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Jaarverslag Stichting Vinders van Immanuel 2019

Inleiding
Stichting Vlinders van Immanuël is op 31 oktober 2016 opgericht en doet hierbij verslag over 2019.
De Stichting richt zich in haar activiteiten op twee doelgroepen. De ene doelgroep betreft kinderen
die vanuit een crisissituatie geplaatst worden in pleeggezinnen. De andere doelgroep zijn ouderen
en heeft betrekking op het bieden van activiteiten die bijdragen tot welzijn en zingeving.
De Stichting heeft een beschikbare woning in Maarn (Gemeente Utrechtse Heuvelrug) ingericht en
gebruikt deze als een betrouwbaar gezinshuis. Daar worden kinderen (in de leeftijdscategorie van
0 tot 12 jaar) die in crisissituaties verkeren, geholpen aan een stabiele leefomgeving. De opvang
van deze kinderen is bedoeld voor korte perioden van maximaal drie maanden. In de stabiele
omgeving in Maarn worden de kinderen voorbereid op een terugkeer naar hun ouders of
doorplaatsing naar langdurige pleeggezinnen.

Deze woning wordt verder ingezet voor ouderen en alleenstaanden die bijvoorbeeld samen koken
en genieten van gesprekken bij een goede, voedzame maaltijd. Ouderen en alleenstaanden kunnen
hier nieuwe sociale contacten opdoen, waar ze samen plezier hebben en leren van elkaar. Daarmee
worden ze uit hun (dreigende) isolement gehaald.

Activiteiten in 2019
De stichting heeft in 2019 diverse projecten ondersteund. Deze hadden zowel betrekking op
ouderen als kinderen.
Crisis opvang kinderen van 0-12 jaar
Afgelopen jaar mochten we een tijdelijk veilig thuis bieden aan 1 jong meisje en
een alleenstaande moeder met 3 kinderen. Het meisje werd opgevangen door
Karsten en Vera en in samenwerking met jeugdzorg werd zij voorbereid op een
verblijf bij een langdurig pleeggezin. De moeder met kinderen waren toe aan
een time out zodat zij na een aantal weken de draad weer op konden pakken.
Door een aantal giften was het mogelijk een uitje te ondernemen naar een
pretpark.
Haak maar aan
In maart 2017 zijn we begonnen met het project “Haak maar aan”. Ook in 2019
was dit project een succes. Eens per week komen rond de 10 dames een
ochtend in de week bij elkaar om samen mooie artikelen te haken . Die
handgemaakte artikelen worden dan op jaarmarkten, braderieën en via sociale
media verkocht. Dit jaar haakten de dames o.a. dekens voor een kinderopvang
project. Voor Bartimeus werden er plantenhangers gehaakt. En de engeltjes
werden bij partners ook dit jaar goed verkocht . De opbrengst van de verkoop
wordt weer gebruikt om nieuwe materialen te kopen. Als extra activiteit gingen
de dames gezellig met elkaar uit eten.
Onder het genot van een kop koffie en wat lekkers worden er nieuwe contacten
gelegd, gezellig gekeuveld en natuurlijk gehaakt.

Samen koken samen eten
In juni 2017 zijn we begonnen met het project “aan tafel“ met ouderen en alleenstaanden. Ook dit
jaar hebben we genoten van al het lekkers dat eens in de twee weken gekookt wordt door de
gasten. Ze maken elke keer een gezonde voedzame maaltijd met elkaar en eten deze dan
gezamenlijk op. Er wordt tijdens deze maaltijden veel gelachen en gekletst . Verbinding staat hier
centraal. Het zijn zeer waardevolle avonden, zowel voor de gasten als de begeleiders.

