
We kijken tevreden terug op 2021. We ont-

moetten oude bekenden en nieuwe mensen 

en we hoorden de mooiste, meest bijzonde-

re en grappige verhalen over hun inzet voor 

een ander. Of ze dit doen vanuit een stich-

ting, vereniging, buurtinitiatief, fonds of het 

bedrijfsleven, dat maakt niet uit. Iedere bij-

drage telt! Door samen te werken, is meer 

mogelijk. 

Dat dit samen gerealiseerd kan worden, daar 

dragen wij ons steentje aan bij. Mooi zo Goed 

zo legt de verbinding tussen de betrokkenen. 

We doen dit door vraag en aanbod te kop-

pelen (de projectaanvragen), bij aanbod en 

vraag te bemiddelen (het tweedehands aan-

bod) en sinds dit jaar ook door maatschap-

pelijke organisaties onderling te verbinden 

zodat zij elkaar kunnen versterken. 

We willen iedereen die een bijdrage heeft ge-

leverd aan de resultaten in dit overzicht be-

danken: Hoofdsponsor Koninklijke van Eerd, 

maatschappelijke organisaties, sponsors, 

ambassadeurs, vrijwilligers en alle andere 

betrokkenen. Bedankt allemaal!

Ook bedanken we Mariluz voor het vertalen 

van alle teksten naar het Engels, zodat we 

dit jaar naast de Nederlandse versie van het 

overzicht een editie in het Engels kunnen uit-

brengen.

Team Mooi zo Goed zo

Anuschka Polfliet en Peter van Dijk

Samen werkt het!

Mooi zo Goed zo zet zich in om van  

Tilburg een nog fijnere leefomgeving 

te maken. Dit doen we op verschillende 

manieren.

Vraag en aanbod

Stichtingen, verenigingen en buurtini-

tiatieven die een wens hebben, kunnen 

bij Mooi zo Goed zo aankloppen. Mooi 

zo Goed zo verbindt vraag en aanbod, 

zodat activiteiten van organisaties  

ondersteund worden. Ondernemers, 

fondsen en anderen die een maatschap-

pelijke bijdrage willen leveren, geven op 

de manier die bij hun past invulling aan 

de vraag. 

Aanbod en vraag

Goederen die binnen bedrijven of ande-

re organisaties overbodig zijn geworden 

en nog goed bruikbaar zijn, krijgen via 

Mooi zo Goed zo een nieuwe bestem-

ming bij maatschappelijke organisaties.

Onderling versterken van organisaties

Mooi zo Goed zo verbindt maatschap-

pelijke organisaties onderling, zodat zij 

elkaar kunnen versterken. 

Mooi zo Goed zo Jaaroverzicht
2021

Missie



Keukenapparaten voor Bezige Bijtjes

De vrijwilligers van Natuurtuin Stokhasselt houden deze buurttuin bij, dit doen zij al jaren 

met veel plezier. Corné, Jef, Peter en Henk komen wekelijks samen om de seizoensgebon-

den activiteiten uit te voeren. Snoeien, nieuwe planten plaatsen, tuinafval opruimen, zij 

draaien hun hand er niet voor om. Toch werd het veelvuldig bukken om tuinafval op te rui-

men wat zwaar en was de wens om hiervoor zogenoemde ballastschoppen in te zetten een 

grote wens. Het Boekenschop sponsorde deze aanvraag en Peter en Jef poseerden graag 

met de nieuwe aanwinsten. 

Materiaal voor vrijwilligers 
Natuurtuin Stokhasselt
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De projectaanvragen die wij ontvangen 

zijn wensen van stichtingen, verenigin-

gen en buurtinitiatieven waar hulp voor 

nodig is om ze te vervullen. Vaak heb-

ben de organisaties zelf al van alles ge-

probeerd om hun wens te realiseren en 

is dat niet gelukt. Mooi zo Goed zo kan 

op zo’n moment bijdragen aan de wens 

door passende sponsoring te zoeken. 

