Jaarverslag 2018

Voorwoord van de voorzitter
2018 was voor Stichting Wensjes in bestuurlijk opzicht een constant jaar geweest. Er
zijn bij het bestuur geen wijzigingen geweest, echter is wel besloten om voor 2019 het
bestuur enigszins uit te breiden vanwege de huidige werkdruk.
Stichting Wensjes heeft op menig vlak vooruitgang weten te boeken. Het aantal mensen dat
de inloop, crea en atelier bezoekt loopt gestaag op en het is fantastisch om te zien dat zowel
de burger als het bedrijfsleven, Wensjes steeds makkelijker weet te vinden. Door het
wegvallen van elke vorm van subsidie in november 2018 moet wensjes nu volledig op eigen
benen staan. Gelukkig heeft wensjes een groot bereik en hebben wij voor het werven van
fondsen enige vrijwilligers gevonden die zich hiervoor willen inzetten. Ook zijn er
verregaande plannen om voor de toekomst de continuïteit te waarborgen. Deze plannen
zullen medio 2019 worden uitgebracht.
De betrokkenheid binnen Wensjes blijft groot. De poel van vrijwilligers is vrij constant
gebleven en het aantal helpende bedrijven is gegroeid. Door hulp in goederen en met een
betrekkelijk klein budget kon daardoor veel worden gedaan. Wensjes heeft ultimo 2017 een
reserve van €34.00,-, ten behoeve van activiteiten in de komende jaren en als risico-buffer.
Het onderstaand overzicht vermeldt de belangrijkste activiteiten in 2018:
vrije inloop en dagactiviteiten
creativiteitsactiviteiten
buurtactiviteiten
noodhulp
gezond eten
ateliers

4 dagen per week
2 dagen per week
15-20 keer per jaar
alle dagen van de week
1 x per week
4 dagen per week

35-40 mensen per keer
15-20 mensen per keer
10 tot 150 mensen per event
360 pakketten per jaar
50-60 mensen per keer
700 euro per maand

Wensjes heeft op facebook bijna 4000 leden en volgers. Exclusief het bestuur is er een vaste
kern van 15 vrijwilligers, met daaromheen een groep van ca 20 mensen die op afroep
beschikbaar zijn en een groep van meer dan 50 mensen die hand en spandiensten
verrichten.
In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van onze activiteiten. Er is een afzonderlijk
financieel verslag met korte toelichting te vinden op de website www.wensjes.nl, onder
bestuur/downloads.
De aangekondigde ontwikkelingen in activiteiten hebben zich doorgezet in resultaten.
Gezond eten heeft zich doorgezet in de : “Proeverij” en het atelier breid haar productlijnen
regelmatig meer uit.
Graag bedankt het bestuur van de Stichting Wensjes ieder die zich als vrijwilliger heeft
ingezet en ieder die door materiele of financiële steun het werk van Wensjes mogelijk
maakte. Wij rekenen op u voor de toekomst
Prof dr. ir. J. van der Schaar,
bestuursvoorzitter
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Jaarverslag 2018 van Stichting Wensjes Almere
1.

Wie zijn wij?

Stichting Wensjes is een vrijwilligersorganisatie die hulp biedt aan mensen in armoede in
Almere. De doelgroep bestaat uit huishoudens met een zeer laag werkelijk besteedbaar
inkomen (na aftrek van schulden bijv.). Vaak zijn dit mensen die in isolement leven,
psychische problemen hebben, en ook op andere terreinen dan de financiën hulp behoeven:
stille armoede, vaak ongezien. Wensjes signaleert en brengt in beeld. Wij omarmen ze en
zetten ons op verschillende fronten in om ze weer op weg te helpen.
De Stichting Wensjes Almere werd in 2013 door Els van Boxtel opgericht. Toen werd van huis
uit hulp geleverd, inmiddels zijn we al een tijdje gevestigd in een voormalig schoolgebouw
op de E.F. van den Banweg 25, waar we twee lokalen huren, de keuken en een deel van de
gemeenschappelijke ruimte gebruiken. Els is nog steeds nu nog de drijvende kracht achter
Wensjes, maar wordt inmiddels door een vaste groep vrijwilligers bijgestaan.
De hulp bestaat deels uit noodhulp, -voedsel en kleding- als er zich plotseling een
crisissituatie voordoet, terwijl de bestaande instanties (nog) niet direct kunnen inspringen.
Vaak komen mensen ook bij Wensjes terecht op doorverwijzing van andere instanties, zoals
de wijkteams, maar ook andere organisaties weten Wensjes steeds vaker te vinden. Wensjes
verwijst waar mogelijk door naar andere hulpinstanties.
Wensjes probeert degenen die hulp nodig hebben weer op weg te helpen naar een
menswaardig bestaan. Een luisterend oor is daarvoor erg belangrijk, en laagdrempelige
toegang ook. Daarom is er een inloop, worden dagactiviteiten en workshops georganiseerd,
wordt er gekookt, en is er het Wensjes-atelier. Daar gaan we in dit jaarverslag nader op in.
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2.

