Juryrapport De Mantel van Sint Maarten 2018
Van het begin af aan is de uitreiking van de Mantel van Sint Maarten bedoeld om
vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor hun medemens in het zonnetje te
zetten. In de geest van Sint Maarten willen we elkaar inspireren om te blijven delen.
Vorig jaar mochten we ons verheugen in een doorstart van de uitreiking van de Mantel
van Sint Maarten:
•

Met meerdere binnenstadskerken bereidden we de bijeenkomst voor.

•

Professionele ondersteuning vergrootte de organisatiekracht.

•

Sponsoring van de Ridderlijke Duitse Orde stelde ons in staat om meerdere
prijzen uit te reiken.

De vier winnaars van vorig jaar (2017) waren:
1 In de categorie Organisaties: de opleiding Ervaringsdeskundige in Armoede en
Sociale Uitsluiting, een 2-jarige mbo-opleiding die wordt verzorgd in samenwerking
met het ROC Zadkine.
2 In de categorie 'Best persons': René en Klassie Kil uit Rivierenwijk.
3 In de categorie jongerenproject: Netwerk Serve the City Utrecht.
4 En de publieksprijs ging naar U-2B Heard!
Ook anno 2018 is ‘De Mantel’ een gezamenlijk project van binnenstadskerken
Mede mogelijk gemaakt door:
•

De Protestantse Diaconie Utrecht

•

De Katholieke Caritas der Stad Utrecht

•

De Diaconie van de Remonstrantse Gemeente Utrecht

•

Het initiatievenfonds van de Gemeente Utrecht

•

De Ridderlijke Duitse Orde, en

•

Stichting Kinderzorg Utrecht

De jury bestaat uit:
Judith Fournier-Moesman, vanuit de Remonstrantse Gemeente Utrecht (Geertekerk),
Caroline Bennemeer, diaconaal assistent Rooms Katholieke Kerk, en
Harold van Driel, vrijwilliger Werkgroep Stadsdiaconaat Domkerkgemeente.

Er kwamen 10 projecten in aanmerking voor de prijs:
1.

Schuldhulpmaatje

2.

Stichting Leergeld Utrecht

3.

Stichting Laat ze maar lachen Utrecht

4.

Handje Helpen.nl

5.

Big Brothers Big Sisters

6.

Huize Agnes

7.

Stichting Present

8.

Buurtpastoraat Utrecht

9.

U-2B Heard

10.

Stichting Taal Doet Meer: Taalversterkers tussen school en thuis

De jury is als volgt te werk gegaan:
1. Er is een keuze gemaakt uit vooraf met elkaar bepaalde

beoordelingscriteria.

2. Ieder heeft afzonderlijk de projecten beoordeeld.
3. Ieder heeft een top-3 gekozen, met een motivering.
4. Uit de persoonlijke selecties is de winnaar gekozen.

Dit jaar richt het evenement zich op kinderen in armoede
De jury vond het belangrijk dat:
•
het winnende project een duurzame impact heeft op kinderen in het hele
leeftijdsbereik van 4 t/m 20 jaar en hun directe leefomgeving.
•

kinderen en vrijwilligers samenwerken op basis van gelijkwaardigheid.

•

kinderen worden aangesproken op hun mogelijkheden, niet op gebrek.

•

het project vrijwilligers heeft die naast de kinderen staan die ze begeleiden.

De winnaar van de Mantel van Sint Maarten 2018
Dit is de Stichting Taal Doet Meer, met het project Taalversterkers.

Winnaar Mantel 2018: Stichting Taal Doet Meer, met het project Taalversterkers
Taal Doet Meer zet zich met honderden vrijwilligers al meer dan 30 jaar in voor
participatie van anderstalige Utrechters, zodat er meer wederzijdse verbinding en
begrip ontstaat tussen mensen uit ‘Utreg’ en mensen met een buitenlandse
moedertaal.
Taalvaardigheid en kennis en begrip van het Nederlandse schoolsysteem vergroten de
kans op succeservaringen binnen scholen, stages en mogelijkheid tot werk. Het
versterken van de taal maakt dat anderstalige Utrechters hun talenten ten volle
kunnen ontplooien en inzetten, en gelijkwaardig kunnen meedoen in de Utrechtse
samenleving.
Op het gebied van duurzame impact heeft Taal Doet Meer zich eerder bewezen: een
van hun projecten, School’s Cool, won de Mantel van Sint Maarten 2008.
Met het nu winnende project Taalversterkers wil Taal Doet Meer 220 jongeren
begeleiden, voornamelijk in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar.
Utrecht, 4 november 2018,
Caroline Bennemeer, Judith Fournier-Moesman, Harold van Driel.

