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1. Over Stichting Steensoep
Visie Stichting Steensoep
Geloof in jezelf en je naaste omgeving en de mogelijkheden zijn onbegrensd!
Vanuit deze visie werkt Stichting Steensoep. We hebben tot doel om een bijdrage te leveren aan de
sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en volwassenen. We gaan uit van de eigen kracht
van mensen en de kracht van de gemeenschap. We verbinden mensen, luisteren naar wensen en
steunen mensen om ze waar te maken. Steek de handen uit de mouwen, durf te vragen, durf te
doen, durf aan te pakken en ervaar wat je (met elkaar) mogelijk kunt maken. Die ervaring gunnen we
ieder mens.
Er was eens een oude reizigster die hongerig een armlastig dorp binnenliep…
Zo start het verhaal van Steensoep. De reizigster heeft honger maar geen van de dorpelingen kan iets
te eten missen voor de reizigster. De reizigster verteld dat zij een steen heeft waar ze heerlijk soep
van wil koken. Het enige dat ze nodig heeft is een ketel en wat water.
De dorpelingen zijn nieuwsgierig geworden. Hoe kun je nou soep koken van een steen? Ze lenen haar
een ketel en geven haar wat water. Midden in het dorp zet zij de ketel op het vuur, en doet er de
steen in. De reizigster vertelt hoe heerlijk de soep gaat worden. Maar het zou helemaal perfect zijn
met wat extra kruiden, een ui of een klein stukje kip, om het geheel op smaak te brengen. Steeds
meer dorpelingen komen kijken en ieder gaat een ander ingrediënt halen. Uiteindelijk is er een
heerlijke soep gekookt waar iedereen uit het dorp lekker van mee kan eten.
De reizigster vertrekt. De magische steen laat zij achter, zodat deze de dorpelingen in de toekomst tot
dienst kan zijn.
Wij van Stichting Steensoep zijn die reizigster en trekken door wijken in de stad. In veel wijken heerst
ook een vorm van schaarste, maar dan van sociale schaarste. Mensen kennen elkaar niet of
nauwelijks en zijn erg op zichzelf gericht. De bewoners iets gezamenlijk laten oppakken en creëren
gaat vaak moeizaam. Bewoners zijn echter meestal wel bereid om hun steentje bij te dragen, alleen
hebben ze naar eigen idee te beperkte mogelijkheden of middelen om dit te doen. In het verhaal over
de steensoep hoeven de dorpsbewoners maar weinig bij te dragen, vooraf wordt eigenlijk niks van
hen verwacht. En zo lukt het om een geweldige soep te koken waar iedereen aan bij heeft gedragen
en iedereen van geniet.
Van deze kracht in de gemeenschap wordt in de projecten van Stichting Steensoep gebruik gemaakt.
De Stichting werkt zogezegd vanuit een community based aanpak. Zo maken kinderen in het project
De Waarmakers hun dromen waar door hun wens in hun omgeving kenbaar te maken en aan te
geven wat ervoor nodig is om deze te realiseren. Hierbij doen ze een verzoek aan mensen om iets bij
te dragen. Dat mag groots, maar kan juist ook iets heel kleins zijn. We spreken hierbij doorgaans niet
van bijdragen in de vorm van geld, maar juist van bijdragen in de vorm van kennis, vaardigheden of
materialen vanuit sociale overwaarde.
Op dezelfde manier worden bijdragen gevraagd van deelnemers aan de Green Bubble projecten.
Binnen deze projecten ligt de nadruk op groen en duurzaamheid. En regelmatig gaan we er letterlijk
op uit met onze soepsteen om steensoep te koken met lokale gemeenschappen. Iedereen draagt iets
bij voor de soep en er is altijd meer dan genoeg om eens zoveel mensen van te laten eten.
De interacties van bewoners, jong en oud, binnen onze projecten versterken hun omgeving. Vanuit de
diversiteit aan sociale contacten die ontstaan met voldoende onderling vertrouwen, creëert men
gezamenlijke geschiedenissen. Zo laten we overal waar we komen (al dan niet figuurlijk) onze steen
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achter. Gezamenlijke geschiedenissen waar een liefdevolle, groene en duurzame toekomst uit voort
kan komen…
Missie
Aanwakkeren van het bewustzijn dat mensen alles kunnen bewerkstelligen (binnen de gemeenschap)
als zij zich hiervoor inzetten.
Dit vanuit de mensen zelf, zonder dat ze hierbij de overheid of een bestuurder nodig hebben. Iets
willen voor (iemand uit) de wijk en dit met hulp van anderen realiseren. De stichting initieert en
ondersteund mensen van alle leeftijden dit zelf te doen en stimuleert hen om vaardigheden te
ontwikkelen om dit te kunnen doen. Hierdoor ontwikkelen zij naast zelfbewustzijn het bewustzijn dat
alles mogelijk is als je er energie in steekt.
Doel concreet: over 5 jaar zijn 1000 mensen (geïnspireerd) door onze activiteiten overgaan tot actie
om datgene wat ze graag willen doen (voor hun omgeving) ook daadwerkelijk te doen.

