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In 2022 werkt Cardia met één plan voor de welzijnsactiviteiten in alle 
locaties en de ontmoetingscentra. Een groot deel van deze activiteiten is 
gefinancierd vanuit een mooie donatie van het Koningin Emma Fonds. Tijd 
voor een kennismaking met dit fonds. Wat is het Koningin Emma Fonds, 
en vanwaar de samenwerking met Cardia? 
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“Het Koningin Emma Fonds bestaat al ruim 125 jaar, 
het is opgericht in 1895”, vertelt Hilly Merx, één van 
de bestuursleden van het fonds. “Oorspronkelijk 
richtte het fonds zich op armenhulp aan ouderen. 
Aan het eind van de 19e eeuw was je volledig 
afhankelijk van liefdadigheid als je zelf niet meer 
voor inkomsten kon zorgen. Dit waren schrijnende 
situaties. Een journalist maakte zo’n schrijnend 
geval van dichtbij mee en is toen gestart met dit 
fonds. Koningin Emma was jarenlang één van de 
geldschieters. Vandaar dat het fonds haar naam 
heeft gekregen.”

Een bezoekje en een gift
Hilly vertelt hoe het fonds te werk ging. “Tot een jaar 
of twee geleden bestond ons werk uit het bezoeken 
van zelfstandig wonende ouderen van 80 jaar en 
ouder die van ons ook maandelijks een geldbedrag 
kregen. Want ondanks de komst van de AOW en 
andere sociale voorzieningen zijn er nog steeds 
ouderen die het niet breed hebben. De kleine 
ondersteuning vanuit het Koningin Emma Fonds
was een welkome aanvulling om toch de eindjes aan 
elkaar te kunnen knopen.” 

Hilly coördineerde, samen met twee andere 
bestuursleden, dit bezoekwerk en samen deden zij 
ook de intakes om te bepalen of iemand het extra geld 
wel echt nodig had. Twee jaar geleden stopte het 
Koningin Emma Fonds met deze aanpak. “Het 
verstrekken van giften, zoals wij deden, werd door 
allerlei wettelijke regelingen en belastingregels erg 
complex. Voor het fonds maar ook voor de ontvangers 
van de giften. Toen hebben we besloten om op een 
andere manier te gaan werken.” 

Vanuit de nieuwe aanpak zorgt het Koningin Emma 
Fonds nu voor (deel)financiering van activiteiten en 
initiatieven voor zelfstandig wonende ouderen van 70 
jaar en ouder. “We zijn op zoek gegaan naar organisaties 
die dit soort activiteiten organiseren en kwamen zo bij 
Cardia terecht. Bij de eerste kennismaking werd ik direct 
enthousiast. Want Cardia doet vanuit hun locaties veel 
om ouderen uit de wijk bij activiteiten te betrekken. Dat 
is precies wat het Koningin Emma Fonds belangrijk vindt: 
zelfstandig wonende ouderen zinvolle activiteiten bieden 
én verbinden. Zo voorkom je eenzaamheid.”Cardia 
gebruikt de donatie van het Koningin Emma Fonds 
dan ook voor activiteiten met en voor wijkbewoners.

Lichtjes van hoop 
Aandacht voor eenzaamheid en somberheid onder 
ouderen is in deze tijd extra belangrijk, vindt Hilly. 
“Mensen worstelen veel met de lange, donkere dagen. 
Als je zelf een actief leven leidt heb je dat misschien niet 
zo in de gaten. Dat had ik vroeger zelf ook hoor. Dan 
reed ik in het donker naar mijn werk en ergerde ik me aan 
die uitbundige feestverlichting, vaak al begin november. 
Wat een verspilling vond ik dat, toch nergens voor nodig. 
Maar dan hoorde ik van de mensen die ik ontmoette dat 
die lichtjes voor hen zo belangrijk zijn. Dat het uitzicht 
en hoop biedt. Ik kijk nu dus heel anders naar de feest-
verlichting in de straten. Het doet me ook denken aan 
een gedicht van Hans Andreus. Dat is voor mij hoop. Bij 
‘hoop’ denk ik aan licht. Ik ben dankbaar dat het elke dag 
weer licht wordt, en daar dank ik ook elke ochtend voor. 
En met Kerstmis vier ik dat het Licht in de wereld kwam. 
Feestverlichting herinnert mij daaraan. Ik ben blij dat ik 
via mijn werk voor het Koningin Emma Fonds zelf ook een 
beetje licht kan brengen. Mooi om daarin nu samen met 
Cardia op te trekken.”

Koningin Emma Fonds steunt 
zelfstandig wonende ouderen

Samenwerking 
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Gelukkig dat 

Het licht bestaat

En dat het met

Me doet en praat

En dat ik weet

Dat ik er vandaan

Kom, van het licht

Of hoe dat heet.

Hans Andreus

Hilly Merx, één van de bestuursleden van het Koningin Emma Fonds


