Jaarverslag 2018
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 nogal
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 en je kunt ons volgen op Instagram.

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

Inkomsten & Acties 2018
Het jaar 2018 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!
Maart 2018
In maart kregen wij op het terrein van ’s Heerenloo een plek waar we kunnen staan.

Kaartmarathon kantine VV Emst
Op 7 april heeft Geesje Wijnbergen onze jaarlijkse Kaartmarathon georganiseerd.
Ontzettend veel sponsoren hebben deze kaartmarathon mogelijk gemaakt!
Deze actie heeft €762,58 euro opgebracht!

Peren plukken
De maand september hebben we 4 weken met ruim 60 vrijwilligers heeeeel veeeeeel appels en
peren geplukt bij de Nijensteen te Veessen. Het was geweldig om te merken hoeveel mensen zich
met veel enthousiasme inzetten voor onze Stichting!
De opbrengst is €5.425,00!
Een geweldig mooi bedrag.
Alle plukkers super bedankt voor jullie inzet.
En Dikkie Huiskamp bedankt voor het organiseren! Dikke pluim voor jou!

"Samen Feest" op 's Heerenloo Apeldoorn
Vrijwilligster Joke stond op 22 september met een kraam van onze Stichting tijdens het “Samen
Feest”.

Nieuwe folder en poster
Vormgever Jessie van Dijk heeft kosteloos onze nieuwe poster en folder ontworpen. Ontzettend
bedankt!
En Jurchen Jonker ook bedankt topper!
Instagram pagina: @jessievandijkdesign
website: www.jessievandijk.wixsite.com/portfolio

Statiegeld actie Albert Hein Epe
5 november mocht de voorzitter Petri van Ommen namens Stichting Sidney and Friends een bedrag van
€215,25 in ontvangst nemen van Ellen, Albert Hein Epe.
Dit bedrag is gespaard met de emballagebonnenactie!
Super bedankt Albert Hein Epe!

Actie Novon schoonmaak
30 november namen bestuurslid Wim en vrijwilligster Reinie een cheque van €1.000,- in ontvangst
van de directeur van Novon Schoonmaak t.b.v. de Jubileumactie. Samantha de Korte heeft onze
Stichting genomineerd. Super bedankt!

Vaasaqua
Op 10 december heeft onze Stichting een donatie van €500,- ontvangen van Vaasaqua!
Daar zijn we ontzettend blij mee, bedankt!
En dank aan Piet Rosenbrand voor je initiatief om onze stichting voor te dragen.
Hier gaan we in 2019 weer veel mensen met een beperking blij mee maken.
https://www.vaasaqua.nl

Kerstactie
Ook het jaar 2018 hebben Zwaantje en Johanna zich ingezet voor de kerstactie met als doel: onze
stichting. Dit is het 5e jaar, hoe bijzonder is dat!
De opbrengst van deze geweldige actie is €2.192,50! Wat een enorm bedrag
Zwaantje, Johanna en alle vrijwilligers die een steentje hebben bijgedragen Super bedankt! Wat
hebben jullie hard gewerkt!
Fam. Pannekoek en Hezebrink bedankt voor het beschikbaar stellen van de ruimte! ☕ En natuurlijk
dank voor iedereen die een 🎄stukje heeft gekocht!

In het jaar 2018 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 6 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.
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