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Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvuldigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
in enige vorm of op enige wijze dan ook.

Deze gids wordt u aangeboden door

Alle organisaties die zijn opgenomen in deze gids
zijn door de Belastingdienst als ANBI aangemerkt.

Voorwoord

Wie verbindt, die wint!
In toenemende mate zien wij dat onze cliënten bij schenken en nalaten verbondenheid
zoeken met hun doel. Die verbondenheid wordt steeds vaker bij lokale goede doelen
gevonden. Regelmatig krijgen wij dan ook het verzoek om een lokaal goed doel in een
testament op te nemen. Naast opname van goede doelen in testamenten wordt ook
tijdens leven steeds vaker aan giften aan lokale goede doelen gedacht.
Het doel van het uitgeven van deze gids is het slaan van een brug tussen lokale goede
doelen en hun mogelijke donateurs door de testateur of schenker een goed beeld
te geven van de goede doelen in onze regio. Wanneer mensen en organisaties met
dezelfde idealen elkaar vinden, kunnen zij elkaar versterken.
Wat is voor u nu een goed doel? Welke goede doelen houden zich bezig met doeleinden
die er naar uw mening toe doen? Met andere woorden: hoe vindt u een organisatie die
zich inzet om uw idealen te verwezenlijken?
Wij zien de lokale goede doelengids als een prachtig middel om deze organisaties en
hun potentiële begunstigers met elkaar in contact te brengen. Daarom hebben wij het
idee opgevat om - vijf jaren na uitgifte van de eerste editie - een tweede editie van de
lokale goede doelengids uit te geven.
De goede doelengids, die voor u ligt, bevat een groot gedeelte van de in de gemeenten
Hardenberg, Ommen en Dalfsen geregistreerde algemeen nut beogende instellingen.
Wij hopen dan ook dat de lokale goede doelengids u in verbinding zal stellen met de
goede doelen in uw regio!

Namens het goede doelenteam
van Vechtstede Notarissen
mr. Froukje Tinselboer-Daamen
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Inleiding

Voor u ligt de tweede editie van de goede doelengids van de regio Hardenberg, Ommen
en Dalfsen. In deze gids vertellen 73 organisaties u over hun unieke doelstellingen.
Elke organisatie beschrijft kort waar zij voor staat, in welke omgeving zij actief is en
wat haar plannen voor de komende jaren zijn.
Door het doen van schenkingen of het nalaten van geld of goederen kunt u een
goed doel steunen. Bovendien biedt dit voor u voordelen! U kunt namelijk belasting
besparen door de fiscale regels op dit gebied te volgen.
Schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
Alle goede doelen in deze gids zijn door de belastingdienst als algemeen nut beogende
instelling (ANBI) aangemerkt. Dit houdt in dat de Belastingdienst erop toeziet dat
het doel en de werkzaamheden van de instelling voor ten minste 90% een algemeen
belang dienen.
Wanneer de schenking aan bepaalde voorwaarden voldoet, heeft u voor persoonlijke
schenkingen aan ANBI’s recht op belastingaftrek. Daarbij moet onderscheid worden
gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften.
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is
1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,00. Wat u meer hebt betaald
dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken, maar u mag niet meer aftrekken dan het
maximum: 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw
inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
Als u verschillende jaren achter elkaar aan hetzelfde goede doel giften wilt doen, kunt
u overwegen gebruik te maken van de zogenaamde periodieke gift.
Voor periodieke giften gelden geen fiscale maxima of minima; als u aan de voor
waarden voldoet, zijn de giften voor u volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Vanaf 1 januari 2014 kan de periodieke gift in een notariële akte, maar ook in een overeenkomst tussen de schenker en de begunstigde worden vastgelegd.
Indien gewenst kunt u bij uw periodieke gift vastleggen dat de gift eindigt op het
moment dat u arbeidsongeschikt of werkloos raakt.
Over schenkingen gedaan aan ANBI’s is door deze instellingen geen schenkbelasting
verschuldigd. Ook zijn ANBI’s over verkrijgingen uit nalatenschappen geen erfbelasting
verschuldigd. Wanneer u twijfelt over de aftrekbaarheid van uw schenking kunt u
contact opnemen met het betreffende goede doel of de belastingdienst.
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Wilt u na uw overlijden geld of goederen aan een ANBI nalaten dan is hiervoor een
testament vereist. In uw testament kunt u het goede doel tot erfgenaam benoemen.
Het goede doel heeft dan recht op (een deel van) uw nalatenschap. U kunt in uw
testament ook een bepaald bedrag of goed aan het goede doel nalaten.
Als u wilt dat uw vermogen na uw overlijden naar uw wensen wordt verdeeld, moet u
dit in een testament regelen. Doet u dit niet, dan regelt de wet wat er met uw nalatenschap gebeurt. Vaak zien cliënten er tegenop om na te denken over bijvoorbeeld het al
dan niet opstellen van een testament. Het is echter belangrijk om tijdig na te denken
over het schenken en nalaten van uw vermogen. Hiermee voorkomt u problemen na
uw overlijden en kunt u bovendien belasting besparen.
Het is raadzaam uw testament zo nu en dan te laten controleren op houdbaarheid.
Op 1 januari 2003 is het erfrecht in Nederland ingrijpend veranderd. Dit kan gevolgen
hebben voor uw testament van vóór 2003. Raadpleeg daarom uw notaris. Verder doen
zich met regelmaat wijzigingen in de fiscale wetgeving voor. Wanneer uw testament
fiscale doeleinden dient, is het verstandig regelmatig met uw notaris te overleggen of
uw testament nog het beoogde doel bereikt.
Schenkingen aan een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)
Ten slotte attenderen wij u erop dat er naast ANBI’s ook zogenaamde sociaal belang
behartigende instellingen (SBBI’s) bestaan. Een SBBI dient een particulier belang, maar
behartigt tegelijkertijd ook een sociaal belang. Voorbeelden van SBBI’s zijn sportclubs,
scoutingverenigingen en dorpshuizen.
SBBI’s zijn net als ANBI’s in beginsel vrijgesteld van de heffing van schenk en erfbe
lasting. Schenkingen aan SBBI’s zijn echter in beginsel niet aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting. Eenmalige giften aan steunstichtingen SBBI (die zijn opgericht
uitsluitend met het doel geld in te zamelen ter ondersteuning van een SBBI) zijn daarentegen onder voorwaarden wel aftrekbaar. De SBBI’s zijn dan wel niet opgenomen in deze
gids, zij zijn net als de ANBI’s maatschappelijk gezien van grote waarde voor onze regio!
Wij zijn u uiteraard graag behulpzaam bij het maken van keuzes over de manier van
schenken en nalaten die het beste bij u past. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van
een notariële schenkingsakte of uw testament en bieden u een korting op ons gebruikelijke tarief wanneer u één of meerdere van de in deze gids genoemde goede doelen
daarin opneemt.

