Mededeling

Eindhoven, 18 januari 2016

STICHTING MICHAELSON WORDT OPGEHEVEN
Stichting Michaelson uit Eindhoven heeft besloten om te stoppen met haar activiteiten. De
organisatie is in korte tijd uitgegroeid tot een behoorlijke omvang en niveau van dienstverlening.
Dat is enerzijds prijzenswaardig, maar bleek anderzijds net een tandje te snel om qua organisatie
en beleid te kunnen blijven voldoen aan de eisen die Michaelson aan zichzelf stelde. De
inloophuiskamer is daarom per direct gesloten en bestaande begeleidingstrajecten worden
zorgvuldig afgerond of overgedragen op een andere organisatie. Op dit moment wordt bekeken of
het gedachtengoed van Michaelson in een andere vorm kan worden voortgezet. Ook voor het
project Let it be wordt passende continuïteit gezocht.
Michaelson heeft in de afgelopen jaren een paar honderd mensen succesvol kunnen helpen, hulp die
geboden werd door enthousiaste mensen die zich met hart en ziel inzetten voor dit doel. Het
initiatief heeft ruime aandacht gekregen in de pers en heeft een goede respons gekregen op haar
fondsenwerving. Voor dit alles is de stichting zeer erkentelijk.
Niemand twijfelt aan de noodzakelijkheid van een initiatief als Michaelson. Een veilige, rustige en vrij
toegankelijke plek voor jongeren die het spoor zijn bijster geraakt en met hun ziel onder de arm
lopen. Een warme ‘huiskamer’ waar ze welkom zijn, op adem kunnen komen en hun verhaal kunnen
doen (als ze dat willen). Een vaste stek waar naar hen geluisterd wordt en actief met hen wordt
meegedacht om hun kracht, motivatie en focus in hun leven te helpen terugvinden. Om dit goed te
kunnen waarborgen, bleek echter meer nodig dan in de huidige vorm mogelijk was.
Paul Rötschke, oprichter en inspirator van stichting Michaelson (2012):
“Jongeren (vaak hoog-gevoelig) moeten veel. De druk op hen is vaak groot (in veel gevallen begrijpen
jongeren en de maatschappij elkaar niet). Sommigen kunnen daar moeilijk mee om gaan. Goede
gesprekken in alle rust kunnen ruimte bieden voor herstel. Niemand hoeft er alleen voor te staan.”
Het bestuur houdt u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en gaat met betreffende partijen in
gesprek.
Voor directe vragen over stichting Michaelson neemt u contact op met Rik van der Velden, secretaris
en interim-voorzitter, telefoon 06 5202 6417.

