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Voorwoord:
Stichting Destiny Social Events is in mei 2020 opgericht met als doel mensen die zich een
kwetsbare positie bevinden te helpen en ondersteunen doormiddel van projecten en
evenementen met een sociaal karakter. Het einddoel is hun zelfredzaamheid te bevorderen.
Daarnaast bieden we Power coaching aan voor iedereen die willen werken aan mentale
blokkades en daardoor een betere kwaliteit van leven gaan ervaren. Dit wordt aangeboden
vanuit ervaringsdeskundigheid omdat we geloven dat ervaring kennis is en kennis power is.
Want die kennis kan je helpen om een ommekeer te maken in je leven.
Ook bieden we de stichting aan als een platform voor degenen die hun projecten en
activiteiten willen uitvoeren, maar zelf geen subsidie kunnen aanvragen. Dan wil Destiny
Social Events graag voor hun als rechtspersoon optreden. We bieden dan ondersteuning.
Wel is hierbij belangrijk dat de projecten of activiteiten aan sluiten bij de doelstelling en de
visie van de stichting.
Sinds onze oprichting hebben we een groep van 10 vaste vrijwilligers en 20 oproepkrachten
opgebouwd. Een team dat nog steeds aan het groeien is. Het is een team dat bestaat uit
ervaringsdeskundigen die hun krachten en kennis hebben gebundeld om anderen te
ondersteunen. Daarnaast werken we ook met professionele krachten.
We zijn actief in Mariahoeve waar de gevolgen van de coronacrisis goed zichtbaar zijn
omdat het een wijk is waar veel armoede is. Daarnaast willen we graag uitbreiden naar de
wijken Laak en Centrum.
In het afgelopen jaar hebben we ook veel ondersteuning geboden bij het uitvoeren van
projecten van Stichting Achterban Werkt!
Naast Achterban Werkt hebben we ook samengewerkt met Coöperatie EVA, Stichting Multi
Pass, Voor Welzijn, Hopje, Scholen in de wijken, stichting Pluk & Pleej, PEP Den Haag en
veel wijkbewoners.
Daarnaast hebben we subsidie mogen ontvangen van de volgende subsidieverstrekkers:
Gemeente Den Haag, Stadsdeel Haagse Hout, Oranjefonds, Kansfonds, en het
Jeugdvakantieloket.
Door de coronacrisis zijn we vooral bezig geweest met kinder- en jongerenactiviteiten omdat
de corona crisis het lastig maakte om projecten uitvoeren voor volwassen. We hadden
projecten gepland voor volwassen maar die zijn door de coronacrisis op hold komen te
staan. Deze zullen na de coronacrisis vervolgd worden.

Kortom we kunnen spreken van een mooie eerste goed jaar waarin we veel mooie events
hebben mogen uitvoeren die bezocht zijn door meer dan 300 bezoekers. Dit maakt ons zeer
hoopvol voor de toekomst omdat we hebben gemerkt dat mensen graag naar onze events
komen en graag samen met ons werken omdat mensen zich door ons gewaardeerd voelen
door de kansen en de mogelijkheden die we ze aanbieden.

•

Activiteitenoverzicht

Build up your personality Mariahoeve 2020
Destiny Life Academie voorheen genaamd Build up your personality is een reeks
bewustwordingsworkshops die als doel hebben de deelnemers aan het denken te zetten en
bepaalde patronen in hun leven te herkennen en te doorbreken.
Aan de hand van een aantal thema’s nemen we de deelnemers op reis en gaan op zoek
naar hun mentale blokkades die hen tegenhouden om de volgende stap te zetten in hun
leven. Door het delen van kennis willen we de deelnemers helpen hun bewust zijn te
verruimen en daardoor nieuwe perspectieven voor henzelf te zien en ontwikkelen.
Daarnaast krijgen de deelnemers opdrachten mee die hun kunnen helpen bij het vinden van
hun blokkades en samen met de tips die hen worden aangereikt die blokkades voor henzelf
opruimen.
Dit project is al door meer dan 500 mensen bezocht in de jaren dat het draait.
En altijd met zichtbare gevolgen op levens van de deelnemers. Omdat het hen aan het
denken heeft gezet over bepaalde situaties in hun leven.
We hebben helaas vanwege de coronacrisis dit project niet kunnen uitvoeren in Mariahoeve.
We zijn in afwachting van de heropening van het wijkdienstencentrum in Mariahoeve. Zodra
deze weer opent en weer optimaal draait zullen er een aantal dagen gereserveerd worden in
het centrum om alsnog het project uit te voeren.
Het project stond gepland voor 9 september 2020 tot en met 17 februari 2021.