Verbindingen

2018 was voor Stichting Wensjes een jaar om te focussen op verbindingen. Er is dit jaar
achter de schermen heel hard gewerkt om nieuwe verbindingen te maken, en om oude
verbindingen te behouden. Dit alles natuurlijk om de burger in nood nog beter van
dienst te kunnen zijn
Wij hebben ons in 2018 gericht op het maken van deze verbindingen en hebben een
hand uitgereikt naar verschillende instanties op het gebied van politiek, Kerken,
bedrijfsleven, commercie, stichtingen en burgers welke vergelijkbare raakvlakken
hebben met onze doelstellingen. Een positief resultaat hieruit is dat vergelijkbare
hulporganisaties elkaar wat makkelijker weten te vinden.
Stichting Wensjes is een Actief partner in politieke discussie en ook een klankboard voor
de gemeente. Hier hebben wij veel tijd in geïnvesteerd en op sommige fronten zowel
grote als kleine resultaten mee weten te bereiken. Hier komen wij later nog op terug.
Sommige verbindingen zullen pas in 2019 resultaten gaan afleveren. Natuurlijk gaan wij
in 2019 door met het verbinden.
Voor het eerst is er een groep vrijwilligers geweest dat de Almeerse beursvloer is
opgegaan. Een plek waar Ondernemers en Organisaties elkaar kunnen vinden. Ook hier
zijn enkele verbindingen aangegaan.
Verbindingen via Sociale Media:
Stichting Wensjes Almere heeft momenteel 5 facebookpagina’s in de lucht. Een pagina
voor de vlindertuin, een voor het atelier en 2 voor de stichting. 1 pagina staat voor ruilen
en geven. De Social media kanalen van Stichting Wensjes geven record na record aan. Er
is een duidelijke groei in de statistieken zichtbaar. Het aantal reacties op een bericht op
facebook lopen soms ruim over de 100 en de interactie is groot. Het bereik van een
bericht kan oplopen tot ruim 8000 personen. Binnen deze groep is een grote groep
mensen die Wensjes een warm hart toedraagt. Donaties, , soms geld, soms kleding of
voedsel, of als vrijwilliger de helpende hand uitsteken. Via de facebook groepen koppelt
Wensjes donateurs aan mensen die hulp nodig hebben. Vaak ook ontvangt Wensjes
giften van organisaties, die ons in staat stellen wat grotere uitgaven te doen.
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3.

Vrije inloop en dagactiviteiten

Wensjes is een laagdrempelige voorziening. Een ieder die daar behoefte aan heeft kan
overdag komen en anderen ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie of thee.
Doorgaans is er ook een lunch.
De Inloop en het Atelier zijn 4 dagen per week open (de woensdag niet) van 10.00-16.00 uur.

