van legitimatiebewijzen

Stichting Nabij

Arnhemse Uitdaging

Verbinding met de Adviesbrigade

Stichting Ons Raadhuis Velp

Kohlmann stichting

Budget voor aanschaf massagestoel

Stichting Park Immerloo

Privépersoon

Financieel-juridisch advies

Stichting Schone Straat & Groene
Buurt Arnhem

Privépersoon

Keukenspullen voor Kinderwijkteams

Stichting Sterrenwacht Presikheaven

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

Huur van een auto voor het vervoer van de koepel

Stichting Sterrenwacht Presikheaven

Randstad

Vergoeding voor het vervoer van de koepel

Stichting Vaders voor Elkaar

Schermvereniging Scaramouche

Organiseren van een schermclinic tijdens de verwendag

Stichting Vaders voor Elkaar

Privépersoon

Een workshop theatersport door Rodney en Arwin

Stichting Vaders voor Elkaar

Mobiele Eetheid

Koken van een lekkere maaltijd met de vaders tijdens de
verwendag

Stichting Vaders voor Elkaar

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

Bijdrage voor de verwendag

Stichting vakantiekampen
Malburgen

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

Bijdrage voor de vakantiekampen

Stichting vakantiekampen
Malburgen

Kohlmann stichting

Financiële bijdrage aan de ouderenvakantie

Stichting VitaNos

BDO Arnhem

BTW advies

Taalmaatjes

SVBE Wijnprofessionals

Flessen wijn als bedankje voor de vrijwilligers van de zomerschool

TaalOase

Konings & Meeuwissen

Advies over het opmaken van de jaarrekening en ANBI-status

Thuisadministratie stichting Rijnstad

Volkshuisvesting

Ordners voor het klapperproject

Vast en Verder (Leger des Heils)

Arnhem Evenementenlocaties

Pannen voor de startersset voor de jongeren

Vast en Verder (Leger des Heils)

Mantel

Opstart van een fietsenproject (in ontwikkeling)

Voedselbank Arnhem

Randstad

Monitoren

Voedselbank Arnhem

Strijbosch Thunnissen

Monitoren

Vrijwilligerscentrale

De Kempenaer Advocaten

Vrijkaartjes voor het Openluchtmuseum voor Taalmaatjes

Welkom in Elderhoeve

Derksen verhuizingen

Stellingkasten voor winkeltje WIE

Wijkbeheergroep Malburgen
Immerloo

Pathé Arnhem

Blikjes ice-tea voor de kerstpakketten

Wijkbeheergroep Malburgen
Immerloo

Baltussen Konservenfabriek

Appelmoes voor de kerstpakketten

Wijkbeheergroep Malburgen
Immerloo

Peeze

Kerstkoffie en thee voor de kerstpakketten

Wijkbeheergroep Malburgen
Immerloo

DAAN Legal

Blikjes fruitcocktail voor de kerstpakketten

Wijkbeheergroep Malburgen
Immerloo

Servontyn

Vervoer van artikelen voor de kerstpakketten

Wijkbeheergroep Malburgen
Immerloo

Sweet Sugar Hill

Zakjes snoepgoed voor kerstpakketten

Wijkbeheergroep Malburgen
Immerloo

De Koekfabriek

Koekjes voor de kerstpakketten

Wijkbeheergroep Malburgen
Immerloo

Scalabor

Dozen diverse lekkernijen voor de kerstpakketten

Willemeen

Buitenpoort

Pannen en warmhoudbakken te leen
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Willemeen

