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Wat wil Stichting Miss IQ?
Stichting Miss IQ heeft als doel kinderen en jonge moe-

ders te laten opgroeien in een liefde- en respectvolle 

omgeving zodat zorg en stabiliteit worden gewaar-

borgd. En veiligheid centraal staat.

Wij willen dat zij, die onder erbarmelijke omstandighe-

den leven, uit hun isolement worden gehaald en de zorg 

krijgen die nodig is voor zo’n liefdevolle en stabiele om-

geving. Daarnaast bevordert Miss IQ de zelfstandigheid 

en ontwikkeling bij jongvolwassenen en hun kinderen.

Concreet betekent dat: 

1. het zorgen voor materialen en middelen door de orga-

nisatie van diverse activiteiten om kinderen die in 

armoede opgroeien een betere toekomst te bieden, 

met name op Curaçao.

2. de organisatie van evenementen voor kinderen in 

Nederland die het minder goed hebben.

Het is u misschien opgevallen dat wij u het afgelopen 

jaar nauwelijks per mail hebben bericht over het laatste 

nieuws. Alsof we niet – als altijd – druk bezig waren de 

vaak uitzichtloze situaties waarin jonge moeders en hun 

kinderen zich bevinden te verbeteren. Via social media 

deden we wel verslag van onze activiteiten. Maar die 

zien niet al onze relaties. 

Om iedereen toch te informeren, ontvangt u hierbij 

daarom het jaaroverzicht 2014 van Stichting Miss IQ. 

Langs deze weg wil ik iedereen die daaraan heeft bij-

gedragen hartelijke bedanken voor de steun aan onze 

stichting.  

Ruth Groenewoud

voorzitter





Projecten 
Materialen voor scholen
Het is ons in 2014 gelukt om twee volle containers met 

diverse materialen voor scholen naar Curaçao te ver-

schepen. Het ging daarbij o.a. om meubilair, technische 

materialen en schoolspullen, zoals schriften, schrijfma-

teriaal e.d. Dit dankzij de gulle gevers, de bedrijven die 

containers en het transport beschikbaar stelden en 

medewerking ter plaatse op Curaçao. 

Jonge Moederdag
In samenwerking met diverse organisaties die zich 

met Jeugdzorg bezighouden, was er in mei een Jonge 

Moederdag. Tijdens dit evenement werden de veelal 

zeer jonge vrouwen op de hoogte gebracht van diverse 

mogelijkheden om hun toekomst te verbeteren, zoals 

opleiding, werk en steunpunten. Daarnaast werden de 

jonge moeders een beetje verwend en was er oppas 

met vermaak voor hun kinderen.

Moeders in de regio. In samenwerking met diverse orga-

nisaties die zich met Jeugdzorg bezig houden, hebben 

wij in mei een ‘Jonge Moederdag’ georganiseerd. Daarbij 

werden deze, veelal zeer jonge vrouwen, op de hoogte

Ons nieuwe kantoor
Op 17 april 2014 openden wij in aanwezigheid van 

burgermeester Han ter Heegde, bij Miss IQ betrokken 

personen en overige relaties, ons nieuwe kantoor aan de 

Kitmanstraat 20 in Alkmaar. Eindelijk beschikken we nu 

over de ruimte om ons te kunnen presenteren en rela-

ties & belangstellenden te ontvangen. Onze dank gaat 

uit naar André Kohne van container box Alkmaar. 

Tijdens de opening was er een diapresentatie van 

Mevrouw S. Welvaart over onze projecten, met name die 

voor scholen in achterstandswijken op Curaçao. De di-

rectrice van het Dodo Palm College was in Nederland op 

uitnodiging van Miss IQ. Ze onderstreepte de noodzaak 

van dit project. Ook de andere projecten werden tijdens 

de opening  toegelicht: de aandacht voor de situatie van 

jonge moeders en hun kinderen in de regio.

 



Sinterklaasfeest 
En dan was er 22 november weer onze jaarlijkse Sinter-

klaasviering voor de kinderen van jonge moeders, voor 

wie een royaal Sinterklaasfeest thuis er niet in zit. Het 

wordt echt een traditie om deze leuke middag te organi-

seren. De adressen van de moeders krijgen wij van diverse 

sociaal-maatschappelijke en zorgorganisaties. Zo komt 

deze feestelijke middag terecht bij die gezinnen die er het 

meeste behoefte aan hebben.

Vorig jaar werd het Sinterklaasfeest georganiseerd in 

samenwerking met De Bazaar Beverwijk. Burgemeester 

Freek Ottel was er ook bij aanwezig. Bak Reizen Alkmaar 

zorgde voor de reis van de moeders en kinderen naar 

Nederland, Dekamarkt De Mare Alkmaar voor de cadeau-

tjes en het snoepgoed. Samen met de steun van diverse 

individuele sponsors werd het zo weer een onvergetelijke 

middag met Sinterklaas en vier gekleurde Pieten. 

gebracht van diverse mogelijkheden die voor hun toe-

komst van belang kunnen zijn: opleiding, werk, steun-

punten. Daarnaast werden zij een beetje verwend en 

was er oppas met vermaak voor hun kinderen.



Plannen voor 2015 
Net als in 2014 bouwt Miss IQ dit jaar gestaag verder 

aan onze missie uit te groeien tot één van de grootste 

pioniers op het vlak van zorg aan jonge moeders en hun 

kinderen, met name op Curaçao. Professionaliteit en 

kwalitatief goed werk zullen hieraan bijdragen. Alle in 

2014 georganiseerde projecten gaan dit jaar op 

herhaling. 

Vier i.p.v. twee containers met schoolmaterialen
Wat de scholen op Curaçao betreft hopen we in 2015 

elk kwartaal een volle container te kunnen verschepen. 

Aan materialen geen gebrek. In Nederland zijn we nog 

ruim in de gelegenheid materiaal - dat nog heel goed is 

- te vervangen voor nieuwe spullen. Men weet inmiddels 

steeds beter dat Miss IQ er een goede bestemming voor 

heeft. En anders weten wij wel hoe eraan te komen. 

Op Curaçao zijn ze er maar wat blij mee. Dankzij spon-

soring voegen wij er nog enkele schoolspullen aan toe. 

Het transport en de betaling van het containervervoer 

is elk jaar weer een uitdaging, net als de afhandeling op 

Curaçao zelf. 

Aan de slag
Een nieuw project is Aan de slag, waarmee we jonge 

moeders via stages, leeropleidingen etc. daadwerkelijk, 

dus concreet, op weg willen helpen naar structureel 

werk. In 2014 hebben we er al veel energie ingestoken, 

maar door het uitblijven van voldoende financiële 

ondersteuning kon dit project nog niet van start gaan. 

We hopen dat 2015 de oplossing daarvoor zal brengen.

Miss IQ kan alle hulp daarbij gebruiken. U kunt denken 

aan advisering, financiële steun, hulp bij promotie, aan-

bod van stages etc.
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