
Jaarbeeld 2015

Voor u ligt het MST Jaarbeeld 2015. Dit jaarbeeld 
biedt een overzicht van de activiteiten van het MST 
in 2015. De getallen en de staatjes geven een beeld 
van het volume en het bereik van onze activiteiten. 
Bij elkaar is het niet meer dan een impressie van 
de drukke dagelijkse realiteit in 2015. Wij hopen 
dat het jaarbeeld u inspireert of nieuwsgierig maakt. 
Wellicht is het aanleiding met ons mee te doen als 
vrijwilliger, als cursist of als donateur. U bent van 
harte welkom.  
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Maatschappelijke aanlegsteiger
Het MST functioneert als een maatschappelijke ‘aanleg
steiger’: allerlei mensen bezoeken het MST voor kortere 
of langere tijd, doen mee aan een activiteit, al of niet in 
een vrijwilligersrol. Als we de aanlegsteiger in 2015 nader 
bekijken, zien we dat 1350 mensen hebben meegedaan 
aan een activiteit: of als cursist, cliënt, of vrijwilliger.
Daar naast zijn er wekelijks be zoekers en passanten waar
van geen gegevens zijn vastgelegd. Wekelijks komen er 
verder honderden bezoekers over de vloer van onze colle
gainstelling NCB, elders in het gebouw. Het MST was daar
mee ook in 2015 een druk en levendig centrum. Een indi
catie daarvoor zijn de ruim 100.000 koppen koffie en 
thee die in 2015 werden geschonken.

Vrijwilligerstrends: Medelanders en Nederlanders
Vrijwilligers zijn van grote betekenis in het realiseren 
van onze doelstellingen. In 2015 waren er 190 vrijwil
ligers actief in het MST. Wat de samenstelling van onze 
vrijwilligers betreft, zien we dat een steeds groter aan
deel  richting 50%  daarvan van nietNederlandse 
afkomst is. Somaliërs (20) en Marokkanen (11) zijn 

daarbij de grootste groepen. Het MST beschikte in 2015 over 7 
betaalde krachten (5,83 fte).

Ruim honderd nationaliteiten
Wat de herkomst betreft, vormen de Polen en de Somaliërs de groot
ste groepen, gevolgd door de Chinezen en Marokka nen. In 2015 zien 
we een toename van het aantal Syriërs. Waren dat er in 2014 nog 
vier, in 2015 waren er dat al 30. Drie daarvan zijn aan de slag ge 
gaan als vrijwilliger. Er komen iets meer vrouwen dan mannen naar 
het MST, maar het verschil is klein: 54% vrouwen en 46% mannen. 
Meer dan helft van de mensen bestaat uit twintigers en dertigers (56%). 

Regiofunctie
Ruim 1000 mensen zijn afkomstig uit Tilburg, de overigen komen gro
tendeels uit de regio. Het MST heeft dus een bescheiden regiofunctie.

Dienstverlening
Vermelde getallen geven een indruk van de levendigheid van het 
MST. Mensen komen af op de verschillende activiteiten waaraan zij 
meedoen en die zij daarnaast ook vaak zelf mede mogelijk maken. De 
activiteiten hebben een dienstverlenend karakter. Ze zijn gericht op le
ren, ontmoeten en maatschappelijke ondersteuning. Er zijn verschillende 
activiteitenkernen die over drie pijlers zijn verdeeld: ‘Informeel le
ren’, ‘Gast vrijheid’ en ‘Participatie en ondersteuning’. De pijler In
formeel leren staat vooral in het teken van het leren van de Neder
landse taal in het ‘Taalhuis’. Het grote aantal personen (539) dat 
een beroep doet op het Taalhuis geeft aan dat de beheersing van het 
Nederlands een struikelblok of uitda ging is voor veel Tilburgers. 
 
Ondersteuning
Vooral via de pijlers ‘Gastvrijheid’ en ‘Participatie en ondersteu
ning’ wordt ondersteuning georganiseerd voor mensen met per
soonlijke of sociaalmaatschappelijke problemen. De ondersteuning 
vindt plaats via het advieswerk van de spreekuren van het Gasthuis. 
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor mensen deel te nemen 
aan de trajecten van het gemeentelijke programma Meedoen en 
Sociale stijging, dat het MST met andere Tilburgse partners reali
seert. Contact maken, vertrouwen winnen en tijd nemen vormen be

langrijke uitgangspunten. Er bestaan uitvoerige contacten met de 
Toegang en collegainstellingen. Daarbij geldt dat wat bij collega 
instellingen voor cliënten beter gedaan kan worden, daar vooral 
moet blijven. Bemiddelend optreden naar die collegainstellingen 
is dan genoeg, daarnaast werkt het MST samen met het Instituut 
voor maatschappelijk werk (IMW). 

