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2018, EEN JAAR VAN RELATIEVE KIEMRUST 
 
Beste lezer, 
 

 
We zijn net het winterseizoen ingegaan. In deze periode van het 
jaar zijn we getuige van de langzame vervaging van het licht. 
De natuur lijkt verlaten, kaal, leeg ... 
 
Maar dit moment van kiemrust bereidt de vitaliteit voor het nieuwe 
seizoen grondig voor ...  
 
In deze gemoedstoestand blikken we terug op het jaar 2018 en 
kijken we verwachtingsvol vooruit naar 2019. Graag presenteren 
we je de Nieuwsbrief van Stichting RISE over 2018.  
 

© Jessica Boehman, 2013 

 
* * * 

 
Voordracht ‘Hel(d)en van seksueel misbruik Awards’ 
 
Op 10 januari 2018 ontvingen we van Ivonne Meeuwsen en Agnes van der Graaf het bericht 
dat Stichting RISE bij hen is voorgedragen voor de ‘Hel(d)en van seksueel misbruik Awards’. 
De motivatie luidde: “Ze proberen de oude VSK op een creatieve manier weer nieuw leven in 
te blazen. Omdat daar behoefte aan is. Zeer moedig!” 
 
Hoewel we het heel fijn vonden dat iemand ons voor de Award heeft aangemeld, hebben we 
besloten om niet mee te doen. We vinden het voor Stichting RISE te vroeg voor zo’n blijk van 
waardering. We hebben de voordracht opgevat als bemoediging om Stichting RISE verder 
van de grond af op te bouwen en leven in te blazen. 
 
 
Facebook en LinkedIn 
 
Op 12 februari 2018 werd Stichting RISE actief op Facebook: www.facebook.com/Stichting-
RISE-148989275792318/. Op 8 juni 2018 ging de LinkedIn-pagina van Stichting RISE online: 
www.linkedin.com/company/stichting-rise/. Via deze pagina’s verspreiden we het meest 
actuele nieuws van Stichting RISE alsook berichten die Stichting RISE aangaan. Als je op de 
hoogte wilt blijven, like dan onze Facebook-pagina en/of start met het volgen van onze 
LinkedIn-pagina. 
 
 
Afscheid Diana Bierings 
 
In het eerste jaar van oprichting heeft Diana Bierings enorm veel 
voor Stichting RISE betekend. Op 1 mei 2018 deelde Diana het 
bestuur echter mee dat ze wilde stoppen met haar taken voor 
Stichting RISE, omdat deze niet langer passen in haar huidige werk. 
 
We zijn en blijven Diana dankbaar voor haar unieke en inspirerende 
bijdrage om Stichting RISE mede inhoud en vorm te geven. Op 14 

september 2018 hebben we afscheid genomen. We wensen Diana 
veel succes en plezier met de mooie nieuwe ontwikkelingen in haar 
leven. 

http://www.facebook.com/Stichting-RISE-148989275792318/
http://www.facebook.com/Stichting-RISE-148989275792318/
http://www.linkedin.com/company/stichting-rise/
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Na het vertrek van Diana hebben we besloten om eerst het vormgevingsproces van Stichting 
RISE verder af te ronden, voordat we op zoek zouden gaan naar een nieuwe 
penningmeester. Nu dit proces is afgerond, heten we in ons midden graag een nieuw 
bestuurslid welkom. 
 
Dus ben je zowel professioneel - als ervaringsdeskundig op het gebied van seksuele 
kindermishandeling, heb je passie voor, kennis van en ervaring met financiën, bepaal je 
graag mede het beleid van Stichting RISE, vind je het fijn om in teamverband te werken en 
beschik je over goede contactuele eigenschappen, dan is wellicht een bestuursfunctie bij 
Stichting RISE iets voor jou. 
 
Stuur in dat geval een motivatiebrief en CV naar Stichting RISE – stichtingrise@gmail.com – 
dan nemen we graag contact met je op. 
 
Stichting RISE hecht groot belang aan diversiteit binnen de organisatie. 
 
