Beste Vrienden
Later dan gebruikelijk ontvangt u het
jaaroverzicht 2014 maar de inhoud is er
niet minder om. 2015 is inmiddels
halverwege en de vrienden van de Geode
zijn daarom alweer druk bezig om wensen
van de bewoners te realiseren!
2014 was voor de Vrienden van de Geode
een bijzonder jaar, een kroonjaar. We
vierden namelijk onze vijfde verjaardag. In
dit jaaroverzicht kijken we natuurlijk terug
op dit feestelijke jaar, maar we laten ook
nog even kort de hoogtepunten van de
afgelopen vijf jaar de revue passeren.
Voorts kijken we alvast vooruit naar onze
plannen voor 2015.
Veel leesplezier!

19 collectanten namens de Vrienden van
de Geode. Ook op de balie van de Geode
stond er weer een collectebus evenals bij
Schoenmakerij en sleutelservice
Montana aan het Korianderplein.
Door de geweldige inzet van onze
collectanten werd er voor de NSGK een
bedrag van € 2.216,92 bijeen gebracht!
Hiervan heeft de NSGK de helft,
€ 1.108,46, op de rekening van de
Vrienden van de Geode gestort.
Fantastisch gedaan en nogmaals dank
aan onze collectanten!
Van de Protestantse Gemeente
Klarenbeek ontvingen wij dit jaar vanuit
de diaconie het mooie bedrag van
€ 200,20. Wij vinden het hartverwarmend
dat zij ons al vanaf het begin regelmatig
steunen!
In 2014 ontvingen we ook weer een
aanzienlijk bedrag van gulle gevers,
sponsors en donateurs. Onder hen ook
vele trouwe supporters die ons vanaf het
begin steunen. Op de rekening van onze
stichting werd maar liefst een bedrag van
€ 2.342,50 bijgeschreven!
Activiteiten
Door de mooie en gulle giften konden we
in 2014 voor de bewoners weer een aantal
wensen vervullen.
Bankje

2014
Fondsenwerving
Dit jaar namen we voor de tweede keer
deel aan de jaarlijkse collecte van de
NSGK voor het gehandicapte kind. Met
twee nieuwe collectanten liepen er in de
week van 10 tot en met 15 november

Zoals in het vorige jaaroverzicht al werd
vermeld, begon 2014 meteen goed met
het aanbieden van een bankje. Dit bankje
was bij elkaar gespaard door Joke van de
Berg met de Douwe-Egberts-zegelactie.
Het bankje staat nu bij de entree van de
Geode en het is er goed toeven, er wordt
veel gebruik van gemaakt!
Dierenpark Wissel
Via onze stichting maakten de bewoners
ook weer gebruik van de kortingsactie van
Dierenpark Wissel. Er werden 20 entree-
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kaarten aangeschaft waarmee heerlijk kon
worden genoten van een dagje uit tussen
de dieren.

De bewoners van de Geode genoten
’s avonds van een feestelijke maaltijd
(grillen en gourmetten).

Jubileumviering

Van de bestuurstafel

Op 6 maart 2009 werd onze stichting
Vrienden van de Geode opgericht en dus
bestonden we dit jaar vijf jaar! Dit was wel
een feestje waard en daarom verzamelden
de vrienden en hun gasten zich op
vrijdagmiddag 12 september op het
zonovergoten terras aan de oostkant van
de Geode. Als speciale gasten kwamen
onze bekende vrienden Laurens Stigter en
Bas van de Goor ons feestje meevieren.
En als klap op de vuurpijl kwam ook Puk
de clown opdraven.

Ook tijdens ons jubileumjaar werd er door
het bestuur en de Raad van Advies
vergaderd. We kwamen in totaal vijf maal
bij elkaar. Tijdens de eerste vergadering
op 22 januari werd Margreet Bakker
welkom geheten als nieuw (kandidaat)lid
bij de Raad van Advies. Margreet zal
vooral de belangen van de bewoners van
de Geode Boven behartigen.
De belangrijkste wapenfeiten waren dit
jaar het realiseren van het Comité van
Aanbeveling en onze daaraan gekoppelde
nieuwe folder. Op beiden zijn we reuze
trots, voor ons een forse steun in de rug bij
het werven van (nieuwe) fondsen voor de
wensen van de bewoners! De nieuwe
folder verscheen in een oplage van 2.500
stuks en werd gemaakt door Monte Media
B.V.
Daarnaast was natuurlijk ook de
organisatie van ons jubileumfeest een
belangrijk gespreksonderwerp dit jaar.

Bij de opening van het feest namen Annie
van Maurik en Gerrit Hendriks officieel
onze nieuwe folder in gebruik. Daartoe
onthulden zij een groot spandoek waarop
de folder was afgebeeld. In de folder
prijzen de leden van het Comité van
Aanbeveling onze stichting aan als een
initiatief dat blijvende steun verdient. Het
comité bestaat uit Paul Blokhuis, Bas van
de Goor, Fred de Graaf, Laurens Stigter,
Mieke van Tergouw en Jan Terlouw. De
nieuwe folder werd in zijn geheel
gesponsord door Monte Media B.V. uit
Amsterdam, een specialist in
doelgroepencommunicatie.