De Somaliërs doen mee
Somaliërs vormen al jaren een belangrijke groep binnen het MST. 
Na de Polen zijn zij in 2015 de grootste etnische groep binnen het 
centrum. Somaliërs doen mee als cursist in het Taalhuis om hun 
Nederlands te verbeteren; Somaliërs zijn dagelijks aanwezig in de 
huiskamer waar zij een vaste tafel hebben en Somalische mensen 
maken veel gebruik van de Gasthuisspreekuren. Er zijn 20 Soma
liërs actief als vrijwilliger in het MST.

Roorow Hussein is vrijwilliger in het Gasthuis en helpt Somalische 
mensen die er met vragen komen.
Roorow geeft aan dat er veel verschillen bestaan in de Somalische 
gemeenschap. Die verschillen hebben o.a. te maken met het feit 
dat Somaliërs in verschillende periodes zich hebben gevestigd in 
Nederland. De Somaliërs die hier in de jaren negentig zijn geko
men, zijn in een ander Somalië opgegroeid dan de mensen die tien 
jaar later het ‘oorlogsgebied Somalië’ zijn ontvlucht. Gezien deze 
verschillende ervaringen begrijpen de Somaliërs onderling elkaar 
niet altijd even goed. Roorow is op twee manieren tolk. Allereerst is 
hij in staat om het Somalisch te begrijpen en met de mensen in hun  
eigen taal in gesprek te gaan. Ten tweede ‘vertaalt’ hij de ingewik
keldheden en de eigenaardigheden van de Nederlandse samenleving 
voor de Somalische mensen die op de spreekuren komen. Veel So
malische mensen begrijpen de Nederlandse samenleving niet goed 
en zeker niet de bureaucratische kant ervan. Soms kunnen op het 
eerste gezicht eenvoudige zaken grote gevolgen hebben. De tijdsaan
duiding in Somalië is bijvoorbeeld anders dan in Nederland. In Soma
lië wordt 7 uur  ’s ochtends aangegeven als 1 uur, 6 uur is dan 13.00 
uur in Nederland. Dit kan voor verwarring zorgen rondom afspraken.

De Somalische groep is vertegenwoordigd in alle drie de activitei
tenpijlers van het MST. Zij maakt optimaal gebruik van de moge
lijkheden van het MST en omgekeerd komen de mogelijkheden van 
het MST optimaal tot zijn recht bij de groep Somaliërs. 

Nieuwe samenwerkingsverbanden
In 2015 stapte het MST in twee belangrijke samenwerkingsver
banden. Het eerste betreft de deelname aan de uitvoering van het 
gemeentelijke programma Meedoen en Sociale stijging zoals dat 
vanaf 2016 opnieuw wordt vormgegeven onder leiding van Contour 
deTwern. Doel van het programma is om kwetsbare burgers coachend 
te ondersteunen zodat ze beter kunnen meedoen in de Tilburgse Sa
menleving. Andere partners zijn: De Krachtcentrale 013, Feniks, 
ROC Tilburg en Bibliotheek Midden Brabant.
Het tweede samenwerkingsverband is het Taalnetwerk. Dit Netwerk  
is opgericht om laaggeletterdheid in Tilburg en omgeving terug te  
dringen. Laaggeletterdheid blijkt in toenemende mate een hindernis  
te zijn voor mensen. Ongeveer 10% van de Nederlanders is laagge 
letterd. In Tilburg ligt dat percentage zelfs tussen de 1214%. Kern 
partners zijn ROC Tilburg, Bibliotheek Midden Brabant en Contour 
deTwern. Adviseur is de landelijke stichting Lezen en Schrijven. 

Rob van der Zwan
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Het MST is een stichting.
De volledige naam luidt MST| Mensen 
in beeld houden. De stichting heeft een 
bestuur dat ongeveer 5 keer per jaar 
vergadert. Het MST heeft 8 personen 
in dienst. Het MST beschikt over een 
groot aantal vrijwilligers: 190.
 

