
Goede ideeën gezocht
Stichting Elisabeth Strouven zoekt goede ideeën. Ideeën om de armoede in Maastricht te  bestrijden. 
De Stichting heeft daarom € 100.000,- gereserveerd om de allerbeste ideeën mee te helpen ontwik-
kelen. Dit bedrag wordt verdeeld onder de winnende ideeën. Soms is een cultureel idee het breek-
ijzer. Of draagt een project heel direct bij aan het welzijn van mensen. De enige voorwaarden zijn dat 
ideeën op redelijke termijn uitvoerbaar zijn en effectief de armoede tegengaan op welk terrein ook. 
Deze ideeën worden Stadsgoud genoemd.

Waarom nodig?
Er zijn nog veel burgers die ongelukkig, armoedig of eenzaam zijn. Mensen die moeilijk kunnen rond-
komen of zich onvoldoende kunnen ontplooien, kinderen die hun talenten niet goed kunnen ontwik-
kelen. Stichting Elisabeth Strouven steunt initiatieven die de omstandigheden van mensen helpen 
verbeteren. Maar de stichting kan dat niet alleen. Om initiatieven werkelijkheid te laten worden is de 
inzet van elke burger hard nodig. 

Iedereen kan meedoen
Iedereen kan een plan indienen: personen, verenigingen en stichtingen. Op www.stadsgoud.nl is een 
inschrijfformulier te vinden dat helpt bij het formuleren van het  plan. Alle plannen moeten uiterlijk op 
maandag 17 februari zijn ingediend bij info@stadsgoud.nl. De jury, bestaande uit drie personen met 
oog voor frisse ideeën voor maatschappelijke vernieuwing, selecteert uit alle inzendingen 8 plannen.

Presentatie
Op zondag 16 maart 2014 worden de 8 beste plannen in het Eiffel-gebouw aan de Boschstraat aan 
de jury en het publiek gepresenteerd. Het gaat daarbij niet om de manier van presenteren, maar om 
de inhoudelijke kracht en de haalbaarheid van het idee. Na de 8 presentaties zal de jury haar oordeel 
formuleren en de beste ideeën honoreren met een geldbedrag. Het bedrag dat het verschil maakt 
tussen idee en realisatie.

  Ga naar www.stadsgoud.nl voor alle informatie en voorwaarden

Elisabeth Strouven
Stichting Elisabeth Strouven wil hulp en bijstand verlenen en bijdragen aan het welzijn en de ontwik-
keling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. De Stichting doet dat door financieel 
bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke 
en culturele sector. Hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan een goed functio-
nerende, leefbare samenleving. 
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Elisabeth Strouven daagt je uit!
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