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Inleiding 

Op 15 september 2004 is de foundation Mighty Tiny opgericht door Leo Spierings, oprichter en 
toenmalig eigenaar van Spierings Mobile Cranes in Oss. 
Door de jaren heen heeft de foundation diverse projecten ondersteund. De foundation heeft in 2017, 
tijdens het 30 jarig jubileum van Spierings Mobile Cranes, nieuwe donaties  
ontvangen en heeft zich georienteerd op een nieuwe aanpak. 

| 
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1. Missie/visie 

De missie van Mighty Tiny foundation is om mensen die het, zonder hun schuld, veel minder goed 
getroffen hebben in deze wereld financieel te ondersteunen ten behoeve van hun ontwikkeling en 
verbetering van leefomstandigheden. Het gevoel hierbij was: rijken kunnen niet wonen op een eiland 
omgeven door een zee van armoede; immers zij allen ademen dezelfde lucht. We moeten iedereen 
een fundamentele kans geven zichzelf te ontplooien. Met deze gedachte zijn de doelstellingen zoals 
hieronder genoemd geformuleerd. 

Mensen die het zonder hun schuld veel minder goed getroffen hebben in deze wereld moeten 
kunnen profiteren van de Mighty Tiny Foundation. 

 
1.1 Doelstelling 

De foundation heeft zich de volgende doelen gesteld; 
• Kansarme kinderen en jongeren helpen bij hun ontwikkeling/opleiding om los te 

komen uit de spiraal van armoede. 
• Opleidingen en leefomstandigheden van mensen in Europa en ontwikkelingslanden 

verbeteren. 
• Ondersteuning geven aan mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap. 

 
1.2 Strategie 

Om de doelgroepen te bereiken benaderen we opleidingsinstellingen in de regio. Van daaruit kan 
vernomen worden waar behoefte is voor ondersteuning. Uit de praktijk blijkt dat er veel leerlingen 
zijn die zich zeer moeilijk kunnen schikken in de geboden opleidingen en daardoor vroegtijdig de 
opleiding verlaten. 
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2. Geschiedenis 

Op 15 september 2004 is de Mighty Tiny foundation opgericht. 

In de begintijd heeft de foundation een grootschalig huizenbouwproject in de Filippijnen gesteund. De 
realisatie vond plaats door de eigen bevolking, ondersteund door actieve sponsors. 
Daarbij werd habitat for humanity ondersteund door een plaatselijke kloosterorde die voor 
de organisatie zorgde en de benodigde grond beschikbaar stelde. 

Op de foto zijn de ondernemers te zien die ieder €15.000,- hebben gedoneerd om daarna op de 
Filippijnen te assisteren bij de realisatie van woningen zoals te zien op onderstaande foto. 

 
Daarna is de foundation lang in ruste gebleven totdat in 2017 diverse donateurs een 
schenking deden. 
Vanaf dat moment in 2017 zijn er 2 nieuwe bestuursleden toegetreden en is realisering van 
de oorspronkelijke doelen weer opgepakt. 
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3.  Ondersteunde doelen in 2018/2019 

Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd van doelen die door de foundation zijn 
ondersteund: 

Scala basisscholen in de gemeente Heusden. 
Op deze instelling loopt een trial om via de telefoon, met daarop een speciale app, de 
gemoedstoestand van de leerlingen te peilen. Hierdoor kunnen leraren helpen bij het welzijn van hun 
leerlingen en kan pesten voorkomen worden en makkelijker bespreekbaar worden gemaakt. 
De stichting heeft 30 gebruikte telefoons gefinancierd voor een totaalwaarde van € 1731,-  
 
Gehandicapte jongen uit Polen 
Via een relatie uit het verleden wisten we een gehandicapte jongen uit Polen te helpen, genaamd 
Wiktor Spalek (21 jaar), die het Syndroom van Down heeft en zich erg moeilijk kan verplaatsen, door 
te helpen met een vervoermiddel. 

In het verleden had zijn vader een speciale fiets gebouwd met zijwielen, echter deze gaf onvoldoende 
stabiliteit om zijn ongecontroleerde bewegingen op te vangen. Victor viel er steeds vanaf en wilde er 
niet meer op. 

Nu hebben we hem en zijn ouders een tandemfiets in bruikleen gegeven, waarbij zijn begeleider 
(meestal zijn vader of moeder) naast Wiktor zit, zodat ze samen meer controle over het voertuig 
hebben. We hebben gekozen voor een Fun 2 Go duofiets met een elektrische hulpmotor, omdat de 
traphulp van Victor niet altijd paraat is. 

Het gezin Spalek woont in Zabrze nabij Katowice in Polen. De investering die de Mighty Tiny 
Foundation heeft gedaan voor deze fiets is € 10.202,18 incl. BTW. 

