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Inleiding

Na een tragisch verkeersongeval op 23 december 2019 kwam mijn dochter Maaike te overlijden. Mijn
wereld stortte volledig in. Troostende woorden klonken vooral verwijtend richting betrokkene. Wat er
precies gebeurd was, wist ik niet. Ik had zo veel vragen, maar geen antwoorden. Goed bedoeld of
onwetend werd er een denkbeeldig monster gecreëerd. Was ik hierbij gebaat? Nee, ik zocht vooral de
mens die betrokken was bij het ongeluk. En wat was er gebeurd? Hoe was het gebeurd?
– Albert Roelen –

De ervaringen van Albert leidden uiteindelijk tot de geboorte van de Stichting ooOdrie.

Ongeval, Onmacht, Onbegrip
Een overledene, nabestaande(n) en betrokkene(n). Drie partijen door een noodlottig ongeval voor
altijd met elkaar verbonden. Hoe nu verder?
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De stichting

Missie
1.

De missie van Stichting ooOdrie is om verdraagzaamheid en begrip te kweken door op korte
termijn nabestaanden en betrokkene met elkaar in gesprek laten gaan om zo ruis en
vooroordelen uit de naaste omgeving en maatschappij voor te zijn en/of weg te nemen.

2.

De maatschappij bewust maken dat een mening die niet op feiten, kennis, ervaring of
waarneming is gebaseerd een vooroordeel is en daarom niet rationeel is. Vooroordelen
beschadigen de nabestaanden en betrokkene.

Visie
-

De stichting wil voorlichting geven die gericht is op empathie en beeldvorming. Het doel is
vooroordelen weg te nemen en bewustzijn te creëren. Iedereen kan immers slachtoffer,
betrokkene of veroorzaker zijn.

-

De stichting bemiddelt tussen nabestaanden en betrokkene(n). Dat gebeurt op korte termijn om
ruis/vooroordelen te voorkomen. De nabestaanden bieden wij een troostbox aan met
bijzondere en symbolische artikelen. De betrokkene bieden wij een hoe-nu-verder-box aan met
handvatten en tools.

-

Wij brengen een magazine uit waarin verhalen van verschillende partijen worden beschreven en
belicht.

-

Wij ontwikkelen daarnaast een universeel bermmonument met ruimte voor een QR-code die
gelinkt is naar een eigen pagina op onze website. Nabestaanden kunnen zelf bepalen wat ze
erop zetten. Het redigeren gebeurt in samenspraak.

Doelstelling
Wat willen we bereiken?
-

Bewust maken dat een mening die niet op feiten, kennis, ervaring of waarneming is
gebaseerd een vooroordeel is en daarom niet rationeel.
Verdraagzaamheid en begrip tussen nabestaanden en betrokkene vergroten.
Vooroordelen in de naaste omgeving van nabestaande(n) en betrokkene wegnemen.
Bermmonumentproblematiek oplossen.
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Huidige situatie

23 December 2021 is Stichting ooOdrie opgericht. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het
genereren van naamsbekendheid. Zowel in de samenleving als bij de professionele partijen zoals
Politie Oost-Brabant en Slachtofferhulp Nederland regio Oost-Brabant. Daarnaast zijn wij bezig met
werven van donateurs en verkrijgen van subsidies. Dit doen wij door proactief benaderen van
instanties, bedrijven en het eigen netwerk.
Ook trachten wij door middel van onze sociale media een groter bereik te krijgen om zoveel mogelijk
aandacht te vragen en bekendheid te genereren voor onze drie pijlers: voorlichting, bemiddeling en
herinnering.
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Activiteiten van de stichting

Prioriteiten
Prioriteit is het benaderen van partijen om een samenwerking aan te gaan en om bekendheid te
genereren zodat we bemiddeling kunnen aanbieden in een vroeg stadium. Om onze doelstellingen te
kunnen financieren is het belangrijk op donateurs te werven en subsidies te verkrijgen. De
onderstaande activiteiten worden opgestart met huidige middelen:
▪
▪
▪
▪

Voorlichting basisscholen, voorgezet- en beroepsonderwijs.
Voorlichting professionele partijen o.a. Politie en Slachtofferhulp Nederland.
Bemiddeling tussen nabestaande(n) en betrokkene (veroorzaker)
Beleid maken voor bermmonumenten.

Pijlers
Voorlichting
Gericht op zelfreflectie, vooroordelen en bewustwording. Iedereen kan slachtoffer, nabestaande of
betrokkene worden. Deze voorlichting geven wij aan scholen en professionele partijen.
Bij voldoende middelen willen wij een magazine uitbrengen waarin verhalen door verschillende
partijen worden beschreven en belicht om zo het inzicht te vergroten wat er leeft onder de mensen.
Denk bijvoorbeeld aan verhalen van nabestaanden, betrokkenen, hulpdiensten, werkgevers en
scholen.

Bemiddeling
Op korte termijn nabestaanden en betrokkenen van een verkeersongeval met elkaar in gesprek
brengen. Wij bemiddelen zoals een “goede vriend” dat zou doen, begripvol, kritisch en troostend.
Het werkgebied van de stichting is in eerste instantie Oost-Brabant. Hierbij hebben wij contact met
Slachtofferhulp Nederland en de Politie Eenheid Oost-Brabant.

Herinnering
Indien gewenst dragen we bij aan de herinnering. Vaak ontstaat er na een tragisch ongeval een
bermmonument. Begrijpelijk omdat je als nabestaanden wil dat je geliefde niet vergeten wordt. De
keerzijde is dat gemeentes en provincies een wildgroei zien ontstaan die tot gevaarlijke situaties kan
leiden. Het is pijnlijk voor nabestaanden als het bermmonument ineens verdwenen is. Dit willen wij
voorkomen.
Wij ontwikkelen een universeel bermmonument waarbij op elk monument ruimte is voor een
persoonlijke touch. Via een QR-code geven we daarnaast ook de mogelijkheid aan de nabestaanden
om het verhaal van hun geliefde te vertellen.
De doelstelling is dat we het bermmonument gratis aan kunnen bieden bij voldoende donaties..
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Organisatie

Naam:
Oprichtingsdatum:
KvK:
RSIN:
Bankrekeningnummer:

Stichting ooOdrie
23-12-2021
84893826
863426244
NL56 INGB 0675 1647 96

Bezoekadres:
Telefoonnummer:
Website:
E-mailadres:

Hoogstraat 16g, 5451 BJ Mill
06 5245 8995
www.ooOdrie.nl
info@ooOdrie.nl

ANBI Status:
CBF Erkenning:

Wordt aangevraagd
Nog niet aangevraagd

Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:

Albert Roelen
Jessica Beijer
Jurgen Hirdes
Nadia Gonegaï

Het bestuur is bevoegd met twee gezamenlijke bestuurders, van wie ten minste één moet zijn
voorzitter, secretaris of penningmeester.
Beloningsbeleid bestuur: enkel vergoeding van gemaakte onkosten.

Financiën
Om de onze doelstellingen te verwezenlijken zijn wij afhankelijk van donatie en subsidies.
Wij bieden onze diensten als stichting kosteloos aan.
Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt, uiterlijk binnen 6 maanden na afloop boekjaar. Het 1e
boekjaar eindigt 31-12-22.
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