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C.J. Jaski Fonds

Een zee aan kansen voor jong en oud

Eendracht de basis
Stichting C.J. Jaski Fonds biedt  
financiële ondersteuning voor goede 
doelen en maatschappelijke projecten 
met de grootste driemastschoener  
van Nederland: zeilschip Eendracht. In 
2018 waren er een recordaantal goede 
doelen projecten voor het JaskiFonds. 
Maar liefst 15 samenwerkingen met 
1.550 deelnemers. Aan jongeren, 
kansarmen, zieken, en ouderen 
letterlijk de wind in de zeilen bieden  
en samenbrengen. Ook ontvangen 
jongeren tot 26 jaar korting op de 
boordprijs vanuit het JaskiFonds.

Zeilschip Eendracht 
Gebouwd en ingericht om met  
onervaren (jonge) mensen te zeilen.
De Eendracht vaart ook individuele 
zeilreizen, dagtochten, zakelijke reizen 
en evenementen. Alle inkomsten gaan 
naar het behoud van het zeilschip en 
de maatschappelijke projecten.

Zeilen op de 
Eendracht 
doe je samen:

Welke projecten kregen steun en wat waren de resultaten?

Kansen voor iedereen. Individuele  
jongeren en goede doelen/ 
maatschappelijke organisaties.

Het JaskiFonds heeft de 
ANBI-status. Schenken  
met voordeel. Steunen  
kan periodiek, eenmalig  
of in natura. 

Zonder de 306 grotendeels vrijwillige  
bemanningsleden van de Eendracht zou 
het niet mogelijk zijn om alle projecten,  
zeilreizen en dagtochten uit te voeren. 

Speciaal getraind om met 
bijzondere doelgroepen 
te varen.
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Doe, durf, leef! Het ruime 
sop met cliënten van Middin 

50
20

cliënten
begeleiders

‘Samen op Koers’ met  
jonge (ex)kankerpatiënten

195 deelnemers

Heppie-vakanties voor  
Het Vergeten Kind

48 deelnemers

Uitdaging voor jongeren: 
Tall Ships’ Races 

108 jongeren

Op pad met de Voedselbank

270 deelnemers

Iedereen een plek met 
Goed voor Goed

70 deelnemers

Met en voor elkaar: Het Nationaal Ouderenfonds 

360 deelnemers
Zeilreis voor cliënten van Centrum Voor Dienstverlening (CVD)

35 jongeren, ex-daklozen

Een-op-een met Bartiméus

70 cliënten en
begeleiders

Trossen los en laat je zorgen 
varen met Sailing Kids 

71 kinderen
en begeleiders

Een plek in de maatschappij 
met Fröbel

30
20

cliënten
sponsors

en partners

Het beste uit jezelf met 
Philadelphia Zorg 

64 cliënten
en begeleiders

Samen leren met Enver 

36 deelnemers

Stichting VaarKracht, 
Irma:
“Weet je wat ik steeds 
weer bijzonder vind? 
Dat mensen die je  
helemaal niet kent, 
zich vrijwillig en 150% 
voor je inzetten.”
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Alle bemanningsleden worden  
professioneel getraind.

Trainingen en vaardigheden: vaktechnisch 
(brandveiligheid, navigatie), sociaal  
(samenwerken, gastvrijheid).
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Iedereen een gezonde 
maaltijd met BlijeGift 

13 cliënten
SamenDoorSamen  
met Hoedje van Papier 

90 jongeren
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CVD:
“Ik vond de aankomst 
al bijzonder. In  
Harlingen”, zegt een 
opstapper. “Met al  
die mensen op de kade. 
Normaal sta ik toe  
te kijken hoe mensen 
aan boord gaan van  
een schip. Nu mocht  
ik zelf een keer.  
Ik, als vrouw zonder 
geld en zonder huis. 
Ik mag ook zoiets doen. 
Ik hoor er ook bij.”

Het Vergeten Kind:
De blauwe wacht “De beste 
koks zijn aan boord van 
de Eendracht, het eten 
is echt verrukkelijk.  
Nu gaan we verder met 
hard werken en tosti’s 
eten. Wij van de blauwe 
wacht hebben het super 
naar ons zin!”
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