
 

Jaarverslag 2017 

Welzijn:  

Het hoofddoel van Stichting Sidney and Friends is huifbedrijden voor meervoudig gehandicapten, 
vanaf Groot Schuylenburg in Apeldoorn, bij een super leuke locatie : boerderij de Kakelhoeve.  
Huifbedrijden is een manier van paardrijden, waarbij de, vaak meervoudige gehandicapte cliënt in 
een soort hangmat ligt die op de paarden rust. Door de masserende bewegingen en de warmte van 
de paarden verbetert de doorbloeding in het lichaam en treedt totale ontspanning op.  Hierdoor 
werkt de darmfunctie beter, epileptische aanvallen kunnen verminderen en de longen kunnen vrij 
van slijm worden. Huifbedrijden is daarmee een therapeutische van sporten, met als bijzonder 
voordeel dat de client beweegt zonder dat er iemand aan hem zit. 
Het huifbedrijden wordt verzorgd door  een Stichting uit Moergestel, “ Stichting de Vosjes”.  
Zij hebben vele jaren ervaring met het huifbed rijden met meervoudig complex gehandicapte 
kinderen.  
Zij nemen een trailer mee met 4 paarden en 2 huifbedden en een tillift waarmee zij de mensen op/af 
het huifbed kunnen tillen. Per dag kunnen 20 cliënten huifbedrijden. De kosten hiervoor zijn 400 
euro per dag.  
In het beginsel hadden wij het plan om zelf een kar en paarden aan te schaffen maar er zaten nog al 
wat haken en ogen aan dit plan. In de eerste plaats kost het een aantal jaren om de paarden te 
mennen. De verzorging van de paarden zoals de dierenarts en hoefijzers  onderhoud is ook kostbaar. 
Daarnaast hebben we te maken met een  keuring van het huifbed en tillift, verzekeringen.  
Ook het huifbedrijden met een kwetsbare doelgroep neemt veel risico’s met zich mee en het rijden 
met de Vosjes is voor ons een veilige en betrouwbare manier! De kinderen hebben genoten op de 
eerste feestelijke huifbed-dag in mei 2013 in Apeldoorn samen familie, begeleiding, belangstellenden 
onder het genot van drankje of ijsje.  
Wij rijden nu ieder jaar van april tot en met oktober en bieden het kosteloos aan. Vrijwilligers van 
onze Stichting zijn aanwezig bij de ritten als begeleiding. Tot nu toe zien we alleen blije gezichten en 
de cliënten genieten er enorm van.  
Mooie filmpjes hiervan staan op de website www.stichtingsidneyandfriends.nl. 
Wij hebben ook een Facebook pagina. 
 
 
 

 

http://www.stichtingsidneyandfriends.nl/


 
Tijdens de wintermaanden organiseren we andere activiteiten voor gehandicapten waaronder 
voetmassages en kindertheatervoorstellingen van Broodje Aap en Groentje. 

 

         
 
 
 

Inkomsten & Acties 2017 
 
Het jaar 2017 is weer een prachtig jaar geweest voor onze Stichting. 
Veel lokale instanties en burgers hebben zich ingezet voor onze Stichting. 

 
Wij willen iedereen ontzettend bedanken!  
Zonder uw hulp kunnen wij ons doel niet realiseren! 
 
Kaartmarathon Café van de Schepop 
Op 8 april hebben Geesje Wijnbergen en Betty Wiessenberg onze jaarlijkse Kaartmarathon 
georganiseerd. 
Ontzettend veel sponsoren hebben deze kaartmarathon mogelijk gemaakt! 
Deze actie heeft €1.200 euro opgebracht!  
 

 
 

 
 
 
 



 
 
5 jarig bestaan 
Op 13 mei vierden wij het 5-jarig bestaan van onze Stichting. 
Iedereen was welkom om eens te zien wat wij als Stichting doen.  
Deze open dag werd dan ook drukbezocht, wij kijken terug op een gezellige dag. 
 

      
 
 

 
Statiegeld actie Albert Hein Epe 
De maand augustus ontving onze stichting een deel van het statiegeld van de ingeleverde flessen. 
Deze statiegeldactie heeft €261,- opgebracht voor onze Stichting! 
 