Op dinsdag en donderdag van 11.00-15.00 worden bovendien creatieve activiteiten
aangeboden. Op de maandag en vrijdag zijn er soms bijzondere workshops.
Doorgaans nemen zo’n 25 tot 30 mensen deel.
Tijdens de inloop komen ook mensen die hulp nodig hebben. Dan is er ruimte en plek voor
een gesprek. Vaak wordt ter plekke een oplossing bedacht, of doorverwezen naar andere
instanties. Belangrijk is dat er aandacht en begrip voor hen is.
De creatieve activiteiten zijn aangevuld met leuke workshops, waaronder: Het maken van
Minimoestuintjes, steigerhout beschilderen en een leer workshop. Verdere workshops
welke dit jaar zijn aangeboden, zijn: Budgettering, gezond koken en inzichten.
Daarnaast worden talloze extra activiteiten georganiseerd:
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Wensjes neemt deel in buurtactiviteiten of organiseert deze, zoals de rommelmarkt (4 x per
jaar) en de rommelroute; gezamenlijk diner; bingo middagen (2x per jaar kinderen en 4 x
per jaar voor volwassenen) De bingo’s hebben thema’s meegekregen, waaronder paasbingo
en kerstbingo; een Pannenkoeken dag voor arme gezinnen (in samenwerking met
verschillende andere organisaties), ‘Back to School”: kleding die op school vergeten is wordt
opnieuw in omloop gebracht (3x per jaar); Maar ook schoolpakketten met schriften, en
schrijfwaar zijn hier uitgedeeld.
Verder hebben we weggeefdagen voor minderbedeelden; Is de kapper langsgeweest en zijn
er verwendagen voor de vrouwen, waar onder andere Make up en nagelverzorging centraal
staan. Alles voorzien met een extra verzorgpakketje. Voor Sinterklaas hebben we de focus
gelegd op de Opa’s en Oma’s, zodat deze hun kleinkinderen ook eens eens konden
verwennen.
Natuurlijk hadden we ook de kerstmarkt, waar minderbedeelden gratis een kerst outfit
kunnen kiezen.
Soms neemt Wensjes deel aan markten, om spullen aan te bieden die in de Ateliers (zie
onder) zijn gemaakt. Dit jaar waren dat onder andere de kerstmarkt in Almere Haven en de
Kerstmarkt in Almereplant. De opbrengsten worden gebruikt om de activiteiten van Wensjes
te financieren.
En natuurlijk niet te vergeten, de Oliebollen verkoop, waar donateurs ons kunnen
ondersteunen en minderbedeelden gratis een smakelijk zakje bollen en flappen kunnen
ophalen.
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5 jarig bestaan:
29 September is het 5 jarig bestaan feestelijk gevierd met velerlei activiteiten, een
springkussen, oud Hollandse spellen, rommelmarkt, Rad van Fortuin en loterij. Het
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jubileumjaar is ook het moment geweest voor het introduceren van onze eerste versie van
het blad: de Daadkracht. Ruim 150 mensen hebben ons jubileum feest bezocht.
Kerstlunch:
Dit jaar heeft stichting Wensjes met behulp van vele vrijwilligers en donateurs, een gezellige
kerstlunch georganiseerd met heerlijk eten en entertainment. De kerstlunch is door ruim 60
mensen bijgewoond.

Door de inloop en de activiteiten bieden wij een omgeving waar men zich vertrouwd kan
voelen en met anderen samen activiteiten kunnen ontplooien. Wij merken dat mensen deze
dagopvang heel prettig vinden.
Om het eigen isolement te doorbreken is het van groot belang dat er een groep van
gelijkgestemden is die de, soms kwetsbare situatie waarin iemand zich bevindt, begrijpt.
Deelname versterkt ook het dagritme. Wensjes kan daardoor ook activiteiten bieden, waarin
ze zich verder kunnen ontwikkelen. Als er weer voldoende zelfvertrouwen is, groeien ook de
mogelijkheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld bij het organiseren van
workshops. Er zijn op deze manier al verschillende deelnemers geweest die de weg naar
terugkeer in de maatschappij en naar werk hebben gevonden.
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3.

Noodhulp

Wensjes krijgt bijna dagelijks mensen over de vloer die door acuut gebrek aan geld niets
meer te eten hebben, vaak via doorverwijzing van anderen. Ze vallen soms tussen wal en
schip vanwege de tijd tussen aanmelding bij betreffende instanties en de daadwerkelijke
hulpverlening. Dan probeert Wensjes noodhulp te bieden voor zolang dat nodig is.
Vandaar de noodtassen met de noodzakelijke boodschappen (voedsel,
verzorgingsproducten, schoonmaakproducten en zo nodig kleding).
In 2016 en 2017 verleende de gemeente in het kader van het armoedebeleid de stichting
Wensjes een subsidie van €10.000,- per jaar voor de bekostiging van deze noodtassen.
In 2017 werden er 952 mensen voorzien van een noodpakket, sommige hebben er meer dan
één keer een dergelijk pakket ontvangen vanwege de langere doorlooptijd bij de andere
instanties. Er zijn toen in totaal bijna 1.200 pakketten verstrekt. Helaas heeft de gemeente
besloten met ingang van 2018 geen subsidie meer te verstrekken. De taak is nu op papier
geïntegreerd in de activiteiten van het Voedselloket Almere (VLA).
De realiteit is dat het nog steeds dagen duurt voordat men gebruik kan maken van de
benodigde instanties en dat Stichting wensjes nog steeds geconfronteerd wordt met mensen
die werkelijk nergens anders heen kunnen. Organisaties weten Stichting wensjes dan ook
steeds beter te vinden want daar waar geen enkele andere organisatie hulp weet te bieden,
is er altijd nog Wensjes. Het gevolg hiervan is dat er nog steeds 5 tot 15 noodtassen per
week de deur uit gaan. Het gaat hier om ruim 350 noodtassen die volledig uit donaties
moeten worden bewerkstelligd. Frappant detail hierin is dat de gemeente zelf ook klanten
weet aan te leveren die zij bij andere organisaties niet kwijt kan.
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4.

