
 

Voorwoord 

 

 

Het Fonds van de Stichting M.C. 
van Beek heeft tot doel projecten 
te steunen die gericht zijn op 
huisvesting in een 
maatschappelijke omgeving van 
mensen met een psychiatrische 
handicap. Vooral initiatieven die 
vanuit een christelijke levens- 
overtuiging zijn opgezet en net 
als Tante Mien niet de gebaande 
wegen volgen, kunnen rekenen 
op steun vanuit het bestuur. 
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VOORWOORD 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Stichting M.C. van Beek. Met deze nieuwsbrief 
willen we u op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de Stichting M.C. van 
Beek. Het bestuur zal jaarlijks een nieuwsbrief publiceren. De nieuwsbrief richt zich 
allereerst op de familieleden van Tante Mien van Beek, maar ook andere 
belangstellenden en oud-bewoners kunnen zich er voor opgeven.  

De Stichting M.C. van Beek beheert een fonds dat (christelijke) projecten financieel 
steunt die gericht zijn op huisvesting in een maatschappelijke omgeving van mensen 
met psychosociale of psychiatrische problemen. Per jaar wordt ongeveer € 80.000,-- 
uitgekeerd en worden twintig tot vijfentwintig aanvragen ingediend. 

De Stichting M.C. van Beek is ontstaan uit het werk van Tante Mien van Beek. Vanaf de 
jaren zestig in de twintigste eeuw bood zij midden in een chique woonwijk in Zeist 
onderdak aan mensen die geen thuis hadden. Steeds meer ging ze zich richten op 
mensen met een psychiatrische handicap. Lang voordat het besef doordrong dat het 
niet goed is als deze mensen in grote instellingen ver van het reguliere maatschappelijk 
leven worden ondergebracht, realiseerde Tante Mien in een zestal eengezinswoningen 
voor deze mensen een thuis. De bewoners werden ingeschakeld voor dagelijkse 
werkzaamheden. Er was nauwelijks personeel in dienst.  

Tante Mien deed dit werk vanuit haar geloofsovertuiging. Ze was geraakt door het 
verhaal van David die voor Saul vlucht en in de spelonk van Adullam terecht komt. Daar 
sloten allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren 
zich bij hem aan (1 Samuel 22,1-1). Ze noemde haar huizen dan ook De spelonk van 
Adullam. Tot aan haar dood bracht ze gastvrijheid en vrijgevigheid in de praktijk. De 
Bijbel was in haar handelen altijd de belangrijkste leidraad. De bewoners leefden in een 
gewone woonwijk en haar opvang was gericht op rehabilitatie. Tante Mien keek wat 
mensen aankonden en sprak ze daar op aan. Met deze aanpak was ze haar tijd ver 
vooruit. Over haar werk is een boek geschreven door Mariette van Woudenberg. Het 
heet Beschermd wonen bij Tante Mien. De voorgeschiedenis van de Stichting M.C. van 
Beek. Het boek is via de website van de Stichting te bestellen. 

Statutair is vastgelegd dat het bestuur van de stichting bestaat uit familieleden en leden 
die betrokken zijn bij de achtergrond en doelen van de stichting. Deze nieuwsbrief heeft 
als doel om de familie van Tante Mien te informeren over de voortgang van dit werk. 
We willen als bestuur het contact met de familie levend houden. We hopen dat de 
bekendheid met de stichting de betrokkenheid van de familie stimuleert. Ook oud-
bewoners en anderen willen we door middel van deze nieuwsbrief informeren over de 
voortgang van het werk van Tante Mien.  

In deze nieuwsbrief gedenken we Arie van Beek (1932 – 2015). Hij was de eerste 
voorzitter van de Stichting. Om een indruk te geven welke aanvragen de Stichting krijgt, 
worden enige projecten beschreven waaraan de Stichting M.C. van Beek een bijdrage 
heeft geleverd.  