2. Onze activiteiten en resultaten
Na de oprichting van Stichting Steensoep in december 2011 is er het eerste half jaar van 2012 tijd
besteed aan het vormgeven van de organisatie. Zo hebben er tot en met augustus zes
bestuursvergaderingen plaatsgevonden waarin kaders zijn opgesteld voor de financiële administratie
en is de begroting vastgesteld. Daarnaast is het reglement vastgesteld en zijn plannen voor het
project De Waarmakers besproken. Voor diverse praktische zaken rondom de oprichting van de
stichting zijn er contacten geweest met SBAW die ons hebben geholpen met het opstellen van de
begroting en het ontwerp van het logo.
Aanvankelijk is Stichting Steensoep opgericht ten behoeve van de uitvoering van het project De
Waarmakers. Hiernaast was de ambitie om ook andere projecten en activiteiten te starten die een
bijdrage leveren aan de sociaal maatschappelijke ontwikkeling van kinderen, volwassenen en hun
omgeving. Al in 2012 diende de mogelijkheid tot uitbreiding zich aan door het project Green Bubble
aan de stichting te koppelen. In augustus heeft het bestuur hier akkoord voor gegeven.
Zo is Stichting Steensoep in 2012 gegroeid en heeft het onder de bovengenoemde projecten diverse
activiteiten uitgevoerd. Hieronder staat per project beschreven welke activiteiten in 2012 zijn
uitgevoerd. Daarnaast wordt er ingegaan op de overige activiteiten. Zoals de activiteit die de naam
draagt van de stichting, maar niet direct onder het project De Waarmakers of de Green Bubble valt:
het koken van Steensoep.
De Waarmakers
Het eerste half jaar in 2012 is het projectplan voor het project afgeschreven. Dit is gebeurd in nauwe
samenwerking met Vasco Lub van het Bureau voor sociale argumentatie. Met het plan is er getracht
fondsen en subsidies te werven. Helaas is niet één van de aanvragen gehonoreerd.
Ondanks de beperkte financiële middelen zijn we zoals gepland in september 2012 gestart met de
uitvoering van het project De Waarmakers door twee vakkrachten. Twaalf kinderen uit groep zeven
van De Agnesschool zijn op woensdagmiddag onder de vlag van de Children’s Zone begonnen met het
uitvoeren van hun dromen. In 2012 hebben in totaal acht bijeenkomsten van De Waarmakers
plaatsgevonden, in 2013 zullen er nog 22 volgen. De eerste acht bijeenkomsten hebben in het teken
gestaan van kennis maken en dromen verzamelen. In 2013 zal er worden gestart met het waarmaken
van de dromen.
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Green Bubble
Het project Green Bubble zet zich in voor meer duurzaamheid in de stad. Dit doet Green Bubble door
vanuit co-creatie en partnerschap met jonge en oude bewoners en organisaties, initiatieven te nemen
en activiteiten te organiseren op het gebied van (sociale) duurzaamheid, natuur en techniek. Voor het
project Green Bubble zijn drie personen actief die de activiteiten uitvoeren.

‘Architect van de toekomst’
Het project ‘Architect van de toekomst’ is in augustus van start gegaan met vijftien kinderen uit de
groepen zeven en acht van de brede scholen op de Kop van Zuid. Binnen het project bouwen
kinderen met duurzame materialen zoals bamboe en leem. In totaal hebben in 2012 veertien
bijeenkomsten plaatsgevonden.