Gezond eten

In 2018 is de focus op gezonde voeding een lat hoger gelegd. Op locatie is er voor leden
en donateurs onder de naam: ”Proeverij” een wekelijke workshop georganiseerd waar
in is gegaan op gezonde bereidingen van groenten en de puurheid van het product.
Daarnaast hebben we onder de naam: “Koken voor de wijk” de wekelijkse maaltijd voor
de mensen in armoede kunnen doorzetten. Elke donderdag hebben wij gastkoks welke
ons helpen met het maken van een gezonde maaltijd. Zorgondersteuning La Fleur heeft
met haar clienten ook een tijdje de keuken gerund.
Het belang voor een goede gezonde maaltijd is groot. Gezond eten is belangrijk; degenen
die in echte armoede verkeren en niet in het minst de kinderen, hebben hier gebrek aan
en dat is niet goed voor hun gezondheid. De maaltijden worden deels thuisgebracht,
zodat er ook persoonlijk contact is. De maaltijden zijn gratis, omdat wij door de inzet van
donateurs en vrijwilligers per saldo geen kosten maken en vooral omdat degenen die
deze maaltijden krijgen geen geld hebben. De ingrediënten van de maaltijden komen van
verscheidene donateurs.
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In 2018 is bijna elke week gekookt, behoudens de vakanties. Tussen de 40 en 80 maaltijden
per week zijn er verspreid. Ook hier zijn wij natuurlijk trots op, vooral ook omdat we dit op
eigen kracht deden. De Maaltijden zijn door verscheidene vrijwilligers door geheel Almere
verspreid naar mensen die niet zelf de deur meer uit komen.

5.

Wensjes Ateliers

Het Atelier is een doorontwikkeling van de creatieve activiteiten bij de dagopvang. In 2017
hebben we belangrijke stappen gezet en door financiële steun van verschillende organisaties
zijn we in staat geweest de nodige apparatuur te kopen. In februari 2018 is het Atelier
geopend. Het Atelier wordt begeleid door vrijwilligers van Wensjes.
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De mensen die bij Wensjes komen, nemen deel aan creatieve activiteiten. Ze hebben de
mogelijkheid en worden daartoe ook uitgedaagd om een eigen lijn, een eigen product, te
ontwikkelen. Die krijgen dan ook een eigen label. Wij streven daarbij naar duurzaamheid;
de uitdaging is om gebruik te maken van gerecycled materiaal dat door donateurs wordt
geschonken.
In 2018 zijn deze producten op de Kerstmarkt aangeboden, om te laten zien wat wij kunnen.
Daar krijgen wij donaties voor terug:
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Er zijn in 2017 verschillende lijnen ontwikkeld welke in 2018 zijn doorgezet:
De Leer-lijn.
Er worden verschillende accessoires gemaakt uit gebruikt leer, zoals armbanden, buideltjes
en tassen. Door donaties konden wij de koop van een handpers, stansmachine en spindel
bekostigen.
De Spijkerstof-lijn.
Uit spijkerstof van gedoneerde spijkerkleding worden bijvoorbeeld speciaal voor kinderen
persoonlijke knuffels gemaakt. Door donaties konden wij een naaimachine, een industriële
naaimachine en een borduurmachine kopen.
De Silhouette Cameo-lijn.
Hierbij worden stickers gemaakt en bedrukking van textiel gesneden, die op T-shirts, bekers
of tekstborden kunnen worden aangebracht.
De Inaya-lijn.
Deze laatste past binnen het initiatief van Els van Boxtel van de Vlindertuin en het
Vlinderveld, bedoeld om kindjes die voor de 24e week van de zwangerschap levenloos
geboren worden, een waardig afscheid te kunnen geven.
De producten zijn mandjes om de kinderen te begraven of te cremeren. Deze worden met
stof van gedoneerde trouwjurken bekleedt.
Daarnaast vlinderpopjes van zachte stofjes met op de muts de naam, de geboorte- en
overlijdensdatum, of vlinderhangertjes ter herinnering aan een overleden kindje.
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6.