Enspiratie

Adviesgesprekken

Zuid aan Zee

Van Wijnen

Bouwmaterialen

Zuid aan Zee

KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling

Bouwmaterialen

Zuiderziel

De Kempenaer Advocaten

Advies in verband met de aanschaf van een tweedehands
snackautomaat

Arnhemse Uitdaging

Derksen verhuizingen

Opslag van de materialen voor het matchevent

Arnhemse Uitdaging

Drukkerij Ascend

It's a match! doorslagblokken

Arnhemse Uitdaging

Jurjen Poeles Fotografie

Fotografie tijdens het matchevent

Arnhemse Uitdaging

Ik Schrijf Mee

Ontwerpen flyer en thema-borden voor het matchevent

Arnhemse Uitdaging

Derksen verhuizingen

Vervoer van materialen voor het matchevent

Arnhemse Uitdaging

Sprankelend samenwerken

Organisatorische hulp voor het matchevent

Arnhemse Uitdaging

Musis

Een aantrekkelijke locatie voor het matchevent

Actieve Mensen Club Arnhem

De Stadskeuken

Hulp bij uitbreiding van het netwerk

Arnhem Band

Coers & Roest en BD Reklame

Ontwerp voor een opknapbeurt van de aanhanger en bestikkering

Astrum College

Sportbedrijf Arnhem

Sportfaciliteiten voor studenten

Avonturis

Coers & Roest

Printwerk flyers, folders en visitekaartjes

Bep & Fatima

Rijnstad

Ruimte voor coachingsgesprekken

Bio Vakantieoord

Siza

Hulp bij schrijven bedankbrieven donateurs

Bio Vakantieoord

Arnhemse Stichting Bijzondere Noden

Financiën voor twee hoog laag bedden

Buurtbemiddeling Arnhem Rijnstad

Bureau Eigen KR8

Bemiddeling voor Turks sprekende tolk

Buurtbemiddeling Arnhem Rijnstad

NLTT

Aanbod training rondom GGZ-problematiek aan vrijwilligers

De Blauwe Tomaat

Coers & Roest

Drukwerk flyers

De Helling

KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling

Advies over verwijdering asbestdak en realiseren nieuw dak

De Helling

RIBW

Advies over omgang cliënten met een psychiatrische problematiek

DFS Arnhem Handbalvereniging

KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling

Advies extra sporthal DFS

Diakonaal Bureau Arnhem

Editoo

Productie folder/flyer

DrieGasthuizenGroep

ABN AMRO

Aanbod cliënten wegwijs te maken met internetbankieren

DrieGasthuizenGroep

De Helling

Aanbod objecten te vervaardigen voor dementerende ouderen

Edubridge

Coers & Roest

Hulp bij het opstellen van een communicatieplan

Edubridge

Astrum College

Delen van kennis over schooluitval

Edubridge

Dirkzwager

Advies over publicatie subsidieaanvragen

Humanitas Rijn-IJssel BOR

Coers & Roest

Drukwerk

LeukOmteLeren Weekendschool

ABN AMRO

Aanbod voor workshop omgaan met geld

Manege in 't Biobos NCPG

Lionsclub Arnhem

Nieuwe caps

Manege in 't Biobos NCPG

KuiperArnhem Bouw en Ontwikkeling

Advies over trilplaat

MATCHEVENT

MVT Arnhem

Nederlands Watermuseum

Aanbod uitje voor jonge mantelzorgers

MVT Arnhem

Sprankelend samenwerken

Brainstormen over mogelijkheden samenwerking met andere
zorgprofessionals

MVT Arnhem

Van Wijnen

Advies bij klusvragen

Produs praktijkonderwijs

Dirkzwager

Aanbod voor snuffelstages
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Produs praktijkonderwijs

Rabobank Arnhem en omstreken

Aanbod voor snuffelstages

Produs praktijkonderwijs

Editoo

Aanbod voor snuffelstages

Produs praktijkonderwijs

Rijnstate

Aanbod voor snuffelstages

Rode Kruis Telefooncirkels

Pathé Arnhem

Locatie met een filmvoorstelling, hapje en drankje voor jaarlijkse
bijeenkomst contactcirkels

Siza

SWOA

Mogelijke administratieve werkplekken vrijwilligers

Stichting ABC Gelderland

Nederlands Watermuseum

Aanbod locatie voor halfjaarlijkse bijeenkomst vrijwilligers

Stichting ABC Gelderland

TH&P

Kerstattenties voor vrijwilligers

Stichting ABC Gelderland

Marko Otten

Aanbod vergaderruimte

Stichting ABC Gelderland

Marko Otten

Aanbod advies over uitgaande correspondentie

Stichting ABC Gelderland

Marko Otten

Aanbod coaching bestuur

Stichting De Klup

Astrum College

Aanbod ondersteuning bij organisatie jubileumfeest

Stichting Intermobiel

Coers & Roest

Realisatie van twee advertenties

Stichting Sterrenwacht Presikheaven

Stichting ReVaBo Oosterbeek

Inventariseren of opleiding hulp kan bieden bij het bouwen van
een nieuwe Sterrenwacht

