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Zeezeilen voor jong en oud!



“Je pakt aan met elkaar, dat zorgt voor zo’n bijzondere band. 
Dat is fantastisch”

Over het C.J. Jaski Fonds en 
doelstelling

Stichting C.J. Jaski Fonds steunt jaarlijks 
projecten om jong en oud kansen te bieden 
aan boord van zeilschip Eendracht. Het 
JaskiFonds wil met die ondersteuning 
verschillende groepen mensen aan elkaar 
binden. Laten ervaren hoe het is om, letterlijk 
en figuurlijk, vooruit te komen met de grootste 
driemastschoener die Nederland rijk is. De 
financiële middelen van het fonds zijn, conform 
de statuten, alleen beschikbaar voor bijzondere 
projecten met de Eendracht.

 

Het JaskiFonds ondersteunt initiatieven om 
jongeren individueel de ruimte te bieden. Zij 
kunnen tegen gereduceerd tarief ontdekken 
wat zeezeilen voor kansen biedt om zichzelf te 
ontwikkelen. Ook voor ouderen en zieken biedt 
het JaskiFonds waar mogelijk ondersteuning 
door hen een onvergetelijke dag aan boord van 
de Eendracht te bezorgen. 

Met de jaarlijks terugkerende projecten wil 
het JaskiFonds steeds nieuwe deelnemers 
laten kennismaken met de Eendracht en al 
haar mogelijkheden op zee. Alle inspanningen 
tijdens de bijzondere projecten dragen ook bij 
aan het maritiem kennisbehoud en daarmee 
aan kansen op de arbeidsmarkt.

“Pas op dat je niet te ver over de 
reling hangt, straks verlies je je 
kunstgebit!”

- Opstapper van het Nationaal
  Ouderenfonds

Zeilschip Eendracht heeft in 2020 
i.v.m. Corona maatregelen een 
langere tijd stilgelegen.



Eendracht dagtochten voor cliënten 
van de Voedselbank

Onder het genot van een kop koffie of thee, met 
een lekkere koek kon er na het welkomstpraatje 
van de schipper vertrokken worden, waarna we 
koers zetten naar zee. 

De weersverwachting voor de dag is zonnig met 
af en toe een bui, maar op zee waait het hard met 
windkracht 7-8. 

Na de overheerlijke lunch worden de laatste 
voorbereidingen getroffen om de zee op te 
gaan: de zeilen voorbereiden, lijnen uitlopen en 
het indelen van de mensen die graag een handje 
willen helpen. Iedereen krijgt om de beurt de 
tijd en kans om mee te werken en het schip zelf 
te varen. 

Na terugkeer op de Waterweg werd er om 
17.30 uur, de blauwe hap (Indische rijsttafel) 
geserveerd. Om 19.00 uur meerde Zeilschip 
Eendracht weer af aan de Holland Amerika-
kade in Rotterdam. Iedereen stapte na het 
dankwoord van de schipper na een dag op zee te 
zijn geweest moe maar voldaan van boord.

‘Ik hoop dat ik jullie over niet al te 
lange tijd kan vertellen dat ik weer 
in gewone omstandigheden met 
een tocht kan komen meevaren.’

- Dhr. H. Keers 

‘Hartelijk bedankt voor een 
onvergetelijke dag’

- Mw. C. Peulen 

Reisverslagen

‘Hierbij wil ik het Eendracht-
team bedanken voor de dagtocht 
die ik zondag mocht meemaken.

- Dhr. H. Keers
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‘Jongeren en Kanker: “Samen op 
koers!”

De deelnemers werden zondagavond 16 
augustus feestelijk ontvangen tijdens een 
gezellige welkomstborrel, met adembenemend 
uitzicht op de verlichte Erasmusbrug. Na een 
nachtje inslingeren, gaan maandagochtend de 
trossen los: op weg naar vijf dagen avontuur! 

De mobieltjes beginnen te haperen, het 
wachtensysteem komt op gang en we 
realiseren ons ons dat we nu echt op elkaar 
zijn aangewezen. De spierballen worden aan 
een test onderworpen bij het hijsen van de 
eerste zeilen en een voorzichtige glimlach 
verschijnt op het gezicht van de kersverse 
roerganger. 

“Een groot avontuur waarbij 
je letterlijk zelf de touwen in 
handen hebt.”