 
Jubileum eenjarig bestaan 
 
Op 23 juni 2018 hebben we het eenjarig bestaan van Stichting RISE gevierd met een 
gezellige lunch in Zutphen. Daarbij hebben we stil gestaan bij de gang die Stichting RISE 
vanaf haar start heeft gemaakt. Daarbij zijn we veel moois en ook wat moeilijkheden 
tegengekomen, maar het algehele gevoel is dat we met plezier terugkijken op een boeiend 
eerste jaar. We blijven ons met groot enthousiasme voor de organisatie inzetten. 
 
 
And Still I RISE Weekend 
 

Het hoogtepunt van 2018 betrof voor Stichting RISE 
het And Still I RISE Weekend. Deze vond van 12 tot 
en met 14 oktober 2018 in Conferentiecentrum De 
Glind plaats. 
 
De groep die deelnam, bestond uit zes bijzondere 
vrouwen. Lien en Janine hadden de eer om hen te 
mogen begeleiden. We voelen ons vervuld met 
blijdschap en dankbaarheid voor de drie intense dagen 
die we samen hebben beleefd. En voor het 
vertrouwen. Het is een ervaring om nooit te vergeten. 
Een om diep te koesteren. 

 
Het And Still I RISE Weekend is door de deelneemsters heel positief geëvalueerd. Ze 
schreven dat ze als gevolg van het weekend meer aandacht hebben en meer in contact 
staan met hun eigen gekwetste innerlijk kind, dat er intern dingen in beweging zijn gebracht, 
dat ze een plek hebben om rust en verbinding te vinden, dat ze dingen hebben verwerkt en 
hebben losgelaten, dat ze een fijne tijd hebben gehad en zich gesteund hebben gevoeld en 
dat ze nu meer stil staan bij wat ze (nog) nodig hebben. 
 

Een deelneemster schreef op de Facebook-pagina van Stichting RISE: 
 
“Het was een bijzonder, prachtig weekend! Ik kijk er met een warm gevoel op terug!” 

 
Gezien het eerste And Still I RISE Weekend zo succesvol is verlopen, willen we de 
organisatie van het And Still I RISE Weekend in 2019 graag vervolgen. 

mailto:stichtingrise@gmail.com
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Van 22 tot en met 24 maart 2019 organiseert Stichting RISE opnieuw een And Still I RISE 
Weekend voor vrouwen. Zie voor meer informatie de website: www.stichtingrise.nl/agenda. 
 
Van 18 tot en met 20 oktober 2019 willen we een And Still I RISE Weekend speciaal voor 
mannen organiseren. Ben je geïnteresseerd of heb je vragen, stuur dan een e-mail naar 
stichtingrise@gmail.com. 
 
 
Website 
 
Op 8 november 2018 ging de website van Stichting RISE online. We hadden lang naar deze 
bijzondere dag toegewerkt en ernaar uitgekeken. We danken Annemieke Busink van Miek 
Geeft Vorm voor haar prachtige ontwerp en haar fantastische begeleiding! We zijn zó blij en 
dankbaar! Dus laat je verrassen via: www.stichtingrise.nl. Aan de laatste kleine onafheden in 
de vorm van een ontbrekend artikel en document, wordt zo spoedig mogelijk tegemoet 
gekomen. 
 

 
 
 
Vindplaats 
 
Speciaal voor de website van Stichting RISE hebben we het aanbod in Nederland verzameld 
voor mensen die als kind seksueel mishandeld zijn. Dit hebben we onder de noemer 
‘Vindplaats’ gedaan. Deze Vindplaats betreft een lijst met een groot aantal organisaties op 
het gebied van lotgenoten- en hulpvoorzieningen, belangenorganisaties en ondersteuning 
anderszins, informatievoorzieningen en overheidsinstanties. Immers kunnen we als 
organisatie niet alles. 
 
We beseffen dat andere organisaties/personen op hun eigen terrein mogelijk beter zijn 
toegerust. Echter kunnen we en willen we geen uitspraak doen over de kwaliteit van de 
organisaties/personen die op de lijst staan. We kennen ze niet allemaal van binnenuit. 
 
