
	

	

                Jaarverslag 2019  
 
Terugblik op 2019 
2019 was het vierde bestaansjaar van Stichting Brandon, dat in mei 2015 is 
opgericht. Het jaar stond in het teken van een verdere opbouw van de 
stichting. We organiseerden verschillende trajecten in en buiten de 
gevangenis. 
 
Vrienden van 
 
Het programma ‘Vrienden van Stichting Brandon’ hebben we doorgezet, 
zodat verschillende mensen vrienden van de stichting kunnen worden. 
Doordat we een ANBI-status hebben, werkt dit als een voordeel voor 
bedrijven. We hielden gesprekken met bedrijven die zich willen aansluiten 
bij de stichting.  
 
Actiecentrum Veiligheid en Zorg  
 
De samenwerking tussen het AcVZ is versterkt doordat we meerdere 
trajecten zijn gaan verzorgen voor de afdeling Top 600.  
Deze trajecten waren individuele begeleidingstrajecten, maar ook trajecten in 
groepsverband.  
 
Individuele begeleidingstrajecten, ook in groepsverband 
 
In 2019 heeft Minchenu Maduro in totaal veertig (ex-)gedetineerden 
begeleid die deel uitmaken van de Top600. Hiervan begonnen 20 
deelnemers aan het traject terwijl ze nog in detentie waren. De deelnemers 
waren in veel gevallen zelfmelders. Zij kennen Minchenu Maduro van de 
justitiële jeugdinrichting in Den Helder waar zij gewerkt heeft, van de 
training die zij gaf in PI Lelystad en de theaterprojecten van Stichting Peter 
Faber. Aan de begeleiding besteedde Minchenu Maduro gemiddeld 
zeventien uur per week. Alleen in de zomervakantie werden er geen 
activiteiten ondernomen, en ook in deze periode bleef Minchenu bereikbaar 
voor degenen die zij begeleidde. 
 
 
 



	

	

 
Deze cliënten   
 
De begeleiding bestaat onder meer uit de voorbereiding op sollicitaties. 
Daarnaast zijn er 7 werkervaringsplekken gerealiseerd: vijf in een 
professionele keuken (catering), één op een school, twee bij een sociale 
werkplaats. Onder begeleiding van Minchenu Maduro organiseerden 
gedetineerden eindpresentaties in de gevangenis. Dit deden we ook samen 
met de Peter Faber Stichting.  De afgelopen jaren stonden thema’s zoals 
straatleven en identiteit centraal. Bovendien zijn er diverse gesprekken 
gevoerd met jongeren die de criminaliteit in wilden gaan. 
 
(Buurt)activiteiten 
In het najaar van 2019 hebben er een paar bijeenkomsten plaatsgevonden 
waarbij deelnemers in het pand van de stichting hebben gekookt en verhalen 
hebben uitgewisseld. 
We organiseerden ook een vuil (op)raapactie. 
In het komende jaar willen we muzieklessen organiseren voor de kinderen 
die het niet kunnen betalen. We hebben al een docent die dit wilt verzorgen.  
 
Koffieochtenden 
Informeel samenzijn. Voorbijgangers kregen een kop koffie aangeboden, 
zoals de postbode. Met als doel de sociale cohesie te bevorderen.  
 
Training ‘Vrouw en Respect’ 
In samenwerking met de Amsterdamse Plusschool van het Regionaal 
Opleidingscentrum hebben we een training ontwikkeld over de ‘Vrouw’. We 
zien dat het respect voor vrouwen afneemt, daarom vonden wij het nodig 
om samen zo’n training te creëren. De jongens en meiden zijn 
samengekomen om hierover te praten. De training: ‘Vrouw en Respect’ 
hebben we in 2019 vier keer gegeven. Gemiddeld waren er 15 deelnemers 
per traject aanwezig.  
Al met al was 2019 een jaar van nog meer zichtbaarheid en samenwerkingen 
aangaan. We beseffen dat dankzij deze samenwerkingen de krachten 
gebundeld werden en we veel meer impact konden maken in de buurt en 
voor onze cliënten. We verwachten hier in 2020 mee verder te kunnen gaan. 
 
 
 



	

	

 
 
Hoogtepunten 2019 
 
Een van de hoogtepunten was onze ontmoeting met minister Sander 
Dekker.  
We hebben uitgelegd waar stichting Brandon voor staat en waarom het 
belangrijk is dat we deze trajecten in JC Zaanstad doen. Hij heeft beloofd 
een keer mee te gaan naar de gevangenis.  
 

 
 
 
Sixteen days of activism 
 
Wij waren een van de organisaties die meededen aan Sixteen days of activism. 
Dit is in het leven geroepen om het geweld tegen vrouwen op de kaart te 
zetten. Vanuit Stichting Brandon hebben we met ons onderwijsplatform 
Revolutionair Anders een mooi event georganiseerd in de Rode Hoed. 
Daders en slachtoffers gingen met elkaar in gesprek.  
 



	

	

 
 
Onderwijsplatform Revolutionair Anders 
 
In 2019 lanceerden we de website van ons onderwijsplatform.  
Oprichters Minchenu Maduro en Andrea Harrell nodigen je uit je oordelen 
op te schorten, aannames ter discussie te stellen en een koers in te zetten die 
wél wind in de zeilen oplevert in omgaan met jongeren met problematisch 
gedrag. 
www.revolutionairanders.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 



	

	

 
2019 was een mooi jaar. Een jaar waarin verschillende belangrijke 
stappen gezet zijn. We streven naar nog meer continuïteit en 
professionaliteit in 2020. Het zou geweldig zijn om met nog meer 
vrijwilligers te gaan werken, met een nadruk op werk dat van 
toegevoegde waarde is. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.  
 
 
 
 