“Een geweldige ervaring
 waar alle zorgen 
weg zijn en je weer gewoon een 
persoon bent net als alle andere”

Gaande  weg  groeit  het  besef… Wij  varen  echt met 
elkaar dit enorme schip! De prettige onderlinge 
sfeer en de betrokken bemanningsleden geven 
ons vertrouwen, iets dat sommigen van ons 
zijn kwijtgeraakt na de diagnose kanker. Op 
deze manier in teamverband met lotgenoten je 
grenzen verleggen is heel bijzonder. En zo het 
gevoel ervaren meer te kunnen dan je in eerste 
instantie had gedacht, is overweldigend. De 
combinatie van ontspanning en inspanning – 
soms gewoon keihard afzien – maakt deze week 
meer dan alleen ‘even lekker uitwaaien’.  

- Opstapper Sophia Sleeman

“Prachtige herinnering, genoten en met veel 
mensen kennis gemaakt”

Reisverslagen



Eendracht maakt Heppie 

Op maandagmorgen kwamen er 18 kinderen 
tussen de 15 en 18 jaar aan boord, de een 
heel gespannen, de ander vol enthousiasme.  
Heel leuk om te zien was dat sommige 
bemanningsleden een aantal kinderen 
herkenden van eerdere reizen, dus het ijs was 
snel gebroken. Na het welkomstwoord van de 
kapitein konden de trossen los! 

We werden in 3 wachten ingedeeld en samen 
met je eigen kwartiermeester gingen we aan 
de slag. Het wachtschema doornemen, de 
verantwoordelijkheden tijdens de verschillende 
wachten bespreken en we kregen les in knopen 
maken, zeilen hijsen, touwen laten vieren en de 
betekenis van bakboord en stuurboord. Wat 
een toewijding van deze kwartiermeesters. Ook 
al moesten ze het 10 keer uitleggen of voordoen, 
ze bleven geduldig en enthousiast. 

De wind hield het spannend deze week! De 
storm en bepaalde restricties die Corona met 
zich meebracht zorgden ervoor dat we voor de 
kust van Rotterdam bleven. Dit betekende vaak 
overstag gaan en dat maakte weer dat er veel te 
doen was voor de wachten.

Kortom: een week om nooit meer te vergeten! 
Voor de kinderen maar ook zeker voor mij! 
Wat een toewijding van deze bemanning. Zo 
leuk om te zien dat tijdens iedere wacht, op 
ieder tijdstip van de dag (en nacht) er, overal 
waar je kwam, wel iemand van de bemanning  
was met een grote glimlach op zijn of haar 
gezicht, meedanste met K3, fanatiek spelletjes 
meespeelde en voor iedere kind een warme 
glimlach, geduld of een goede grap klaar had.
- Opstapper/begeleider 
Stichting Het Vergeten kind

‘Als ik bedenk hoe ontzettend ver de 
wereld op de Eendracht aflag van de 
comfortzone van de tieners en de vele 
ongemakken die een nieuwe omgeving 
met zich meebrengt, sta ik versteld van 
de flexibiliteit en de capaciteit om te 
groeien en aan te passen die de tieners 
manifesteerden. Ik weet zeker dat alle 
deelnemers door deze Heppiereis op 
de Eendracht een enorme persoonlijke 
ontwikkeling hebben doorgemaakt’
- Begeleider

‘Dat kleine beetje dat ik bij heb kunnen 
dragen om de tieners de tijd van hun 
leven te geven, zich gezien te voelen, en 
een taak te hebben, maakt het varen op 
de Eendracht zo waardevol en bijzonder. 
De veilige sociale omgeving die wij als 
team bemanning-begeleiders hebben 
weten te creëren heeft er voor gezorgd 
dat iedereen het zeilavontuur op zee aan 
durfde gaan. Ik kijk met een glimlach en 
een zekere trots op de deelnemers terug 
naar die week.’
- Begeleider
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Reisverslagen



Uitgestelde reizen

Helaas hebben we door omstandigheden rondom de coronacrisis ook reizen uit moeten stellen. 
Deze reizen zullen verplaatst worden naar zomer 2021.

De volgende reizen zijn uitgesteld naar 2021: 

• Centrum Voor Dienstverlening -  2 dagtochten voormalig dak-  en thuislozen
• GivingBack - Meerdaagse reis voor jongeren
• Bartiméus - Dagtocht met blinden en slechtzienden
• House of Hope -Dagtocht 
• SailingKids - Dagtocht voor langdurig zieke jongeren
• Unified Sailing en Plons - Meerdaagse reis met mensen met een handicap
• Middin - Dagtocht voor mensen met een handicap

Reizen met de Eendracht

Tijdens een meerdaagse reis draaien de 
opstappers mee in het wachtsysteem 
(4 uur op en 8 uur af). Hierdoor kan het schip 
dag en nacht doorzeilen. Bij elke wacht horen 
verschillende taken zoals schoonmaken en 
assisteren in de kombuis, hijsen, strijken 
en trimmen van de zeilen, assisteren bij het 
overstag gaan, achter het roer staan en helpen 
bij het navigeren. 

