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Voorwoord van de voorzitter 
 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting DIG over het jaar 2019. 

De groei van het atelier Mijn Buuf heeft het afgelopen jaar veel van onze inzet en commitment 

gevraagd. Dit heeft ertoe geleid dat we eind 2019 een traject in gang hebben gezet om de 

commerciële activiteiten van Mijn Buuf in een andere organisatiestructuur onder te brengen.  

 

Door deze groei hebben wij ons ook gericht op het verkrijgen van een vrijwilligerskeurmerk. In juni 

2019 ontvingen wij het Haags Vrijwilligerskeurmerk.  

 
In augustus sloten wij het pilotjaar van Mijn Buuf af. Door het enorme succes, maar vooral door de 

noodzaak van initiatieven als dit, besloten wij voor Mijn Buuf voor een langere periode steun bij 

fondsen aan te vragen. Zonder steun van het VSB Fonds, Fonds 1818, Wij Doen Mee (Haella 

Stichting), het Oranjefonds, een impulsbijdrage van MEAX en de onverwachte bijdrage van een fonds 

dat graag anoniem wil blijven, hadden wij Mijn Buuf niet kunnen starten. Behalve hun steun kregen wij 

heel veel donaties van bekenden en onbekenden en bedrijven, die allemaal het nut van ons werk 

inzagen. Heel veel dank aan iedereen die in 2019 in ons geloofde! 
 

Floris van der Linden, 

voorzitter 
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1. Stichting DIG 
Stichting DIG is opgericht in juni 2016. Stichting DIG is een vrijwilligersorganisatie waar 

iedereen vrijwillig werkt, zonder een salaris te ontvangen.  

Onder de vleugels van de stichting worden twee initiatieven uitgevoerd: Meet-n-Move, 

sportdagen tussen Nederlandse kinderen en kinderen van nieuwkomers. En het atelier Mijn 

Buuf, voor Nederlandse vrouwen en vrouwelijke nieuwkomers. 

 

Missie  
Stichting DIG wil een bijdrage leveren aan de integratie en participatie van nieuwkomers in 

Nederland door initiatieven te organiseren waarbij op een laagdrempelige manier contact 

gelegd kan worden tussen Nederlanders en nieuwkomers. 

 

Visie 
Veel Nederlanders willen nieuwkomers een helpende hand bieden, maar weten soms niet 

goed hoe ze dat het beste kunnen doen. Wij hebben ervaren dat het samen dingen doen een 

goede manier is om elkaar te leren kennen. Vanuit die gedachte willen we graag initiatieven 

opzetten en ondersteunen, waarbij de gezamenlijke interesse het uitgangspunt is.  

 

Doelstelling 
Met haar initiatieven wil stichting DIG bijdragen aan de zelfredzaamheid, het gevoel voor 

eigenwaarde en de integratie en participatie van nieuwkomers in de Nederlandse 

samenleving. 

Stichting DIG tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

● Een informatieplatform te zijn voor nieuwkomers en 

● Initiatieven te ontplooien die de integratie bevorderen. 

 

Stichting DIG heeft zich in 2019 op twee initiatieven gericht: 

• Meet-n-Move 

• Mijn Buuf 
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1.1. Meet-n-Move  
 
In 2019 organiseerden wij geen sportdagen. Enerzijds omdat het aantal kinderen op AZC’s daalde. 

Anderzijds, omdat we Meet-n-Move een structureler karakter wilden geven. Nadat de ABN-AMRO 
Foundation contact met ons zocht om hierin gezamenlijk iets te doen, hebben we een plan gemaakt 

voor een Meet-n-Move Experience. De samenwerking met ABN-AMRO ketste af op de termijn en de 

schaal waarop deze sportdagen plaats zouden vinden. Met louter vrijwilligers was het voor ons 

onmogelijk om op korte termijn zo op te schalen.  

 

1.2. Mijn Buuf 
Halverwege 2018 startten we met het atelier Mijn Buuf. Al gauw groeide dit initiatief van 2 dagdelen in 

2018 naar 4 in 2019 en van 5 deelnemers in 2018 naar 35 in 2019. 