Stichting Sterrenwacht Presikheaven

DAAN Legal

Opstellen van een juridische brief

Stichting Sterrenwacht Presikheaven

Musis

Hulp bij het vinden van een ruimte en evenementenmanager voor
het jubileum

Stichting Vaders voor Elkaar

De Helling

Aanbod workshop

Stichting VitaNos

N.B. tekst & advies

Communicatieadvies

SWOA

ABN AMRO

Aanbod voor advies bij vermoedens financieel misbruik

SWOA

Siza

Inventarisatie van mogelijke werkplekken voor dementerende
ouderen

SWOA

ABN AMRO

Aanbod voor workshop internetbankieren

Trinitycare Arnhem

DFS Arnhem Handbalvereniging

Advies over huisvesting

Update Arnhem

Editoo

Advies over AVG aangepast registratiesysteem

Update Arnhem

Editoo

Advies bij realisatie registratiesysteem

Update Arnhem

Sportbedrijf Arnhem

Mogelijkheden verkennen t.a.v. sport en jongeren

Zonnebloem Arnhem Zuid-Oost

Bakkerij Tom van Otterloo

Presentje voor cliënten

Zuid aan Zee

Editoo

Poster en drukwerk voor de vakantieweek

Zuid aan Zee

Packcenter

Vervoer met chauffeur voor vervoer materialen

Zuid aan Zee

2switch

Lappen stof, knuffels en bouwmaterialen

Arnhemse Uitdaging

Derksen verhuizingen

Vervoer van meubilair

Arnhemse Uitdaging

Derksen Verhuizingen

Transport voor de spullenbank

Arnhemse Uitdaging

Jo's Werkplaats

Diverse transporten van meubilair

Arnhemse Uitdaging

Melis Internationaal Transport

Vervoer van apparatuur

Arnhemse Uitdaging

Van Wijnen

Transport voor de spullenbank

Arnhemse Uitdaging

Voedselbank Arnhem

Hulp bij transport

Arnhemse Uitdaging

Volkshuisvesting

Een opslag- en uitgiftelocatie voor de spullenbank

Arnhemse Uitdaging

Volkshuisvesting

Vervoer van kantoormaterialen

Arnhemse Uitdaging

Volkshuisvesting

Extra tijdelijke locatie in 2018

Arnhem Band

UTS World Wide

2 stoelen hoog

SPULLENBANK
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Arnhemse Muziekfederatie

