
Om het voor professionals nog 
makkelijker te maken om klanten aan te 
melden hebben we een aparte button op 
de homepage van de site geplaatst.
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Wij wensen alle vrienden, partners en donateurs een goed en gezond 2019

Voor  
professionals...



Voor jullie ligt alweer de 4e nieuwsbrief 

met daarin een update van wat er allemaal 

is gebeurd in de afgelopen periode en 

dat is best wel wat. Deze nieuwsbrief is 

er om jullie te informeren. Als jullie naar 

aanleiding van deze nieuwsbrief nog 

vragen en/of opmerkingen hebben dan 

horen we dat graag. Veel leesplezier.

Het is alweer bijna vier jaar geleden 
dat we zijn gestart met onze stichting. 
Op 1 januari 2015 zijn we begonnen en 
we hebben gelukkig al behoorlijk wat 
kinderen kunnen helpen. 

Waar we in 1e instantie de kinderen 
via de voedselbank Barendrecht 
binnen kregen. Is dat de afgelopen 
periode uitgebreid met kinderen van 
Kledingbank Uniek in Barendrecht. 
Op dit moment lopen er nog een 
aantal lijntjes om te kijken of we nog 
dichterbij de kinderen kunnen komen 
om zo nog meer kinderen blij te maken. 
Dit zijn vaak lastige en langdurige 
trajecten, waarbij de privacy van de 
kinderen en familie een belangrijke 
rol spelen. Het afgelopen jaar zijn er 
wederom diverse gesprekken met 
verschillende organisaties en instanties 

gevoerd om te kijken hoe we  
hiermee om kunnen gaan.

Afgelopen jaar hebben we zitting 
genomen in het initiatief om de sociale 
kaart van Barendrecht op de kaart 
te zetten, helaas moet hier aan de 
verdere uitwerking nog een vervolg 
worden gegeven. Ook zijn we bij Exxact 
FM op de radio geweest bij Jacomein 
Glasbergen in Hart voor Barendrecht 
en hebben we een uur lang over onze 
stichting kunnen vertellen.
We hopen dat al deze initiatieven 
ervoor zorgen dat onze stichting steeds 
bekender wordt bij alle betrokken 
partijen (Klanten, overheid, bedrijven 
en ook vrijwilligers)

Wij zijn op zoek naar 

vrijwilligers die mee 

kunnen helpen met het 

geven van de feestjes

Wij zoeken...

Alweer vier jaar…

Exxact FM



Meer Feestjes



OBS Portland 
pannenkoekenmarkt  
€270,- 

Afval  loont
Gespaard  
€198,88- 

Ingeleverd  3070,97 kg 

Lions Club  Ijsselmonde  Wijnactie  
€1475,- 

Picnic in het Parc  
€1250,- 

Het afgelopen jaar hebben we diverse acties gehad en 

hebben we onze stichting ook mogen presenteren aan 

verschillende netwerken. Hier zijn wij heel dankbaar voor.

• Lions Club Ijsselmonde 1475,-

• Afval loont 198,88

• Picnic in het Parc 1250,-

• OBS Portland pannenkoekenmarkt 270,-

Hier zijn wij heel 
dankbaar voor...

Vers van de pers, onze stichting maakt kans 

om een leuk bedrag te krijgen via de ING 

...je kan stemmen via

www.helpnederlandvooruit.nl

Stem op ons!
Vanaf 20 januari

Acties & gelden



Onze stichting kan niet zonder vrijwilligers en we zijn dan ook blij dat we op diverse 

vlakken hulp krijgen om die leuke feestjes te kunnen geven.

Begin van het jaar hebben we ook op de vrijwilligersmarkt gestaan in het Kruispunt 

waar we onze stichting onder de aandacht hebben kunnen brengen.

Wendy, Helma en Madelon 

onze taartenbakkers. 

Angelique voor de fotografie, 

linda de visagist, Brenda, 

Miranda en Lotte ( die heeft 

ons helaas verlaten) en Saskia.

Bedankt...

Het beleidsplan is  
op onze site te vinden.

Stichting Altijd Feest 
zoekt vrijwilligers 

Neem hiervoor contact op met 

Peter van den Herik 06 515 07 259

Vrijwilligersmarkt

Vrijwilligers




Op dit moment gebruiken we nog 

steeds de locatie Buitengewoon, Zuider 
Carnisseweg 110, 2993 AZ  Barendrecht 
(tegenover de hockeyvelden van HCB).

Locatie We hebben de afgelopen periode ook een beachflag aangeschaft, deze zorgt voor nog meer herkenbaarheid voor de deur.



vrienden partners  donateurs