Aflevering van Fun 
2 Go duofiets bij 
familie Spalek in 
Polen door Leo 
Spierings 

Vader en moeder Spalek met 21 jarige gehandicapte zoon Wiktor. 
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4. Lopende activiteiten 

In 2018 heeft het bestuur besloten om met NPO (Netwerk Praktijk Onderwijs) Noordoost Brabant 
samen te werken en daarbij ondersteuning te bieden. Zij formuleren hun missie/visie als volgt: 

Er zijn jongeren die de wind in de zeilen hebben, bij wie ogenschijnlijk alles lukt. Er zijn ook veel 
jongeren die gevoelig zijn voor zijwind en soms de wind tegen hebben. 
Ze staan aan de zijlijn van arbeidstoetreding en daardoor is een gezonde financiële situatie 
en een volwaardige participatie moeilijk. Voor deze kwetsbare jongeren zijn er echter 
mogelijkheden om hen een stevige basis mee te geven. 
Investeren in hun begeleiding levert hen en de maatschappij in de toekomst meer profijt op 
en minder problemen. 

De scholen die zijn aangesloten bij deze NPO zijn: 
• Elde college, Praktijkonderwijs Schijndel 
• Fioretti college, Praktijkonderwijs Veghel 
• De Rijzert, School voor Praktijkonderwijs Den Bosch 
• Het Hooghuis, De Singel Praktijkonderwijs Oss 
• Baanderherencollege, Praktijkonderwijs Boxtel 

De gedachtegang van de NPO sluit erg goed aan bij de missie en visie van de Mighty Tiny 
Foundation. Op dit moment zijn er 4 projecten waar werkplekken voor leerlingen worden vrijgemaakt. 
Deze zijn: 

1. Begeleiding natuurgebied in Liempde 

Een stuk landbouwgrond wordt ontwikkeld naar een stukje natuur: hierbij hoort spitten, 
planten, schoffelen, watergeven, oogsten en onkruid plukken. 
Om dit project te laten slagen is er begeleiding, materiaal en gereedschap nodig. 
De begroting hiervoor komt op 4.170,00 euro. 

2. Buitenschools leren Fioretti College 

De werkzaamheden verschillen per locatie: 
• AH en Emté: vakken vullen, spiegelen, Fifo etc. 
• Talententuin en d’n Kersepluk. Alle voorkomende werkzaamheden in de tuin en 

de boomgaard. 
• Joachim en Anna en Aatrium: Wandelen met ouderen, naar de markt, naar 

Intratuin, spelletjes doen, gesprekken voeren etc. 
• Berco: werkzaamheden binnen productie: stikken, matrassen maken, automatten etc. 
• IBN: per 10 weken een programma; rondleiding bij extern bedrijf en binnen IBN; meedraaien 

met productie, facilitair en groen. 
 Voor dit project hebben we een begroting van 17.404,00 euro. 

3. Groepsstage Berco Truck Components BV (BTC) 

Kennismaken met de diverse werkplekken binnen BTC, het monteren van truck 
onderdelen waaronder Trappen, Onderbedden, Bovenbedden, Bottle holders, Scharnieren 
en matrasbinnenzijde voor Scania. 
Begroting voor dit project is 2.880,00 euro. 

4. De Singel Praktijkonderwijs in samenwerking met STAP (SHD) 

Productiewerk variabel van inpakken en ompakken tot lichte technische 
werkzaamheden. Begroting voor dit project is 6.780,00 euro. 
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Het bestuur heeft besloten om de noodzakelijke kosten voor het welslagen van bovengenoemde 
projecten, en die niet elders (middels bijv. overheidssubsidies) kunnen worden gedeclareerd, over te 
nemen. 
 
NPO heeft zodoende meer vrijheid gekregen om de juiste besluiten te nemen voor het 
welslagen van bovengenoemde projecten. 
 
In 2019 wil NPO een nieuw project opzetten; daarvoor heeft de foundation elders een praktijkruimte op 
het oog om leerlingen techniek te leren. Er zal les gegeven gaan worden op het gebied van o.a. 
lassen. 
 
Het komende jaar gaat het bestuur verder met het lopende project NPO. 
 
Ter ondersteuning wordt in de fabriek van Spierings Mobile Cranes een praktijklokaal gerealiseerd 
waarin o.a. cursussen lassen gegeven kunnen worden. Ook worden in deze ruimte deelsystemen van 
kranen opgebouwd. Hydraulische, elektrische en besturingscomponenten worden hier in mechanische 
constructies gebouwd en tot een werkend geheel gemaakt. Ook gaan hier praktijklessen worden 
gegeven op motorisch vlak en aandrijflijn. 
 
NPO wordt de mogelijkheid geboden om ook gebruik te maken van deze faciliteiten om hun 
opleidingsmogelijkheden te verrijken. 
 



9 
 

5. Organisatie 

Stichting Mighty Tiny Foundation 
Voortweg 30 
5406 VG Uden 
info@mightytinyfoundation.com 
www.mightytinyfoundation.com  
Bankgegevens: Rabobank  
NL 83 RABO 0170 4927 45 
KVK Nummer: 17169273 
RSIN 816057552 

5.1 Bestuur (onbezoldigd) 

Voorzitter:  Henny de Jong 
Penningmeester:  Lieke Pennings 
Secretaris: Lia Bongers 