Infohoek Mariahoeve 1 juni – 1 oktober 2020
In samenwerking met Achterban Werkt en Budgetcoach hebben vanaf 1juni op maandag en
vrijdag een administratiespreekuur georganiseerd na kantoortijden.

Tijdens het spreekuur konden wijkbewoners langskomen met hun administratieve vragen.
Ook hielpen we mensen met formulieren invullen of het aanvragen van toeslagen.
Verder gingen we met mensen mee naar afspraken.
Vanaf 1 december 2021 gaan we in samenwerking met Coöperatie EVA weer opstarten met
ons administratieve ondersteuningsproject.
Vrouwen verwendag Mariahoeve 18 juli 2020
Op 18 juli 2020 hebben we in samenwerking met Achterban Werkt en Coöperatie EVA een
verwendag georganiseerd voor vrouwen in Mariahoeve die rond moeten komen van een
minimum inkomen. Door hun inkomen is het voor deze groep vrouwen bijvoorbeeld lastig om
naar de kapper of schoonheidsspecialiste te gaan. Tegen een kleine bijdrage konden de
dames gebruik maken van de behandelingen van professionele schoonheidsspecialisten.
Daarnaast wilden we ook de vrouwen ontspanningsmomenten aanbieden omdat het vaak
gaat om alleenstaande moeders. Omdat ze altijd bezig zijn met de kinderen komen ze vaak
weinig toe aan eigen ontspanning. En daarbij wilde we hen helpen door het verzorgen van
deze activiteit.
In totaal hebben 15 vrouwen de vrouwen verwendag bezocht. Het project viel zo goed in de
smaak bij de vrouwen dat het vaker verzorgd zal worden.
Ook willen we een aantal verwendagen organiseren voor jonge meiden van 13+.

Voetbaltoernooi Mariahoeve
Op 14, 21 en 28 augustus 2020 hebben we in Park de Horst een succesvol voetbaltoernooi
gehouden voor jongens en meisjes van 10 tot en met 15 jaar georganiseerd. De event is
door meer dan 60 kinderen bezocht uit verschillende wijken van Den Haag.
Samen met onze groep vrijwilligers hebben een leuk event voor de kinderen neergezet waar
de kinderen leuke prijzen konden winnen. Het waren cadeaubonnen van de bioscoop, voor
een dagje uit en gewone VVV-bonnen.
Het succes van dit project heeft ons er toe aangezet om nog meer kinderactiviteiten te
verzorgen tijdens de corona crisis om de kinderen te ontlasten van de spanning en de stress
die de crisis zich mee brengt. Verder op in het verslag zullen deze activiteiten verder worden
toegelicht.

