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Inleiding: doelstelling en werkwijze van het fonds 
 
De doelstelling van het Ankie Mensink-fonds bestaat eruit om aan mensen die buiten hun schuld in 
financiële nood zijn geraakt financiële ondersteuning te bieden. Deze mensen moeten in Nijmegen 
en omgeving woonachtig zijn of verblijven. Daarnaast kan het fonds financiële ondersteuning bieden 
aan activiteiten en projecten in Nijmegen en omgeving die een positieve bijdragen leveren aan de 
multiculturele samenleving.  
 
Er zijn drie criteria voor toekenning van een bijdrage aan personen: de aanvraag moet vallen binnen 
de doelstelling van het fonds; het financiële probleem van de aanvrager kan niet worden opgelost 
door een voorliggende – wettelijke - voorziening; en het financiële probleem van de aanvrager mag 
niet (grotendeels) aan de aanvrager zelf te wijten zijn. Een ongeschreven criterium is: het fonds is er 
niet om geld te halen, maar om de ontvanger een beter perspectief te geven. Anders gezegd: ideaal 
gezien wordt door de schenking bereikt dat de ontvanger een stapje vooruit maakt in zijn/haar leven.  
 
Het fonds is eind 70-er jaren informeel opgericht binnen de Gastarbeidwinkel in Nijmegen en is in 
2001 voortgezet onder de huidige naam. De naamgever, Ankie Mensink, was één van de oprichters 
van de Gastarbeidwinkel; zij overleed in januari 2001. Tegelijk met de naamswijziging is het fonds 
toen geformaliseerd: het werd een stichting met bestuur, statuten en huishoudelijk reglement. 
Vanwege de ontstaansgeschiedenis is het fonds dus nauw verbonden met Bindkracht10: opgezet in 
de Gastarbeidwinkel, dat werd in 1994 Het Inter-lokaal, dat op zijn beurt in 2017 fuseerde met 
Tandem Welzijn tot Bindkracht10. In 2018 hebben het Ankie Mensink-fonds en Bindkracht10 hun 
samenwerking beschreven in een beheersovereenkomst. Deze overeenkomst wordt momenteel 
geactualiseerd. 
 
In 2002 is het fonds door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende 
Instelling). Dit is een erkenning dat het fonds doet wat het zegt te doen en aan de 
belastingvoorwaarden voldoet. Voor donateurs heeft dit daarnaast als voordeel dat de donatie 
aftrekbaar is bij de belastingaangifte.  
 
Het grootste deel van de aanvragen bij het fonds wordt gedaan na bemiddeling door medewerkers 
van Bindkracht10. Zij komen bij de activiteiten van Bindkracht10 in contact met mensen die in 
aanmerking kunnen komen voor ondersteuning door het fonds. Ook kunnen aanvragen worden 
gedaan van buiten de kring van Bindkracht10. 
   
Het Ankie Mensink-fonds werkt volledig op vrijwillige basis. Het bestuur en andere betrokken 
ontvangen geen enkele vergoeding. Er is geen sprake van beloningen in welke vorm dan ook. De 
werkwijze van het fonds is geregeld in een huishoudelijk reglement.  
 
Jaarlijks ontvangen de donateurs een financiële verantwoording van de inkomsten en uitgaven van 
het fonds. 
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1. Bestuurlijk 

 
De bestuursleden zijn  Ria Menting, voorzitter; Robert Mars, penningmeester; Agnes Lewe, 
secretaris; Keen Mahamed, lid; Tanja de Vries, lid. Het bestuur is vier keer bij elkaar geweest waarvan 
twee keer digitaal. Het huishoudelijk reglement is aangepast. De beheersovereenkomst met 
Bindkracht10 is besproken met de directeur van Bindkracht10 en wordt in 2022 aangepast. Omdat 
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) ook van toepassing is op het AMF moesten we 
onderzoeken of onze statuten voldoen aan de wet. Bij de meeste wijzigingen is de wet leidinggevend 
maar in de komende 5 jaar zullen de statuten op 2 punten aangepast moeten worden. Dit gaat over 
uitsluiten  tegenstrijdig belang van bestuursleden en over overdragen verantwoordelijkheden bij 
belet en ontstentenis van het hele bestuur.  
 