 
 

     
 



Peren plukken 
In september heeft een grote groep vrijwilligers waaronder een deel het bestuur van onze Stichting 3 
weken peren geplukt bij de Nijesteen te Veessen.  
Dikkie Huiskamp heeft deze actie georganiseerd. Het peren plukken heeft onze Stichting € 4550,00 
opgeleverd.  
 

 
 
Door regen en wind kwamen vrijwilligers om peren te plukken en onze stichting te steunen. 
Onze vrijwilliger Joke maakte een heerlijke perentaart voor de plukkers! 
 

   
 
 
 
 
 



Rolstoelauto 
In oktober heeft onze Stichting de rolstoelauto weer teruggebracht naar de garage waar wij hem 
gekocht hadden. Vanaf het begin had deze auto mankementen die tijdens de garantieperiode 
gemaakt werden. We verloren echter het vertrouwen in de garage en de auto en hebben besloten de 
auto terug te verkopen. Veiligheid boven alles maar voor ons was dit een terleurstelling. 
 
Stichting specsavers steunt 
Onze vrijwilliger Connie Huiskamp-Schoep heeft in november onze stichting aangemeld voor de actie 
van stichting specsavers steunt. Voor iedere verkochte bril in 2018 gaat een bijdrage naar onze 
stichting. 
Een aantal weken kon er gestemd worden op de genomineerde goede doelen. 
Stichting Sidney and Friends kreeg de meeste stemmen en wij zijn uiteindelijk ook als winnaar 
gekozen. 

 
 
 
Kerstactie 
Op 6 december begonnen initiatiefnemers Zwaan van Essen en Johanna ten Brinke samen met een 
aantal vrijwilligers met het maken van kersttukjes en grafstukken. De familie Pannekoek leende hun 
schuur uit aan de dames en zorgde voor een lekkere bak koffie 
Twee vriendinnen Netty en Jolanda maakte mooie kerstkransen. 
Op 11 december begon de verkoop bij de Hezebrink in Emst. 
Wederom zijn bijna alle creaties verkocht en dit heeft een recordbedrag opgeleverd van €1.675 

opgebracht. 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 



 
Benefiet Blue Sky 
Ondanks de gladheid in dit weekend van de maand december, viel het aantal bezoekers voor onze 
jaarlijkse benefietavond niet tegen en het werd weer een gezellige avond! De opbrengst was  
€915,40,- euro. 
 

                             
 
 
Donatie Bouwbedrijf aan de Stegge 
Bouwbedrijf Aan de Stegge uit Twello heeft een cheque uitgereikt ter waarde van €1.000,-. 
Bestuurslid Wim Hekkert (rechts) mocht deze in december namens onze stichting in ontvangst nemen.  
 

  
 
 
 
 
 



 
Gehaakte sjaals 
Priscilla haakt prachtige sjaals met het garen van Unicat. 
Een deel van de opbrengst van de verkoop van deze sjaals gaat naar onze Stichting. 
We mochten voor de kerst nog eens een bedrag van €30,- in ontvangst nemen. 
 

                 
 
 
 
 
In het jaar 2017 zijn we wederom ontzettend blij verrast met de acties die voor ons georganiseerd 
zijn.  Dit is hartverwarmend. 
Door de jaarlijkse acties die we zelf organiseren en de steun uit onze regio kunnen we ook in het jaar 
2018 het huifbedrijden en theatervoorstellingen aanbieden. 
Inmiddels hebben wij een team van 4 vaste vrijwilligers en het bestuur helpt ook altijd volop mee 
met de activiteiten en het huifbedrijden. 
 
Het donateursaantal staat nog steeds op 10. En we zijn erg blij met iedere donateur! Bedankt voor 
het vertrouwen in onze stichting.  
Wij maken minimale kosten en er blijft niets aan de strijkstok hangen! 
 
Nog steeds genieten wij van de glimlach op de gezichten van onze doelgroep, mensen met een 
beperking. 
 
Het bestuur 
Petri van Ommen (voorzitter) 
Heidi van de Werfhorst (penningmeester) 
Gees Wijnbergen (secretaris) 
Wim Hekkert (bestuurslid) 
 
 
 
 
 