Achterban Werkt Door buurtfeest 18 september 2020
In opdracht van Achterban Werkt hebben we geholpen met het opzetten van een buurtfeest
Er was een optreden van Susanne De Rooij en van de vrijwilligers van Achterban Werkt.
Verder konden de vrijwilligers, de uitgenodigden en de buurt genieten van hapjes uit
verschillende culturen. De kinderen konden geschminkt worden.
Het was een geslaagd feest met een goede opkomst.
Burendag Mariahoeve 2020
Op 25 september 2020 hebben in samenwerking met stichting Pluk & Pleej en stichting
Achterban Werkt een burendag georganiseerd voor de wijkbewoners. De wijkbewoners
komen genieten van heerlijke hapjes van Moodfood en genieten van de muziek die werd
verzorgd door stichting Pluk & Pleej. Zo konden de buurtbewoners met elkaar netwerken en
even hun isolement doorbreken.
De burendag was goed bezocht. We schatten zo 40 tot 50 wijkbewoners verspreid over de
dag.
Crea weekend Maak je eigen hart en geef dat aan iemand die je dierbaar is
28 & 29 november 2020
In samenwerking met Achterban Werkt hebben we in het weekend van 28 & 29 november
2020 een crea weekend georganiseerd. Tijdens het weekend konden de kinderen een
canvas doek in hartvormig beschilderen en naamarmbandje maken en die aan iemand
geven die hun dierbaar is.
Het mooiste hartje kon een prijs winnen.
Het weekend is bij elkaar door 30 kinderen bezocht.
Single Moms Rock special edition Leidschendam - Voorburg
Single Moms Rock is een project voor alleenstaande moeders en hun kinderen. In de
normale vorm worden er behandelingen verzorgd door schoonheidsspecialisten en worden
er workshops op het gebied van empowerment en financieel assertiviteit georganiseerd.
Verder zijn er ook activiteiten aanwezig voor de kinderen.

Vanwege de coronacrisis hebben we de uitvoer in Leidschendam – Voorburg moeten
aanpassen. In plaats van een groot event gaat het nu uitgevoerd worden in verscheidene
kleinere edities. Tijdens de uitvoer gaan we 5 empowerment workshops verzorgen aan de
moeders die meedoen aan het event. Ook kunnen de vrouwen meedoen met een verkiezing
waarmee ze leuke prijzen kunnen winnen.
Voor de kinderen worden er crea activiteiten verzorgd.
Vanwege de coronacrisis heeft Woeij De Plint moeten sluiten. Vanwege die reden hebben
we dit project nog niet kunnen uitvoeren. Zodra de Woeij weer open is zal dit project worden
uitgevoerd.
Het project stond gepland voor 2,6,19,23, & 30 november 2020.
Kids United Culture X-mas Market 19 & 20 December 2020
In samenwerking met Stichting Achterban Werkt hebben we op 19 & 20 december een
kinders kerstmarkt georganiseerd voor de kinderen Mariahoeve van wie de familie moest
rond komen van een minimum inkomen.
De kinderen konden een kerstwens doen en kerststukjes maken. Het mooiste stukje kon een
prijs winnen. Verder konden de kinderen meedoen aan een aantal spellen en hebben we
bingo met ze gedaan. Verder kon de kinderen mee zingen met Susanne De Rooij, een hele
bekende zangeres in Den Haag. Ook gaven we een aantal voedselpakketten weg voor de
ouders.
Aan het eind kregen de kinderen een Goodiebag mee naar huis. In de tas zat een aantal
speelgoed artikelen en wat lekkers.
In totaal hebben 60 kinderen de kerstmarkt bezocht en het heel erg naar hun zin gehad.

Destiny Kerst Jeugdprogramma
In de kerstvakantie hebben we vanuit de locatie van Achterban Werkt in Mariahoeve een
reeks kinder- en jongeren activiteiten uitgevoerd. Het programma was bedoeld voor kinderen
van minima gezinnen.
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die we hebben uitgevoerd:
Film & dans middag 30-01-2021
Op de locatie van Achterban Werkt hebben een film/ dans middag georganiseerd voor de
kinderen in Mariahoeve. Samen met onze vrijwilligers gingen we samen met de kinderen de
film kijken. Daarna hebben we dansles aan ze gegeven en de kinderen die iets anders
wilden konden gaan knutselen.
Nail IT 14-02-2021
Tijdens een aantal workshops konden meiden van 13+ die belangstelling hadden voor Acryl
nagels leren hoe ze die bij zichzelf konden zetten. Het project is de meiden zo goed bevallen
dat we nu nog steeds vragen wanneer de volgende workshops komen. We zijn druk bezig
met de voorbereiding daarvan.
De workshop werd gegeven door de 13-jarige Alena Rifeala, een getalenteerd meisje.
De workshop is in totaal door 14 meiden bezocht
Sport Event 23 – 02 -2021
Tijdens het event konden meisjes meedoen met het basketbaltoernooi en de jongens aan
het voetbaltoernooi. Deze event was bedoeld voor jongens en meisjes van 14 – 18 jaar. De
leeftijdsgroep was vertegenwoordig op het event alleen in iets mindere mate dan we hadden
verwacht. De jongere leeftijdscategorieën was er gelukkig wel.
Daarom kunnen we toch wel spreken van een succesvol event.
De kinderen en jongeren konden VVV-bonnen t.w.v. verschillende bedragen winnen.
Crea activiteiten
Van de eerste zondag april tot met 25 april waren om de week crea activiteiten verzorgd. Zo
hebben we canvas harten geschilderd, kunstpoppen versiert met Foam rozen, kasten
beschildert, een poppenhuis opgemaakt en mozaïek schilderijen gemaakt.
De crea activiteiten waren voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en werd voor namelijk
meiden.
Voor de jongens hadden we vrijwilligers geregeld die met ze gingen sporten.
Paasactiviteiten 4-04-2021
Tijdens Pasen en rond Pasen hebben we met onze vrijwilligers verschillende activiteiten
uitgevoerd.

