JAARVERSLAG STICHTING FEDELI 2017
ACTIVITEITEN
PR
-

Jonge weduwe lunches 4x
Babbelkoffie
18x
Open eettafel
2x
Lazy Afternoon
7x
Soep & Gezelligheid
1x
Stamppot & gezelligheid 1x

10 pers.
15/20 pers.
10 pers.
15 pers.
10 pers.
10 pers.

40 pers.
350 pers.
20 pers.
90 pers.
10 pers.
10 pers.

Bestuur eigen email account.
Actieve FB en Twitteraccount
Advertenties op Aalsmeer Vandaag
Artikel Aalsmeer Vandaag, september 2017.
Uitzending ‘That’s Life Radio Aalsmeer, oktober 2017.

BESTUUR
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Ambassadeur

Claire Cannegieter
Jeanne Skolova
Debby Albers
Claudette de Jong

Het bestuur is in 2017 twee keer bij elkaar gekomen voor een
bestuursvergadering.
VERANDERING
Vanaf augustus 2016 tot aan november 2017 was de huiskamer
van De Oude Veiling in Aalsmeer op elke eerste woensdag van
de maand de vaste plek voor de vertrouwde babbelkoffie. De
verbouwing van de Oude Veiling noodzaakte ons te verhuizen
naar een andere plek. Vanaf december 2017 zetelt de Stichting
in de bibliotheek Aalsmeer. De laatste ontmoeting in de Oude
Veiling werd opgeleukt met een proeverij van de Taarten van
Maarten.

Vanaf voorjaar ’17 zijn we op de 3e woensdag van de maand
vaste gast bij Inner Art. De lage bezetting weerhouden ons er
niet van zoveel mogelijk happy moments voor iedereen te willen
creëren.
De deuren van het woonhuis waar altijd de lange eettafels en de
andere verbindende evenementen plaats vonden, zijn per
september gesloten. In het jaarverslag van 2016 spraken wij al
de wens uit om de huiselijke activiteiten te verhuizen naar een
meer socialere plek.
ONZE DROOM
Onze droom blijft dat elk mens zich vrij voelt om zichzelf te zijn
en lief te hebben. Een gelukkig bestaan voor ieder mens. Wij
zetten alles in het werk voor de weg naar simpele hartelijkheid
en emotionele betrokkenheid voor ons allemaal. Onze droom.
VOORUITBLIK
Met vreugde in ons hart staan elke maand twee activiteiten op
de agenda voor meer verbinding in onze samenleving. De
deelneming aan de activiteiten is tegen een kleine vergoeding.
Daarnaast wensen wij nieuwe activiteiten te organiseren op het
gebied van creatitviteit en beweging. Wij hopen straks een
waardevolle bijdrage te leveren aan de nieuwe impuls van de
Oude Veiling in Aalsmeer.
DANKBAARHEID
Wij zijn dankbaar dat Stichting Fedeli meer gezien en gehoord
wordt in de samenleving. Tevens zijn wij dankbaar voor alle
samenwerkingsverbanden die dit jaar tot stand zijn gebracht.
Een onbetaalbare verbinding!
Maar het meest danken wij alle mensen die in 2017 de deur van
Stichting Fedeli hebben gevonden om meer verbinding met de

ander te maken en hopen van harte dat ze in 2018 dat ook weer
zullen doen.