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@stichtingmcvanbeek.nl 

Arthur Hegger, voorzitter 
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In memoriam Arie C. van Beek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selectie projecten: 

• MIOP  p3 
• SIRIZ  p3 
• WOONSAAM p4 
• Nitzana  p4 
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ARIE C. VAN BEEK 1932-2015 

Vlak voor zijn 83ste verjaardag is de voormalig voorzitter van de Stichting M.C. van 
Beek, Arie van Beek, op 10 oktober jl. overleden. Arthur Hegger, de huidige voorzitter, 
blikt terug:  

Waar Tante Mien het fundament voor de Stichting M.C. van Beek heeft gelegd, was 
haar neef Arie van Beek de architect die haar werk ombouwde tot een fonds. Hij deed 

dat doelgericht, voortvarend, maar met een betrokken hart.  

Arie van Beek was in 1984 de eerste voorzitter van de Stichting. Hij 
bleef dat tot 2007. De eerste jaren tot het overlijden van Tante Mien 
in 1998 richtte hij zich op de zakelijke kant van de beschermende 
woonvormen van Tante Mien. Daaraan werden steeds meer eisen 
gesteld door de overheid. Hij trok enkele lijnen die voor Tante Mien 
wel eens moeilijk te accepteren waren, maar waarmee hij haar werk 
wel bij de tijd hield en de voortzetting ervan mogelijk maakte. Toen 

Tante Mien aan het einde van haar leven wel eens ziek was, zorgde hij voor adequate 
vervanging.  

Na het heengaan van Tante Mien hebben we als bestuur onderzocht of we de 
beschermende woonvormen konden continueren. Arie schakelde diverse deskundigen 
in die ons adviseerden. De adviezen waren unaniem dat de huizen niet meer voldeden 
aan de eisen die aan beschermende woonvormen warden gesteld. We moesten de 
huizen verkopen.  

Arie kwam toen met het idee om van het kapitaal een fonds te vormen met als doel 
instellingen te ondersteunen die werken in de geest van waaruit Tante Mien haar werk 
opgezet had. Dat was een gouden greep. Zeker in een tijd van een terugtrekkende 
overheid, kunnen veel initiatieven een financieel steuntje gebruiken. Zijn dochter Ina 
van Beek is Arie opgevolgd in het bestuur sinds 2007.  

“Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, 
moet daarin blijmoedig zijn”, zegt Paulus (Rom 12,8). Zo hebben we Arie leren kennen, 
Hij was een doortastend bestuurder, een man die durfde en ideeën wist te realiseren. 
Hij was tegelijkertijd betrokken, barmhartig, geraakt door onze doelgroep en door 
instellingen die zich voor deze doelgroep inzetten. 

 

LEES VERDER OVER AANTAL PROJECTEN DIE IN 2014 OF 2015 EEN DONATIE 
TOEGEKEND HEBBEN GEKREGEN. 
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STICHTING MIOP AMERSFOORT/ALMERE 

Voor mensen met een psychische en/of sociale beperking en met name autisme, wordt 
het steeds moeilijker om een passende woonplek te vinden. Als het om een ernstige 
beperking gaat, komt deze doelgroep soms in aanmerking voor een ‘24-uurs 
voorziening’ waar heel de dag begeleiding aanwezig is. Voor deze woonvoorzieningen is 
een hoge AWBZ indicatie voor verblijf noodzakelijk. Veel personen met psychische 
stoornissen scoren onvoldoende om in aanmerking te komen voor een dergelijk hoge 
ZZP indicatie. Zo ontstaat er een groep die ‘tussen wal en het schip valt’. Deze groep 
mensen wil echter wel graag zelfstandig wonen.  

Voor deze groep biedt Stichting MIOP samen met Ambulante Begeleiding 'Het 
Spectrum' twee wooninitiatieven; in Amersfoort en Almere. Dat zijn kleinschalige 
woongroepen van twee tot maximaal vijf bewoners middenin een woonwijk. Het mooie 
van deze wooninitiatieven is dat ze door de bewoners zelf en door buurtbewoners niet 
geassocieerd worden met een instelling voor mensen met een beperking. Zo kunnen 
mensen met autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of psychische stoornis toch als 
gewone burger wonen en deelnemen aan de maatschappij. De doelgroep van het 
project bestaat uit mensen vanaf 18 jaar met een normale tot hoge intelligentie en een 
autismespectrumstoornis, gedragsstoornis of psychische stoornis. Voor de zorg die zij in 
de woonvorm ontvangen, hebben zij een AWBZ indicatie nodig. Deze wooninitiatieven 
in Amersfoort en Almere is opgezet tussen mei en augustus in 2014. 

