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Voorwoord  

Mixblik is een maatschappelijk betrokken, open en transparante 

organisatie die werkt aan het opleiden en de persoonlijke ontwikkelingen 

van vrouwen met een migratie-en/of vluchtelingenverleden. 

 

De ideeën en plannen hebben in 2021 vorm gekregen, met dank aan de 

vele financiers, die dit verwezenlijkt hebben. 

 

De vrouwen kregen een steeds beter beeld bij wat het betekent om in 

Nederland te werken. Wij nemen een stijgende lijn waar wat betreft 

samenwerken, zelfstandig werken en een assertieve houding. Ze voelen 

zich onderdeel van een professionele organisatie, nemen 

verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap m.b.t. Mixblik. 

 

De doelen van 2021 zijn behaald, de aanpak van Mixblik heeft een 

significant gunstig effect op de ontwikkeling van de vrouwen. 2021 was 

een mooi jaar vol met energie en leermomenten. Wij kijken er naar uit om 

in 2022 met volle kracht te werken aan de leerwerktrajecten en het 

opbouwen van ons bedrijf. 

 

Voorzitter bestuur Mixblik 

Marianne Martens 
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Inleiding 

Het afgelopen jaar heeft Mixblik de kans gekregen om haar plannen waar 

te maken: het verwezenlijken van een blikfabriek en het uitvoeren van 10 

leerwerktrajecten voor laaggeletterde migrantenvrouwen. De plannen op 

papier zijn werkelijkheid geworden. Wij hebben samen met onze groep 

vrouwen de handen uit de mouwen gestoken en een fietsenschuur 

omgebouwd tot ware conservenfabriek! De vrouwen hebben hun recepten 

doorontwikkeld tot marktconforme lekkernijen in blik. Zij hebben de eerste 

belangrijke hygiëne certificaten gehaald en werkervaring opgedaan. Al met 

al een jaar boordevol ontwikkelingen, successen en leerlessen.  

Resultaten 

Niet afwachten maar aanpakken is ons motto geweest om deze doelen te 

behalen. Niet in chronologische volgorde maar alles gelijktijdig. 

Coronaproef. Samen leren en ontwikkelen met de eerste tien vrouwen uit 

ons leerwerktraject, is wat we hebben gedaan.  

 

Belangrijkste resultaten: 

● De schuur in de tuin van Het Wijkpaleis (hartje Rotterdam) 

omgebouwd tot onze inblikfabriek.  

● Water en krachtstroom aangelegd, de autoclaaf aangeschaft en 

geïnstalleerd samen met de felsmachines, vriezer, koelkast, 

opbergruimte en werktafels.  

● Eerste Nederlandse werkervaring voor tien Mixblikkers: het 

bereiden en verkopen van maaltijden in het Wijkpaleis, producten 

maken en verkopen op de Rotterdamse Oogstmarkt. Recepten 

ontwikkelen voor in blik. Samenwerken met Rotterdamse chef-

koks.  

● De eerste vrouw is bij Mixblik in dienst getreden.  

● Nederlandse lessen uitgevoerd en 5 diploma’s HACCP zijn gehaald.  

● Zo’n 2000 blikken en sambusa’s geproduceerd en verkocht zijn via 

de Oogst Markt, Fröbel, Het Wijkpaleis, Pimm’s en de Borrel BV.  

● Er zijn drie producten in blik ontwikkeld, specifiek afkomstig uit het 

land van herkomst van de vrouwen. Daarnaast ook twee 

verschillende soorten sambusa’s op de markt gebracht.  

● 40 keer een maaltijd voor de buurt gekookt en verkocht in het 

Wijkpaleis.  

● We hebben onszelf binnen en buiten Rotterdam op de kaart gezet 

met onze producten, visie en missie. Van daaruit zijn mooie en 

verrassende samenwerkingen tot stand gekomen zoals met 

Natuurmonumenten, Food Cabinet, 010 Kwadraat, Rechtstreex, 

Trivium Packaging en vele lokale partijen.  
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Deelneemsters  

Onze deelneemsters bestaan uit sprankelende, laaggeletterde vrouwen 

met een vluchtelingen- en/of migratieachtergrond. Afkomstig uit Eritrea, 

Somalië, Vietnam, Syrië, Congo, Saoedi-Arabië en Senegal. In de landen 

van herkomst hebben zij weinig tot geen onderwijs genoten. Het aanleren 

van een nieuwe taal is een uitdaging, dat geldt ook voor rekenen.  

