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Inleiding 

Al een aantal jaren leefde bij Ruth Groenewoud de behoefte om iets te doen aan de barre 

omstandigheden van schoolkinderen in bepaalde wijken op 

haar geboorte-eiland Curaçao.   

Ze had gehoord dat sommige kinderen zonder ontbijt naar 

school kwamen, omdat er thuis nauwelijks geld was voor 

een goede maaltijd. Het ontbrak deze kinderen dan ook vaak 

aan energie om op school bij de les te blijven. 

Daarbij was de leeromgeving ook verre van ideaal: kapot 

schoolmeubilair, verveloze muren, geen speeltuigen op de 

speelplaats, onvoldoende leermiddelen, gebrek aan schriften 

en schrijfmateriaal. 

In 2010 besloot ze daarvoor daadwerkelijk actie te 

ondernemen. Na een jaar voorbereiding heeft zij de stichting opgericht met als doel middelen bijeen 

te brengen ter verbetering van bovengenoemde zaken. 

 

 

 

Missie, visie en strategie 

Het hoofddoel van MissIQ in de meeste brede zin is, bijdragen aan een beter lot voor kansarme 

schoolkinderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Tevens, indien mogelijk, elders in de wereld en 

zo een kans te bieden op een betere toekomst. 

MissIQ zet zich in om middelen bijeen te brengen waarmee de kinderen en de jongeren, die het 

betreft, hun innerlijke kracht kunnen ontwikkelen. 

 

De stichting benaderd en wordt benaderd door scholen waarvan meubilair overbodig is geworden 

door vernieuwing of sluiten van scholen. Het meubilair is vaak in een dergelijke staat dat het zeker 

nog een ronde mee kan. Wij doneren dit dan ook graag aan scholen zonder budgetten. 

 

Het zelfde geldt voor bedrijven waarvan meubilair overbodig is geworden door vernieuwing of 

sluiten. Ook hun meubilair is vaak in een dergelijke staat dat het zeker nog een ronde mee kan.  

 

Omdat Sport, spel en muziek voor kinderen zeer belangrijk is proberen we ook op dat gebied te 

voorzien van de nodige attributen waarbij we vaak bijval vinden van andere stichtingen en/of 

bedrijven.  
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Doelstelling 

Het hoofddoel van MissIQ in de meest brede zin is het bijdragen aan een beter lot voor kansarme 

schoolkinderen op Curaçao. 

Wij sturen in 2019 weer 8 containers vol schoolmeubilair, computers, sport en spel attributen alsook 

muziekinstrumenten richting Curaçao. In de 2e week van augustus zullen we de containers naar 

verwachting kunnen uitladen en weer een hoop kinderen en leerkrachten blij maken. 

In de jaren tot 2025 streven we ernaar om jaarlijks tenminste 8 containers te verschepen. 

 

Organisatie 

Stichting MissIQ     Adres: Berenkoog 77 

KvK: 54261104     1822 BN Alkmaar 

RSIN-nummer: 851232462    Telefoon: 072 531 5579 / 06 2143 5068 

ANBI status: sinds 12/2011    Email: info@stichtingmissiq.nl 

       IBAN: NL53 RABO 0170 2384 66 

 

Ruth Groenewoud   voorzitter 

Stefan Groenewoud   vice-voorzitter 

Geurt Pols    secretaris 

Peter van Zeeland   bestuurslid 

Henk Prins    bestuurslid 

Joan Echteld   bestuurslid 

 

Financieel 

Het aanschrijven en benaderen van sponsoren en donateurs is een belangrijk onderdeel. Zij zijn 

belangrijk voor het voortbestaan van de stichting. Ontvangen gelden worden besteed conform de 

doelstelling van Stichting MissIQ. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs 

nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van 

de stichting. Er kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als 

ware het eigen vermogen. De bestuursleden van de stichting ontvangen conform de bepaling in 

artikel 3.5 geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de 

door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De stichting heeft geen personeel in 

dienst. 
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