Stichtingsbestuur aanvang 2016 
Dhr. Paul van Hattem voorzitter
Dhr. Cas de Quay   secretaris
Mw. Tine Ansems  bestuurslid
Mr. Patrizia Marcucci bestuurslid
Dhr. Pieter van Mol penningmeester
 
Adviseurs 
Zr. Lies Alkemade fdnsc 
P. Theo te Wierik msc 

Personeel aanvang 2016 
Naam Functie   fte
Bic Driessen Beleidsmedewerker 0,72
Rob van der Zwan Directeur 0,94
Marieke van Geelen Medewerker ondersteuning 0,94
Hans Poort Coördinator Taalhuis 0,89
Lydia Verhagen  Coördinator Gasthuis 0,78
Anne Zeegers Huiskamermedewerker 0.67
Nienke Kemper  Financ. adm. medew. 0,67
William Theuvenet  Huismeester 0,89

  6,50

De activiteiten van het MST zijn in drie pijlers georga
niseerd. De pijlernamen typeren de onderliggende activi
teiten; samen vormen zij de ‘core business’ van het MST. 
Het gaat om Informeel leren, Gastvrijheid en Participatie 
en Ondersteuning. Er zijn verschillende activiteitenker
nen over de pijlers verdeeld. In dit jaarbeeld zijn de pij
lers verbeeld als drie tandwielen die met elkaar vertan
den. Zie de afbeelding rechtsboven op deze pagina.
Het MST voert regelmatig projecten uit. De projecten 
zijn verbonden zijn met de activiteitenkernen en zorgen 
voor een stimulering en verdieping van het werk dat daar 
wordt uitgevoerd.  

Mijnheer 
K. Lezaar

20
15

 in
 v

og
el

vl
uc

ht ORGANISATIE

Mijnheer K. Lezaar is sinds 
2005 betrokken bij het MST. 
Als deelnemer aan een compu
tercursus en vrijwilliger in de 
huiskamer.



  Abdi Mohamud Salah

20
15

: M
en

se
n 

in
 b

ee
ld

 h
ou

de
n

4

MST|Mensen in beeld houden

Het MST is een stedelijk centrum voor educatie, on
dersteuning en ontmoeting. Het centrum is een groot 
sociaal knooppunt waar mensen met uiteenlopende 
leefwerelden en levensstijlen elkaar dagelijks treffen. 
De staf en vrijwilligers maken dat mogelijk: informeel, 
laagdrempelig en gastvrij. Het MST is gevestigd in een 
ruim gebouw in het centrum van Tilburg, vlakbij het 
station. 

Het MST richt haar activiteiten vooral op kwetsbare 
burgers. Bezoekers komen uit Tilburg maar ook van 
daarbuiten; ons centrum heeft een bescheiden regiofunc
tie. Het MST biedt een uitgebreid taallesprogramma, 
computerlessen en een (re)creatief aanbod. Daarnaast 
kan men gebruik maken van de verschillende ondersteu
ningsmogelijkheden zoals de coachingstrajecten van Mee
doen en Sociale stijging en de spreekuren van het Gast
huis. De huiskamer is bij uitstek plaats van ontmoeting 
waar iedereen terecht kan. 
Bij het MST is er afwisselend een dimensie van hulpver
lening, ondersteuning, educatie en ontmoeting aan de 
orde, al naargelang wat mensen nodig hebben. Prakti
sche ondersteuning is niet altijd toereikend om proble
men op te lossen. Persoonlijke betrokkenheid is min
stens zo belangrijk om mensen te bemoedigen. Het MST 
streeft naar een bezielde aanwezigheid in de Tilburgse 
samenleving. Het MST is hierin schatplichtig aan de so
ciale traditie van de twee religieuze congregaties (MSC 
en FDNSC) die het MST eind jaren tachtig hebben op
gericht. Betrokken vrijwilligers hebben een sleutelrol. 
Zij geven de bezielde aanwezigheid van het MST in Til
burg daadwerkelijk vorm.