 

Een laag zelfbeeld, onzekerheid, en een passieve houding zijn kenmerken 

die wij zagen bij de eerste kennismaking met de vrouwen. Na verloop van 

tijd toonden zij veerkracht, doorzettingsvermogen, creativiteit en de wil en 

moed om een stap voorwaarts te maken. Nu kunnen zij de weg vinden op 

Google Maps en in het ov, zijn ze begonnen met een netwerk opbouwen 

en ontwikkelen van hun talenten.  
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Sociale ontwikkeling 

De vrouwen durven zich beter open te stellen naar buiten. Dat heeft 

nieuwe vriendschappen tot stand gebracht. Het aanspreken van 

Nederlanders vinden ze minder spannend, waardoor ze een breder sociaal 

en professioneel netwerk hebben opgebouwd. Ze geven grenzen aan en 

komen voor zichzelf en elkaar op. Waar ze voorheen akkoord gingen met 

alles zijn de deelneemsters nu een stuk mondiger geworden.  

  

Professionele ontwikkeling 

De vrouwen krijgen een steeds beter beeld bij wat het betekent om in 

Nederland te werken. Wij nemen een stijgende lijn waar wat betreft 

samenwerken, zelfstandig werken en een assertieve houding. Ze voelen 

zich onderdeel van een professionele organisatie, nemen 

verantwoordelijkheid en tonen eigenaarschap m.b.t. Mixblik. Ze spreken 

elkaar aan op fouten en komen met oplossingen. Het is geweldig om te 

zien hoe trots de vrouwen zijn op de producten die ze maken en tevreden 

zijn over de ontwikkeling die zij doormaken. Het werkritme kan nog 

omhoog, maar ze zien in dat je met hard werken in Nederland een boel 

kan bereiken.  

  

Nederlandse taal 

Met de schuchterheid die de vrouwen in het begin toonden, voelden zij 

zich ook niet op hun gemak om de Nederlandse taal te gebruiken. In het 

begin verliep bijna alle communicatie via een tolk. Door de aanpak van 

theorie en praktijk te combineren en steeds woorden en zinnen te blijven 

herhalen, is hun Nederlandse taal aanzienlijk verbeterd. Op de werkvloer is 

Nederlands nu de taal die gesproken wordt en voelen zij zich ook steeds 

meer op hun gemak om Nederlands te praten tegen “vreemde” 

Nederlanders. Een hele overwinning.  

 

Gezond eten en leven 

Voorheen deden bijna alle deelneemsters drie tot vier scheppen suiker in 

de koffie of thee, nu is dat gereduceerd tot maximaal een schep. 

Voldoende water drinken op een dag, bewegen, wandelen, opstaan en uit 

huis gaan. Het is een grote verandering ten aanzien van voorheen. Minder 

zout en olie in het eten, koken zonder bouillonblokjes. Ze ervaren zelf hoe 

lekker een maaltijd zonder vlees kan zijn en hoe gevarieerd je kan koken 

met seizoensgroenten.  

 

Maar bovenal geven onze deelneemster aan dat zij beter slapen en minder 

stress te ervaren na een dag werken bij Mixblik.  

.  
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Personeel en organisatie  

Mixblik had in 2021 geen vaste medewerkers. De twee oprichters werkten 

voor het project volgens een ZZP en/of payroll constructie. Daarnaast was 

er een medewerker in dienst via een payroll constructie.  

 

 Werknemers FTE 

Vaste medewerkers 0 0 

Flexibele schil  3 2,4 

Blik vooruit  

We kijken terug op een dynamisch en leerzaam jaar vol hoogtepunten en 

ontwikkeling. De vooraf gestelde doelen zijn dit jaar behaald. Nu gaan we 

met volle kracht door naar ons tweede jaar. De lessen die geleerd zijn in 

2021 zullen we in praktijk brengen. We kijken ernaar uit om in 2022 vol 

energie de harten van alle Rotterdammers (en andere Nederlanders) te 

veroveren met onze heerlijke producten! We willen alle fondsen, 

donateurs en klanten en die ons gesteund ontzettend bedanken voor het 

mogelijk maken van deze droom.  