Vrouwen onder de vluchtelingen vormen een kwetsbare groep. Ze zijn, soms doordat ze een gezin 
met kinderen hebben en soms door de cultuur, veel meer aan huis gebonden. Participeren maakt het 

makkelijker om de taal en gebruiken te leren. Met Mijn Buuf willen wij deze vrouwen helpen hun plekje 

in de Nederlandse samenleving te vinden. Voor laaggeletterden en lager opgeleiden is het, naast het 

leren van een nieuwe taal, erg lastig om praktijkgerichte werkervaring op te doen. Taal dagelijks 

gebruiken in een omgeving met Nederlanders draagt bij aan snellere participatie.  

 

Het afgelopen jaar hebben we het aantal vrijwilligers uit kunnen breiden tot 10, waarmee we de 

begeleiding binnen Mijn Buuf uitvoeren. Met de deelnemers die vooral vanuit Samen Haags kwamen, 
hebben we geoefend op de Nederlandse taal, met elkaar talenten (her)ontdekt en geholpen waar hulp 

nodig was. Daarnaast hebben we via ons eigen netwerk ook enkele deelnemers naar betaald werk 

gekregen.  

 

Behalve producten voor verkoop via onze webshop, maakten we in workshops met anderen 

toilettasjes voor Lesbos. Deze tasjes, bijna 1500 stuks, werden i.s.m. Movement on the Ground naar 

de vluchtelingenkampen op Lesbos gebracht. Tijdens workshops voor bedrijven als Exact, Shell en 

IND, maar ook tijdens NL Doet, maakten we met de bezoekers samen deze tasjes. De wereldvrouwen 
van Mijn Buuf begeleidden de workshops. De ontspannen gesprekjes met onze vrouwen waren voor 

sommige deelnemers een enorme eyeopener. Velen hadden nog nooit echt met een ‘vluchteling’ 

gesproken en verbaasden zich over de positieve levenshouding en gedrevenheid van onze dames. 

Den Haag FM filmde onze Tasjes voor Lesbos tot in de kampen voor een minidocu.  
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In het voorjaar van 2019 ontvingen we een aantal Haagse Wethouders. Rachid Gernaoui (integratie) 
en Bert van Alphen (emancipatie) bezochten beiden ons atelier twee keer vrij snel na elkaar. We 

waren blij met hun bezoeken waarbij we de impact van ons werk konden laten zien. Dit resulteerde in 

een subsidie van €10.000 voor 2019.  

 

Inmiddels kregen wij ook opdrachten van bedrijven om hun bedrijfsbanners te verwerken tot 

bijvoorbeeld relatiegeschenken.  

Het Nationaal Archief vroeg ons om oude tentoonstellingsbanners en -vlaggen te verwerken tot tassen 

en etuis. In kleine oplages leveren we hen prachtige exemplaren die verkocht worden in de 
museumwinkel. Om onze dames te laten zien waar de door hun gemaakte producten verkocht 

worden, werden we uitgenodigd voor een bezoek met rondleiding door de archieven en langs de 

tentoonstelling “Topstukken”. Het was leuk om te zien hoe geïnteresseerd zij waren in de 
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geschiedenis van Nederland. Na afloop waren er vrijkaartjes voor allemaal om nog eens terug te 

komen met hun gezinnen. Welkom, want de zomervakantie stond voor de deur.  

Behalve dit uitstapje, kregen we voor de gezinnen van onze deelneemsters ook vrijkaartjes voor een 

bezoek tijdens de zomeropenstelling van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen en Duinrell.  

 

Ook voor de VVV Den Haag maakten we Haagse Tassies van Haagse eventvlaggen en -banners die 

we kregen. Image Building en Faber Exposize zijn vaste leveranciers van voor events gebruikte 

banners en vlaggen. Bij de offertes aan mogelijke klanten, wijzen zij hen erop dat Mijn Buuf de 

materialen weer kan verwerken, zodat het materiaal na het event een tweede leven krijgt.  
  