Financiën

De benodigde financiële middelen om het 
werk van het MST mogelijk te maken 
komen uit verschillende bronnen: fondsen, 
giften, gemeente. 
Ruim € 72.000 is afkomstig van deelne
mersbijdragen, dat is 14% van het totaal 
(€ 520.038). 
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Abdi is sinds 2010 bij het MST betrokken. Hij is diverse 
dagen vrijwilliger in de huiskamer, heet mensen welkom 
en zet koffie en thee.
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Sekse

  Man   31          Vrouw   29           Totaal   60

De 60 deelnemers zijn in de loop van 2015 van start ge
gaan met hun traject. Alle deelnemers kregen een per
soonlijke coach en een maatje toegewezen, daarnaast 
namen zij deel aan een cursus of stageplaats. Binnen de 
trajecten werd in de praktijk maximaal samengewerkt 
met andere instellingen van dienst en hulpverlening: 
IMW, 13Volt, Traverse, Begeleid Wonen, GGZ, Ama
rant, Reclassering, SNV, MEE, Werk en Inkomen, Sa
genn, La Poubelle, NCBinburgeren, PWN, Bemoeizorg, 
Jeugdzorg. Een traject heeft gemiddeld een looptijd van 
een jaar. Dat betekent dat niet alle trajecten in 2015 
daadwerkelijk afgerond zijn. 

Stand van zaken trajecten per 31-12-2015
Afgerond/ niet gerealiseerd 6
Afgerond/ gerealiseerd 47
In uitvoering 7
totaal 60

MEEDOEN EN 
SOCIALE STIJGING

Het MST is samen met andere partijen betrokken in het 
programma ‘Meedoen en sociale stijging voor kwetsbare 
burgers’. Het programma beoogt het ondersteunen van 
kwetsbare mensen middels trajecten op het domein van 
Activiteiten Dagelijks Leven (ADL), Maatschappelijke 
Participatie (MP) en Sociaal Netwerk (SN). De trajec
ten zorgen ervoor dat deelnemers gebruik maken van 
het aanbod van reguliere instellingen. Daarnaast kunnen 
deelnemers stappen maken richting werk en opleiding. 
Tilburgers worden benaderd, geïnformeerd, gestimuleerd 
en hierover geadviseerd. Vervolgens worden er passende 
trajecten aangeboden die deelnemers daadwerkelijk verder 
op weg helpen om actief mee te doen in de samenleving. 

In 2015 heeft het MST met 
527 nieuwe mensen contact gelegd.

Met het oog op deelname aan het Programma Meedoen 
en sociale stijging zijn er verkennende gesprekken ge
voerd met allerlei mensen, sommige daarvan kort, andere 
langer. Verschillende personen zijn niet toegelaten tot het 
programma. Uiteindelijk is er een groep van 60 mensen 
waarvan het contact zich heeft ontwikkeld tot een intake 
voor deelname aan het programma. Sekse en leeftijdsver
deling zijn als volgt:

Leeftijd

2130
9

6170
3

7180
1

5160
9

4150
18

1520
2

3140
18
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   Ayham Dabbas Ayham is sinds 2015 betrokken bij het MST. Hij komt uit 
Syrië,  volgt taallessen, maar is ook actief als vrijwilliger 
in de huiskamer.  Hij is intermediair naar andere Syrische 
vluchtelingen.
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INFORMEEL LEREN

Informeel leren in 2015 
 cursisten cursisten cursisten
 voorjaar najaar jaar
Taalhuis 344 374 539
Computercursussen 62 50 93
(Re)creatieve cursussen 61 51 77
   682*

* Dit getal is niet de som van de getallen daarboven. Een zelfde persoon 
kan meedoen met verschillende cursussen. De dubbelingen zijn eruit 
gehaald.
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   Xi Chen

De educatieve activiteiten van het MST zijn geconcen
treerd in de pijler Informeel leren. In 2015 waren in 
totaal 682 cursisten ingeschreven. Het grootste deel 
daarvan volgde Nederlandse les in het Taalhuis. Cursis
ten kunnen in de Leerstroom of de Participatiestroom op 
verschillende taalniveaus instromen en les krijgen. Het 
aantal mensen dat zich aanmeldt bij het Taalhuis is on
verminderd groot. Het Taalhuis heeft altijd wachtlijsten. 
Er is een Taalhuispreekuur dat trends en taalbehoeftes 

signaleert. Zo blijkt steeds meer de behoefte aan basis
educatie. Binnen het Taalhuis is een project opgestart om 
aan die behoefte tegemoet te komen. 
Wat het Digitaal trapveld (computercursussen) betreft, 
merken we dat overleven in de ‘digitale wereld’ een steeds 
belangrijker aandachts punt wordt naast het leren van de 
bediening van pc en tablet. Het (re)creatief programma 
kan op een blijvende belangstelling rekenen. 