Provincie Gelderland

1 blauwe bureaustoel

Arnhemse Muziekfederatie

Provincie Gelderland

1 hoge archiefkast

Arnhemse Muziekfederatie

Provincie Gelderland

7 stapelbare vergaderstoelen

Arnhemse Muziekfederatie

Museum Arnhem

1 zwarte bureaustoel

Atelier 't Duifje

Rijnstad

1 bonte stoel

Atelier 't Duifje

Provincie Gelderland

8 lime kuipstoeltjes

Atelier 't Duifje

Provincie Gelderland

8 poefjes kunststof

Atelier 't Duifje

Provincie Gelderland

6 poefjes kunststof

Atelier 't Duifje

Provincie Gelderland

1 ventilator

Bio Vakantieoord

Arcadis

6 bureaustoelen zwart

Boost Arnhem

Provincie Gelderland

6 bureaustoelen grijs

Boost Arnhem

Provincie Gelderland

1 bureau 2-delig

Boost Arnhem

Provincie Gelderland

1 dossierkast

Boost Arnhem

Rijnstad

1 hoge koeler

Boost Arnhem

Provincie Gelderland

1 kapstok verrijdbaar

Boost Arnhem

Teijin Aramid

1 kopieerapparaat

Boost Arnhem

Kinderwijkteam

25 stapelstoelen

Boost Arnhem

Provincie Gelderland

12 opklapbare stoelen

Boost Arnhem

UTS World Wide

4 stoelen hoog

Boost Arnhem

Provincie Gelderland

12 tafels

Boost Arnhem

Steekje Los

2 tafels

Boost Arnhem

Provincie Gelderland

1 toiletemmer

Boost Arnhem

Provincie Gelderland

1 toiletemmer

BTV Elderveld

Provincie Gelderland

1 hoge archiefkast

BTV Elderveld

Museum Arnhem

3 papieren handdoekjes houder

BTV Elderveld

Provincie Gelderland

10 stapelbare vergaderstoelen

BTV Elderveld

Provincie Gelderland

2 stapelbare vergaderstoelen

Cadeautjesbank

Kamer van Koophandel

1 vergaderstoel

Cadeautjesbank

Bio Vakantieoord

1 zwarte tafel

De Helling

Provincie Gelderland

1 ventilator

De Helling

Provincie Gelderland

2 stapelbare vergaderstoelen

De Helling

Provincie Gelderland

3 whiteboards

De Helling

Museum Arnhem

1 zwarte bureaustoel

De Leuke Linde

Provincie Gelderland

8 barkrukken

De Leuke Linde

Provincie Gelderland

4 lime kuipstoeltjes

De Leuke Linde

Rijnstad

5 party tenten

De Leuke Linde

Provincie Gelderland

10 ventilators

De Leuke Linde

Museum Arnhem

1 bureauroller

De Leuke Linde

Provincie Gelderland

1 blauwe bureaustoel

De Leuke Linde

Provincie Gelderland

2 blauwe bureaustoelen

De Leuke Linde

PACKcenter

1 beuken bureau

De Leuke Linde

Provincie Gelderland

12 kapstokjes 3 haken

De Leuke Linde

Provincie Gelderland

1 lockerkast
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De Leuke Linde

Provincie Gelderland

6 poefjes kunststof

De Leuke Linde

Provincie Gelderland

1 ventilator

De Leuke Linde

Provincie Gelderland

1 stapelbare vergaderstoel

De Wasplaats

DNV GL / Randstad

1 all-in-one laptop

Dierenvoedselbank

Provincie Gelderland

2 archiefkasten klein

Ecovrede

Provincie Gelderland

4 hoge archiefkasten

Ecovrede

Provincie Gelderland

4 hoge archiefkasten

Ecovrede

Provincie Gelderland

4 lockerkasten

Het Timmerhuis

Provincie Gelderland

2 blauwe bureaustoelen

Het Timmerhuis

Provincie Gelderland

1 ventilator

Inclusief Midden Gelderland

Rijnstad

2 ladenblok beuken

Inclusief Midden Gelderland

Provincie Gelderland

1 poefje kunststof

Jeugdland

Provincie Gelderland

1 whiteboard

Jonge ondernemers

PACKcenter

1 grote tafel 2-delig

Jonge ondernemers

UTS World Wide

4 bijzetstoelen

Jongerencentrum Motion

Provincie Gelderland

2 hoge archiefkasten

Kinderwijkteam

Rijnstad

2 bureaustoel blauw

Kinderwijkteam

Rijnstad

1 inbouwkoelkast

Kledingbank

Rijnstad

3 groepstafels

Kledingbank

Rijnstad

1 beuken kast

Kledingbank

PACKcenter

1 open kast

Klimaatverbond Nederland

Arcadis

7 bureaustoelen zwart

Klimaatverbond Nederland

Van Wijnen

1 bureaustoel zwart

Leger des Heils

Provincie Gelderland

2 blauwe bureaustoelen

Leger des Heils

Provincie Gelderland

13 hoge krukken

Leger des Heils

Rijnstad

2 salontafeltjes

Leger des Heils

CROP

4 kantinestoelen

Leger des Heils

Provincie Gelderland

7 prullenbakken

Leger des Heils

SWOA

2 tafelkoelkasten

Leger des Heils

Provincie Gelderland

1 ventilator

Leger des Heils

Wijkvereniging Elderveld

3 vergaderstoel zwart

Leger des Heils

Provincie Gelderland

3 verstelbare bureaus

Leger des Heils

Museum Arnhem

3 zwarte bureaustoelen

LFB Arnhem

Provincie Gelderland

4 hoge archiefkasten

Margarethaschool

Provincie Gelderland

15 blauwe bureaustoelen

Margarethaschool

Walda

2 ladekasten

Margarethaschool

Rijnstad

2 dozen lampen

Margarethaschool

Provincie Gelderland

2 lockerkasten

Margarethaschool

Museum Arnhem

2 bureaurollers

Margarethaschool

Provincie Gelderland

6 lockerkasten

Margarethaschool

Rijnstad

1 mini melkcooler

Margarethaschool

Arcadis

8 plantenbakken

Margarethaschool

Provincie Gelderland

2 poefjes kunststof
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Margarethaschool

Provincie Gelderland

3 prullenbakken

Margarethaschool

Museum Arnhem

1 zwarte bureaustoel

Mevrouw Spijker

Provincie Gelderland

2 archiefkasten klein

Mevrouw Spijker

Rijnstad

3 bureaustoelen rood

Mevrouw Spijker

PACKcenter

11 grijze bakken

Mevrouw Spijker

Sweco Arnhem

1 ladekast

Mevrouw Spijker

Rijnstad

2 beuken ladekastjes

Mevrouw Spijker

Provincie Gelderland

4 prullenbakken

Mevrouw Spijker

Van Wijnen

1 bureaustoel zwart

Mevrouw Spijker

Provincie Gelderland

1 tafel

Mevrouw Spijker

Kamer van Koophandel

1 tafel

Mieti Makandra Baka

Provincie Gelderland

2 blauwe bureaustoelen

Mieti Makandra Baka

Museum Arnhem

1 kopjeswarmer

Mieti Makandra Baka

Provincie Gelderland

6 poefjes kunststof

Mieti Makandra Baka

Provincie Gelderland

3 prullenbakken

Mieti Makandra Baka

Rijnstad

1 stalen kast

Mieti Makandra Baka

Provincie Gelderland

1 ventilator

Mieti Makandra Baka

Provincie Gelderland

3 stapelbare vergaderstoelen

Mieti Makandra Baka

Rijnstad

1 waterkoeler

Old School Vreedenhof

Provincie Gelderland

5 stoffen poefjes

Old School Vreedenhof

Rijnstad

1 speelgoedkast

Old School Vreedenhof

Rijnstad

1 tafelvoetbalspel

Paulusschool

Provincie Gelderland

5 blauwe bureaustoelen

Paulusschool

Provincie Gelderland

20 blauwe bureaustoelen

Paulusschool

CROP

1 kantinestoel

Paulusschool

Provincie Gelderland

2 lockerkasten

Paulusschool

Kinderwijkteam

25 stapelstoelen

Paulusschool

UTS World Wide

2 bijzetstoelen

Paulusschool

UTS World Wide

4 stoelen hoog

Power off the Word

Provincie Gelderland

5 blauwe bureaustoelen

Rijnstad

Provincie Gelderland

1 hoge archiefkast

Scouting Andre Thaye

Provincie Gelderland

15 poefjes kunststof

Scouting Andre Thaye

Provincie Gelderland

10 tafels

Siza

Rijnstad

3 bureaustoelen rood

Siza

Provincie Gelderland

1 ventilator

Speelotheek Het Speelpunt

Provincie Gelderland

1 prullenbak

Speelotheek Het Speelpunt

Provincie Gelderland

1 ventilator

Stadskeuken

Provincie Gelderland

2 lockers breed

Stadskeuken

Provincie Gelderland

1 lockerkast

Stadskeuken

Museum Arnhem

4 prullenbakken

Stadskeuken

Rijnstad

1 RVS koeler hoog

Stadskeuken

PACKcenter

1 stoel Thornet

Stadskeuken

Van Wijnen

9 formica tafels
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Stadskeuken