Zo hebben we vanuit ons corona budget € 50, - gedoneerd aan Jenny Hulsberg. Door die
donatie kon ze voor 10 kinderen een paaslunch verzorgen in Zoetermeer.
Ook hebben we met onze vrijwilligers paasstukjes gemaakt en hebben die toen uit gedeeld
bij de verzorgingstehuizen in Mariahoeve.
Op 4 april eerste paasdag hebben ze een paaslunch georganiseerd in samenwerking met
Achterban Werkt. Eerst kregen de kinderen een heerlijke paaslunch. Daarna gingen ze
chocolade eieren zoeken die we verstopt hadden rond om gebouw van Achterban Werkt!
Toen ze daarmee klaar waren gingen de kinderen bingo spelen en de vrijwilligers die
aanwezig waren kregen ook een paaslunch verzorgd.
In totaal hebben er 27 kinderen mee gedaan met de activiteit.
Corona Editie kleding & speelgoedmarkt 16,17,18 april 2021
In samenwerking met Achterban Werkt, Chapter Frazz & Mijn Buuf een markt georganiseerd
voor de wijkbewoners in Mariahoeve die moeten rondkomen van een laag inkomen. De
wijkbewoners krijgen een afspraaktijd waarop ze langs konden komen. Ze kregen 2 plastic
tassen die ze mochten vullen met kleding en ze konden 4 speelgoed artikelen meenemen
voor kinderen.
Verder konden de kinderen genieten van lekker popcorn en de ouders van Antilliaanse
hapjes. Ook verlootten we speelgoedpakketten voor de gezinnen die aan de verloting mee
wilden doen.
Voor vrouwen die baby’s hebben, hadden we een babypakket met verzorgingsproducten en
een teddybeer.
De markt heeft 3 dagen geduurd en heeft in totaal minimaal 50 wijkbewoners aangetrokken.
De rest van de kleren die waren overgebleven werden gedoneerd aan de slachtoffers van de
Schilderswijkbrand en een deel werd gedoneerd aan Alexander die het graag naar Afrika
wilde sturen voor de mensen het daar nodig hebben.
Haagse Bos Strombaanwedstrijd 25 april 2021
Op 25 april 2021 zijn we met de kinderen die de kidsclub bezochten naar de Haagse Bos
geweest. In het bos hebben we een Stormbaanwedstrijd gehouden. De kinderen die het
snelste waren konden cadeaubonnen winnen voor de bioscoop.
Na de wedstrijd hebben we nog gevoetbald met de kinderen in de bos.
Aan de activiteit hebben 30 kinderen meegedaan.
Koningsdag Activiteiten Mariahoeve 27 april 2021
Voor kinderen in Mariahoeve hebben we samen met wijkbewoners een aantal activiteiten
voor kinderen georganiseerd. Op de locatie van Achterban Werkt konden ze sjoelen en
koekjes happen. Ook werd er glittertattoo ’s bij de kinderen gezet als ze dat wilden.
Daarna gingen we met de kinderen naar Park de Horst waar de kinderen mee konden doen
aan verschillende spelen waaronder touwtrekken, flesvoetbal en een hardloopwedstrijd.
In totaal hebben er 27 kinderen mee gedaan aan de activiteiten.