Na de zomer kregen we nog een aantal grote opdrachten van bedrijven. IND, MBO Rijnland, Exact, 

The Student Hotel en een ander bedrijf vroegen ons hun banners te verwerken tot relatiegeschenk of 

tas voor het kerstpakket. Dit vroeg vooral veel van de productiecapaciteit van deelnemers en 

vrijwilligers. Op dat moment viel het gevoel van ownership op; iedereen wilde langer blijven, extra 

komen en een tandje bijzetten om alle opdrachten op tijd af te ronden. We klaarden gezamenlijk de 

klus. Waar de ene knipte en speldde, kon de ander naden stikken of afbiezen.  
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Een bijzondere samenwerking hebben we onder andere met Doelknuffel.nl waarvoor we in opdracht 

knuffels maken van kindertekeningen. De knuffels zijn deels bestemd voor kinderen die een knuffel 

nodig hebben.  
Een andere noemenswaardige samenwerking is die met The Student Hotel. Voor de opening van het 

nieuwe hotel in Berlijn maakten we tassen en waszakken van de bouwdoeken die op de hekken 

hingen. Als kers op de taart mochten we tijdens het openingsweekend in Berlijn een workshop geven. 

De treinreis, het verblijf in het Student Hotel, een tour door Berlijn en het openingsfeest zelf waren een 

bijzondere ervaring voor de wereldvrouw die we meenamen.  

 

 

 

In de herfst boden we de cursus Duurzame Vrouwen aan van Stichting Aardewerk. Tijdens deze 

cursus, bestaande uit vier workshops, werden onze wereldvrouwen zaken als energie besparen en 

gezond en duurzaam eten uitgelegd. Extra leuk, hoewel erg nat, was het bezoek aan het Zuiderpark 

waar we ook in de pluktuin groente en bloemen konden plukken en waarbij de gezinnen van onze 

dames mee mochten.  

Na afloop van de totale cursus kregen zij allen een box t.w.v. 70€, 
waarmee zij thuis energie konden besparen. 
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Eind 2019 werkten er vrouwen met allerlei achtergronden en uit 17 verschillende landen bij Mijn Buuf. 

Expats, studentes, migrantenvrouwen, vluchtelingen die nog op een status wachtten en zelfs een 

dakloze vrouw voor wie het werken bij Mijn Buuf een dagbesteding was.  

De samenwerking en saamhorigheid vierden we met elkaar met Sinterklaas en Kerst.  
 

 

Mijn Buuf kreeg, naast de eigen inkomsten behaald door de verkoop van produkten, in 2019 financiële 
steun van: 

© VSB fonds 
© Fonds 1818 
© Oranjefonds 
© Wij Doen Mee 
© Gemeente Den Haag 
© MAEX Impuls 
© Donaties van particulieren 
© Fonds dat anoniem wil blijven 
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2. Resultaten 2019 (Mijn Buuf) 
Vrijwilligers: 
© Deelnemers: 36, waarvan naar werk: 2 

© Begeleidende vrijwilligers: 10 

© Stagiair(es) maatschappelijke stage: 4 

 

Opdrachten: 
© Nationaal Archief, 450 tassen/etuis en een workshop 

© Movement on the Ground, ruim 1500 tasjes voor Lesbos 

© IND, 200 tassen en een workshop voor het MT 

© MBO Rijnland, 50 tassen/etuis 

© Exact, tassen en een workshop in ruil voor trainingsplekken 

© DKH, 430 tassen 

© The Student Hotel, 150 tassen en 250 waszakken 

© Ministerie van BZK, tas en een spel 

© Doelknuffel.nl, 60 knuffels 

 

Overige acties: 
© NL Doet met 45 deelnemers 

© Crowdfunding via Start Lean Funding 
 

In de media: 
© AD, Telegraaf, Posthoorn div. artikelen  

© Jan Magazine, een van de 150 helden 

© Den Haag FM, Tasje voor Lesbos 

© Den Haag FM, live radio nav nominatie VPRO Tegenlicht 

© Community tegen Eenzaamheid, film en artikel in tijdschrift 

 