Chris van den Haak nodigde Bas van de
Goor en Laurens Stigter vervolgens uit om
drie appelboompjes te planten als aanzet
voor de start van ons nieuwe project, de
aanleg van een belevingstuin. Onder de
bezielende leiding van clown Puk
stroopten Bas en Laurens hun mouwen op
en plantten zij onder luid applaus de
boompjes. Als dank voor hun
inspanningen ontvingen zij een echte
geode. Ook een rondleiding ontbrak voor
hen niet aan het programma.

Het thema “De Geode beleven” stond
centraal tijdens de betrokkenenvergadering op 16 oktober.
Chris opende de avond met het verslag
over 2014. Ook blikte hij terug op de
eerste vijf jaar van onze stichting. In totaal
werd er in dat lustrum door al onze gulle
en trouwe gevers een enorm bedrag
geschonken, maar liefst € 43.790,--!!!
Daarvan werd inmiddels € 32.788,-besteedt aan het vervullen van wensen
voor de bewoners. Een greep uit de
gerealiseerde wensen:
! Twee snoezelhoeken;
! Een mobiele snoezelunit;
! Een DVD/CD-speler;
! Een trampoline;
! Een hoog/laag-ligbad;
! Een rolstoelplateaufiets;
! Een TV voor de WII;
! Bak-/grillplaten;
! Twee Topswings (schommels);
! Een bankje en
natuurlijk nog diverse activiteiten voor en
met de bewoners zoals het buurtfeest, de
lustrumviering en bezoekjes aan de
dierentuin.
Veel viel er dus te beleven met de Geode
maar wat gaan we nog beleven de
komende jaren? De belangrijkste wensen
worden onze doelen voor het komende
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jaar, namelijk het realiseren van een
belevingstuin en het inrichten van de grote
badkamer met snoezelmaterialen. Hierop
wordt ook onze fondsenwerving gericht.
Chris gaf hierbij aan dat ook het doen van
een periodieke gift daartoe tot de mogelijkheden behoort. Dit kan met maar ook
zonder de notaris. Voordeel hiervan is dat
het geschonken bedrag afgetrokken kan
worden bij de belastingaangifte zonder dat
er een drempelbedrag van toepassing is.
Op www.vriendenvandegeode.nl vindt je
meer informatie.
Aansluitend gaf Rens Diepenbroek een
presentatie over de belevingstuin die we
rond de Geode willen verwezenlijken. Een
belevingstuin is een tuin die volop beleving
biedt, ieder zintuig komt aan bod. De
bloemen en planten/kruiden bieden geur,
kleur en smaak. Daarnaast zijn veel
planten aaibaar. Ook kunnen er een aantal
attributen en snoezel-/spelmaterialen in de
tuin worden geplaatst die geluid/muziek
maken.
De eerste aanzet werd al gegeven door
Bas van de Goor en Laurens Stigter met
het planten van de drie appelboompjes.
Nu moet er hard gewerkt worden aan nog
meer beleving in de tuin van de Geode.
Na de geslaagde betrokkenenvergadering
werd er nog even nagebabbeld. Ondertussen werd er een diaserie bekeken met
een impressie van al onze activiteiten
gedurende ons eerste lustrum.

2015
In de zorg vinden in 2015 veel
veranderingen plaats. Die zullen ook aan
de Geode niet voorbij gaan. De Vrienden
van de Geode blijven de ontwikkelingen
goed in de gaten houden en zullen daar
waar mogelijk weer hun bijdragen leveren.
Een werkgroep gaat aan de slag met de
belevingstuin en ondertussen zetten de
vrienden zich in voor het werven van extra
fondsen!
Een wervingsactie die alweer vaststaat is
onze deelname aan de NSGK-collecte. Dit
jaar wordt er van 16 tot en met 21
november gecollecteerd.
Wilt u ook collecteren namens de
Vrienden van de Geode? Meld u zich dan
aan via de contactpagina op
www.vriendenvandegeode.nl.
De betrokkenenvergadering staat dit jaar
gepland op donderdag 15 oktober.
En ook in 2015 is er reden voor een
feestje. De Geode zelf bestaat dan vijf jaar
en ook dit hoogtepunt zal niet ongemerkt
voorbij gaan!
Dankwoord
Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar zijn
we ontzettend dankbaar voor alle gulle
bijdragen die in woord en daad door onze
trouwe supporters zijn geleverd. De
bewoners, ouders en medewerkers van de
Geode ervaren jullie steun als
hartverwarmend. Steun die een warm
thuis voor de bewoners mogelijk maakt.
De vrienden gaan er weer voor, op naar
ons volgende kroonjaar!
Hartelijke groeten,
de Raad van Advies,
Anja Blom, voorzitter,
Ans Kleverwal, secretaris,
Mariëlle Kuipers, lid,
Margreet Bakker, kandidaat-lid
en
het bestuur,
Chris van den Haak, voorzitter,
Gerrit Hendriks, penningmeester,
Rens Diepenbroek, secretaris.
Contactgegevens
Vrienden van de Geode
Secretariaat: Pinksterbloem 41
7322 GS Apeldoorn
Tel. 055 – 360 02 11
www.vriendenvandegeode.nl
Rabobank rekeningnr.: 12.10.18.741;
IBAN: NL36RABO0121018741
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