JAARVERSLAG STICHTING FEDELI 2018
ACTIVITEITEN
Aantal
-

Jonge weduwe lunches
Babbelkoffie
Creatieve workshop
Bospicknick
Foto-shoot
Koffieschenken
Verbindingsdiner ism
JSI Amstelland

6x
24x
4x
1x
1x
1x

gemiddeld personen
per keer.
8 pers.
5-12 pers.
5-12 pers.
12 pers.
12 pers.
35 pers.

PR
- Actieve Social media, Facebook, Twitter, Instagram,
Nextdoor.
- Advertenties lokale media
- Lifestylemarkt. Honderd groene tasjes uitgedeeld gevuld
met een gelukspoppetje, een hartje, de Fedeli activiteiten
agenda, de Fedeli folder en een klein zakje met
snoephartjes. De 100 zelfgebakken cupcakes versierd met
een hartje vonden gretig aftrek.
- In de zomer zijn we opnieuw benaderd door Stichting
Leefomgeving Schiphol in verband met een ruime donatie
voor het in het leven brengen van een Fedeli Babbelbus.
Ooit in het verleden neergezet als verbindend object op
diverse locaties in Aalsmeer. Na een onderzoekend traject
bedankte het bestuur voor de aanvraag. Géén koffiebus in

de straat. Achteraf gezien, voor de volle 100% de juiste
keus.

BESTUUR
Secretaris
Penningmeester
Voorzitter
Ambassadeur
Ambassadeur

Claire Cannegieter
Jeanne Skolova (per juni op non-actief)
Debby Albers
Claudette de Jong (per november op nonactief)
Wilma Dekker (per 23 december 2018
ingetreden)

Het bestuur is in 2018 één keer bij elkaar gekomen voor een
bestuursvergadering.
MEER ‘HAPPY MOMENTS’
Vanaf december 2017 tot september 2018 zetelde de Stichting
de 1e woensdag van de maand met de Babbelkoffie in
Bibliotheek Aalsmeer. Op de 3e woensdag van de maand waren
we het gehele jaar vaste gast bij Zorgboerderij Inner Art in de
Kwakel.
Voor beide locaties is een hogere opkomst gewenst. Echter, de
soms in onze ogen, ‘lage’ bezetting zien onze ‘fans’ anders. Het
zijn zij vooral die ons aanmoedigen om te blijven geloven in
onze missie door zoveel mogelijk ‘happy moments’ voor
iedereen te blijven creëren.
Op 5 oktober keerde de Stichting weer terug in De Oude Veiling
met een grandioze feestbabbelkoffie wegens het 5-jarig
jubileum. Dit werd groots gevierd in het net geopende
restaurant. Uitgeserveerde koffie met taart van Ons Tweede
Thuis. Inmiddels is de ‘Foyer’ op de eerste etage onze vaste
ruimte voor de maandelijkse Babbelkoffie.

ONZE DROOM
Onze droom staat als een huis. In de huidige wereld vol onrust
en angst, werken wij mee aan een positieve verandering. Wij
wensen dat elk mens zich vrij voelt om zichzelf te zijn en lief te
hebben. Voor iedereen een veilig en gelukkig bestaan in het
vizier. Een utopie? Het geloof in een betere wereld is de
allereerste en meest belangrijke stap. Zonder die stap lukt een
mooiere wereld nooit. Het leven verandert continue, de
verandering naar een vredige aarde is een proces van veel
geduld. Daar staat geen tijd voor. Maar passief toekijken is geen
optie. Ons actieve hart staat wijd open om ongemoeid alles in
het werk te zetten voor de weg naar respect, vertrouwen,
simpele hartelijkheid en emotionele betrokkenheid tussen elk
mens. Want de verschillen in cultuur, religie, generatie etc.
mogen geen drempel meer vormen voor de weg naar eenheid en
saamhorigheid. Onze droom.
VOORUITBLIK
Een daadkrachtig, enthousiast en krachtig bestuur die positieve
signalen uitzendt voor aantrekkingskracht zodat de missie als
een olievlek kan uitvloeien. Echter, zonder kennis geen
verandering. Toegevoegde waarde op de activiteiten wordt
kennis delen.
De volgende plannen liggen reeds op tafel; de passieve
Babbelkoffie verandert in een actieve Babbelkoffie door middel
van informatieve lezingen. Zingeving en bewustwording met de
focus op voeding, milieu en gezondheid; creatieve workshops;
uitstapjes naar culturele bezienswaardigheden zoals musea en
muziekuitvoeringen.)
In 2018 is het zaadje gepoot tussen Stichting Fedeli en de Raad
van Kerken Aalsmeer. Een samenwerking in de opzet van de
Week tegen Eenzaamheid in Aalsmeer = Week van ontmoeting

en verbinding van donderdag 26 september t/m zaterdag 5
oktober 2019.
Gesprekspartners zijn; Mirjam Vermeij (Raad van Kerken
Aalsmeer) Esther Sparnaaij (Radio Aalsmeer) en Debby van
Stichting Fedeli. In januari 2019 krijgt dit vervolg.
DANKBAARHEID
Het woord dankbaarheid is een woord met een gouden lading.
Wij zijn sowieso ontzettend dankbaar voor de overvloed aan
constructieve verbindingen. Want opnieuw zijn in dit jaar
samenwerkingsverbanden tot stand gebracht waarmee wij meer
op de kaart komen te staan en kunnen doorgroeien. Wij geloven
in samenwerken. Samenwerken is de sleutel voor verbinding.
Daar zijn wij uiterst dankbaar voor.
Echter, onze grootste dank gaat uit naar de groep mensen die in
de waarden van de Stichting gelooft en (opnieuw) in 2018 door
de deur van Fedeli zijn gegaan om meer verbinding te creëren
met de ander, een glimlach of een schouderklop uit te delen of
vriendschappen te kweken. Zonder hen zou de Stichting niet
kunnen functioneren. Zonder hen zou de Stichting niet kunen
floreren. Dank aan onze fans!

Januari 2019.