De Stichting M.C. van Beek heeft in de inrichtings- en verbouwingkosten bijgedragen. 

SIRIZ GOUDA/DELFT 

Stichting Siriz is gespecialiseerd in het begeleiden van (complexe) hulpvragen bij 
onbedoelde zwangerschap. Het is een professionele organisatie voor iedereen die met 
een onbedoelde zwangerschap te maken krijgt. Ze bieden hulp bij het maken van een 
keuze, bieden waar nodig opvang en kijken samen naar de toekomst. In hun 
hulpverlening en voorlichting hebben ze oog voor moeder, vader en ongeboren kind. 
Jaarlijks bereiken ze ruim 17.000 jongeren met gastlessen in het basis, voortgezet en 
beroepsonderwijs. Per jaar behandelen ze 2.500 hulpvragen.  

In hun opvanghuis in Gouda is ieder jaar plaats voor ongeveer 20 jonge moeders en hun 
kind. Het opvanghuis is bedoeld voor alleenstaande vrouwen tot 25 jaar en hun kind. 
Jonge moeders kunnen daar terecht als zij naast hun onbedoelde zwangerschap ook te 
maken hebben met andere problematiek. Bijvoorbeeld relatieproblemen, schulden of 
huiselijk geweld. Met intensieve begeleiding en een dagprogramma werken ze samen 
met de jonge moeders toe naar zelfstandigheid of begeleid wonen. Naast Gouda wil de 
Stichting ook in Delft een leef-leerhuis vestigen.  

De Stichting M.C. van Beek heeft een bijdrage aan de inrichtingskosten voor het nieuwe 
huis in Delft toegezegd. 
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Bestuur 

Bestuursleden St. M.C. van Beek 

• Arthur Hegger, voorzitter 

• Roel Oosten, penningmeester 
en financiële commissie 

• Ina van Beek, secretaris en 
donaties 

• David van Ballegooijen, 
financiële commissie 

• Gerard van Delft, financiële 
commissie 

• Dorine Enserinck, donaties 

 

mail: info@stichtingmcvanbeek.nl 

website: www.stichtingmcvanbeek.nl 
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WOONSAAM BENNEKOM 

WOONSAAM is een particulier woon- en leefverband voor jongvolwassenen van 18 tot 
25 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar geheel zelfstandig wonen. 
In een positieve omgeving en met individuele coaching gaan de jongeren op zoek naar 
werk of volgen ze een opleiding. Bewoners kunnen in principe maximaal twee jaar in 
WOONSAAM verblijven. Na die twee jaar zijn ze klaar om zelfstandig een toekomst op 
te bouwen. De woongroep heeft een vaste kernbewoner. Hij of zij is geen hulpverlener, 
maar stuurt de woongroep waar nodig aan en is aanspreekpunt. Een coach van 
WOONSAAM begeleidt de woongroep. WOONSAAM biedt een veilig thuis, individuele 
en persoonlijke aandacht, een juiste mix van wonen, werken, leren en coaching, een 
opstap naar zelfstandigheid en een goede basis voor een mooie toekomst. 

De Stichting M.C. van Beek heeft financiële steun toegekend voor de realisatie en het 
woonklaar maken van de gezamenlijke en eigen ruimtes van de jongeren. 

NITZANA VROUWENOPVANG DORDRECHT 

Stichting Nitzana Vrouwenopvang biedt een tijdelijke veilige omgeving/(t)huis voor 
vrouwen waar ze de mogelijkheid krijgen om verder te groeien naar zelfstandigheid.  

Ze doen dit door de mogelijkheid te bieden om tot rust te komen. Op het moment dat 
de vrouwen na een periode (weer) zelfstandig wonen, kan er gebruik gemaakt worden 
van nazorg. Als het mogelijk is, zullen bezoeken aan huis afgelegd worden, maar men 
mag ook op bezoek komen in het vrouwenhuis. Een persoonlijke begeleider biedt hulp 
om het geleerde van de afgelopen tijd verder in te zetten. Dit traject wordt voortgezet 
zolang als dit nodig is.  

De Stichting M.C. van Beek heeft financiële steun toegekend voor de realisatie en het 
woonklaar maken van het opvanghuis voor de vrouwen.  
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