2

We gebruiken hiervoor de gezellige gemeenschappelijke ruimte en de ruime keuken. Door
verschillende acties die georganiseerd waren door de plaatselijke supermarkt, kregen we ruim 400
euro te besteden voor een kas in de tuin en kwamen we in het bezit van een mooie multi cooker.
Met kerst heeft het bestuur een heus 7-gangen kerstdiner bereid en aan de
ouderen/alleenstaanden geserveerd. Op deze avond konden de gasten gewoon aanschuiven en
genieten van een heerlijk diner.
We mochten dit jaar een aantal nieuwe “koks” begroeten. Helaas moesten we door overlijden
afscheid nemen van een van onze trouwe gasten .
Diverse activiteiten
Om meer bekendheid in de omgeving te krijgen nemen we deel aan diverse activiteiten zoals de
koffieochtend op koningsdag voor ouderen in samenwerking met de Oranjevereniging
Maarn/Maarsbergen, meedingen met de wensboom van de Lionsclub Maarn/Maarsbergen waar
we ons gelukkig mochten prijzen met het winnen van een multi cooker
Ook de plaatselijke supermarkt hield een actie voor alle plaatselijke vrijwilligersprojecten, We
kregen ruim 400 euro om een begin te maken met een kas voor de moestuin.
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Financiën
Ook in financieel opzicht kijken we terug op een bijzonder jaar van de stichting. We hebben ruim
€ 2000,- voor onze projecten binnen gekregen.

Bestuur
De Stichting kent sinds de oprichting drie bestuursleden:
De heer J. Stapel (voorzitter)
De heer J.J.H. Groenewold (penningmeester)
Mevrouw B. Kostwinder-Branderhorst (secretaris)
De leden van het bestuur verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

Vooruitblik 2020
In het komend jaar richt de stichting zich op het voortzetten van de eerder beschreven projecten.
De kinder- crisis opvang zal in de zomer worden geëvalueerd hoe we dit verder vorm gaan geven.
Daarbij zijn we opnieuw afhankelijk van de respons op onze fondswervende activiteiten. We
verwachten hiervoor in 2020 € 3000,-,-- bij elkaar te brengen om te kunnen besteden aan onze
activiteiten.
De bestaande goedlopende activiteiten zullen in 2020 verder vervolg vinden. Daarnaast zal er een
begin gemaakt worden met het plaatsen van een kas in de moestuin voor het project samen koken
samen eten, en het bezoeken van Maarse activiteiten zoals de jaarmarkt, Maarnwijzer en
koningsmarkt.
Ook in 2020 zal de stichting haar naamsbekendheid trachten te vergroten. Naast de website, zal
ook sociale media en foldermateriaal daarbij verder worden ingezet.
Wij willen iedereen die in dit jaar betrokken is geweest bij de stichting van harte bedanken. Dat
geldt voor vrijwilligers, donateurs en de uitvoerders van onze projecten. Bovenal danken wij onze
God. We zijn ons er zeer bewust van dat wanneer Hij het werk van de stichting niet bouwt, wij
‘vergeefs zwoegen’.
Maarssenbroek, 30 maart 2020
J. Stapel
J.J.H. Groenewold
B. Kostwinder-Branderhorst

4

Financiële gegevens boekjaar 2018
Samenvattend overzicht 2019
Saldo 1/1/1918

€ 3.442,85

INKOMSTEN
Opbrengst Samen koken, samen eten
2 x kussens
3 x plantenhangers
Engeltjes en omslagdoek
Giften
Gift t.b.v. kippenhok
Kattenmandje
Kerstgift 2019
Opbrengst winkelactie
Privé uitgave Blomvik (via factuur plus)
Plus Maarn (teveel betaald factuur mei)

€ 972,00
€ 30,00
€ 15,00
€ 35,00
€ 740,00
€ 820,00
€ 15,00
€ 250,00
€ 411,63
€ 25,95
€ 400,00

UITGAVEN
kosten zakelijk betalingsverkeer
Plus Maarn - factuur januari
Plus Maarn - factuur februari
Plus Maarn - factuur maart
Plus Maarn - factuur april
Plus Maarn - factuur mei
Plus Maarn - factuur juni
Plus Maarn - factuur juli
Plus Maarn - factuur augustus
Plus Maarn - factuur september
Plus Maarn - factuur oktober
Plus Maarn - factuur november
Plus Maarn - factuur december
Plus Maarn - factuur december

€ 146,20
€ 129,88
€ 81,48
€ 106,65
€ 95,47
€ 440,29
€ 171,76
€ 62,25
€ 57,84
€ 96,42
€ 104,87
€ 104,70
€ 116,62
€ 327,36
€ 7.157,43

Ter beschikking

€ 2.041,79

€ 5.115,64
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