Met je wacht leer je zeilen en vorm je samen een 
hecht team. Buiten de wacht om is er genoeg 
tijd over om te ontspannen en te genieten van 
de zee. 

Bij dagtochten worden er geen wachten 
gedraaid. Dan mogen de opstappers helpen bij 
het hijsen, strijken en trimmen van de zeilen. 
Ook mogen opstappers achter het roer staan 
en legt de stuurman alles uit over koersen en 
navigeren. 

“Je komt terug in je eigen kracht op het water. De wind in de zeilen 
maar ook in je rug.”



Fondsen

Onze reizen worden mede ondersteund door de volgende andere fondsen:

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
IHC Foundation

Pieter Arie van der Kooijfonds
Teamco Foundation
Elise Mathilde fonds

Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke facultatieve
Roparun
Kiwanis

Stichting Thurkowfonds
Dr. C.J. Valliant Fonds

Fonds Kind & Handicap
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Samen op koers Eendracht en Jongeren en Kanker

Het Algemeen Dagblad besteedde op 22 augustus 
aandacht aan de zeilreis
h t t p s : / / w w w. a d . n l / r o t t e r d a m / o p - z e e - k r i j g e n -
kankerpatienten-weer-vertrouwen-in-hun-lichaam~aa7
27b47/?fbclid=IwAR1tdvfncUFE16pmpe9BYmmdd38XzL
p1e0IraCv6AM00hQ0pJV75FdNPVcE&referrer=https://l.
facebook.com/

Aan het eind van dit filmpje volgen 
de logo’s van de fondsen die de 
reis hebben mogelijk gemaakt.

https://www.linkedin.com/posts/
nanda-overdevest-27679aaa_
de-zeilreis-met-jongeren-die-
l e v e n - m e t - k a n k e r - a c t i v i t y -
6701117719460360192-wrAf

“Het is geweldig om op het water te zijn. 
Je kan echt even alles loslaten”

Eendracht-reizen in de (Social) Media



Eendracht maakt Heppie
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Dagtocht IHC Foundation en Stichting Mano

‘Voor het eerst sinds lange tijd voelde ik weer een 
beetje geluk en plezier en ik kon mezelf zijn’



Stichting C.J. Jaski Fonds   - Lloydstraat 300, 3024 EA, Rotterdam - Postbus 63140, 3002 JC, Rotterdam
 +31 10 290 50 00  - info@jaskifonds.nl  - www.jaskifonds.nl 

IBAN NL14 RABO 0159 2444 12 - KVK 55618642

Stichting Zeilschip Eendracht

Stichting Zeilschip Eendracht exploiteert als 
non-profitorganisatie. Zeilschip Eendracht 
is gebouwd en ingericht om te varen met 
onervaren (jonge) mensen. De Eendracht 
wordt ook ingezet voor individuele  zeiltochten 
dagtochten, zakenreizen en evenementen.
Alle commerciële opbrengsten gaannaar het 
onderhoud van het zeilschip en maatschap-
pelijke projecten.
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Gedreven door vrijwilligers 
Onze ruim 300 vrijwilligers houden met een 
enorme gedrevenheid en veel enthousiasme 
zeilschip Eendracht in de vaart. Zij volgen 
net als de vaste bemanning alle benodigde 
trainingen, van vaktechnisch (brandveiligheid 
& navigatie) tot en met sociaal (samenwerken 
& gastvrijheid). Vrijwilligers varen minimaal 
10 dagen per jaar. Ook wordt de bemanning 
speciaal opgeleid om met bijzondere 
doelgroepen te varen. Met al deze menskracht 
kan Stichting Zeilschip Eendracht zich inzetten 
voor (kwetsbare) jongeren, zieken en ouderen.

Ieder individu heeft  verschillende mogelijk-
heden en behoeften. Toch is iedereen aan 
boord van de Eendracht gelijk. Aan boord 
van zeilschip Eendracht is het niet alleen 
gezellig met elkaar, maar draait het ook om 
samenwerken, elkaar leren kennen en alles 
te weten komen over het zeilen op zee.

De doelstelling van een reis met Zeilschip 
Eendracht is om zelfvertrouwen te 
kweken in een veilige en gestructureerde 
omgeving. Ook samenwerken, 
vriendschappen sluiten en genieten van 
een hele bijzondere vakantie of dag uit.