2. Waalbrugspeld voor Thijs Arts en afscheid oud bestuur 
 
Op 4 november 2021 hebben afscheid genomen van het oude bestuur. Bij die gelegenheid heeft 
burgemeester Bruls de Zilveren Waalbrugspeld uitgereikt aan oud-secretaris/penningmeester Thijs 
Arts, die bijna 40 jaar verbonden was aan het Ankie Mensink- fonds. Vele jaren heeft hij de financiën 
beheerd, de communicatie met de donateurs onderhouden en voor een snelle en onburokratische 
afhandeling van de aanvragen gezorgd. In de laatste jaren werd hij daarin ondersteund door de 
medewerkers van Bindkracht10. Aan hem en de andere oud-bestuursleden nogmaals dank. 
 
3. Overleg met de medewerkers van Bindkracht10 
 
In november heeft het bestuur een bijeenkomst georganiseerd met de medewerkers van Bindkracht 
10. Zij doen sinds een aantal jaren het uitvoerende werk voor het Ankie Mensink-fonds.  Het was een 
zeer vruchtbaar en nuttig overleg. De medewerkers hadden een aantal voorstellen hoe het AMF 
meer bekendheid zou kunnen krijgen. Het bestuur zal die ideeën verder uitwerken. (zie jaarplan)  
 
3.    Externe aanvragen  
 
In 2021 kwamen er geen hulpvragen aan het AMF anders dan via Bindkracht10.   
 
4.    Projectaanvragen 

 
Het Ankie Mensink-fonds kan volgens haar statuten “financiële ondersteuning bieden aan activiteiten 
en projecten die worden uitgevoerd in de gemeente Nijmegen en die een positieve bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van een multiculturele samenleving.”  
In 2021 heeft het fonds twee projectaanvragen ontvangen, maar die voldeden niet aan deze 
omschrijving en zijn daarom niet toegekend.  
 
5.    Giften 
 
 In 2020 heeft AMF voor €  5.365,51 giften verstrekt, in 2021 €  2.703,87 – dat is slechts de helft van 
het vorig jaar. Het bestuur heeft dit in het najaar gesignaleerd en besproken met onze medewerkers 
bij Bindkracht10. Het bleek dat onder meer door het ontbreken van het directe persoonlijke contact 
in coronatijd het aantal aanvragen in 2021 betrekkelijk laag is. Ook waren tekenbevoegden die 
voorzichtig met uitgaves uit het fonds om te voorkomen dat het fonds te veel uitgehold zou worden. 
Er is afgesproken dat er vaker informatie gedeeld zal worden over de stand van zaken van het fonds.  
 



In de STIPs (Stedelijk InformatiePunten) waar Bindkracht10 werkt is er veel aandacht voor informatie, 
advies en ontmoeting. De onderliggende financiële problemen komen minder snel ter sprake. Ook 
dat kan een verklaring zijn. Dat er in 2021 geen externe aanvragen en zijn geweest en geen 
projectaanvragen zijn toegekend heeft eveneens een rol gespeeld. 
 
Tegelijkertijd zijn in 2021 bijzonder veel extra donaties ontvangen. Hoewel het om incidenteel geld 
gaat zijn we er toch blij mee omdat het onze financiële slagkracht in het komende jaar versterkt.  
 
Voor een nadere toelichting op de financiële situatie van het fonds zie het financiële overzicht 2021 
hieronder. 
 
In het jaarplan 2022 wordt toegelicht welke acties wij willen ondernemen om meer mensen op te 
sporen die de steun van het AMF kunnen gebruiken. 
 
