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Help Stichting MATE ( Maritieme Arbeids Training & Educatie ) 

Word Participant of SoulMATE! 
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Deze brochure is belangeloos gedrukt en gebonden door MEE Plus.  

MEE Plus ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke 
beperking, chronische ziekte, een vorm van autisme of niet aangeboren hersenletsel. MEE Plus gaat uit van de eigen kracht 
van de cliënt en zijn omgeving en wil zijn zelfredzaamheid vergroten.  

MEE Plus Groep is actief in 5 regio’s: Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Brabant Noord, Drechtsteden, Midden-Holland en 

Zuid-Hollandse Eilanden. 
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Stichting MATE (Maritieme Arbeids Training & Educatie) 

Stichting MATE is een initiatief van Maaskade Bevrachters B.V. en TriviumLindenhof om jongeren te 

interesseren in en op te leiden voor een carrière in de maritieme sector. Jongeren, die 

maatschappelijk gezien buiten de boot dreigen te vallen, worden in staat gesteld een baan te 

verkrijgen en te behouden in de binnenvaart. 

Als doelgroep richt stichting MATE zich op jongeren met een minder kansrijke toekomst. Hieronder 

worden jongeren verstaan die dakloos zijn, in een multi-probleem situatie verkeren, uit het reguliere 

schoolsysteem zijn gevallen of werkloos zijn. Het gaat om jongeren waarbij intensieve begeleiding 

nog kan leiden tot een structurele verbetering van zijn of haar situatie en de kans op de arbeidsmarkt 

kan worden vergroot. 

 Om deze doelen te bereiken heeft stichting MATE een binnenvaartschip, genaamd MATE, 

aangeschaft, om voor minder kansrijke jongeren een pedagogische leeromgeving te creëren, weg van 

de probleem- of thuissituatie. In dat kader wil stichting MATE in een vroeg stadium jongeren de 

mogelijkheid bieden om weer grip op hun leven te krijgen. Wij geloven in het schip, omdat het zorgt 

voor: 

1. Een afgeschermde omgeving, los van de wal en weg van verleidingen in de thuisomgeving; 

2. Een beschermde omgeving, weg van probleemomgeving en begeleidt door (omgeschoolde) 

scheepslieden van uit een no-nonsense cultuur; 

3. Een omgeving waarin jongeren, onder intensieve begeleiding, een opvoeding en een 

opleiding krijgen; 

Om de exploitatie van dit schip mogelijk te maken is er een forse verbouwing nodig. Om zo te komen 

tot het beoogde leer- en werkervaringsschip, waarop jongeren 24 uur per dag, op een veilige manier 

onder deskundige begeleiding verblijven. Om in een duidelijke structuur te kunnen leren, werken, 

recreëren, te eten en te slapen om zodoende opgevoed en opgeleid te worden voor een beroep in de 

binnenvaart.  
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Wat is er nodig om te kunnen varen: 

Om te voldoen aan alle eisen voor een leer- en werkervaringsschip moet het schip vooral veilig zijn. 

Daarnaast moet het worden voorzien van voldoende slaap-, toilet- en doucheruimten, een keuken en 

eetruimte, lesmateriaal en inventaris, een leer- en werkruimte en een recreatieruimte, e.e.a. volgens 

de volgende eerste ontwerp schets: 

 

  

Hiermee respecteren we het unieke karakter van dit binnenvaartschip (met de stuurhut in het 

midden). Om zo snel mogelijk te kunnen gaan varen met de jongeren willen we zo, met minst 

mogelijke kosten, een veilige situatie creëren, waarin jongeren op een prettige manier kunnen 

verblijven, slapen, werken en leren.   
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Word Participant of SoulMATE ! 
Investeer mee in kansen voor de jongeren van Stichting MATE 
 
De verbouwingskosten  zullen ca. € 250.000,- bedragen. Geld dat Stichting MATE, na aankoop van het 
schip, zelf niet heeft. Daarom willen we via fondsenwerving de benodigde verbouwingsgelden 
inzamelen en wel op korte termijn. De MATE moet in het voorjaar 2016 operationeel zijn. 
Ambitieus al we zijn, er van doordrongen dat u vast maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen, 

er behoefte is aan jongeren met het juiste maritieme DNA, er weinig tijd te verliezen is en de eerste  

Participanten en SoulMATEs hebben toegezegd, doen we een beroep op u om ook Participant of 

SoulMATE  te worden. 

