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Jacqueline Hendriks van Nao Veure helpt mensen met gratis spullen:

    “Er is veel armoede in Maastricht. 
                         verscholen in schaamte,  

 
   

In
te

rv
ie

w

6



Jacqueline Hendriks van Nao Veure helpt mensen met gratis spullen:

    “Er is veel armoede in Maastricht. 
                         verscholen in schaamte,  

 Onzichtbaar achter de voordeur,  
maar o zo schrijnend” 

   

In de kelders in het complex de Blauwe Veste staat onder andere het oude meubilair van Hotel Derlon. Stoelen, bedden en tafels 
wachten op een nieuwe bestemming. En die is er. Meer dan de helft van de meubels is alweer verhuisd naar een nieuwe plek, naar men-
sen die het goed kunnen gebruiken, die zelfs geen geld hebben om naar de Kringloopwinkel te gaan. “Er is veel armoede in Maastricht. 
Onzichtbaar achter de voordeur, verscholen in schaamte, maar o zo schrijnend,” aldus Jacqueline Hendriks. Als wijkverpleegkundi-
ge komt zij veel bij mensen thuis.

Regelmatig is Jacqueline bij gezinnen die amper rond kunnen ko-
men. “Ik vond dat ik iets moest doen voor deze mensen. Ik heb 
een balletje opgegooid bij Bert Kersten, voormalig gedeputeerde 
en oud-voorzitter van MVV. Ik ken Bert goed en hij deelde mijn 
zorg. We hebben de Stichting Nao Veure opgericht, waar ook Bep-
pie Kraft haar naam aan heeft verbonden. De mensen die wij hel-
pen, vallen buiten alle vergoedingen, buiten de maatschappelijke 
boot. De kinderen kunnen niet bij een vereniging, er is amper geld 
voor fatsoenlijk eten, laat staan voor nieuwe kleding of meubilair. 
Iedere euro moet zo’n gezin omdraaien. De stichting Nao Veure 
betaalt bijvoorbeeld de contributie van de voetbalclub voor de kin-
deren. Ook geven we gratis buskaartjes weg aan mensen die het 
nodig hebben. Afgelopen december hebben we voor de tweede 
keer een kerstdiner georganiseerd. Maar liefst tweehonderdvijftig 
mensen schoven aan de kerstdis; mensen die leven in armoede, 
maar ook eenzame en zieke Maastrichtenaren, mantelzorgers en 
mensen die een moeilijke periode hebben doorgemaakt.

De meubels van Derlon zijn een cadeautje. Die worden goed be-
steed. Ik geniet iedere dag als ik zie hoe gelukkig we mensen kun-
nen maken. Dankzij, veelal anonieme, sponsoren die ons initiatief 
een warm hart toedragen kunnen we dit tot stand brengen”, aldus 
Jacqueline. 

Hotel Derlon aan het Onze Lieve Vrouwenplein heeft een gron-
dige vernieuwing ondergaan en bood haar oude meubilair gratis 
aan bij de Stichting Nao Veure. “Een prachtige geste, die we met 
beide handen hebben aanvaard. We realiseerden ons echter niet 
waar we aan begonnen. Het was een hele klus om de inboedel 
te verhuizen. Bovendien was de vraag, ‘waar naartoe?’. We zijn 
bij Maasvallei terechtgekomen. De kelders van De Blauwe Ves-
te die oorspronkelijk als bedrijfsruimte verhuurd zouden worden, 
staan nog leeg. Hier mochten wij het meubilair tijdelijk opslaan en 
daar zijn we de woningcorporatie heel dankbaar voor.” Jacqueline 
werkt veel samen met Anne Mieke Hendrickx. Zij is bewindvoerder 
en budgetcoach en komt net als Jacqueline veel in aanraking met 
mensen die onder de armoedegrens leven. “Mensen die net hun 
schulden hebben afbetaald of uit de schuldsanering komen, wil je 

niet meteen weer met een lening opzadelen. Ik heb mijn eigen 
stichting ‘Anne Mieke Helpt’. Ik heb een winkel waar mensen met 
een doorverwijzing onder andere gratis kleding kunnen afhalen.  
Maar ook gebruiksgoederen en meubilair wordt aangeboden. Daar 
is behoefte aan, en geloof me, je moet heel wat schroom overwin-
nen om mijn winkel binnen te stappen. Niemand doet dit als het 
niet echt noodzakelijk is. We hebben het over mensen die van vier 
à vijf tientjes per week moeten rondkomen. Die kunnen niet an-
ders dan hun trots en schaamte opzij zetten. Die hebben echt geen 
euro voor iets extra’s.” Jacqueline en Anne Mieke kennen elkaar al 
jaren. Ze wonen bij elkaar in de straat. Waar het kan, trekken Jac-
queline en ik samen op. Het is fijn om mensen te kunnen helpen. 
“Ik doe dit uit overtuiging en met passie. Achter de schermen, ik 
hoef niet zo nodig op de voorgrond. Dat heeft ook met mijn werk 
als bewindvoerder te maken”, aldus Anne Mieke.

Dat er zoveel mensen zijn die onder de armoedegrens leven ver-
baast Anne Mieke niet. Door de crisis zijn veel mensen in de pro-
blemen geraakt. Vaak ontstaan schulden doordat er verkeerde 
keuzes worden gemaakt. Het begint met een huurachterstand en 
wordt van kwaad tot erger. Maar ook als je alleen van je pensioen 
moet rondkomen heb je het niet gemakkelijk. En hoe erg het ook is, 
kinderen die financieel misbruik maken van hun vader of moeder, 
komt vaker voor dan je denkt”, aldus Anne Mieke.
Het liefdadigheidswerk dat Jacqueline en Anne Mieke doen, kan 
niet zonder steun en hulp van vrijwilligers en sponsoren. “Ik zit  pas 
één jaar met mijn winkel in een oud bankkantoor aan de Annalaan 
en we hebben al meer dan 100 doorverwijzigingen. Dankzij de prix 
d’ami (vriendenprijs) die de eigenaar rekent voor de huur kan ik 
dit volhouden. Ik hoop dat dit voorlopig zo blijft. Daarnaast kan 
ik rekenen op een team vrijwilligers die altijd voor me klaarstaan.” 
Maasvallei heeft nu de opslag tot eind 2018 gratis ter beschikking 
gesteld aan stichting AMH. Hierdoor kunnen we door gaan met 
het inzamelen, opslaan en weggeven van meubilair. Dat is fantas-
tisch en hierdoor kunnen we door gaan met het helpen van hen die 
het nodig hebben. Ook Jacqueline is met haar stichting afhankelijk 
van de goedgeefsheid van donateurs en sponsoren. Dat het geld 
en de spullen goed terechtkomen, kun je met een gerust hart aan 
de twee vrouwen overlaten. Ze hebben beiden dezelfde drive en 
betrokkenheid. Ook qua aanpak denken ze hetzelfde: ‘hands on’: 
“We zijn niet zo van de regels en procedures. Als we ’s ochtends 
iets horen, moet het ’s avonds geregeld zijn.” 

  “Ik geniet iedere dag als ik    
   zie hoe gelukkig we 
mensen kunnen maken”
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