Meidenzaalvoetbaltoernooi Rivierenbuurt 19 juni 2021
Helaas was dit een minder geslaagd event dan de andere projecten die we hebben
uitgevoerd. De animo was helaas klein.

Slagbalwedstrijd 5 juni 2021 Spaarwaterstraat
Voor de slagbalwedstrijd hebben zich in totaal 30 kinderen gemeld. We hebben toen met de
kinderen in 4 teams van 6 kinderen een slagbaltoernooi gespeeld. Sommige kinderen
speelden dubbel.
Verder hebben we met de kinderen gevoetbald, geknutseld en basketbal gespeeld.
De kinderen konden cadeaubonnen winnen voor de bioscoop of een dagje uit.
Knutselwedstrijd 11 juli 2021
Op 11 juli hebben voor kinderen van 5 -9 jaar een knutselwedstrijd georganiseerd in Park De
Horst in Mariahoeve.
De kinderen die mee hebben gedaan konden in 3 rondes kans maken op leuke prijzen. In de
eerste konden de kinderen een prijs winnen door een mooi canvas doek te beschilderen. In
de tweede ronde konden ze een armbandje of een vriendschapsbandje maken. En als
laatste konden ze een steen schilderen en daarna werden deze in het park verstopt zodat
mensen die ze vinden deze mee kunnen nemen huis.
Tussen de rondes door konden de kinderen hun eigen fruit stokje maken en zakje chips
zoeken die we in het park verstopt hadden.

Watergame day 18 juli 2021
Op 18 juli 2021 hebben we voor kinderen in Mariahoeve een waterspelletjes dag
georganiseerd. De kinderen konden aan verschillende spelletjes meedoen. Zo kan je denken
aan de Spons race, Waterestafette, Waterballoon gevecht, Geef het door en nog veel meer.
Het was een zeer geslaagd event. In totaal hebben er 60 kinderen meegedaan met de
activiteiten. Het was een mooie dag en de sfeer was goed.

Kaarsen maken 20 augustus 2021
Tijdens de zomervakantie hebben we een zomervakantie programma verzorgd waar een
workshop kaarsen maken een deel van was. De kinderen konden toen hun eigen kaars
maken. De kinderen gingen eerst een potje versieren en daarna met een gelkaars hun eigen
kaars maken. Voor de kinderen die eerder klaar waren hadden we een extra opdracht. Die
mochten van klei hun eigen fantasiedier maken. In totaal hebben er 12 kinderen meegedaan
met de activiteit.

Lasergame in park De Horst 21 august 2021
Op 21 augustus konden kinderen vanaf 20:00 meedoen met de Lasergame activiteit die we
hebben verzorgd. We hadden de kinderen in teams verdeeld en waarna ze konden gaan
jagen op de andere teams. Het team dat als laatste overbleef had die ronde gewonnen.
Terwijl de teams op elkaar aan het jagen waren moesten de kinderen kaartjes zoeken die we
verstopt hadden in het park. De kinderen die een kaartje hadden gevonden kregen een
Goodiebag met verzorgingsproducten en een cadeaukaart.
Aan het eind mochten ook de ouders meedoen als ze dat wilden. In totaal hebben 40
kinderen en 13 volwassen meegedaan aan de activiteit.

