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Algemene informatie Wensstichting SHAMAJO 

Wensstichting SHAMAJO wil de kwaliteit van leven van (meervoudig) gehandicapten in Nederland 

structureel verbeteren. Wij komen op voor hun belangen omdat ze dat zelf niet kunnen. Daarom 

werken wij met een enthousiaste groep van vrijwilligers, sponsors en betrokken zorginstellingen aan 

bewustwording en educatie op het gebied van optimale zorg en aandacht voor meervoudig 

gehandicapten. Daarnaast organiseren wij diverse activiteiten en vervullen we individuele wensen 

om gehandicapten ‘onbeperkt’ te laten genieten.  

Beschrijving activiteiten en financiële positie 

In het kalenderjaar 2015 bestonden we alweer 11 jaar. Na het jubileumjaar zijn we verder gegaan 

met het bouwen aan onze droom: “Laat meervoudig gehandicapten onbeperkt genieten”. Door de 

bureauorganisatie met een vaste medewerkster te verstevigen zijn we erin geslaagd veel zaken te 

intensiveren. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn de betere communicatie en aandacht naar de 

vrijwilligers. Hierdoor is het vervullen van hartenwensen weer structureel nieuw leven in geblazen. 

En, de scherpere focus die het bestuur hierdoor kan geven aan het ontwikkelen van nieuwe en het 

uitbouwen van bestaande initiatieven en relaties. Ook heeft de investering in de nieuwe website veel 

gebracht: betere exposure en optimaler effect van onze inzet op social media.   

De volgende evenementen hebben we gerealiseerd: Fair Ede (mei), de Cruise (juni), het kleinschalige 

Sinterklaasfeest en het eerste grootse VIP Kerstconcert in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.  

Punt van aandacht blijft het zoeken naar een permanente aanpak en invulling op het gebied van 

belangenbehartiging en educatie.  

Financiën 

Over 2015 is ons Eigen Vermogen met zo’n €22.735,- gedaald naar € 41.774,-. Dit komt vooral door 

enkele belangrijke investeringen: nieuwe website, ontvangstboog en evenement tent. Ondanks dat 

de gedraaide evenementen volgens begroting zijn afgesloten bekostigt SHAMAJO uit eigen middelen 

een flink deel. Per 31-12-’15 bedroegen de liquide middelen ruim € 12.000,- . De positie van ons 

werkkapitaal willen we verbeteren door o.a. opening van de webshop en diverse andere 

fondsenwervende acties.   
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Verantwoording gang van zaken en gevoerde beleid 

Vanwege de positieve resultaten w.o. de verminderde afhankelijkheid van enkele sleutelvrijwilligers 

en de groei en ontwikkeling van het vrijwilligersbestand sterkt ons in het voortzetten van het 

ingezette beleid. De term professionalisering is ons enigszins vreemd maar we merken wel dat een 

zakelijker houding zijn vruchten afwerpt. Ook als het gaat om het krijgen van commitment van 

stichtingen die graag een Fair willen organiseren helpt het hen om vooraf de benodigde middelen te 

verwerven. Zodoende  

Ons bestuur wordt gevormd door:  

- Jan Kregting, geboren te Nijmegen op 23 juni 1959, voorzitter 

- Johannes Adrianus Maria van Hulsel, geboren te Breda op 18 april 1946, penningmeester 

- Martin Jan Willem Pleging, geboren te Bladel en Netersel op 3 oktober 1970, secretaris 

De dagelijkse uitvoering en aansturing van de diverse betrokkenen is in handen van voorzitter Jan 

Kregting. Besluiten die buiten zijn mandaat vallen worden in de bestuursvergadering gebracht en 

worden alleen genomen als tenminste 2/3 van het bestuur aanwezig en akkoord is.  

Gelet op onze omvang hebben we het toezichthouden op georganiseerd door het behandelen van 

een vaste agenda in de bestuursvergaderingen. De voorzitter en penningmeester rapporteren 

inhoudelijk over de voortgang. Samen met de secretaris hebben we in zeven redelijk gelijkmatig over 

het jaar verdeelde bestuursvergaderingen toezicht gehouden op ons doen en laten.  

Kijk op de toekomst 

De financiering van het Nederlandse zorg- en welzijnssysteem staat onder druk. De zorg en aandacht 

voor de leefomstandigheden van meervoudig gehandicapten in Nederland was al een prangend 

thema en is dat nu des te meer. Wordt ondanks gekorte budgetten het maximale gedaan om hun 

welzijn te optimaliseren? Wij denken van niet. Dat kan en moet anders. SHAMAJO gaat voor een 

Nederland waarin de behoeften van meervoudig gehandicapten herkend, erkend en optimaal 

ingevuld worden. Dat kan alleen als alle betrokkenen de belangen van deze groep centraal stellen. 

Om dat te bereiken richten wij ons de komende jaren naast het organiseren van evenementen vooral 

ook op het leveren van een tastbare bijdrage aan bewustwording en educatie. We weten nog niet 

exact hoe dit gaat lopen. Dit is best spannend en uitdagend. Aan het enthousiasme bij 

belanghebbenden ligt het in elk geval niet. Voldoende tijd en middelen organiseren is hierbij eerder 

de kritische factor. 