De Vlindertuin

Stichting Wensjes Almere heeft van de gemeente een stuk vlindertuin in het Polder Park
in Almere Buiten in beheer gekregen. De tuin is voor ouders van levenloos geboren
kindjes. Hier kunnen ouders hun dierbaren herdenken en zijn deze kinderen niet
anoniem.
De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers van Stichting Wensjes en de planten en
bloemen komen van donateurs. Verder hebben we hulp gehad van onze hovenier en de
Tomin Groep. Voor 2019 staan en verrassende veranderingen in de planning.
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7.

Politieke inbreng

Op het politieke vlak heeft Stichting wensjes een stoel in de gemeentelijke discussie met
betrekking tot de armoede bestrijding. Wij vergaderen mee met gemeente en wethouder
om op meerdere fronten onze kennis te delen en resultaten te bewerkstelligen. Onze
voorzitter heeft een plek in de kerngroep Armoede Bestrijding, Els van Boxtel is
aanwezig in gemeentelijke gesprekken en er zijn nog meer vrijwilligers vanuit Wensjes
actief op dit vlak. Wensjes heeft ook haar gezicht laten zien op meerdere politieke
bijeenkomsten.
Daarnaast heeft het bestuur zich bezig gehouden met het bezoeken van politieke
conferenties, het behouden van contacten met lokale politieke en gemeentelijke partijen.
De Voorzitter van Stichting Wensjes: Jan van der Schaar heeft het voorzitterschap van
de kerncommissie Armoede van de gemeente Almere aangenomen en wordt bijgestaan
door diverse vrijwilligers van stichting wensjes. De Kerngroep bereid de vergaderingen
voor van het grotere Armoede overleg, waarbij de gemeente met Diverse Professionele
en vrijwilligersorganisaties om de tafel zit.

Wij moeten hier echter de footnote maken dat onze bijdrage in de aanpak en in de
organisatie tot op heden geen enkele vorm van ondersteuning vanuit de gemeente
voor onze werkzaamheden heeft geleid.
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8.

Acties en Donaties

Verschillende acties zijn er georganiseerd voor Wensjes: Hieronder vind u een kleine
greep uit de vele donaties welke wij in verscheidene vormen hebben ontvangen:
Emballage collectie bij de AH Kruidenwijk
Emballage collectie bij jumbo Waterwijk
De Wij doen mee actie bij Albert heijn Stedenwijk en Parkwijk
Een huur doneer actie
NL Doet
Innerwheel en Rotary
Collectie van Scholen, het Kristal en de Buitenburght
Een Cheque van Endress + Hauser
Verder hebben wij 35 toegangskaarten mogen ontvangen van Almere City, goed voor 3
wedstrijden naar keuze, en toegangskaarten voor het Pit Museum. Daarnaast hadden
we tickets beschikbaar voor het Supermom & kids evenement
Daarnaast hebben we mooie donaties mogen ontvangen zoals: Speelgoed van de
penitiare inrichting Almere, fruit van Budgetbroodjes, Vers brood van een anonieme
bakker. Frisdranken van de Lidl, Plantjes van jumbo Waterwijk voor de vlindertuin.
Maar ook Albert Heijn Rio de Janeiro straat, Albert heijn de Marken, Connexxions, Bunzl,
Staples, Slagerij Bartels, Picknick, Pouw Keurslager, Amazing Oriental, Dun Young,
slagerij talha en vele andere organisaties hebben ons op een of meerdere activiteiten
ondersteund. Wij danken alle donateurs voor hun ondersteuning en hopen in 2019
weer een beroep op u te mogen doen
Voor 2019 is alvast een grondslag gelegd voor nieuwe acties en donaties.
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9.

Media, Publiciteit en presentaties

Media
Stichting Wensjes Almere is in 2018 een aantal keer in de media geweest. Het verkrijgen
van de Bonifatius Speld voor Els van Boxtel heeft natuurlijk voor een artikel in de lokale
krant gezorgd.