Museum Arnhem

1 zwarte bureaustoel

Stg.Prisma Immerloo

Provincie Gelderland

12 barkrukken

Stg.Prisma Immerloo

Teijin Aramid

1 kast aluminium

Stg.Prisma Immerloo

Provincie Gelderland

4 poefjes kunststof

Stg.Prisma Immerloo

Provincie Gelderland

4 prullenbakken

Stg.Prisma Immerloo

Sweco Arnhem

1 rolcontainer

Tendens

Provincie Gelderland

1 tafel

Timmerhuis

Provincie Gelderland

1 werkbank

Timmerhuis

Provincie Gelderland

3 stellingen

Update Arnhem

Provincie Gelderland

5 lime kuipstoeltjes

Update Arnhem

Provincie Gelderland

2 ronde tafels

Vast en Verder (Leger des Heils)

DNV GL / Randstad

1 all-in-one laptop

Vereniging sport & integratie

Provincie Gelderland

1 archiefkast klein

Vereniging sport & integratie

Provincie Gelderland

3 blauwe bureaustoelen

Vereniging sport & integratie

Rijnstad

3 houten stoelen

Vereniging sport & integratie

Provincie Gelderland

1 staande lamp

Vereniging sport & integratie

Provincie Gelderland

12 lockerkasten

Vereniging sport & integratie

Provincie Gelderland

16 poefjes kunststof

Vereniging sport & integratie

Aicon

10 armstoelen

Vereniging sport & integratie

Provincie Gelderland

6 verstelbare bureaus

Veteraneninloophuis

Randstad

1 all-in-one laptop

Vitesse Betrokken

Provincie Gelderland

2 archiefkasten klein

Vitesse Betrokken

Provincie Gelderland

3 hoge archiefkast

Voedselbank

Provincie Gelderland

3 hoge archiefkast

Walburgiskerk

Provincie Gelderland

12 lime kuipstoeltjes

Walhallab

Museum Arnhem

3 bureaurollers

Walhallab

Provincie Gelderland

3 lockerkasten

Walhallab

Cultuurmij Oost

4 tafels

Watermuseum

Provincie Gelderland

1 tafel

Watermuseum

Bio Vakantieoord

2 zwarte tafels

Wijkvereniging Elderveld

Provincie Gelderland

13 blauwe bureaustoelen

Wijkvereniging Elderveld

UTS World Wide

2 kapstokken

Wijkvereniging Elderveld

Provincie Gelderland

2 poefjes kunststof

Wijkvereniging 't Duifje

Promo Art

28 dozen met 10 lampen

Willemeen

Rijnstad

12 beuken stapelstoelen

Willemeen

ToonHermanshuis

2 tafels

Willemeen

Rijnstad

3 grote flessen vloeibare handzeep

Arnhemse Uitdaging

#Hekje

In elkaar zetten van een filmpje voor de koerssessie

Arnhemse Uitdaging

BOOOM Digital

Ontwerp nieuwe website

Arnhemse Uitdaging

Coers & Roest

Drukwerk jaarboek 2017

ARNHEMSE UITDAGING
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Arnhemse Uitdaging