 

Ondertekening en akkoord bestuur  

 

Marianne Martens Tamara Bender   Marc van der Bilt 

Voorzitter   Secretaris  Penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

Personeelsuitje naar Kinderdijk 

 

 

De autoclaaf komt aan
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Financieel verslag 

Mixblik heeft in 2021 haar activiteiten uit kunnen voeren met dank aan een aantal vermogensfondsen, de gemeente Rotterdam en donateurs. 10% van de 

kosten werd gedekt voor de eigen omzet. Op de balans staan op dit moment geen vaste activa of voorraden benoemd. Alle investeringen in inventaris zijn 

direct afschreven en zijn daarmee 100% eigendom van de stichting. Deze aankopen zullen het doeleinde van de stichting dienen volgens de ANBI-regelgeving. 

Voorraden waren eind 2021 niet aanwezig, aangezien de producten in december volledig uitverkocht waren. Een deel van de overgebleven gelden van 2021 is 

meegenomen naar 2022 (zie bestemmingsreserve). Een kleiner deel is aan de continuïteitsreserve toegevoegd om een financiële stabiliteit van Mixblik te 

vergroten.  

Balans 

Balans 31-12-2021       

       

Activa 31/12/2021 31/12/2020  Passiva 31/12/2021 31/12/2020 

Immateriële vaste activa   €              -     €              -     Continuïteitsreserve  €        3.440   €           653  

Materiële vaste activa  €              -     €              -     Bestemmingsreserve   €      17.500   €              -    

Financiële vaste activa  €              -     €              -     Herwaarderingsreserve   €              -     €              -    

Som   €              -     €              -     Overige reserves  €              -     €              -    

    
Som  €      20.940   €           653  

Voorraden   €              -     €              -        

Vorderingen & overlopende activa  €      26.086   €        3.100   Bestemmingsfondsen  €      26.000   €      12.495  

Effecten  €              -     €              -     Voorzieningen   €              -     €              -    

Liquide middelen   €      21.198   €      10.048   Langlopende schulden   €              -     €              -    

Som   €      47.284   €      13.148   Kortlopende schulden  €           344   €              -    

    
Som   €      26.344   €      12.495  

       

Totaal   €      47.284   €      13.148   Totaal   €      47.284   €      13.148  
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Staat van baten en lasten 

Baten  2021 2020 

Baten als tegenprestatie voor levering van 

producten en/of diensten (omzet)  €        18.323   €        1.300  

Som  €        18.323   €        1.300  

 

Subsidies van overheden  €        29.865   €              -    

Subsidies van andere instellingen zonder 

winststreven  €      118.750   €      10.000  

Overige subsidies  €                -     €              -    

Som   €      148.615   €      10.000  

   

Baten sponsorbijdragen   €                -     €              -    

Giften en donaties van particulieren  €        12.551   €              -    

Nalatenschappen  €                -     €              -    

Bijdragen van loterijinstellingen   €                -     €              -    

Overige giften   €          2.000   €              -    

Som   €        14.551   €              -    

   

Financiële baten  €                -     €              -    

Overige baten  €                -     €               6  

   

Totaal baten   €      181.489   €      11.306  

   

Lasten   

Inventaris en uitvoeringskosten  €        42.432   €      10.629  

Team (personeel en vrijwilligerskosten)  €      106.089   €              -    

Publiciteit en marketing  €          6.793   €              -    

Algemene bedrijfslasten  €          5.822   €              -    

Onvoorzien  €               68   €              -    

   

Totaal lasten   €      161.203   €      10.629  

   

Saldo van baten en lasten   €        20.286   €           677  

 

 

De staat van baten en lasten bevat geen bijzonderheden. De loonkosten en vrijwilligerskosten zijn in 

de staat van baten en lasten niet uitgesplitst. De som van loonkosten (ZZP tarieven en payroll 

gecombineerd) bedroeg €90.828. De overige €15.260 bedroegen kosten voor de vrijwilligers 

(vrijwilligersvergoedingen, waardering en opleidingskosten).   