Taalhuis
computercursussen

(re)creatieve
cursussen

Xi Chen komt sinds 2012 bij het MST voor Neder
landse les. Ze tolkt af en toe voor Chinese mensen en 
droomt van een uitwisseling tussen Chinese scholieren 
en Tilburgse scholieren.
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Geschonken 
gastvrijheid, 
over het verbruik van 
koffie en thee
Het verbruik van kof
fie en thee in een jaar 
is een indicatie van het 
personenverkeer in het 
MST. Op basis van de 
ingekochte hoeveelheden 
koffie en thee kunnen 
we vaststellen dat er in 
2015 rond de 100.000 
koppen zijn gezet. 
 
MST-bus
De MSTbus is voor velen 
een bekende verschijning 
geworden in het Tilburg
se straatbeeld. Mensen 
met een smalle beurs 
kunnen een beroep doen 
op de MSTbus voor 
kleine verhuizingen of 
het laten wegbrengen 
van groot afval naar de 
stort. In 2015 deden 
vele mensen een dank
baar beroep op de MST
bus. Met de bus werd 
ongeveer 11.000 km 
gereden in 2015. 

ONDERSTEUNENDE 
GASTVRIJHEID
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  Barbara Szulc

MST Gasthuis

Het Gasthuis is in 2015 uitgevoerd met 45 vrijwilligers die 
zich inzetten om mensen gastvrij welkom te heten, maat
schappelijke dienstverlening vorm te geven en wereldmaatje 
te zijn van mensen. Via het project Roadmap to the future 
heeft het Gasthuis in 2015 nieuwe accenten gelegd o.a. in 
het werken met Roma kinderen en tienerouders, Roemeense 
en Bulgaarse Roma en ook Poolse migranten.
 
Somaliërs
Een groot deel van de bezoekers van het Gasthuis is af
komstig uit Somalië (meer dan 40%). Het MST heeft veel 
contacten met de Somaliërs in Tilburg. Op basis van een 
ruwe schatting heeft het MST te maken met 200 Somali
ers, dat is 10% van de Tilburgse bevolkingsgroep. Ook als 
vrijwilligers (20) zijn de Somaliërs goed vertegenwoor
digd binnen het MST. Somaliërs doen mee en willen ook 
graag meedoen, maar de problemen waarmee zij kampen 
zijn groot. De problemen vloeien voort uit een taalach
terstand, minimale inburgering en weinig inzicht in de 
complexiteit van de Nederlandse samenleving.
 
Inburgering
In de gemeente Tilburg bestaat een grote groep kwets
bare inburgeraars, die geen beroep meer kan doen op een 
voorliggende voorziening op het terrein van inburgeren. 
Het MST ondersteunde in 20142015 een groep van 125 
Inburgeraars met het verzorgen van aanvullende taal
lessen en het verkrijgen van vrijstelling voor inburgeren. 
Deze mensen hebben een inburgeringsplicht, maar heb
ben één of meer examens niet gehaald. Een inschatting 
van het Loket inburgering van de Gemeente Tilburg is dat 
zo’n 400 personen in het verleden een traject inburgeren 
hebben gevolgd, maar niet positief hebben afgerond.
De gemeente dient de inburgerplicht te handhaven, dit be
tekent dat er boetes opgelegd worden aan mensen die hun 
examen niet gehaald hebben. Veelal leeft deze groep in
burgeraars op of onder het sociaal minimum, zij beheer
sen de taal immers onvoldoende om te werken. De boetes 
lopen op tot honderden euro’s. De aanvullende taallessen, 
die zij zelf bij commerciële partijen moeten inkopen kos
ten honderden tot duizenden euro’s. 
Kwetsbare Tilburgers komen zo in een nog kwetsbaardere 
situatie terecht.

