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1.

Missie/visie

De Stichting All you need is Time is opgericht in 2011.

In 1996 ben ik Astrid Gilds verbrand, waardoor ik na maanden in het ziekenhuis te hebben gelegen
en vele operaties heb ondergaan, begon het zware herstel. Ik heb veel opnieuw moeten leren en in
mijn proces op herstel ervaarde ik, dat de juiste hulp ontbrak waardoor ik zelf een weg moest vinden
naar herstel en waar ik ook tegen veel obstakels aanliep vooral omdat de brandwonden op mensen
met een donkere huid lastiger is, omdat een donkere huid een andere aanpak nodig heeft dan een
blanke huid. Mensen met brandwonden hebben niet alleen zichtbare littekens maar ook onzichtbare
littekens waar ook een lang herstel (zoals Fysiek, mentaal als geestelijk vlak) gepaard mee gaat.
Om mensen met een donkere huid en brandwonden de weg te wijzen naar bepaalde routes die zij
moeten afleggen voor de juiste hulp/begeleiding te verkrijgen, heb ik de stichting All you need is
time opgericht, hier beperk ik me niet alleen op mensen met een brandwonden maar op mensen
met onzichtbare en zichtbare littekens.

1.2

Doelstelling

Bij derde graad brandwonden verkorten je spieren waardoor je de meest voorkomende alledaagse
handelingen niet meer op de juiste manier kunt uitvoeren. Om de spieren op te rekken is sport een
van de belangrijkste onderdelen op herstel. Dit moet op een rustige manier opgebouwd worden onder
de juiste begeleiding. Sport is dus een vorm van genezing op fysiek, mentaal en geestelijk vlak. Door
sport komen er ook stoffen vrij genaamd endorfine (geluk” s hormoon) wat zij in vele mate nodig
hebben om te herstellen, Endorfine heeft invloed op de stemming emoties en gedrag van de persoon.
Sport is een manier om mensen te verbinden waardoor je een vertrouwensband krijgt deze band is
weer nodig om mensen vertrouwd te laten raken met hunzelf en hun omgeving tevens is het de
manier om dan onzichtbare littekens te verwerken.
1.3

Strategie

Door in Amsterdam Zuidoost waar veel mensen van verschillende etnische afkomst wonen
evenementen, workshops presentaties op scholen, trainingen, begeleiding en sport en spel aan te
bieden in de wijken streeft de stichting AYNT: All you need is time er naar om de mensen te bereiken
en straalt zichtbaarheid en vertrouwen naar buiten. Iedereen met brandwonden en zichtbaar en
onzichtbare littekens weet AYNT te vinden.

Inleiding

De Stichting AYNT staat voor een weg te banen voor mensen van verschillende etnische afkomsten die
worstelen met brandwonden, zichtbaar en onzichtbare littekens.
Hen op de juiste wijzen te begeleiden tijdens hun lange herstel proces.
In 1996 ben ik Astrid Gilds verbrand, waardoor ik na maanden in het ziekenhuis heb gelegen en vele
operaties heb ondergaan, toen begon het zware herstel. Ik heb veel opnieuw moeten leren en in
mijn proces op herstel ervaarde ik, dat de juiste hulp ontbrak waardoor ik zelf een weg moest vinden
naar herstel en waar ik ook tegen veel obstakels aanliep vooral omdat de brandwonden op mensen
met een donkere huid lastiger is, omdat een donkere huid een andere aanpak nodig heeft dan een
blanke huid. Mensen met brandwonden hebben niet alleen zichtbare littekens maar ook onzichtbare
littekens waar ook een lang herstel (zoals Fysiek, mentaal als geestelijk vlak) gepaard mee gaat.
Om mensen met een donkere huid en brandwonden de weg te wijzen naar bepaalde routes die zij
moeten afleggen voor de juiste hulp/begeleiding heb ik de stichting All you need is time opgericht,
hier beperk ik me niet alleen op mensen met een brandwonden maar op mensen met onzichtbare en
zichtbare littekens.

2.

Huidige situatie

Na jaren voorwerk te hebben verricht groeit de naamsbekendheid sterk en vooral is de oprichtster
van AYNT en vertrouwd en bekend gezicht in de buurt. We houden terugkerende Evenementen op
een structurele basis en groeien met steeds meer workshops en begeleiding.
2.1

Activiteiten van de organisatie

Er komt een groot evenement voor kinderen met een lichte beperking, er is een meiden voetbal team
opgericht en er zijn diverse activiteiten voor diverse doelgroepen.
2.2

Voorbeeld van activiteiten

In het verleden zijn diverse evenementen georganiseerd bv “Een dag die alles te maken heeft rond
en met brandwonden ”en “Sky is de limit”. Wat er nu gaat aankomen is Special Sport en Blockdown.
Ook is er elke donderdag een meiden dag waar ze veel leren en plezier beleven.

3.

Toekomst

Ons toekomst beeld ziet er erg roze kleurig uit zo krijgen we steeds meer stagiaires en verbinden er
steeds meer verschillende organisaties aan ons, waardoor we Zuidoost ontwikkelen en
Saamhorigheid creëren.

3.1

Voorbeeld

Ons aankomende evenement Sport Special wordt door verschillende organisaties en winkels
gesponseerd omdat een ieder inziet dat dit een belangrijk evenement is. De doelgroep waarvoor dit
evenement is opgezet is een vergeten doelgroep en verdient meer aandacht.

4.

Organisatie

AYNT: All you need is time
Adres: Tulastraat 11 1103TE Amsterdam
Email: a.y.n.t@hotmail.com / conchita1961@hotmail.com
Instagram: allyouneedistime_Anit
Website: www.allyouneedistime.nl
KVK. NR. : 59680563
4.1

Bestuur

Oprichter:
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
4.2

Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.

A. Gilds
D. Vinkwolk
M.J. Olijfveld
A. Smedeman

Werknemers

Er zijn diverse vrijwilligers en Stagiairs de uren die ze maken gaan in overleg. Er is geen vrijwilligers
vergoeding omdat dit een non provit stichting is die afhankelijk is van sponsering en donaties. Komen
er donaties of sponseringen voor mankracht binnen dan kan dit worden aangepast.

5.

Financiën

Baten
Begroot
Werkelijk
bedrag
Bedrag
Sponsoring en subsidies
€
3.000,00
Eigen bijdrage
€
2.000,00
Sponsoring in natura locatie
€
500,00
Sponsoring in natura werving
€
200,00
Sponsering Swazoom
€ 12.000,00
Werkuren Vasten krachten
€ 6.400,00
Werkuren vrijwilligers
€ 3.500,00

Totaal

€

27.600,00

Locatie
Catering
PR
Materiaal
Inhuur derde
Onvoorzien

€ 0,00 Totaal

€

Dekkingsplan
Fond Zuidoost
Sponsering Swazoom
Sponsering Ruimte

Lasten
Begroot
bedrag
€
€
850,00
€
600,00
€ 4.000,00
€ 12.000,00
€
500,00

€ 17.950,00

9.650,00

€ 3.000,00
€ 12.000,00
€ 12.000,00
€ 27.000,00

All you need is time Jaarplan begroting 2021

Het werven van gelden
We hebben voor ons evenement van zomer 2021, een aanvraag ingediend bij Fonds Zuidoost die de
aanvraag heeft gehonoreerd vanuit daar werken wij, ook hebben we ons gewent naar Swazoom deze
doet ook een donatie zodat we de sportaanbieders en workshops kunnen worden inhuurt.

-