Hoe wordt u Participant van Stichting MATE? 
Door € 25.000,-- te investeren wordt u Participant van Stichting MATE. 
TriviumLindenhof en  Maaskade Bevrachters B.V. zijn u al voorgegaan. Zie volgende pagina voor een 
profielschets van deze organisaties. Wethouder  E. van de Burgt heeft namens  de 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) ook geparticipeerd in Stichting Mate.  
 
Natuurlijk doen wij er iets voor terug en zorgen voor: 

 Exposure-waarde voor uw bedrijf via media 

 Naamsvermelding in alle uitingen van Stichting MATE 

 Naamsvermelding Participanten-bord aan boord 

 Per kwartaal nieuwsbrief  

 Ingelijst Participant certificaat 

 Naamdrager opleidings-roeiboot 
 

Hoe wordt u SoulMATE? 
Door € 5.000, - of een veelvoud hiervan te investeren, wordt u SoulMATE.  
 
Natuurlijk doen wij er iets voor terug en zorgen voor: 

 Exposure-waarde voor uw bedrijf via media  

 Naamsvermelding SoulMATE-bord aan boord 

 Per kwartaal nieuwsbrief 

 Ingelijst SoulMATE certificaat 
 
O. Slokkers Maritiem  B.V. heeft € 10.000,- geïnvesteerd en is als zodanig de 1ste SoulMATE. Ook 
maritiem verzekeringsbedrijf Be Sure, internationaal recruitment en detachering bureau Sealux en 
scheepswerf `t Ambacht hebben hun expertise en middelen belangeloos ter beschikking gesteld. 
 
 

                 
O. Slokkers Maritiem B.V.  

 
 
 
 

http://www.sealux.ch/en
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Helpt u mee om samen met de Stichting MATE het volgende te bereiken voor jongeren: 
 

 Het voorkomen van uithuisplaatsing (24-uurs jeugdzorg ) 

 Het ontlasten en ondersteunen van de thuissituatie 

 Het geleiden naar het arbeidsproces zodat werkloosheid voorkomen wordt 

 Het geleiden naar onderwijs 

 Resocialisatie 

 Het voorkomen van terugval 

 Het juiste maritieme DNA 

 Het leren veranderen, zodat ze beter kunnen omgaan met welke situatie dan ook in het 
dagelijks leven 
 
Dat ze weer trots uitstralen, omdat ze dankzij u een kans hebben gekregen om hun leven 

op de rit te krijgen en een baan te vinden in de Maritieme Sector. 

 

Profielschets Participanten  

         

 

Maaskade Bevrachters B.V. is een efficiënte en betrouwbare partner voor het vervoer van 
ongevaarlijke vloeistoffen over de binnenwateren, door heel Europa. Maaskade Bevrachters en haar 
45 binnentankvaartschepen staan garant voor optimale logistieke oplossingen. Met een veelzijdige 
klantenkring in de plantaardige en eetbare oliënmarkt, fermentatie- en veevoederindustrie maar ook 
in de papierindustrie en de dedicated producten in de nichemarkt. 
Maaskade Bevrachters B.V.  beschikt over de grootste vloot van binnentankvaartschepen voor het 
transport van niet gevaarlijke producten in Nederland. 
 
