JAARVERSLAG 2015.
DE ACTIVITEITEN vanaf voorjaar 2015.
Straatkoffie
Open eettafel
Jonge Weduwe lunches
Zondagse High Tea
Zondaglunch
Babbelkoffie

1
5 (40 gasten)
3 (24 gasten)
3 (20 gasten)
2 (15 gasten)
7 (40 gasten)

1e Kerstkoffie in Uithoorn

1 (16 gasten)

PR
- Nieuwe website
- 5000 folders
- Facebook pagina
- Diverse artikelen in plaatselijke bladen
- Diverse keren met informatie over activiteiten op Radio Aalsmeer
- Stand vitaliteitsbeurs Aalsmeer in Gemeentehuis Aalsmeer
BESTUUR
Bestuurswisseling: Jolanda Poortvliet uit, Helen Krul in.
Helen Krul promoot de activiteiten van de Stichting in Uithoorn.
ONZE MISSIE IS ONZE DROOM
Sinds de oprichting in oktober 2013 krijgt de Stichting langzaam voet aan de grond. We
worden gezien als een betrouwbare stichting met een groot hart zowel door mensen als
door instellingen. Voor lange tijd hebben wij vooral achter de schermen gewerkt om onze
creatieve geest wakker te schudden en nu is het tijd om echt op het toneel te komen.
Wij zijn verheugd dat we steeds meer mensen op onze activiteiten mogen verwelkomen
want wij doen alles voor een lach om de wereld een beetje mooier te maken.

VOORUITBLIK
- De koffiebus
Stichting Fedeli wenst op zoveel mogelijk plekken te komen om mensen met elkaar te
verbinden en dat lukt ons inziens nog beter met een bus. Wij zoeken de mensen op om te
netwerken met het hart. Door de koffiebus zijn wij niet gebonden aan een plek, tijd of het
weer. We kunnen altijd opduiken waar nodig en hebben alles bij de hand. Met onze bus
vergroten wij onze naamsbekendheid waardoor alles nog meer gaat stromen. Onze droom
om elke buurt en wijk in bloei te zetten door de mensen te verbinden met een lach komt
steeds meer dichterbij. Met de bus zijn wij vrij en ook dat is onze droom; vrijheid voor elk
mens.
Het jaarlijkse onderhoud van de bus zal door vrijwilligers gedaan worden. Wel zorgen wij
ervoor dat de bus gekeurd en dus veilig is om in te rijden.
In 2016 zijn wij naarstig op zoek naar geldmiddelen om deze koffiebus/truck aan te kopen.

- Open eettafels, babbelkoffie en high Tea
Minimaal drie activiteiten per maand, deelneming tegen een kleine vergoeding.
Naast de financiële voeding is de liefdevolle vrijwillige hulp én de sponsoring in goederen
voor alles wat de Stichting in het veld wenst uit te voeren, onbetaalbaar en niet te
registreren!
Wij danken alle mensen die in 2015 de deur van Stichting Fedeli hebben gevonden om
meer verbinding met de ander te maken en hopen dat ze in 2016 dat ook weer zullen
doen.

-