Dagvoorzitter.nl

Voorbereiding, advies en uitvoering van de koerssessie

Arnhemse Uitdaging

Dirkzwager

Advies over de AVG

Arnhemse Uitdaging

Drukkerij Ascend

Visitekaartjes

Arnhemse Uitdaging

Fotografie Jaques Kok

Foto's Arnhems Compliment voor het jaarboek 2017

Arnhemse Uitdaging

Geniet in de Weerd

Korting op ruimte en buffet voor de koerssessie

Arnhemse Uitdaging

Jan Adelaar Fotografie

Foto's voor interviews jaarboek 2017

Arnhemse Uitdaging

Jurjen Poeles Fotografie

Foto's van het operationeel team voor het jaarboek 2017

Arnhemse Uitdaging

N.B. tekst & advies

Schrijven teksten voor de website

Arnhemse Uitdaging

Office Goals

Verzorgen verslag van de koerssessie

Arnhemse Uitdaging

Office Goals

Notuleren stuurgroepvergaderingen

Arnhemse Uitdaging

Ondernemers Kontakt Arnhem

Lidmaatschap OKA

Arnhemse Uitdaging

Scalabor

Interviews voor het jaarboek 2017

Arnhemse Uitdaging

Servontyn

Korting op de catering zomerborrel voor vrijwilligers

Arnhemse Uitdaging

Winkel van Sinke

Vormgeving jaarboek over 2017

Arnhemse Uitdaging

Winkel van Sinke

Ontwerp template digitale nieuwsbrief

Arnhemse Uitdaging

Winkel van Sinke

Advies vormgeving nieuwe website

Arnhemse Uitdaging

Winkel van Sinke

Vormgeving van een standaard column

Arnhemse Uitdaging

Wizzlern

Onderhoud van website en administratief systeem

Arnhemse Uitdaging

Wizzlern

Ontwerp en bouw van een nieuwe website met een administratief
beheersysteem

Arnhemse vrouwendag

Sprankelend samenwerken

Presentatie over de Arnhemse Uitdaging

Scouting Luctor et Emergo

Loods Programmamanagement

Brainstorm over het vinden van vrijwilligers

Scouting Luctor et Emergo

Sprankelend samenwerken

Brainstorm over het vinden van vrijwilligers

Sterrenwacht Presikheaven

Happy Folk

Vormgeven van een flyer

Sterrenwacht Presikheaven

N.B. tekst & advies

Schrijven van een tekst voor de flyer

Versterk 't netwerk

Elisan Henderickx Sprankelend samenwerken

Communicatieadvies

Versterk 't netwerk

Loods Programmamanagement

Communicatieadvies

Arnhemse Uitdaging

Volkshuisvesting

opslag- en uitgiftelocatie voor de cadeautjesbank

Arnhem Helpt

Arcadis

kaasschaven, troika game

Arnhem Helpt

BASF

business spel Gelderland

Arnhem Helpt

Dezta

stoffen tas

Arnhem Helpt

Intermobiel

barometer, briefopeners, houten bureauset, papierhouders

Arnhem Helpt

Overig

akte map

Arnhem Helpt

Postillion

sets potloden

Arnhem Helpt

Presikhaaf Bedrijven

rugzak, pennensets

Arnhem Helpt

Provincie Gelderland

fleecedekens

CREATIEVE DENKTANK

CADEAUTJESBANK
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Arnhem Helpt

RIBW

barbecues, barbecuetangen, zakken houtskool, canvas tassen

Arnhem Helpt

Rijnstad

hoofdmassage spin, hartige sticks, hamam handdoek,
luchtverfrisser

Arnhem Helpt

Siza

sets pennen

Arnhem Helpt

Van Wijnen

handwarmers, stressballen vrachtauto

Bruisend Malburgen

Bibliotheek Arnhem

tassen

Bruisend Malburgen

DAAN Legal

blikken fruitcoctail

Bruisend Malburgen

Peeze

pakken kerstkoffie, blikjes en doosjes thee

Bruisend Malburgen

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

geduldspelletjes, smartphonehandschoenen, kerstdozen klein,
theelichthouders

Caritas (PCI)

Peeze

pakken kerstkoffie

Droombankje

Peeze

pakken kerstkoffie

Ecovrede

Peeze

pakken kerstkoffie

Humanitas

Arcadis

troika games

Humanitas

Intermobiel

houten pennendozen

Humanitas

Overig

schaal met 3 kaarsen

Humanitas

Rabobank

notitieboekjes

Humanitas

Syntens

stappentellers

Humanitas

Twaron

tassen

Humanitas

Van Wijnen

stressballen vrachtauto

Inloophuis St. Marten

Peeze

pakken kerstkoffie

Inloophuis St. Marten
+ Villa Klarendal

Nederrijn Schoonmaak

rollen beschuit, potten paprikasoep, potten jam, macaronischotels, pakken pannenkoekenmix, pakken poedersuiker,
dozen soepbolletjes, pakken spaghetti, pakken thee, zakken zoute
stengels

Kledingbank

Peeze

pakken kerstkoffie

Mieti Makandra Baka

AkzoNobel

broodtassen

Mieti Makandra Baka

Drie Gasthuizen

stolp

Mieti Makandra Baka

Intermobiel

briefopeners, klok horlogerie

Mieti Makandra Baka

Leger des Heils

etuis, sets schriften

Mieti Makandra Baka

Nederrijn Schoonmaak

pizzasnijders

Mieti Makandra Baka

Overig

aktemap

Mieti Makandra Baka

Overig

badaccessoires

Mieti Makandra Baka

Overig

boeken

Mieti Makandra Baka

Overig

dienbladen

Mieti Makandra Baka

Overig

kaarsverlichting huisjes

Mieti Makandra Baka

Overig

kleurboeken

Mieti Makandra Baka

Pathé

dvd's

Mieti Makandra Baka

Portaal

kaarsverlichting huisjes

Mieti Makandra Baka

Postillion

sets potloden

Mieti Makandra Baka

Presikhaaf Bedrijven

pennensets

Mieti Makandra Baka

Promotie.nl

notitieblokken

Mieti Makandra Baka

Provincie Gelderland

fleecedekens

Mieti Makandra Baka

Rabobank

tv systeem (lenko)

Mieti Makandra Baka

RIBW

barbecues, barbecuetangen, zakken houtskool, canvas tassen
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Mieti Makandra Baka

