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Veel dank aan al onze sponsors en begunstigers
Aad Renses Autobedrijf Alkmaar, Aat van Uytrecht, CBS De sprankel, Dhr. AJ Idema, Dhr. AJD Turfboer, Dhr. Chr W Mouton,
Dhr. JGM Pronk, Dhr. Wilson, Eugènie Herlaar, Fiep Westendorp, FM Steenstra en.Mw M A J J Steenstra-Goumans, KPMG N.V.,
Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen, Mw. A Kaam-van Westhreenen, Mw. AB Vink, Mw. JAA Wouters, 
Mw. KM van As, Mw. WJG Mouton-Nieuwenhuis, NH 1816 Schadeverzekeringen, Oudervereniging Edese Schoolvereniging,
PMT Schellings, St. Algemeen Nut HHW, St. Alkmaarse Katholieke Scholen, St. ASN foundation, St. Castricum Helpt, 
St. Community service RO, St. De Recycling Westland, St. Kringloopwinkel Reeuwijk. De Kring, St. Madurodam Kinderfonds, 
St. Parlan Jeugdhulp, St. Tabijn, St. Thomas van Villanova, St. Zabawas, Stichting Pelgrimshoeve-dé kringloopwinkel.
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 “Every change comes from 
an action.” Deze slogan zegt precies 
waar Stichting MissIQ voor staat. Als je 
wilt dat de wereld beter wordt, moet 
je er zelf wat aan doen en er vooral 
ook over vertellen. En dat doen we 
graag in dit verslag over onze 
successen in 2018.
We gaan 2019 met frisse ideeën en 
vol vertrouwen tegemoet. We hebben 
goede contacten met scholen, ook op 
Aruba. We rekenen op aanbod van 
materiaal van scholen in Nederland. 
We blijven ons inzetten om de finan-
ciële middelen bijeen te krijgen. Tot 
nu toe is dat met hulp van sponsors 
steeds gelukt!
Donaties blijven van harte welkom.

Ruth Groenewoud, voorzitter
Februari 2019

Meer woorden van dank
Als Ruth op Curaçao is om de inhoud van zeecontainers uit 
te laden en over het eiland te distribueren is het handig als 
zij vervoer ter plaatse heeft. Autoleasebedrijf Uralco BV 
stelde gratis een auto ter beschikking. Wij hebben dankzij 
de auto ons werk, inclusief bezoek aan scholen en overheid, 
moeiteloos kunnen doen.

Veel dank voor de bijdrage. Het helpt MissIQ om met 
een klein budget mooie dingen te doen.
Na een hele dag hard werken is het goed uitrusten. 
Tenminste als je een prettige verblijfplaats hebt. 
Pietermaai Boutique Hotel stelde gratis een fijne, comfor-
tabele kamer ter beschikking. Zo konden Ruth en haar man 
na een uitgebreid ontbijtbuffet uitgerust de volgende dag 
weer hun belangrijke werk aanvangen. Veel dank!
Het gratis verblijf en de autohuur waren geregeld door 
AFAS Curaçao via directeur Pim Steinmeijer.

 

Onze voorzitter wordt vereerd met eretitel
Tijdens een bijzondere bijeenkomst op het Kabinet benoemde 
de Gevolmachtigde Minister van Curaçao, de heer Anthony 
Begina, onze voorzitter Ruth Groenewoud tot Ambassadeur voor 
Curaçao.

Het Kabinet nodigde haar uit om een lezing ter gelegenheid 
van acht jaar zelfstandigheid van Curaçao bij te wonen. 
Nietsvermoedend ging zij daar naartoe. Het was inderdaad een 
boeiende lezing. Na afloop verzocht de heer Begina Ruth naar 
voren te komen om benoemd te worden tot Ambassadeur van 
Curaçao. Totaal overdonderd nam zij een bronzen beeldje, een 
grote bos bloemen en uiteraard applaus van alle aanwezigen in 
ontvangst.

