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Maatschappij van Welstand viert 200-jarig bestaan, stokoud, maar 
springlevend! Een nieuw spoor met jubileumsubsidies en een docufilm 
 
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de vereniging Maatschappij van Welstand is opgericht in Breda 
door dominee Jacob van Heusden. Hij wilde de kleine protestantse kerken in leven houden en de 
armoede te lijf gaan. 200 later zijn deze drijfveren nog verrassend actueel. De docufilm 200 jaar 
Maatschappij van Welstand met Gijs Scholten van Aschat als spreekbuis, verbeeldt de 
ontstaansgeschiedenis en maakt de brug naar het heden en de toekomst. Omroep Brabant zendt 
de docufilm uit op 29 en 30 oktober en KRO-NCRV op 5 en 12 november op NPO2.  
 
Ter gelegenheid van dit jubeljaar wil Maatschappij van Welstand met extra jubileumsubsidies een 
stimulans geven aan veelbelovende projecten met een vitaliserend, innovatief en duurzaam 
karakter. De toekenningen zijn op 12 oktober bekend gemaakt tijdens het relatie-event in het 
Spoorwegmuseum waarin de betekenis van filantropie en de rol van de charitatieve sector in onze 
maatschappij centraal stonden. 
“200 Jaar later ontbreekt het niet aan geld om goed te doen, maar we weten armoede nog geen 
halt toe te roepen en de kerk betekenisvol te maken. Tijd om het over een andere boeg te gooien. 
De winnende jubileumprojecten doen een serieuze poging!” aldus René van de Kieft, directeur-
bestuurder van Maatschappij van Welstand. 
Paul Smeets, hoogleraar Filantropie en Sustainable Finance deed in zijn lezing ‘Vertrouwen… de 
sleutel naar impact’ een appèl aan de aanwezigen: “Vergroot samenwerking, durf iets nieuws op te 
starten, durf te falen en deel die ervaringen met de sector.” 
 
De winnende projecten van de jubileumsubsidie 
1. R3NEW helpt christenen in een woonwijk in hun wens om actief te zijn in en met wijkbewoners, 

op die gebieden waar lokaal behoefte aan is, zoals zorg, sociale verbondenheid, duurzame 
projecten. R3NEW is nu nog een pioniersorganisatie en zoekt een partner om uit te groeien tot 
een duurzame beweging met 20 wijkcommunities verspreid over Nederland. 

De jury: “Een vernieuwende aanpak, vanuit een holistisch perspectief, wijkgericht en gedragen 
door de bewoners zelf. De ontwikkeling gebeurt vanuit een effectief incubator-model, waarin bij de 
start de lokale groep alleen geholpen wordt met wat nodig is om daarna de communities 
zelfstandig te laten functioneren. 
 
2. Veel kerken worstelen met de betrokkenheid van generatie Y, de Millennials (ca. 1981-1996). 

Met het project ‘De Millennial Challenge/Begrijpend Leven’ wil het Baptisten Seminarium en 
Unie-ABC door 'actie-onderzoek' een methodiek ontwikkelen en uitrollen om een leerproces te 
faciliteren mét millennials, in kerkelijke gemeenten, over hun plek, de relevantie van de kerk en 
hun geloofsvragen. 

De jury: “De combinatie tussen project in de praktijk met een lokale inbedding en actie-onderzoek 
is goed doordacht en geeft ook meer mogelijkheden om te leren van de ervaringen en deze breed 
te delen in kerkelijk Nederland. Het hieraan gekoppelde promotieonderzoek geeft dit project een 
stevige basis.” 
 
Maatschappij van Welstand gaat deze twee projecten langjarig ondersteunen met haar kennis, 
netwerk en financieel. 



Docufilm: 200 jaar Maatschappij van Welstand 
De docufilm verbeeldt het ontstaan van Maatschappij van Welstand en maakt de brug naar wat de 
vereniging nu betekent. Gijs Scholten van Aschat, wiens grootvader ruim veertig jaar actief 
betrokken was als lid van de vereniging is de spreekbuis in deze film. Gijs kijkt terug in de tijd naar 
hoe het allemaal begon. Hij spreekt met pachters die proberen natuurinclusief te boeren en 
bezoekt plekken van hoop en perspectief waar mensen zich thuis voelen en geholpen worden; 
voorbeelden van initiatieven die door Maatschappij van Welstand worden ondersteund.  
Omroep Brabant zendt de film integraal uit op 29 en 30 oktober om 16.00 uur en de film is als 
tweeluik te zien op 5 en 12 november om 16.30 uur bij KRO-NCRV op NPO2. 
 
Over Maatschappij van Welstand 
De vereniging Maatschappij van Welstand is opgericht in 1822 voor de materiële en geestelijke 
ondersteuning van protestantse boerengezinnen in Brabant. In 200 jaar is zij uitgegroeid tot een 
charitatief vermogensfonds dat in het hele land initiatieven ondersteunt die kwetsbare mensen 
weer op eigen benen zetten, kerken vernieuwen, levensbeschouwelijk onderwijs versterken en de 
landbouw verduurzamen. Dit doet zij niet alleen financieel, maar ook als belangenbehartiger en 
sparringpartner met dezelfde bezieling als toen: vanuit het christelijk geloof actief bijdragen aan de 
bloei van mensen en van de aarde. Zie ook maatschappijvanwelstand.nl 
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Niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Franca Klaus, projectleider 
communicatie en events, Maatschappij van Welstand via 033-4671015 of francaklaus@mvw.nl 


