
-- Zaken die het Leven van ouderen prettiger maken 

Stichting realiseert al 10 jaar 
vele projecten voor ouderen 

LEIDEN - Een Carolusgulden was in de 
zestiende eeuw, in de tijd van keizer 
Karel V, een betaalmiddel. De waarde 
bedroeg ongeveer 20 stuivers, toen 
het dagloon van een timmerman of 
metselaar. De naam herinnert ook 
aan de 'preuve', het bedragje dat 
bewoners van hofjes kregen om iets 
extra's te kopen. Deze naam is nu 
verbonden met het fonds dat sinds 
2009 een enorm aantal projecten 
voorvooral ouderen mogelijk maakt. 

Aan het woord is Elly Visser, voor
zitter van de Stichting De Caro
lusgulden. Enthousiast vertelt ze 
over de vele projecten die in de 
afgelopen 10 jaar gerealiseerd zijn 
of op stapel staan: "Onze stichting 
is gericht op het mogelijk maken 
van zaken die het leven van oude
ren prettiger maken. Als fonds dat 
subsidies verstrekt hebben we zo 
de afgelopen tien jaar honderden 
projecten ondersteund." Een blik 
op de jaarverslagen van de Stich
ting laat inderdaad een lange lijst 
projecten zien. Daarmee rijst de 
vraag: Hoe komen jullie aan al 
dat geld? "Dat is afkomstig van 
de verkoop van Rosenburch, het 
woongebouw voor ouderen in 
Leiden Zuid-West uit begin jaren 
'70. De verkoop leverde een fors 
werkkapitaal op. Op 17 septem
ber 2009 werd daarom Stichting 
De Carolusgulden opgericht met 
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de bedoeling dit kapitaal te beste
den aan het wonen en welzijn van 
ouderen." Raakt de pot niet een 
keer leeg? "Ja", antwoordt Visser, 
"bij de start hebben we besloten 
het kapitaal in 25 jaar uit te geven, 
maar er zijn nog heel wat mooie 
projecten te financieren. Daar
voor kunnen nog altijd aanvragen 
gedaan worden." 
Alleen al voor 2019 laat de website 
tot nu toe 44 aangevraagde projec
ten zien. In 2018 werd er subsidie 
voor 77 projecten aangevraagd die 
meestal ook werden toegekend. 
"We hebben heel veel mooie pro
jecten mogelijk kunnen maken, 
zoals de inrichting van een fami
liekamer in hospice lssoria in Lei
den, of de aanschaf van duo-fiet
sen voor het project Fietsmaatjes 

of de aanschaf van een piano voor 
een koor van ouderen. Maar we 
werken ook voor projecten veraf, 
bijvoorbeeld een nieuwe vleugel 
bij een bejaardenhuis in Roeme
nie, de bijdrage voor een opvang
huis voor weduwen in Srebrenica 
of de honderd huisjes voor 'gran
nies', die in het door HIV geteister
de Oeganda voor hun kleinkinde
ren zorgen. We wilden iets extra's 
voor Leiden doen bij ons 10-jarig 
bestaan, een project waar alle Lei
denaren van kunnen genieten. 
Daartoe is contact gezocht met de 
stichting Het Singelpark en op hun 
initiatiefkomt er een bijdrage voor 
een mooie bank die bij de grote 
kastanje bij het Huis op de Waard 
geplaatst gaat worden. Voor meer 
info: www.carolusgulden.nl. • 