Deze eretitel is haar toegekend vanwege haar positieve 
bijdrage met MissIQ aan de gemeenschap van Curaçao. 
Al jarenlang verstuurt MissIQ schoolmaterialen naar scholen op 
de Caribische eilanden van ons Koninkrijk. Met name naar 
Curaçao, Sint Maarten en Aruba. In 2018 kwamen maar liefst 
12 zeecontainers op Curaçao aan. Ruth was zelf aanwezig om de 
invoer bij de douane, het transport naar de scholen en het lossen 
van de containers te begeleiden.
Voor MissIQ is deze benoeming een grote erkenning voor het 
vele werk dat onder de bezielende leiding van Ruth tot stand 
wordt gebracht. Daarnaast heeft het een belangrijke promotio-
nele waarde.

IRMA laat ons schrikken
Toen eind 2017 de orkaan IRMA enorm veel schade toe-
bracht op Sint Maarten heeft MissIQ besloten de hulp ook 
te richten op de scholen aldaar. Het duurde enige tijd voor 
we voldoende financiële middelen bijeen hadden. 
Uiteindelijk hebben we 4 containers naar Sint Maarten 
kunnen sturen.

AFAS Foundation wederom belangrijke steun en 
toeverlaat. Van 24 september tot 8 oktober jl. regelde 
Ruth Groenewoud op Curaçao de aankomst, de invoer en 
het lossen van maar liefst ZES containers. In de containers 
gevarieerde inventaris voor het Radulphus College, de 
Johan van Walbeeck school, het Coromoto College en de 
Basisschool Glorieux. Een gulle donatie van de AFAS Foun-
dation maakte de financiering van deze enorme zending 
mogelijk. De AFAS Foundation, gelieerd aan softwarebedrijf 
AFAS, draagt voor het tweede jaar bij in de kosten van dit 
soort zendingen. Dat de directie volledig achter de doelstel-
ling van MissIQ staat blijkt uit het volgende citaat:

“Kinderen die, waar ook ter wereld, in armoede leven te helpen 
op weg naar een betere toekomst.”

“De stichting richt zich met name op scholen in het 
Caribisch Gebied, die behoefte hebben aan beter 
inventaris, maar daar zelf geen middelen voor hebben. De 
nood is heel hoog. Het meubilair (soms 50 jaar oud) verkeert 
in zeer slechte staat. Geen prettige omgeving voor kinderen, 
voor wie juist een prettige leeromgeving belangrijk is voor de 
prestaties.”

Het was ontroerend om de blijdschap van docenten en 
leerlingen te zien toen zij de schoolmaterialen in ontvangst 
namen. MissIQ is de directie van de AFAS Foundation 
Nederland en van AFAS Curaçao dankbaar voor de donatie 
en voor het gestelde vertrouwen.

Waarom we het doen
Stichting MissIQ wil kansarme kinderen en 
jongeren in het Koninkrijk der Nederlanden 
een kans bieden op een betere toekomst. 
Met IQ (= Intelligentie Quotiënt) geven we aan 
dat intellectuele ontwikkeling belangrijker is 
dan uiterlijk. Het woord ‘Miss’ is een knipoog 
naar de Missverkiezingen waarbij het wèl om 
het uiterlijk gaat. MissIQ zet zich in om 
middelen bijeen te brengen waarmee kinderen 
en jongeren hun innerlijke kracht kunnen 
ontwikkelen. Dit heeft o.a. geresulteerd in 
ondersteuning van basisscholen in achter-
standswijken wijken op Curaçao. 

Wij willen ons daarnaast ook richten op het 
welzijn van Antilliaanse kinderen in Nederland. 
Met name op kinderen die onder slechte 
(financiële) omstandigheden worden 
grootgebracht. Ze hebben vaak al heel jong 
nare situaties meegemaakt: criminaliteit, 
echtscheiding, verslaving. Ze missen daardoor 
veel zaken waarvan klasgenootjes wel 
genieten:schoolreisje, lid zijn van een 
sportvereniging, etc. Met als gevolg isolement in 
de klas. Het plezier in naar school gaan neemt af, 
dus ook hun schoolresultaten. Daarom starten 
we dit PROJECT om hen te voorzien van wat zij 
nodig hebben. Niet via hun thuissituatie, maar 
specifiek vanuit aanvragen vanuit school.

Ruth benoemd door de heer Begina, tot 
Ambassadeur van Curaçao. Directeur Pim Steinmeijer 

van AFAS Curaçao.