TriviumLindenhof is er voor alle kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar en hun gezinnen, die 
problemen ervaren bij het opgroeien of opvoeden. We werken vanuit het vertrouwen dat alle 
mensen de kracht in zich hebben om te leren en te veranderen. Die kracht willen we versterken en 
uitbreiden. Zodat iedereen zelf op eigen kracht beter kan omgaan met moeilijke situaties in het 
dagelijks leven. 
We bieden ambulante hulpverlening, dagbehandeling, residentiële zorg en crisisopvang. Dat doen we 
vanuit ruim 50 locaties, verspreid over de regio’s Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, met circa 600 
medewerkers. Jaarlijks bieden we hulp aan meer dan 2.500 kinderen, jongeren en ouders. 
 
  

http://www.maaskade.nl/
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Wij doen mee en worden Participant! 

 

Bedrijf   : 

Contactpersoon : 

Adres   : 

Telefoon   : 

E-mail   : 

Bedrag   : € 

 

 

Datum       Handtekening 

 

 

 

Ik wil graag wel / niet naamsvermelding op de genoemde uitingen 

 

 

 

Uw schenking is een financiële bijdrage of een schenking in natura . Stichting MATE heeft de ANBI 

status waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Zie brochure voor nadere toelichting. 

 

rekening   NL38 RABO 0156 7644 66  

BTW nummer   853482883B01 

KVK nummer  59434724 
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Wij doen mee en worden SoulMATE! 

 

Bedrijf   : 

Contactpersoon : 

Adres   : 

Telefoon   : 

E-mail   : 

Bedrag   : € 

 

 

Datum       Handtekening 

 

 

 

 

Ik wil graag wel / niet naamsvermelding op de genoemde uitingen 
 
 
Uw schenking is een financiële bijdrage of een schenking in natura . Stichting MATE heeft de ANBI 
status waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is. Zie brochure voor nadere toelichting. 
 
rekening   NL38 RABO 0156 7644 66  
BTW nummer   853482883B01 
KVK nummer  59434724 
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Beste Participant, SoulMATE en donateur, 

Dank u wel voor uw steun aan St. Mate! 
U helpt mede mogelijk maken dat jongeren, die tussen wal en schip dreigen te raken, kansen krijgen 
om hun leven op de rit te zetten en te kiezen voor een loopbaan in de maritieme sector! 
 
Uw schenking was een financiële bijdrage of een schenking  in  natura. Stichting MATE heeft de ANBI 

status waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.  

Om u ten dienste te zijn hebben wij onze adviseurs gevraagd enige informatie te verstrekken over de 

fiscale aspecten daarvan. Zij geven aan dat het fiscaal geen verschil maakt of u in contanten schenkt 

aan een ANBI organisatie of in natura. In het geval van een in natura schenking zou u deze moeten 

waarderen (waarde economisch verkeer) indien u van zaken in natura die schenking zou willen 

aftrekken van de ondernemingswinst. Middels het opmaken van een Nul-factuur aan Stichting  MATE 

toont u aan dat de prestatie ook daadwerkelijk geleverd is. 

Uiteraard is het aan u om in uw specifieke situatie te onderzoeken of deze informatie op uw 

schenking van toepassing is.  

Wij danken u nogmaals hartelijk voor uw steun en houden u via onze website graag op de hoogte van 

nieuws en ontwikkelingen bij Stichting  MATE. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Arno Lelieveld       Piet Wassenaar 
Bestuurder, Secretaris     Bestuurder, Penningmeester 
 
Stichting MATE 
www.stichtingmate.nl 
 

 

 

rekening   NL38 RABO 0156 7644 66  
BTW nummer   853482883B01 
KVK nummer  59434724 
  

http://www.stichtingmate.nl/
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Voorbeeld van opleiding roeiboten 
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O. SLOKKERS MARITIEM BV        
 

                  

 

                         

                                    

Voor de actuele situatie van Stichting Mate en een overzicht van Participanten en SoulMATEs 

verwijzen wij u graag naar onze website www.stichtingmate.nl 

http://www.stichtingmate.nl/