Bouwspeeltuin
Green Bubble heeft op de open dag van de bouwspeeltuin activiteiten voor kinderen georganiseerd. Er
is een kleine leemoven gebouwd, een duurzame uitvinderswedstrijd georganiseerd en er is gebouwd
met bamboe, onder andere een tipi die het hele seizoen is blijven staan. Naar aanleiding hiervan is de
vraag gekomen om in 2013 een grote leemoven te bouwen op de bouwspeeltuin.

Brienennoordeiland
Er is een ontwerp gemaakt voor het bouwen van een kapel van bamboe. Er zullen fondsen worden
geworven om dit te kunnen bekostigen.

Calvijn College
In september zijn er 15 zuilen over duurzaamheid van het attractiepark Plaswijckpark in Rotterdam
onder begeleiding van de Green Bubble overgebracht naar het Calvijn College in Rotterdam.
Leerlingen van het Calvijn zullen de zuilen opknappen waarna het de bedoeling is dat de zuilen als
reizende tentoonstelling verschillende locaties aan zal doen.
Overige activiteiten
Naast de grotere projecten heeft Stichting Steensoep in 2012 ook nog een aantal losse activiteiten
uitgevoerd om het bestaan van de stichting uit te dragen en te vieren.

Steensoep koken
In 2012 heeft de stichting vier keer steensoep gekookt op diverse locaties waarbij uitgegaan is van
het steensoep principe. We startte met een ketel en een magische steen, vertelden het verhaal en
riepen buurtbewoners en andere bezoekers op om ingrediënten te brengen voor de soep. Op deze
wijze hebben zeker zo’n honderdvijftig personen dit jaar steensoep mogen proeven tijdens het festival
‘Feijenoord Eet!’, de burendag in Capelle aan den IJssel, het huttendorp van Oord in Feijenoord en de
opening van de Botanische tuin op het Afrikaanderplein. Drie keer hebben we dit gedaan met de
camper en hulp van onze vrijwilligster Coby.
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Eenjarig bestaan
In december hebben we met het bestuur en de vrijwilligers het eenjarige bestaan van onze stichting
gevierd. Tijdens deze bijeenkomst is er samen een collage gemaakt die weergeeft waar de stichting
voor staat.

Foto impressie van de activiteiten in 2011/2012
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3. Onze financiën in 2011/2012
Realisatie 2011/2012

Baten
A1

2011/2012
Subsidie baten
Toegekende subsidies

A2

Giften en baten uit fondsenwerving
Fondsen

A3

0,-

Giften

100,-

Totaal giften en baten uit fondsenwerving

100,-

Incidentele baten
Baten uit activiteiten

Lasten
B1

2.920,-

2011/2012
Personeelslasten
Personeelslasten

B2

0,-

0,-

Overige lasten
Kosten organisatie

262,-

Kosten activiteiten

521,-

Kosten Algemeen

60,-

Totaal overige lasten

843,-

Toelichting realisatie

Inkomsten
Totaal inkomsten:

€ 3020,-

De begroting voor het jaar 2011/2012 is achteraf vastgesteld ten gevolge van het lang uitblijven van
zekerheid over subsidies. Aanvankelijk was er bijvoorbeeld 10.000 euro begroot voor het ontwikkelen
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van de projecten (150 uur). Uiteindelijk zijn subsidies niet toegekend en is ervoor gekozen het
ontwikkelwerk buitende de begroting te laten. Dit werk is uitgevoerd op basis van vrijwilligerswerk van
de oprichters. De overige inkomsten zijn vergoedingen die wij ontvangen hebben van diverse
organisaties voor het uitvoeren van activiteiten.

Uitgaven
Totaal uitgaven:

€ 843,-

Personeelskosten
Door de vrijwillige inzet van de oprichters bij het ontwikkelwerk en de uitvoer van activiteiten, zijn de
personeelslasten nihil.
Kosten organisatie
Deze kosten zijn relatief laag, en omvat kosten voor de website, de bijdrage voor de Kamer van
Koophandel en de bankkosten.
Kosten activiteiten
De vergoeding die wij ontvangen voor de uitvoer van activiteiten dekt deze kosten.
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