We hopen dat deze lijst een vindplaats voor velen zal zijn. Mocht jij of jouw organisatie niet 
op deze lijst staan en zou je dit op prijs stellen, dan verzoeken we je contact op te nemen 
via: stichtingrise@gmail.com. Ook waarderen we het als je via dit e-mailadres wilt helpen om 
deze lijst uit te breiden en/of wijzigingen door te geven. 
 
De lijst ‘Vindplaats’ kun je downloaden via: www.stichtingrise.nl/meer-informatie. 
 
 
Beleidsplan 2019-2020 
 
Eind 2018 hebben we een Beleidsplan geschreven. Hierin zetten we de plannen van 
Stichting RISE over 2019-2020 uiteen. Het doel van het plan is groei van Stichting RISE 
realiseren qua naamsbekendheid, diversiteit, deskundigheid, liquiditeit, activiteit en 

http://www.stichtingrise.nl/agenda
mailto:stichtingrise@gmail.com
http://www.stichtingrise.nl/
mailto:stichtingrise@gmail.com
http://www.stichtingrise.nl/meer-informatie
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samenwerking. Dit alles vanuit de hoop dat meer mensen hun weg naar Stichting RISE 
kunnen vinden. 
 
 
Subsidieaanvragen 
 
Om groei te kunnen realiseren, heeft Stichting RISE meer financiële middelen nodig. Om in 
de voortgang van Stichting RISE over de periode 2019-2020 te kunnen voorzien, heeft 
Stichting RISE financiële steun bij een subsidiegever aangevraagd. Ditzelfde geldt voor de 
organisatie van het And Still I RISE Weekend in 2019. 
 
Gezien een belangrijk speerpunt van Stichting RISE de groei van het aantal activiteiten 
betreft, zullen we in 2019 doorgaan met het schrijven van subsidieaanvragen vanuit de wens 
mensen die seksueel mishandeld zijn, professionals die werken op het gebied van seksuele 
kindermishandeling en anderszins geïnteresseerden meer activiteiten te kunnen bieden. 
 
 
Aanvraag Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
 
Stichting RISE is als non-profitorganisatie afhankelijk van subsidies en giften. Hoewel het 
probleem van seksuele kindermishandeling in de Nederlandse maatschappij zeer omvangrijk 
is, is het aantal subsidiegevers in Nederland dat initiatieven op het gebied van seksuele 
kindermishandeling ondersteunt dun bezaaid. Dit betekent dat Stichting RISE naast 
subsidiegevers steeds op zoek dient te gaan naar andere wervingskanalen van financiële 
middelen. 
 
In 2018 mocht Stichting RISE haar eerste donatie tegemoet zien. Hier waren we als 
organisatie enorm blij mee. Midden december hebben we daarom een ANBI-status voor de 
organisatie aangevraagd om het ook belastingtechnisch aantrekkelijk te maken om Stichting 
RISE met een donatie financieel te ondersteunen. 
 
Iedere bijdrage – groot en klein – helpt om de doelen en activiteiten van Stichting RISE te 
realiseren. We waarderen iedere vorm van steun enorm! Mocht je een donatie overwegen, 
dan kun je deze overmaken naar rekeningnummer NL97 TRIO 0338 7025 04 ten name van 
Stichting RISE te Zutphen. 
 

* * * 
 
2018 was voor Stichting RISE een jaar van relatieve kiemrust, waarin we de juiste 
omstandigheden hebben gezocht en gecreëerd om als organisatie verder te kunnen groeien. 
 
In 2019 hopen we deze groei en ontwikkeling met Stichting RISE daadwerkelijk te kunnen 
maken. Na een korte winterstop gaan we met vernieuwde energie aan de slag! 
 
We wensen je een goede jaarwisseling alsook veel licht en groei in 2019. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lien Daams en Janine Klungel 
 
 

Nothing can dim the light 
that shines from within. 

 
© Maya Angelou 