Sponsors die dit jaar een bijdrage heb-

ben geleverd aan de projectaanvragen 

zijn: 

• Het Boekenschop

• Kringloopbedrijf La Poubelle

• Parochie Peerke Donders

• Spiegelglasfonds

• Tarkett

• Tivolifonds

• Vehorn BV

Gerealiseerde 
projecten

Jannet Werkman startte 10 jaar geleden Bezige Bijtjes, een 

burgerinitiatief waar kwetsbare ouderen een ontmoetingsplek 

vinden waar ze gezellig samen kunnen zijn. Jannet vertelt:

“We brengen ouderen samen die weinig sociale contacten hebben 

en waar geld ontbreekt om iets te ondernemen. De drempel om naar 

buiten te gaan, is hoog. Wij zorgen ervoor dat deze ouderen niet de 

hele week alleen zijn. We drinken samen koffie, doen spelletjes en 

luisteren naar elkaar. Omdat veel ouderen niet meer voor zichzelf 

koken, eten we ’s middags warm. De maaltijd bereiden we samen voor 

en heeft een toegevoegde waarde voor de invulling van de dag. We 

vragen de mensen een kleine bijdrage voor eten en drinken. Om iets 

extra’s te kunnen doen, zijn we creatief en maken we leuke spulletjes 

die we verkopen op kerstmarkten. Afgelopen jaar was dit niet mogelijk 

en was er geen geld om de zo gewenste frituurpan en magnetron te 

kopen. 

Verse frietjes zijn favoriet en om deze wens in vervulling te laten gaan, 

vroegen we Mooi zo Goed zo om hulp. 

Zij vonden een sponsor die ons wilde helpen. Het Spiegelglasfonds 

maakte het voor onze lieve doelgroep mogelijk eindelijk weer eens 

eigen gebakken frietjes te eten. Nogmaals super bedankt!”



Vloerbedekking voor de nieuwe 
winkel van Het Boekenschop

Het Boekenschop is een winkel in tweedehands boeken en wordt vol-

ledig gerund door vrijwilligers. Met de opbrengst van de boeken hel-

pen zij wensen van stichtingen, verenigingen en buurtinitiatieven in 

vervulling te laten gaan. Er werden al vele goede doelen gesponsord 

en er zullen er nog vele volgen.

Dit jaar had Het Boekenschop zelf een wens, want de nieuwe loca-

tie op de Westermarkt was aan een flinke opknapbeurt toe. Nieuwe 

vloerbedekking was de wens en dé specialist in vloerbedekking wilde 

graag helpen. Tarkett sponsorde maar liefst 100 m2 spiksplinternieu-

we tapijttegels en het is prachtig geworden. 

Boekenliefhebbers kunnen terecht in de mooi opgeknapte winkel 

aan de D.J. Jittastraat 2 in Tilburg.
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Raambekleding voor clubgebouw Esjeeka

Scouting Esjeeka vond een nieuwe plek 

in het Spoorpark en vele vrijwilligers 

staken de handen uit de mouwen om het 

clubgebouw gebruiksklaar te maken. De 

scouts hebben er een fijne plek, alleen 

misten zij nog raambekleding zodat inkijk 

tegen kan worden gegaan en geluid 

gedempt. Na inrichting was de spaarpot 

leeg en kon deze door de maatregelen 

rondom Covid niet worden bijgevuld. 

Een aanvraag voor raambekleding volgde 

en sponsors zijn gevonden in Vehorn BV en 

Het Boekenschop. Zij zorgden samen voor 

de gewilde raambekleding en de scouts….

die zijn in hun nopjes! 

Dank aan het Jopiefonds die de link legde 

naar Vehorn BV.



Veilig werken bij ‘Un Bietje Groen’

“Op het terrein van ‘Un Bietje Groen’ werken wij - groe-

ne ondernemers en vrijwilligers met hart voor de na-

tuur - aan duurzame voeding, verantwoorde land- en 

tuinbouw en circulaire economie. De initiatieven die 

bij UBG de kans krijgen om te groeien, zijn zeer divers. 

Denk aan een theeplantage, een proeftuin voor com-

postering, een oesterzwammenkwekerij, een bijenstal.

Op het vruchtbare stuk grond aan de Koningshoeven in 

Tilburg wordt volop geëxperimenteerd met duurzame 

manieren van grondbewerking en hergebruik van rest-

stromen. Ook educatie, verbinding en voorlichting zijn 

belangrijk. Goed gereedschap is het halve werk, veilig 

werken is het devies! We zijn dan ook heel blij met de 

set gereedschap die we hebben mogen aanschaffen via 

Mooi zo Goed zo! Planten, ook de ongewenste (!), heb-

ben de neiging de pan uit te groeien, dus de accutrim-

mer, de snoeischaren, de spades en de andere materi-

alen doen goeie dienst. Een dikke dank je wel van alle 

bietjegroen-tuiniers!”