Wat doet het Gasthuis?
Het Gasthuis combineert gastvrijheid met ondersteuning 
en dienstverlening. Mensen kunnen er terecht met allerlei 
vragen en problemen rondom uitkering, schulden, ver
blijfsvergunning, gezin. Veel concrete problemen worden 
opgelost door gasthuisvrijwilligers, veelal door bemidde
ling met allerlei instanties of hulpverleners. De bezoekers 
vormen een gevarieerd publiek: migranten, examv’s en 
andere asielzoekers, maar ook Roma, OostEuropeanen, 
Tilburgers. Een deel van de bezoekers zijn stadsnomaden: 
mensen die enerzijds wel een dak boven het hoofd hebben, 
maar anderzijds niet lijken te bestaan in de bureaucratie 
of daarin zijn ‘zoekgeraakt’. De problemen zijn vaak erg 
groot. Contact houden, vertrouwen opbouwen en zo men
sen in beeld houden is dan al heel wat. De professionals 
vormen de achterwacht en coachen de vrijwilligers. 

IMW
De samenwerking met het Instituut voor Maatschappelijk 
werk (IMW) die in 2014 is gestart, werd in 2015 gecon
tinueerd. Eén middag per week is een maatschappelijk 
werker aanwezig bij het MST tijdens de spreekuren van 
het Gasthuis. Deze samenwerking blijkt zinvol en succes
vol. Ze biedt het maatschappelijk werk een mogelijkheid 
om laagdrempelig te zijn voor een kwetsbare doelgroep, 
en ze biedt MST (doelgroep en vrijwilligers) de mogelijk
heid om op een laagdrempelige manier contact te leggen 
met maatschappelijk werk en het netwerk van hulpverle
ning waarmee het IMW korte lijnen heeft. 

Vriendelijk en respectvol
Tracy Wittenaar is één van de vrijwilligers in het Gast
huis. De essentie van een succesvol Gasthuis zit voor haar 
uiteindelijk in een vriendelijke en respectvolle benade
ring. En zij merkt dat bezoekers dat waarderen. Vaak is 
daarmee ook de eerste stap naar een oplossing voor een 
probleem al gezet.

2015
Consulten 779
Personen 212
Vrijwilligers 45

100.000

Barbara is sinds 2012 betrokken bij 
het MST. Nederlandse les was een 
aanleiding om bij het MST te komen. 
Nu is ze vrijwilligster in de huiska
mer en intermediair naar de Poolse 
gemeenschap.
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ACHTERGRONDEN VAN BEZOEKERS

Mensen in beeld
Het MST beschikt over een uitstekende database die is 
ontworpen door Theo Veltman, vrijwilliger bij het MST. 
Niet alle mensen die het MST bezoeken worden geregis
treerd, dat is niet nodig of wenselijk. Mensen die aan een 
activiteit meedoen of gebruik maken van een spreekuur 
worden wel geregistreerd. Deze gegevens helpen om een 
beeld te krijgen van wie er bij het MST over de vloer 
komt. 

Leeftijdsverdeling 2015     

 %
1520 2   
2130 23   
3140 32   
4150 19  
5160 11 
6170 7 
7180 4 
8190 1 
  100 

Sekseverdeling
man 46%    
vrouw 54%
 100%
 

Waarvandaan in Tilburg 2015 
toptien postcodegebieden
Ruim 1000 bezoekers komen uit Tilburg. Ze wonen als 
volgt over stad verspreid
  %
5042 West, Het Zand 10
5021 Oude Stad, Broekhoven/Fatima 9
5025   Oude Stad, Korvel & Sint Anna (gedeeltelijk),  

Oerle (gedeeltelijk) 9
5041 Oude Stad, Theresia & Bouwmeesterbuurt 8
5046 Oude Stad, Hasselt & Goirke 8
5014 Oude Stad, Loven/Besterd, Groeseind 7
5038 Oude Stad, Centrum & Sint Anna (gedeeltelijk) 7
5037 West, Zorgvlied & De Reit 7
5011 Noord Heikant 6
5044 West, Wandelbos 5
Overige 15 postcodegebieden Tilburg 23
   100

Landen van herkomst
In de top tien van landen staan de Polen op de eerste 
plaats, gevolgd door Somaliërs en Chinezen. Nederland 
is hier buiten beschouwing gelaten. In totaal zijn er 101 
nationaliteiten vertegenwoordigd in het MST. In 2015 
waren er 190 vrijwilligers actief in het MST. Bijna 50% 
daarvan is van allochtone afkomst.

