JAARVERSLAG 2015

Verslag over periode 1 september t/m 31 december 2015

Doelen voor 2015:
We willen de stichting overal bekend maken, we zijn onder andere bij
scholen langs gegaan en zijn actief bezig voor het werven van kinderen.
We hopen dat er in 2016 nog meer kinderen die er behoefte aan
hebben gebruik zullen maken van de Stichting! Dat is ons hoofddoel.
We hebben al hele leuke dingen ondernomen in 2015:
Na maanden keihard werken hebben we in het gemeentehuis Enschede de oﬃciele opening gehad. Eelco Eerenberg en ook de notaris
Pieter Oosterhuis waren daarbij aanwezig, inclusief de media.
We hebben sindsdien vele acties gedaan zoals bij de culturele zondag
in de bibliotheek van Enschede. We hebben vanuit de Stichting symbolisch een knuﬀel willen uitdelen aan zieke kinderen om ze een hart
onder de riem te steken en dat was zeker een succes.
Deze actie en veel meer acties kunt u lezen in dit jaarverslag.

2015, een spetterend begin!
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4 sept 2015: Krantenartikel Franklin Veldhuis Huis aan
Huis- Wegener Media over de start van de Stichting!

9 sept 2015: Eerste buddiez- koppeling
is een feit!

12 sept 2015: Eerste uitstapje;
Stichting Buddiez was uitgenodigd in de Skybox van de Gemeente
Enschede tijdens de voetbalwedstrijd van Twente – Ajax door Eelco Eerenberg. Het was een groot succes!
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18 sept 2015: Samenwerkingsverband met de
Twentsewens Ambulance met dank aan Cor Havelaar

04 okt 2015: Culturele Zondag Enschede in

Bibliotheek Enschede
We hebben vanuit de Stichting
symbolisch een knuﬀel willen
uitdelen aan zieke kinderen om
ze een hart onder de riem te
steken en dat was zeker een
succes.
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13 okt 2015: Sponsorloop Lage Landen Estafette
Marathon door Rabobank Centraal Twente

12 nov 2015:
Ambassadeur Anita Mulder
wint tickets voor Facebook
event van expert

Anne Raaymakers
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23 nov 2015: Stichting Buddiez mocht het randprogramma verzorgen bij de gemeente Enschede.

20 dec 2015: De opbrengt van het kerstdiner van

Rotary Club Enschede Kwartier is ten goede ge-

komen aan Stichting Buddiez!

Wij gaan voor een prachtig 2016!!
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