Bestuur Un Bietje Groen

Wanneer Sinterklaas en de Pieten in 

Nederland zijn, is het feest voor jong én 

oud. Dit jaar werden naast de traditionele 

intocht ook activiteiten georganiseerd in het 

Spoorpark. Om die een extra feestelijk tintje 

te geven, wilde het Sint Nicolaas comité een 

echte Pietenband inhuren en dat is gelukt. 

Het Boekenschop sponsorde deze muzikale 

aanvraag en zorgde er op die manier voor 

dat vele kinderen samen met Sinterklaas 

en de Pieten konden dansen en zingen die 

middag. 

Wat een feest! 
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Sint Nicolaas comité



Stichting KIVI (Kunst Is Voor Iedereen) biedt de mo-

gelijkheid aan iedereen die dat wil om kunst te ma-

ken en te ervaren. Voor de mensen met een visuele 

handicap was er een grote wens, namelijk het op een 

praktische manier aanbieden van materialen zodat 

zij zelfstandig kunnen werken. Verrijdbare kastjes 

waarin materialen opgeborgen kunnen worden, was 

het idee.  

Kringloopbedrijf La Poubelle stelde kennis en inzet 

beschikbaar en met behulp van tweedehands en nieu-

we materialen werden de perfecte kastjes gebouwd. 

Anniek (foto), stagiaire bij KIVI, bracht materialen, 

vormen en braille op de kastjes aan, zodat voor ieder-

een helder is wat er in zit.

Waar mensen elkaar ontmoeten, wordt koffie gedronken. Dat wilden ze natuurlijk ook bij het buurtinitiatief Mandelahof waar vele buurtbe-

woners al snel de gezellige ontmoetingsruimte wisten te vinden. Een gewone huis-, tuin- en keuken koffiemachine kon het aantal te schen-

ken kopjes koffie niet aan en een groter formaat was dan ook zeer welkom. Parochie Peerke Donders doneerde een van hun koffiezetappa-

raten graag aan dit sympathieke buurtinitiatief. 

De tweedehands goederen die door bedrijven en maatschappelijke organisaties worden aangeboden, krijgen een nieuwe bestem-

ming  bij  stichtingen,  verenigingen en buurtinitiatieven. Het aanbod is divers;  kantoormeubilair, planten, verlichting, schilderijen, 

keukenbenodigdheden, hardware, boeken en meer. 

Dit jaar kregen 3.858 artikelen een nieuwe bestemming, dit is 82% van het totale aanbod artikelen. De nieuwe eigenaren maken 

dankbaar gebruik van dit aanbod en zetten het in ter ondersteuning aan de activiteiten die zij voor hun doelgroepen organiseren.  

Soms krijgen we een uniek aanbod waar iets meer tijd voor nodig is om de juiste bemiddeling te organiseren.  Dat gebeurde dit jaar 

maar liefst drie keer. 

Nieuwe bestemming voor tweedehands aanbod 
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Mobiele kastjes voor Stichting KIVI 

Koffiemachine 
voor buurtinitiatief 



Paviljoen voor Duurzame Kost

Nieuwe kleding voor cliënten Voedselbank

Een kunstenaar bood een paviljoen aan waar hij 

eerder een kunstproject in exposeerde. Dit 

aanbod kreeg een nieuwe bestemming bij 

Duurzame Kost, een initiatief waar de nadruk ligt 

op lokaal groente verbouwen, educatie, sociale 

inclusie en het integreren van nieuwe teeltme-

thoden in de wijk. Het paviljoen wordt ingezet als 

urban farm lab waar onder andere nieuwe me-

thoden van voedselproductie worden ontwikkeld.

Nooteboom Textiles bood ruim 100 stuks kledingsamples aan en gunde die aan een 

goed doel, maar hoe doe je dat met al die verschillende kledingstukken en maten? Iris 

en Liesbeth (foto), enthousiaste vrijwilligers bij de Voedselbank, organiseerden een kle-

dingmarkt voor cliënten van de Voedselbank. Een schot in de roos, want alle bezoekers 

van de markt gingen met nieuwe kleding én een grote glimlach op het gezicht naar huis.

