Abdelhamid Idrissi gelauwerd met Hélène de Montigny-prijs 2022
Voorvechter van kansengelijkheid en oprichter Stichting Studiezalen maakt het verschil
Amsterdam, 9 juni 2022 – Abdelhamid Idrissi ontvangt de Hélène de Montigny-prijs. De
Amsterdammer is een uitzonderlijke en gedreven weldoener, die armoede en
uitzichtloosheid bestrijdt. Hij stimuleert mensen om zelf de regie over hun leven te
nemen. De Hélène de Montigny Stichting reikt om de drie jaar de prijs uit aan een persoon
die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de mensheid in het algemeen. Aan de prijs is
een geldbedrag van 50 duizend euro verbonden, dat Idrissi gedeeltelijk zal besteden aan
een nieuw op te zetten initiatief, Fris Supermarkt. Hiermee wil hij kinderen en hun ouders
dagelijks ontzorgen met gezond voedsel en andere noodzakelijke levensbehoeften.
Abdelhamid Idrissi en Stichting Studiezalen
Idrissi (Amsterdam, 1989) is oprichter van Stichting Studiezalen. Met deze in 2011
opgerichte stichting ondersteunen Idrissi en zijn team ruim 1400 kinderen per week vanuit
47 locaties in kwetsbare wijken in Amsterdam en Zaandam. Hij zorgt samen met vele
vrijwilligers voor huiswerkbegeleiding, een veilige omgeving en een verbreding van hun
leefwereld. Studiezalen stimuleert zo kinderen om het beste uit zichzelf te halen. Stichting
Studiezalen behaalde de eerste plaats in de Leefbaarheid Innovatie Challenge 2020.
Idrissi is maatschappelijk lid van het Platform Perspectief Jongeren, een onafhankelijke
commissie die het Nationaal Programma Onderwijs van het Ministerie van OC&W begeleidt,
en lid van de programmaraad Kenniscentrum Kansenongelijkheid van de Gemeente
Amsterdam. Per februari 2022 is hij geïnstalleerd als Professor of Practice Diversiteit en
Inclusie bij de faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam.
Idrissi is in 2019 verkozen tot Amsterdammer van het Jaar. Daarnaast ontving hij de
Omarmprijs, de Heldenspeld van de Gemeente Amsterdam en De Publieksprijs van de
Nieuw Amsterdam Prijzen. Tevens werd hij in 2021 benoemd tot Foodheld wegens zijn
initiatief Boeren voor Buren, waarbij hij gezinnen met een kleine beurs koppelde aan
Nederlandse boeren.
De jury - bestaande uit de Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam Prof. dr. ir.
Karen Maex (voorzitter), drs. Naima Azough en ds. Joost Röselaers - zijn vol lof over deze
voorvechter van kansengelijkheid en inclusie, wiens inspanningen daadwerkelijk een
verschil maken en hebben gemaakt voor kansarme mensen én voor de maatschappij.
Over de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Hélène de Montigny Stichting is een van de twaalf fondsen die ressorteren onder de
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe. De Fundatie ondersteunt organisaties die zich inzetten
voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij en richt zich op participatie,
integratie en zelfredzaamheid.
Een van de doelstellingen van de Hélène de Montigny Stichting is ‘het uitkeren van een
beloning aan een zodanige persoon die zich in buitengewone mate verdienstelijk heeft
gemaakt ten opzichte van het mensdom in het algemeen’.

Sinds het einde van de jaren ’50 wordt deze prijs ongeveer iedere drie jaar uitgereikt. De
eerste laureaat (1958) was dr Jonas Salk, uitvinder van het vaccin tegen kinderverlamming.
Na hem ontvingen o.a. majoor Bosshardt, Renate Rubinstein, Max van der Stoel, Willemijn
Verloop, Ahmed Aboutaleb en Sander de Kramer de prijs.