Professionalisering: 
© Haags Vrijwilligerskeurmerk 

© SBB opleidingsplaats 

© Subsidie Gemeente Den Haag 

© Stap naar een andere organisatiestructuur 

© Financiële administratie bij een accountant ondergebracht 

© Beleidsplan voor 2020-2023 voor Mijn Buuf opgesteld 
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3. Voor 2020 
 
In 2020 staat vooral de professionalisering van Mijn Buuf op de agenda. Hiervoor hebben wij met een 

notaris en een fiscalist een eerste stap gezet richting een sociale onderneming, waarbij Stichting DIG 

als aandeelhouder betrokken blijft. Wij hopen dit begin 2020 te formaliseren.  

Onderdeel van deze professionalisering is het starten van een uitzendbureau, Mijn Buuf Werkt. Wij 

hebben ervaren dat het een doelgroep betreft waar zeker arbeidspotentieel in zit, maar die doordat 

hun kwaliteiten onvoldoende in beeld zijn bij gemeentelijke instanties, alsmede door het gebrek aan 

een sociaal netwerk, onvoldoende hulp ervaren. Met de komst van de WAB op 1 januari 2020, zal het 

voor werkgevers onaantrekkelijker worden om onze doelgroep een kans te geven. Wij hopen hun 
kansen middels uitzendwerk wel te vergroten. 

 

Samenhangend hiermee en om participatie te bevorderen, hebben we eind 2019 afspraken gemaakt 

met: 

© Taal aan Zee voor conversatielessen bij Mijn Buuf 

© Stichting Yasmin voor empowermenttraining Sterk 

© Gemeente Den Haag voor inkoop participatieplaatsen met het oog op het nieuwe inburgeren 

© Pay for People voor het uitzendbureau 

© Stichting Lotje voor plaatsing en beheer van een Kast van Lotje 

© Schuldhulpmaatje Den Haag voor opleiden vrijwilligers 

 

Voorts willen we 2020 gaan gebruiken om Mijn Buuf ook qua continuïteit een structureler karakter te 

geven. Dat heeft tot gevolg dat er een bestuurswisseling nodig is, waarvoor kandidaten eind 2019 

reeds zijn benaderd.  
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4. Algemene informatie Stichting Dutch Integration Group in 2019 

Rechtsvorm: Stichting 

Statutaire naam: Stichting Dutch Integration Group 

Ook genoemd (handelsnaam): Stichting DIG 

Zoeknaam: Stichting Dutch Integration Group 

Statutaire zetel: Wassenaar 

KvK nummer: 66277426 

RSIN nummer: 856476067 

Organisatie / bestuurders 

Aantal bestuursleden: 3 

Floris van der Linden, voorzitter  

Carolien Lohmeijer, bestuurslid  
Petra Prent-Hofker, bestuurslid 

Contact informatie 
Postadres: Wilh. van Pruisenweg 55, 2245 XN Den Haag 

Telefoonnummer: +316 46495949 

Website: www.dutchintegrationgroup.nl / www.mijnbuuf.nl 

E – mailadres: info@dutchintegrationgroup.nl / info@mijnbuuf.nl 

 

4.1. Bestuur 
 

Voorzitter:   dhr. Floris van der Linden 

Bestuurslid:  mevr. Carolien Lohmeijer-Groen 

Bestuurslid:  mevr. Petra Prent-Hofker 

De bestuursleden kregen voor het besturen van de stichting een onkostenvergoeding van de 

gemaakte kosten of een vacatievergoeding. 

 

4.2. Werknemers 
De activiteiten die Stichting DIG organiseert worden uitgevoerd door vrijwilligers. Deze vrijwilligers 

krijgen ten hoogste een vrijwilligersvergoeding en eventueel een reiskostenvergoeding. 

Enkele taken binnen de projecten werden uitgevoerd door zelfstandigen. Deze kregen een vergoeding 

per uur, tegen een vooraf afgesproken, gereduceerd uurtarief.  