Digitale catalogus 
tweedehands aanbod

Er is meer goed nieuws te melden rondom het tweedehands aanbod. We boekten 

vooruitgang op het aanbieden van de goederen. We gingen live met de website 

waarop we het actuele aanbod van goederen publiceren. De digitale catalogus zoals 

we de website noemen, is een innovatieve stap in het aanbieden van tweedehands 

aanbod. De website waarop de catalogus in te zien is, is een gebruiksvriendelijke 

omgeving waarop het actuele aanbod zichtbaar is.  

We bedanken Frankie van Meel voor zijn vrijwillige ingezet om deze website te reali-

seren, zonder hem was dit niet gelukt.   
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Het Computerhuis Tilburg is een dagbesteding voor jongeren met autisme en wij zijn de 

samenwerking met hen aangegaan. Tweedehands computers en aanverwante artikelen die 

via Mooi zo Goed zo worden aangeboden maar niet gebruiksklaar zijn, worden door de jon-

geren gerepareerd, gereinigd en voorzien van nieuwe software. Hierna worden de artikelen 

ingezet bij stichtingen, verenigingen en buurtinitiatieven.  Dit is een echte win-win situatie! 

Bedrijven verkleinen hun afvalstroom, het gebruiksklaar maken van de hardware draagt bij 

aan een zinvolle dagbesteding van de jongeren en wij kunnen goed werkende apparatuur 

een nieuwe bestemming geven bij de organisaties. 
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Iedere maatschappelijke organisatie 

heeft unieke kwaliteiten en de eigen 

doelgroep(en). Door de diversiteit aan  

karakters kunnen zij elkaar versterken 

en Mooi zo Goed zo helpt hier graag bij. 

De verbindingen die we leggen tussen de 

organisaties leveren mooie samenwer-

kingen op die toegevoegde waarde heb-

ben voor de organisaties en de mensen 

waarvoor zij zich inzetten. 

Maatschappelijke 
organisaties 
versterken elkaar

Het Computerhuis 
en Mooi zo Goed zo

Een uniek aanbod leidde tot de vernieuwde samenwerking tussen Stadscamping Tilburg en Quiet. In het verleden hebben zij al eens samen-

gewerkt en het aanbod van een luxe vouwwagen, aangeboden door twee zeer sympathieke Tilburgers, bracht hen opnieuw bij elkaar. De 

vouwwagen krijgt in campingseizoen 2022 een plek op Stadscamping Tilburg. Samen met Quiet wordt bekeken hoe en wanneer deze accom-

modatie gratis beschikbaar kan worden gesteld aan mensen die rond de armoedegrens leven, helemaal volgens de wens van de aanbieders. 

Wil je weten hoe deze samenwerking verder gaat, volg ons dan op Instagram via Mooi zo Goed zo Tilburg. 

Stadscamping Tilburg en Quiet

Stadsmuseum Tilburg en Parcours VSO

Ruim 600 plaatjesboeken met verhalen en afbeeldingen 

uit (historisch) Tilburg mochten een maatschappelijke 

bestemming krijgen. Bij ieder boek hoort een set van 325 

fotostickers, alleen moesten die nog worden gemaakt. De 

leerlingen van Parcours VSO gingen de uitdaging aan en 

hebben de sets compleet gemaakt. 

De boeken zijn onder diverse organisaties verdeeld en een 

van de organisaties is het Ronald McDonaldhuis. Maartje 

laat zien hoe blij ze met de boeken zijn. 



