
Het Oranje Fonds brengt 
mensen bij elkaar!

Fijn dat je ons gaat helpen! In deze folder vertellen we kort wat over het Oranje Fonds. Zo weet 
je straks beter waarom jouw steun zo belangrijk is! Het Oranje Fonds is actief in het Koninkrijk 
der Nederlanden. Ons doel is dat mensen elkaar kennen en samen dingen doen. Dat is niet 
altijd makkelijk. Sommige mensen zijn eenzaam of spreken de taal niet goed. Er zijn ook buur-
ten waar niemand elkaar kent of groet. Gelukkig zijn er altijd mensen die dan in actie komen.  
Zij willen er wat aan doen. Díé mensen helpt het Oranje Fonds. 

Meer kansen en meer contact! 
Het Oranje Fonds doet heel veel. In iedere stad of dorp zijn wel 

organisaties die we steunen. Best bijzonder. We vinden twee 

dingen belangrijk: dat mensen met elkaar in contact komen én 

dat ze kansen krijgen voor een fijn leven. We geven van allebei 

een voorbeeld. 

Stel, er gebeuren thuis allemaal nare dingen. Je haalt steeds 

slechtere cijfers en spijbelt. Op een gegeven moment ga je 

helemaal niet meer naar school. Je zwerft door de stad. Zonder 

diploma vind je bijna nooit een baan. Hoe kun je je dan redden 

later? Gelukkig zijn er mensen die denken: ik ga helpen! Ze wor-

den vrijwilliger bij een organisatie die deze jongeren opvangt 

en nieuwe kansen geeft. Zo’n organisatie kan geld krijgen van 

het Oranje Fonds. 

Er zijn ook plekken waar niemand elkaar echt kent. Er zijn 

nieuwe mensen komen wonen en iedereen heeft het druk met 

werk of school. Als je elkaar niet kent, erger je je ook sneller 

aan iemand. Zo komt er zomaar ruzie tussen buren over iets 

kleins. En zou jij de oude overbuurvrouw helpen, als ze nooit 

naar je zwaait? Dan zijn er mensen nodig die bijvoorbeeld op 

Burendag een leuk sporttoernooi organiseren. Daar blijkt die 

buurtvrouw ineens heel aardig te zijn! Veel gezelliger toch?  

Ook dit steunt het Oranje Fonds.  

“Zo mooi dat er een vriendschap is 
ontstaan tussen twee zo verschillende 
mensen, die elkaar anders nooit zou-
den hebben ontmoet.”



Genoeg initiatieven in het land
Je hoort wel eens dat niemand elkaar helpt. Nou, dat vinden wij niet! 

Bij het Oranje Fonds zien we dat heel veel mensen in actie komen 

voor een ander. Het zijn mensen die een probleem zien en denken: 

dat kán toch niet? Daar moet ik wat aan doen! Ze zetten een organi-

satie op, organiseren allerlei activiteiten of worden vrijwilliger. 

Maar: dat kost wel geld
Overal waar mensen zich inzetten voor elkaar, schieten we te hulp. 

Want óók als mensen vrijwilliger zijn, zijn er dingen die geld kosten! 

De vrijwilligers moeten bijvoorbeeld getraind worden. En er moet 

iemand zijn die weet en zegt wat er moet gebeuren. Het opvang-

huis voor zwerfjongeren heeft bedden nodig en computers zodat zij 

hun huiswerk kunnen maken. Een kookproject voor eenzame oude-

ren in het dorpshuis is ook niet gratis. Er is natuurlijk geld nodig 

voor boodschappen maar ook voor extra grote pannen en heel veel 

bestek. En voor posters zodat iedereen precies weet wanneer het is. 

Al die organisaties vragen geld aan het Oranje Fonds. Als we de 

plannen goed genoeg vinden, krijgen ze dat geld ook. We letten er 

goed op dat er geen geld kwijtraakt en dat organisaties het geld 

goed besteden.  

Met jullie sponsoractie helpen jullie mee
Je snapt: om al die goeie dingen in het land te kunnen steunen, heb-

ben we veel geld nodig. Daarom zijn we zo ontzettend blij dat de 

opbrengst van jullie sponsoractie naar het Oranje Fonds gaat. Al het 

geld dat jullie ophalen, besteden wij in jouw provincie. Het komt 

terecht bij organisaties die hulp goed kunnen gebruiken, beloofd! 

Ons beschermpaar
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het bescherm-

paar van het Oranje Fonds. Het begon allemaal in 2002 toen ze 

het Oranje Fonds bij hun huwelijk kregen aangeboden. Ze vinden 

het Oranje Fonds heel belangrijk. Zelfs nu ze Koning en Koningin 

zijn, maken ze regelmatig tijd om vrijwilligers te verrassen met 

een bezoek!  

Op bezoek bij een basisschool
Koningin Máxima ging bijvoorbeeld langs bij basisschool De 

Wilgenhoek in Haarlem. Ze deed dat vanwege het initiatief ‘Ieder 

Kind een Instrument’. Leerlingen uit groep 5 en 6 die thuis helemaal 

geen muziek kunnen maken, leren in groepjes een instrument te 

bespelen. Daar zijn ook allerlei vrijwilligers bij betrokken.

Wil je meer weten over het Oranje Fonds? 
Misschien wil je wel een keer een spreekbeurt houden of een  

werkstuk maken? Kijk dan op onze website: www.oranjefonds.nl 

Op onze Facebookpagina zie je ook allemaal leuke voorbeelden van 

organisaties die geld gekregen hebben van ons. 

Fijn dat je meedoet!!

i  In 2014…
• Bestaat het Oranje Fonds 12 jaar

• Steunen we duizenden sociale initiatieven in het hele Koninkrijk

• Organiseren we op 27 september Burendag

• Hebben de Koning en Koningin meegedaan met NLdoet
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“De glimlach op het gezicht van de 
ander, het gevoel dat je echt nodig 
bent, dat maakt vrijwilligerswerk  
zo bijzonder.”


