
	

	

                Jaarverslag 2021  
 
 
Terugblik op 2021 
 
2021 was het zesde bestaansjaar van Stichting Brandon, dat in mei 2015 is 
opgericht. Vanwege COVID-19 heeft ook Stichting Brandon zich flexibel 
moeten opstellen. Begin 2021 konden er geen trajecten binnen de 
gevangenis uitgevoerd worden. Wel hebben we alternatieve manieren 
ontwikkeld om toch onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. 
Dit hebben we in samenwerking gedaan met projectleider Simone Beijert 
van JC Zaanstad. Bovendien zijn we een afhaalrestaurant ‘Casharel’s 
Kitchen’ begonnen om de jongens die vrijkomen op te vangen en aan het 
werk te helpen. 
 
Vrienden van 
 
Het programma ‘Vrienden van Stichting Brandon’ hebben we tijdelijk 
gestopt vanwege COVID-19. Live-events en afspraken zijn in deze periode 
niet mogelijk, maar zodra er weer mogelijkheden zijn, pakken we het 
programma vol enthousiasme weer op. 
 
Actiecentrum Veiligheid en Zorg  
 
De samenwerking tussen het AcVZ is doorgezet. Deze begeleidingstrajecten 
waren in 2021 individueel en soms in groepsverband.  
 
Begeleidingstrajecten 
Individuele begeleiding 
De individuele begeleiding was intensiever dan vorig jaar. In 2021 heeft 
Minchenu Maduro in totaal 35 (ex-)gedetineerden begeleid die deel 
uitmaken van de Top600. Er waren 18 deelnemers die het traject vanuit de 
gevangenis volgden en 17 van buiten de gevangenis.  
 
Voornamelijk voor jongeren buiten de gevangenis was het een lastige 
periode. Door COVID-19 viel andere hulpverlening weg waardoor Stichting 
Brandon meer hulpverlening moest bieden opdat sommige jongeren niet in 



	

	

oude gewoontes zouden vervallen. Er waren 19 crisisgevallen die intensieve 
begeleiding nodig hadden.  
 
De gemiddelde tijd die Minchenu Maduro (en de andere coaches van de 
stichting) per week aan de begeleiding besteedde lag tussen de 25 en 35 uur 
per week.  
 
Groepsverband 
Omdat groepssessies niet door mochten gaan, is het Skype-traject doorgezet 
(samen met de Peter Faber stichting). Wekelijks vonden deze Skype-
gesprekken plaats, afwisselend in een groep van 3 gedetineerden of een 
persoonlijke sessie. Iedere week kreeg een thema in de vorm van een Pep 
quote, bijvoorbeeld: “ Gras groeit niet door eraan te trekken. Wat heb jij 
nodig om te groeien?” 
 
We mochten doorheen het jaar een bezoek brengen aan de jongens in de 
gevangenis. Weliswaar achter glas, maar zo konden we elkaar in het echt 
zien. We hebben toen een inspiratiesessie gehouden. 
 

 



	

	

  
Casharels Kitchen 
 
Iedereen verdient kansen op een beter leven, maar niet iedereen is in staat 
om die kansen te benutten. Soms is een tweede of ‘laatste’ kans nodig om je 
leven op een andere, niet-criminele manier in te richten. Daarom hebben wij 
Casharels Kitchen opgericht. We zagen dat er veel jongens in coronatijd 
vrijkwamen, maar geen perspectief hadden. Bijna alle dagbestedingscentra 
waren gesloten dus ze konden nergens terecht.  
 
Bij Casharels Kitchen werken mensen die 
door sommigen als kansloos worden gezien. 
Mensen die hun straf hebben ondergaan en 
die er baat bij hebben om werkervaring op 
te doen en/of toe te werken naar een baan. 
Zo kunnen ze weer een ‘normaal’ bestaan 
opbouwen. Dit is ook van groot belang 
voor de maatschappij. Uit onderzoek blijkt 
dat ex-gedetineerden die werk, een inkomen 
of een dagbesteding hebben, minder snel 
terugvallen. Tijdens de coronaperiode was 
de kans op een terugval groter. Daarom heb 
ik besloten om in ‘Casharels Kitchen’ op te 
richten.  
 