6.     Betekenis van het fonds  
 
Ieder jaar zijn er weer bijzondere voorbeelden van de betekenis van het fonds voor mensen in de 
knel:   
 
Een alleenstaande moeder 
 
Een alleenstaande moeder met 4 kinderen in de leeftijd tussen 8 – 19 jaar. Ze woonden met zijn 
vijven op een kleine  éénkamerwoning in Dukenburg. Via urgentie kreeg ze een woning met 3 
slaapkamers aangeboden. Ze moest de huur vooruitbetalen, maar daarvoor kwam ze 55 euro tekort. 
Als ze de woning niet zou accepteren zou ze voorlopig niet meer in aanmerking komen voor een 
woning.   
Vraag: Had ze niet bij iemand kunnen lenen?  
Niet iedereen heeft een netwerk dat kan helpen of ze vinden het bezwaarlijk hulp te vragen aan 
familie of bekenden. Mensen die dak- en thuisloos zijn hebben vaak al veel leningen openstaan en 
kunnen veelal bij niemand meer terecht.  

Willem.  

Willem was 1.5 jaar dakloos. Hij had in Spanje gewoond en was daar alles kwijtgeraakt. Hij probeerde 
in Nederland te overleven door klusjes te doen. Hij had geen vast inkomen en maakte geen gebruik 
van de opvang. Via via kwam hij bij BK10 terecht en daar kreeg hij een postadres en een bedrag om 
eten te kunnen kopen.  
Vraag: wat vond Willem van die hulp?  
Zoals veel mensen een bedrag uit het fonds ervaren, er wordt je iets gegund, het is een lichtpuntje, 
iemand stelt vertrouwen in je. Je krijgt geld en dat is van jou, daar mag jij over beslissen. Daar 
worden mensen vaak emotioneel van.  

Een studente.  

Een 22-jarige studente heeft met haar psychisch zieke moeder 7 jaar in verschillende  AZC’s 
gewoond. Daarna woonden ze zelfstandig. Ze is mantelzorger van haar zieke moeder. Het is erg 
zwaar. Haar moeder zet haar vaak ernstig onder druk. Het wordt onhoudbaar. Het was een moeilijke 
beslissing, de familie was het er niet mee eens, maar de studente is naar een HAT-woning verhuisd. 
Omdat ze 22 jaar was had ze geen recht op huurtoeslag. Ze had daarom per maand 23 euro om van 



te leven. Ze kreeg een voedselpakket van de Vincentius-vereniging en het AMF heeft haar budget 
aangevuld in afwachting van de aanvraag voor woonkostentoeslag. Die werd goedgekeurd.  
Vraag: hoe reageerde de studente op de hulp van het AMF?  
‘Ik kan dit niet aannemen. Ik heb zelf altijd andere mensen geholpen en nu sta ik aan de andere kant.’ 
Ze is van plan donateur van het fonds te worden als ze afgestudeerd is.  

De scooter.  

Mevrouw is gescheiden en er is een omgangsregeling afgesproken voor het kind. De auto wordt 
gebruikt om het kind te halen en te brengen. Er zijn schulden en ze kan de auto niet meer betalen. In 
het begin is het onbespreekbaar de auto te verkopen. Geen auto meer hebben betekent het opgeven 
van autonomie, maakt afhankelijk en betekent statusverlies. Vaak is iemand met schulden al veel 
kwijtgeraakt. Maar uiteindelijk heeft ze geen keus. Om toch mobiel te kunnen blijven koopt ze een 
tweedehands scooter. Daarmee zijn alle reserves op. De 1ste maand past een slot voor de scooter en 
de verzekering nog niet in het budgetplaatje. Het AMF heeft het slot en de eerste maand verzekering 
betaald.  
Vraag: Wat betekende deze bijdrage voor mevrouw?  
Het betekende voor haar een positief gebaar. In plaats van nog meer kwijt te raken, voelde ze zich nu 
geholpen, gestimuleerd en beloond voor de moeilijke keuze die ze had gemaakt. Ze kreeg weer 
ruimte om na te kunnen denken over de toekomst.  



 