2College Durendeal

Bibliotheek Midden Brabant

Basisschool de Wegwijzer

Basisschool D’n Hazennest

Basisschool Don Sarto

CZ

De Beer Accountants en belastingadviseurs 

De Krachtcentrale 013

Dierenpark De Oliemeulen

Diverse particulieren

Elho

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Gemeente Tilburg

Hall of Fame

Het Computerhuis

Het Inlooppunt Oisterwijk

Het Laar

IMW Tilburg

Kindercampus de Vuurvogel

Melis Lighting BV

MFA ‘t Kruispunt

MFA Zuiderkwartier

Natuurmuseum Brabant

Nieuwe Koninklijke Harmonie

Nooteboom Textiles

Notariskantoor de Kort

Nouwens Verhuizingen

Opmaat groep

Parcours VSO

Paul Jacobs Schilderwerken

R-Newt

Scheepens

Stadsmuseum Tilburg

Stapelfinancieringen

Station 88

Stichting Appelbloesem

Stichting KIVI

Switch

Tante Pollewop

TBV Wonen

Textaafoam

Thebe dagbesteding

Tilburgse Voedselbank

Triborgh

Vraag en Aanbod Internationaal

VVV Tilburg

Wijkcentrum de Back

Wijkcentrum de Poorten 

Wijkcentrum de Symfonie

Wijkcentrum Spijkerbeemden

Wijkcentrum Ypelaer

Sponsors die hun goederen een nieuwe bestemming gunden, hebben daarmee samen 127 maatschappelijke organisaties ondersteund. 

De sponsoren zijn:

Bedankt Selectiecommissie
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Sponsors tweedehands aanbod

De leden van onze selectiecommissie beoordelen de projectaanvragen 

en maken daarbij gebruik van hun brede kennis over onze gemeente. Op 

deze manier kunnen zij een zorgvuldig besluit nemen of een aanvraag 

doorgaat voor sponsoring. 

Dit jaar namen we afscheid van twee commissieleden en verwelkomden 

we een nieuw lid. Margaret Ariëns heeft haar rol van voorzitter overge-

dragen aan Nuria van Aart en Gerry Hovers, onze steun en toeverlaat op 

gebied van kennis rondom ouderen(zorg) nam afscheid. 

Traditiegetrouw worden de leden aan het einde van het jaar bedankt voor 

hun inzet en hiervoor vragen we medewerking aan een van de organi-

saties die het afgelopen jaar een aanvraag met positief resultaat heeft 

afgesloten. Un Bietje Groen was direct enthousiast en ontving ons tijdens 

het laatste overleg van 2021 met open armen. Wij genoten van lekkere 

hapjes en drankjes die werden verzorgd door onder andere Zuiderzwam 

en Art of Tea en er waren cadeautjes voor de commissieleden. 

Bedankt Un Bietje Groen voor jullie gastvrijheid en verwennerij! 
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    2021   1995-december 2021 

Gerealiseerde projecten   8   599

Waarde gesponsorde projecten 4.567 euro  1.381.083

Aantal bemiddelingen: 

- Tweedehands goederen  269   

- Organisaties   127  

- Waarde tweedehands goederen  19.583   2.070.927

  (10% van de nieuwwaarde)

Totaal aantal sponsors  58    2.896  

Resultaten:
1 t/m 31 december 2021

adres Spoorlaan 444 • 5038 CH Tilburg   mail mooizogoedzo@contourdetwern.nl  tel 013 549 86 54 | 06 120 20 968   internet www.mooizotilburg.nl

Hoofdsponsor 
Koninklijke Van Eerd

Selectiecommissie
Nuria van Aart | ContourdeTwern 

(voorzitter)

Shirley Dap | eigenaar Heal Interior 

Design, namens Tilburgers

Anita de Haas |  namens Tilburgers

Frank van Kempen | namens Tilburgers

Anuschka Polfliet | ContourdeTwern 

(projectleider)

Nicolette van Poppel | gemeente Tilburg, 

afdeling Sociaal

Ronald Westerveld | eigenaar Leen Bakker 

AaBe Fabriek | namens Stichting Retail 

Federatie Tilburg

Raad van ambassadeurs
De ambassadeurs hebben een groot hart 

voor Mooi zo Goed zo en dragen dit graag 

uit naar anderen.  

Roel van Eerd | directeur Koninklijke Van 

Eerd 

Chantal Gulikx | directeur Triborgh 

Gebiedsontwikkeling

Kees van Gaal | Aannemingsbedrijf C.J.M. 

van Gaal BV

Bedrijven en maatschappelijke 
organisaties
De dienstverlening van Mooi zo Goed zo 

richt zich op maatschappelijke organisa-

ties, zoals stichtingen, verenigingen en 

buurtinitiatieven, die gevestigd zijn in de 

gemeente Tilburg. Bedrijven die via Mooi 

zo Goed zo een bijdrage aan een project 

willen leveren, kunnen zowel binnen als 

buiten de gemeente gevestigd zijn. 

Netwerk

Aansluiten bij dit netwerk?

Anuschka Polfliet vertelt je graag meer, 
06 120 20 968.