 
Visie 
Bij alles wat we doen gaan we uit van ons geloof dat ‘iets positiefs voor 
anderen betekenen’ leidt tot een betere wereld. Zo kunnen we proberen om 
de recidive laag houden, wat de maatschappij alleen maar ten goede kan 
komen. We geloven dat nagenoeg iedereen van gezond en lekker eten kan 
genieten, en dat lekker eten bijdraagt aan het algeheel welbevinden. Je veilig 
voelen en genieten, gunnen we iedereen; dit is onze hoop en toekomstwens. 
Wie aan zichzelf werkt, aan een betere toekomst, een veiligere samenleving, 
terwijl hij of zij anderen ontzorgt en laat genieten. Dit zijn kansrijke mensen 
die ertoe doen, ongeacht hun verleden, mensen die kunnen bijdragen aan 
onze toekomstwens voor iedereen. 
 
 



	

	

Missie: 
Casharel’s Kitchen helpt mensen met een passie voor koken naar de beste 
versie van zichzelf met een dagbesteding in de vorm van betaald werk, waar 
zij zelf ook gelukkig van worden. We laten particulieren, medewerkers van 
bedrijven en instellingen genieten terwijl én doordat we hen de mogelijkheid 
bieden om bij te dragen aan een mooiere, betere en veiligere toekomst voor 
iedereen. Zo kunnen zij ervaren hoe het voelt om iets positiefs voor anderen 
te betekenen. We verzorgen lekkere lunches, maaltijden, en complete 
catering in alle situaties.  
 
 
Jammer genoeg hebben we Casharel’s Kitchen moeten sluiten, omdat we 
niet voldoende financiële middelen hadden om dit voort te zetten.  
Desondanks waren we in de crisis maanden operationeel en hebben we 
negen jongens (ex-gedetineerden) en vier vrouwen (waarvan 1 ex-
gedetineerd) met een afstand tot de arbeidsmarkt geholpen. 
 
De cliënten   
Ondanks de lastige situatie waarin de maatschappij zich verkeert, zijn er 
zeven werkervaringsplekken gerealiseerd. Een plaatsing in de 
transportsector. Twee in de culturele sector en vier in de horeca.  
 
Dit jaar vonden er geen eindpresentaties plaats, maar we verwachten in 2022 
dit weer op te pakken.   
 
 
Koffieochtenden & Corona  
Buurtbewoners hadden vanwege de lockdown nog meer behoefte aan het 
“informeel samenzijn” omdat eenzaamheid een groter probleem werd door 
COVID-19. Helaas kon dit niet op de oude manier plaatsvinden.  
Het team van Stichting Brandon besloot om de ouderen op te zoeken en 
boodschappen voor ze te doen, zodat ze toch iemand hadden om mee te 
spreken.  
Met sommige buurtbewoners hebben we 1-op-1 koffie/thee gedronken om 
ze bij te staan.  
 
 
 
 



	

	

Hoe schoon is jouw buurt? 
We zijn ook met de omgeving aan de slag gegaan, omdat we ontzettend veel 
vervuiling in de buurt opmerkten. Onderzoek toont aan dat als de buurt niet 
schoon is, dit ook z’n weerslag heeft op de bewoners. In 2022 willen we dit 
verder uitbreiden. Zodat de cliënten van Stichting Brandon zich meer 
bewust zijn van hun omgeving. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
Conclusie 
 
2021 was een bijzonder jaar, ook wel roerig. Een jaar waarin we 
hebben geleerd dat Stichting Brandon z’n vleugels gespreid heeft en 
voor velen echt het verschil gemaakt heeft. Dat we in staat zijn om 
een restaurant op te zetten. Een jaar waarin we geleerd hebben hoe 
belangrijk het is om altijd het contact te behouden met de cliënten.  
 
We kijken ernaar uit om in 2022 
live-events te organiseren. 
Zodat we onze cliënten 
vaardigheden kunnen aanleren 
die ze direct in de praktijk 
kunnen gebruiken.  
In 2022 willen we meer in de 
kijker staan met het 
onderwijsplatform 
Revolutionair Anders. We 
geloven dat dit het juiste 
moment is om deze innovatieve 
benaderingswijze op de kaart te 
zetten.  
 
In 2022 gaan we voor een meer zichtbaar onderwijsplatform 
Revolutionair Anders en willen we Belevings-Experiences aanbieden. 
Dit alles om buurtbewoners en professionals samen te brengen voor 
een betere samenleving. 