Rijnstad

hartige sticks, sporttas

Mieti Makandra Baka

Stellicher advocaten

sets speelkaarten

Mieti Makandra Baka

Twaron

tassen

Mieti Makandra Baka

Van Wijnen

jacks

Mieti Makandra Baka

Volkshuisvesting

sleutelhangers

Mieti Makandra Baka

Vrijwilligerscentrale

kwaliteitenspel

Ouardia Huiskamerproject

ParkPlaza

potloden

Ouardia Huiskamerproject

Promotie.nl

lampjes

Ouardia Huiskamerproject

RIBW

canvas tassen

Ouardia Huiskamerproject

Syntens

stressballen

Ouardia Huiskamerproject

Van Wijnen

handwarmers

Ouardia Huiskamerproject

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

kleurplaatjes

Power of the Word

Particulier

shampoo mini's

Power of the Word

Peeze

pakken kerstkoffie, blikjes en doosjes thee

Power of the Word

Presikhaaf Bedrijven

pennensets

Power of the Word

Vrienden van de Arnhemse Uitdaging

domino's, geduldspelletjes, smartphonehandschoenen,
kerstdozen, kerstmutsen, kleurplaatjes, theelichthouders,
houten spelletjes

Rijnstad Kinderwerk

Leger des Heils

agenda's

SIK

Alysis

frisbees

SIK

Arcadis

troika game

SIK

BASF

business spel Gelderland

SIK

Leger des Heils

etuis, mappen, sets schriften

SIK

Overig

dienbladen

SIK

Overig

hittepit

SIK

Overig

puzzel

SIK

Overig

ijzeren korf

SIK

Presikhaaf Bedrijven

rugzakken

SIK

Provincie Gelderland

fleecedekens

SIK

RIBW

barbecues, barbecuetangen, zakken houtskool

SIK

Stellicher advocaten

markeerstiften, sets speelkaarten

SIK

Van Wijnen

handwarmers, kruk-koeltassen

Spullenbank

Peeze

pakken kerstkoffie, doosjes thee

Stichting Kruispunt

Peeze

pakken kerstkoffie

Stichting Leergeld

Peeze

pakken kerstkoffie

Stichting Naast Jullie

Nederrijn Schoonmaak

appelsap, zakken chips, chocoladerepen, potten jam, pakken ontbijtkoek, pakken pannenkoekenmix, pakken poedersuiker, zakken
popcorn, dozen soepbolletjes, pakken thee, zakken zoute stengels

Stichting Naast Jullie

Peeze

pakken kerstkoffie, blikjes en doosjes thee

Stichting Naast Jullie

Rijnstad

zakken popcorn

Toon Hermans Huis

Peeze

pakken kerstkoffie

Vast en Verder (Leger des Heils)

Peeze

pakken kerstkoffie

Wasplaats

Peeze

pakken kerstkoffie

Welkom in Elderhoeve

Peeze

pakken kerstkoffie
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KLUSSENBANK
DrieGasthuizen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Studenten verzorgen een feestelijk ontbijt voor bewoners op
verschillende locaties

DrieGasthuizen

Politie Arnhem

Een leuke middag met spellen, lunch en wandelen voor bewoners
van Heijendaal en Hoogstede

DrieGasthuizen

Grant Thornton

Pannenkoeken gebakken voor bewoners van Heijendaal

Vreedenhoff

Politie Arnhem

Een leuke middag met high-tea voor bewoners

Workshop communicatie

Astrum College

Ruimte voor de PR workshop

Workshop communicatie

CCV

Medeontwikkeling en uitvoering PR workshop

Workshop communicatie

Fidato

Medeorganisator en uitvoering PR workshop

Workshop communicatie

Gelders Opera- en Operette Gezelschap

Hulp bij workshop PR

Workshop communicatie

N.B. tekst & advies

Medeuitvoering PR workshop

Workshop communicatie

Sprankelend samenwerken

Medeontwikkeling en uitvoering PR workshop

Workshop AVG

Editoo

Verzorgen AVG workshop voor maatschappelijke organisaties

Workshop AVG

De Kempenaer Advocaten

Verzorgen AVG workshop voor maatschappelijke organisaties

Workshop AVG

Geniet in het Bruishuis

Korting op locatie en catering

Arnhemse Dialoog

Dullertsstichting

Financiële bijdrage

Arnhemse Dialoog

Gemeente Arnhem

Financiële bijdrage

Arnhemse Dialoog

Rabobank Arnhem en omstreken

Financiële bijdrage

Arnhemse Dialoog

Rijnstad

Facilitaire en administratieve ondersteuning

Arnhemse Dialoog

Stichting van Schulden naar Kansen

Financiële bijdrage

Arnhemse Dialoog

Van Waarde

Vrijwillige inzet t.b.v. coördinatie

Arnhemse Dialoog

Rabobank Arnhem en omstreken

Financiële bijdrage

Arnhemse Dialoog

Rijnstad

Facilitaire / administratieve ondersteuning

Arnhemse Dialoog

Van Waarde

Vrijwillige inzet t.b.v. coördinatie van het project

WORKSHOP

ARNHEMSE DIALOOG

Dit jaaroverzicht 2018 van de Arnhemse Uitdaging is mogelijk gemaakt door de inzet van:

VORMGEVING

DRUKWERK

FOTOGRAFIE

INTERVIEWS

Winkel van Sinke

Coers & Roest

Jurjen Poeles (operationeel team)
Jan Adelaar (fotografie interviews)

Gemma Schoot
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Wij krijgen regelmatig nieuwe aanvragen van maatschappelijke organisaties.
Op onze website www.arnhemseuitdaging.nl vindt u een actueel overzicht!
Klussen in en om het Heidehuis
van Hoeve Klein Mariëndaal
In september 2018 heeft Hoeve Klein
Mariendaal haar dienstverlening uitgebreid met een nieuwe locatie, het Heidehuis Schaarsbergen. Het Heidehuis
gaat dagopvang bieden aan 50-plussers
die een vorm van…

Bouwhekken te leen voor
Jeugdland
Bij het organiseren van kinderactiviteiten is de veiligheid van groot belang. Zo
zijn er hekken nodig om te voorkomen
dat kinderen onverwacht de staat oplopen en is het belangrijk een oogje te
houden…

Een krantenabonnement voor
de Kansen(fabriek)
Ouderen, mensen met een beperking
en mensen die langdurig werkloos zijn,
ze lopen het risico om te vereenzamen
en niet meer volledig mee te draaien in
de Arnhemse samenleving. In de wijk
Het Broek en…

Bestuur gezocht voor Buurthuis
De Overkant
Een nieuw thuis voor de wijk Presikhaaf
III In de afgelopen maanden hebben
een groep buurtbewoners en initiatiefnemers uit de wijk Presikhaaf III, hard
gewerkt om van De Overkant weer een
fijne…

Een beamer voor de Voedselbank Arnhem
De huidige twee beamers van de Voedselbank zijn technisch gezien ‘overleden’. Ze geven onscherp en vervormd
beeld. Vervanging is dus nodig om
presentaties te kunnen geven over het
mooie werk van de…

Hulp bij inzet van Social Media
voor Stoelenproject De Duif
De vrijwilligers van De Duif zijn niet
goed op de hoogte van de mogelijkheden van Social Media. Toch wordt het
ook voor hen belangrijk om hierop duidelijk zichtbaar te zijn. Niet alleen om
de…

Een kantoorruimte voor de
Arnhemse Federatie van
Muziekgezelschappen
Het bestuur van de AFvM vergadert op
maandagavond. Dat gebeurde jarenlang in samenwerking met een verzekeringsbedrijf, tot volle tevredenheid
van beide partijen. Helaas is dit sinds
kort niet meer…

Een leuke middag verzorgen
voor bewoners van DrieGasthuizen (doorlopende vraag)
Er is binnen de ouderenzorg vrijwel
geen geld aanwezig om leuke en bijzondere activiteiten te organiseren
voor bewoners en bezoekers van de
dagbesteding. Voor een afwisselend
programma is men…

Een opknapbeurt voor de aanhanger van Miguel Pro
De 35 kinderen en jongeren van de vier
verschillende groepen van waterscouting Miquel Pro gaan een paar keer
per jaar op kamp. De benodigde spullen hiervoor worden vervoerd met een
aanhanger die in…

Inzamelingsacties voor de
Kledingbank Arnhem
De Kledingbank Arnhem heeft op verschillende gebieden een beperkte voorraad. Er is niet alleen schaarste aan herenkleding en kleding in grote en heel
grote maten, maar ook aan ander textiel als…

Advies voor een PR actie
rondom de verhuizing van
Het Speelpunt
Speelotheek Het Speelpunt moet in
de zomerperiode verhuizen. Dat is
een interessant moment om extra PR
aandacht te verkrijgen. Niet alleen om
meer leden te verkrijgen die speelgoed
komen lenen, maar…
Advies over de elektriciteitscapaciteit voor de Stadslandbouw Mooieweg
Het vereist wat planning op het moment: ‘kunnen we koffiezetten, of zetten we het sproeisysteem aan voor bewatering van de planten’. Regelmatig
moet men de aardlekschakelaar weer
omzetten ondanks de…

er is altijd
vraag naar

> Materialen voor
inrichting van een ruimte
> Printen of ontwerpen
van flyers
> Cadeautjes voor
vrijwilligers
> Kantoorapparatuur
> Hulp bij social media /
communicatie
> Ruimtes voor opslag
of activiteiten
> Hulp bij het organiseren
van een uitje

De Arnhemse Uitdaging
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

> Vervoer van spullen
of personen

026 351 79 51
info@arnhemseuitdaging.nl
www.arnhemseuitdaging.nl
@arnhemuitdaging
arnhemseuitdaging
De Arnhemse Uitdaging
arnhemseuitdaging

