
 
 
 

Jaarverslag 2021 

 
Welzijn:  
Het hoofddoel van Stichting Sidney and Friends is huifbedrijden voor meervoudig complex  
gehandicapten, vanaf Groot Schuylenburg in Apeldoorn, bij een superleuke 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 vorm van sporten, met als bijzonder  
voordeel dat de cliënt 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 huifbedrijden 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 begin 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 brengt 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 met 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 Facebookpagina en je kunt ons volgen op Instagram.  

 

 
Onze Stichting organiseert ook andere activiteiten voor gehandicapten waaronder voetmassages en  



 
kindertheatervoorstellingen van Groentje en klankschalenconcerten van “jouw klankkleur”.  

 

 
 
 
 
Inkomsten & Acties 2021  
Het jaar 2021 stond nog steeds in het teken van Corona maar gelukkig konden we nog wel een aantal 
keren huifbedrijden. 
De jaarlijkse appels- en perenplukactie en kerstactie hebben wel plaatsgevonden en daarbij is  
rekening gehouden met de richtlijnen van de RIVM.  
We hebben dit jaar een aantal donaties ontvangen en deze acties en donaties zorgen ervoor dat onze 
cliënten kosteloos kunnen blijven Huifbedrijden. 

 
Wij willen iedereen ontzettend bedanken en de data voor het huifbedrijden in 2022 staat al gepland! 

 
Januari 
Univé Stad en Land. 
In de eerste week van Januari ontving onze stichting een donatie van 250 euro van Univé Stad en 
Land Apeldoorn. Wat een mooi begin van 2021! 
Enorm bedankt medewerkers van Univé Stad en Land Apeldoorn. 
 
 
 
 
 



 

Juli 
Donatie B. van Zuuk Transport & Zn & Dochters. 
B. van Zuuk Transport & Zn & Dochters uit Emst heeft €1000,- gedoneerd aan onze Stichting. 
Wat werden we verrast door deze mooie donatie! 
Ontzettend bedankt! 

 
 

 
September en oktober 

Appels en Peren plukken. 
De maanden september en oktober hebben we appels en peren geplukt bij de Nijensteen te 
Veessen.  
Vanwege de corona hebben we volgens de richtlijnen van de RIVM geplukt.  
Het plukken vindt plaats in de buitenlucht en de afstand van 1,5 meter was geborgd.  
De opbrengst van onze plukactie dit jaar is €7.483,00. Wat een geweldig bedrag! 
Organisator Dikkie Huiskamp en alle vrijwilligers super bedankt voor jullie bijdrage. 
De opbrengst van deze actie zorgt weer voor vele dagen huifbed-plezier voor onze cliënten! 
 

 
 

 



Oktober 
Actie Fysiotherapie de Spil Diepenveen. 
Wouter en Elly van Fysiotherapie de Spil uit Diepenveen hebben onze Stichting een cheque uitgereikt 
van €660,-. Vrijwilligers hebben dit bedrag bij elkaar gekregen door de verkoop van eigen gemaakte 
appel- en perentaarten en handgemaakte mutsen. 
Ze hebben superhard gewerkt om dit bedrag bij elkaar te krijgen. Wij zijn ontroerd door deze 
bijzondere vrijwillige actie! Ontzettend bedankt lieve mensen van de Spil! 
 

 
 
 

December 
Bouwbedrijf Aan de Stegge uit Twello  
Vlak voor kerst is onze Stichting wederom verrast door Bouwbedrijf Aan de Stegge in Twello met een 
cheque van €1.000,-. Enorm bedankt voor dit super bedrag en het toedragen van een warm hart voor 
onze Stichting. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
December  
Kerstactie 2021 
De opbrengst van de kerstactie dit jaar is €850,- Een supermooi bedrag in deze lastige tijd. Zwaantje, 
Johanna, Reintje hebben samen met vele vrijwilligers de afgelopen 8 jaren veel werk verzet om deze 
actie mogelijk te maken. Dit was dan ook de laatste keer dat deze dames de kerstactie organiseren. 
Wij zijn hen ENORM dankbaar voor jullie inzet en steun want jullie bijdrage heeft het huifbedrijden 
mede mogelijk gemaakt. 
 

 
 
Het jaar 2021 is net als voor velen, best een lastig jaar geweest. Zo hebben wij wederom een aantal 
keren vergaderingen voor bestuur en vrijwilligers moeten annuleren of verzetten. 
Ook was het weer spannend of we mochten rijden en welke deelnemers konden rijden. Gelukkig 
konden we dit jaar toch rijden binnen een “bubbel” zodat er minimale contactmomenten waren. 
 
We zijn dankbaar voor de acties die dit jaar toch konden plaatsvinden en de donaties die we in  
ontvangst mochten nemen.  
We hebben gelukkig nog steeds een team van 4 vaste vrijwilligers en het bestuur helpt ook 
regelmatig mee met de activiteiten en het huifbedrijden.  
Het donateursaantal staat nog steeds op 20. 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! We blijven op deze koers 
varen en onze stichting bestaat dit jaar dan ook 10 jaar! 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Het bestuur  
Petri van Ommen (voorzitter)  
Heidi van de Werfhorst (penningmeester)  
Gees Wijnbergen (secretaris)  
Wim Hekkert (bestuurslid)  
En onze vrijwilligers!  

 