Beauty day girls 27 augustus 2021
Tijdens de beauty day konden meiden van 7 – 13 jaar hun haren laten doen, een armband
maken, glittertattoo laten zetten, hun nagels lakken met kindernagellak en zich op laten
maken met make-up voor kinderen. In totaal hebben 12 meiden meegedaan met de activiteit.
Burendag/wijkfeest United Mariahoeve 26 september 2021
Samen met Toverbosch en Lori Events hebben we op 26 september een wijkfeest
georganiseerd op de Vlaskamp in Mariahoeve. Er waren verschillende activiteiten waar de
bezoekers aan konden deelnemen. Zo konden kinderen samen een schilderij maken. Het
schilderij hebben we gedoneerd aan Kunstpost omdat we vinden dat het schilderij in
Mariahoeve moet blijven
Verder waren er crea activiteiten, een danswedstrijd, een touwtrekken wedstrijd voor
volwassen en een visagist workshop. De kinderen konden spelen op een luchtkussen dat we
daar hebben geplaatst.
Ook hadden we een minikledingmarkt en konden de kinderen aan allerlei spelen meedoen
die we hebben neergezet.
Ook konden de kinderen bij Toverbosch een leuke minibibliotheek maken.
Haagse Bos Speurtocht Toverpad 23 oktober 2021
Op zaterdag 23 oktober hebben we de Haagse Bos Speurtocht Toverpad verzorgd in
samenwerking met Toverbosch. Het Toverpad is een leuke speurtocht door de bos dat
ontwikkeld is door Toverbosch.
Het Toverpad is een creatieve wandeling van het Toverbosch naar het Haagse Bos, met
uiteenlopende Natuur-opdrachten. De kinderen konden samen met hun ouders de
opdrachten uitvoeren. In totaal hebben 10 mensen meegedaan.

Astro for kids 20 & 27 november 2021
Tijdens de uitvoering van Astro for kids kregen de deelnemers lessen over de ruimte en de
planeten die in de ruimte zijn. De kinderen konden door een telescoop kijken en samen zijn
ze bezig geweest met een kleurplaat over de ruimte. Ook hebben we met de kinderen
knutselwerk gemaakt die te maken hadden met de ruimte. In totaal hebben 8 kinderen
meegedaan.
Sinterklaas event 28 november 2021
Op 28 november 2021 hebben we in het Oude Centrum een Sinterklaas event voor kinderen
van 5 – 13 jaar georganiseerd. We hebben knutselwerken gemaakt en het dobbelspel
gespeeld met de kinderen. De kinderen konden snoepzakken die we hebben verstopt
zoeken en we hebben bingo gespeeld met de kinderen. In totaal hebben 12 kinderen
meegedaan met het event.
Kerst event 21 december 2021
Tijdens het kerst event dat verzorgd werd door ons in het Oude Centrum konden de kinderen
kerststukje maken met een hartje erbij. De bedoeling was dat ze hun kerststukje aan iemand
mocht gegeven die voor hun belangrijk is. Verder hebben kerstbingo gedaan met de
kinderen en hebben we ook een wandeltocht door de wijk gedaan met de kinderen. In totaal
hebben er 12 kinderen meegedaan.
Lasergame event 28, 29 & 30 december 2022
Als jaarafsluiting hebben we een Lasergame event van drie dagen georganiseerd. Op 28
december waren we in Transvaal. Op 29 december waren we in Mariahoeve in Park De
Horst en op 30 december hebben het event afgesloten in Zoetermeer. In Zoetermeer hebben
ook samengewerkt met Buurtwerk bij de uitvoer van het event. Over het hele event hebben
er 70 kinderen meegedaan. De kinderen die als laatste overbleven kregen een cadeaukaart
als prijs.

Toekomstplannen voor de stichting
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Een eigen locatie voor Destiny Social Events realiseren
Single Moms event uitbreiden naar andere wijken
Destiny Life Academy realiseren en bekend maken in de stad
Een goed draaiend kinder- en jongerenprogramma
Projecten realiseren in kunst & cultuur
Een goed draaiende meidenraad realiseren
Ons netwerk uitbreiden over heel Den Haag met verschillende partners die dezelfde
visie delen als wij
Projecten uitvoeren in Rotterdam
Het stimuleren van andere organisaties om te werken met ervaringsdeskundigheid
Nieuwe workshops en projecten ontwikkelen
De vrijwilligers ondersteunen bij hun eigen persoonlijke ontwikkelingen
Meer vrijwilligers verwerven voor het team en de stichting
Projecten voor mannen ontwikkelen
Bewustwordingsworkshop verzorgen