 
 
Herkomstlanden naar regio

Somalië
146

Polen
177

China
89

Marokko
62
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  Rob Schellekens

Vrijwilligers 2015

Nederlands/niet-Nederlandse 
afkomst 
Nederland 100
nietNed. 78
Onbekend 12
Totaal 190

Landen van herkomst 
vrijwilligers 2015 

Afghanistan 3  
Algerije 1 
Azerbeidzjan 1  
Bosnië en Herzegovina 3 
China 2 
Dominicaanse republiek 2  
Duitsland 1  
Hongarije 1 
India 1 
Indonesië 1 
Irak 3 
Iran 1  
Italië 1  
Jordanië 1 
Kosovo 1 
Macedonië 1
Marokko 11
Nederland 100
Ned. Antillen 5
Nigeria 4
Peru 1
Polen 2
Roemenië 2
Sierra Leone 1
Somalië 20
Suriname 2
Syrië 3
Vietnam 3
Overige landen 12
totaal 190

Rob is betrokken bij het MST sinds 2009. 
Hij is een tovenaar met zijn handen, als iets 
gemaakt of geschilderd moet worden. Hij is 
creatief en verzorgt vanaf 2015 als docent 
de cursus meditatief tekenen.
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Regio Afrika
 personen
Algerije 2
Angola 5
Benin 6
Botswana 1
Burundi 6
Kameroen 1
Kongo 13
Egypte 5
Eritrea 14
Ethiopië 3
Ghana 8
Guinee 8
Guinee-Bissau 3
Kenia 5
Liberia 3
Marokko 62
Mauritanië 4
Niger 1
Nigeria 14
Oeganda 3
Rwanda 2
Sierra Leone 27
Somalië 146
Soedan 2
Togo 1
Tunesië 4
Zambia 1
Zimbabwe 2
Totaal 351

Regio West-Azië
 personen
Azerbeidzjan 2
Georgië 1
Irak 25
Iran 27
Israël 2
Jemen 1
Jordanië 1
Kirgizië 1
Syrië 30
Totaal 90

Regio Oost-Azië
 personen
Afghanistan 38
Bangladesh 1
Cambodja 1
China 89
India 4
Indonesië 17
Japan 7
Maleisië 1
Myanmar 3
Nepal 1
Noord-Korea 1
Pakistan 5
Filippijnen 9
Singapore 1
Sri Lanka 4
Taiwan 1
Thailand 11
Vietnam 10
Zuid-Korea 1
Totaal 205

Regio Zuid-Amerika
 personen
Argentinië 5
Bolivia 1
Brazilië 11
Chili 2
Colombia 3
Cuba 1
Dominicaanse Rep. 13
Ecuador 2
Guatemala 1
Guyana 1
Jamaica 3
Mexico 4
Ned. Antillen +Aruba 17
Paraguay 5
Peru 9
Suriname 5
Venezuela 5
Totaal 83

Regio Noord-Amerika
 personen
Verenigde Staten 1
Totaal 1

Regio Europa
 personen
Albanië 1
Bosnië en Herzegovina 6
Bulgarije 18
Duitsland 4
Frankrijk 9
Griekenland 11
Groot Brittannië 4
Hongarije 9
Italië 4
Kosovo 2
Kroatië 1
Letland 12
Litouwen 5
Macedonië 7
Moldavië 1
Nederland 178
Polen 177
Portugal 6
Roemenië 19
Rusland 16
Servië en Montenegro 4
Slovenië 2
Spanje 17
Tsjechië 2
Turkije 30
Oekraïne 5
Wit-Rusland 3
Totaal 553
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   Ella Kieliem

Herkomst bezoekers MST

Ella kwam in 2006 als taalleerling binnen. Op het 
moment verzorgt zij als docent Nt2 lessen en lessen 
tekenen en schilderen.
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MST|mensen in beeld houden is 
een ECDL geautoriseerd testcentrum

MST|mensen in beeld houden is 
een ’Erkend Calibris Leerbedrijf’

MST | mensen in beeld houden is 
een ANBI. Een ANBI is een alge 
meen nut beogende instelling. 
Een instelling kan alleen een 
ANBI zijn, als ze zich voor min
stens 90% inzet voor het algemeen 
nut. Dit wordt vastgesteld door de 
belastingdienst. Donateurs van een 
ANBI mogen hun giften aftrekken  
van de inkomsten of vennootschaps 
belasting.