Een tweede artikel in de lokale media deze zomer gaf aandacht aan de uitgifte van ons
eigen tijdschrift: ”De Draagkracht” waarin ook aandacht werd geschonken aan ons vijf
jarig bestaan.
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Daarnaast hadden wij nog een heel klein landelijk televisiemomentje in het programma
ZAPP met het programma: “De Beste Vriendenquiz” waar de 11 jarige Megan en Keira
de strijd aan gingen voor stichting Wensjes. Helaas hebben zij de finale niet gehaald.
De vlindertuin is ook nog in het nieuws geweest, echter was dit om een minder vrolijke
reden: vandalisme. Dit heeft echter ook weer nieuwe verbindingen gelegd en zijn er
nieuwe donateurs opgestaan.
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Publiciteit
Het belangrijkste publiciteitskanaal voor Wensjes is de facebookpagina van Stichting
Wensjes.
Stichting wensjes 820 volgers
Stichting Wensjes (Non Profit) 3400 leden
Wensjes atelier bestel groep 385 leden
Vlindertuin Inaya 520 leden
Ruilen en geven 1350 leden
Via deze pagina’s laat stichting Wensjes frequent weten wat de komende activiteiten zijn of
laat ze deze achteraf met foto’s en commentaar zien. Via facebook worden ook vaak (nood)
oproepen geplaatst voor het doneren van eten, kleding, speelgoed, witgoed en
huisinrichting, met vaak een directe reactie. Op die manier is Wensjes in staat op heel korte
termijn hulp te bieden wanneer dat echt nodig is.
Naast deze facebook-pagina heeft Wensjes ook een website www.wensjesalmere.nl.
Op deze website is informatie te vinden over onze doelstelling, het bestuur en de
activiteiten.
Presentaties:
Stichting wensjes heeft in 2018 ook een aantal presentaties gedaan over haar verhaal en
activiteiten. De presentaties zijn onder andere gehouden bij Humanitas, maar ook op
scholen en binnen de zorgketen, maar ook andersom zijn wij de gastheer geweest voor
organisaties zoals: “Passend onderwijs”, jongeren van de kerk gemeenschap en bedrijven
zoals: “Unibail Rodamco” welke een kijkje achter de schermen kwamen nemen.
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10.

Bestuurlijke zaken

De stichting Wensjes is een vrijwilligersorganisatie met ANBI status, gevestigd op de
E.F. van den Banweg 25, 1333 JA Almere.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK nummer. 645 35 401;
RSIN nummer 855708.268). Het rekeningnummer is NL11 RABO 0307532828.
Het emailadres: info@wensjesalmere.nl.
Wensjes is bereikbaar onder telefoonnummer 06-40296268.
Het bestuur vanWensjes Almere is in 2018 constant gebleven:
Jan van der Schaar, voorzitter (okt 2022)
Sharon de Kok, secretaris (januari 2021)
Pascalle Helling, penningmeester (juli 2022)
Simone de Ridder, algemeen lid (januari 2020).
Er worden geen vergoedingen aan het bestuur verstrekt.
Els van Boxtel en Simone de Ridder zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.
Zij ontvingen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Aktiviteiten 2018
Genomineerd voor Running Dinner 2019
Basisschool de delta
Brood,
Budgetbroodjes
Bakker bartels
Albertheijn Rio de janeiro straat, albert ehijn almere haven.
McDondalds Buiten, Bakkerij Struiksplein, jumbo waterwijk (plantjes).slagerij talha
Lidl van eesterenplein, bunzl, Staples
Picnick
Penetentiareinrichting almere Speelgoed

NL Doet, Endress & Hauser
Opening Atelier
School debuitenburcht 8900 en Innerwheel & Rotary
Pouw keurslager, AH Parkwijk, Amazing Oriental
Unibail Rodamco
Bonnetjes Actie Jumbo Waterwijk 388.20
AH Sponsoractie stedenwijk/parkwijk 319.88
AH Kruidenwijk 135.00
Huur Doneeractie 606.00
Cheque Endress 8 Hauser 250.00
Vogeltaartjes
Stichting wensjes eigen Magazine de draagkracht
Inzichten
Leerworkshops
Budget hulp
Mini moestuintjes
Steigerhout beschildering

De Beste Vriendenquiz
Het Kristal school

Kerstpakketten Tomingroep, Eolis, hago, gemeente almere, postcode loterij cheque actie
Veiligheidsmuseum Pit. Almere City
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Wensjes in het nieuws Oliebollen actie629.10
Verse maaltijden voor de wijk Zorg La Fleur
Wensjes Gezond, deproeverij
Workshop mini moestuintjes,
KaartjesSupermom events
Kapper,
Verzorginsdag
Sinterklaas uitgifte voor opa en oma
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