Vechtstede Notarissen
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Landhuis Eerde

Altijd het
juiste advies

Heeft u vragen over de verkoop van uw woning,
uw testament, een erfenis of andere notariële zaken?

Ga eerst naar Vechtstede Notarissen!
Hardenberg - Dalfsen - Nieuwleusen

www.vechtstede.com
V E C H T D A L
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Wensstichting Vechtdal
Doelstelling
De stichting zet zich in om voor
organisaties en natuurlijke personen
maatschappelijk praktische wensen
te vervullen. Projecten moeten een
maatschappelijke relevantie hebben
en bijdragen aan een betere leefomgeving. Ondersteuning alleen in
producten of diensten.

Activiteiten
Het werkterrein van de Wensstichting is
regio Vechtdal. Binnen deze regio worden
er project gezocht en ondersteund. De
Wensstichting is onderdeel van de Junior
Kamer Vechtdal. De Wensstichting geeft
de Kamer een mogelijkheid om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Geld voor
de wensen wordt verkregen door middel
van donatie en georganiseerde fundraiseactiviteiten.
Plannen
De komende jaren heeft de Wensstichting
zich ten doel gesteld nog meer wensen te
vervullen, waardoor de maatschappelijke
meerwaarde vergroot wordt.

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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Schumannlaan 40
8031 PA Zwolle
06 - 18 85 34 86
info@wensstichting.nl
www.wensstichting.nl
NL09 RABO 0114 1750 04
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Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

Koppellaan 2d
7772 AK Hardenberg
0523 270370
info@homeofhopeanddreams.org
www.homeofhopeanddreams.org
NL73 RABO 0121 6623 49

Stichting The Home of Hope and Dreams
Doelstelling
Terugbrengen van hoop aan kinderen die de hoop verloren zijn door ze de zekerheid te
geven van gezonde voeding, goed onderwijs, goede gezondheidszorg en een liefdevolle
omgeving om in op te groeien.
Activiteiten
Het werkterrein van de stichting is in het Mpigi District in Uganda waar één op de vijf
kinderen wees is. Dit houdt in dat één of beide ouders zijn overleden of dat ze onbekend zijn. Die kinderen worden ondergebracht bij familieleden. Vaak zijn de
familieleden te arm, met gevolg dat ze het kind gebruiken voor zware werkzaamheden.
Ze krijgen geen onderwijs, weinig eten en geen gezondheidszorg zodat het kind de
familieleden geen geld kost. In de meeste gevallen staat het kind binnen een jaar weer
op straat en is het op zichzelf aangewezen.
Plannen
In het nieuwe huis dat in 2014 gereed kwam kunnen we groeien tot 50 kinderen. Er zal
dan meer personeel nodig zijn en zo hopen we werkgelegenheid te creëren en de grote
werkloosheid iets terug te brengen.
Outreach programma: Met dit programma willen we iets doen voor de allerarmste
gezinnen in onze omgeving. Er wordt bijvoorbeeld door een aantal gezinnen kettingen
gemaakt die wij van hen kopen en weer in Nederland verkopen.
Studentsponsorprogramme: Met dit programma willen we jong volwassenen, zonder
familie en scholing, een tweede kans geven op een nieuwe toekomst.
Voorzieningen: Er is grond aangekocht om een boerderij te kunnen beginnen. Er is al
een kleine veestapel. Er kunnen groenten en aardappelen worden verbouwd zodat er
in eigen onderhoud kan worden voorzien.
V E C H T D A L
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Stichting
Paardrijden Gehandicapten
Hardenberg e.o.
Doelstelling
Het bevorderen van paard- en ponyrijden met gehandicapten in de regio.
Het paardrijden heeft een positieve/therapeutische werking op een groot aantal van
onze ruiters. Bovenal wordt er wekelijks veel plezier beleefd aan het paardrijden.
Verder worden er aangepaste menlessen verzorgd met een menwagen die ook geschikt
is voor rolstoelers.
Activiteiten
De SPGH is voornamelijk actief in de gemeenten Hardenberg, Ommen, Coevorden en
Twenterand. Met elke handicap kan, met enkele aanpassingen, worden paardgereden.
Hiervoor zijn wel de juiste paarden, goede instructie, begeleiding en materialen zoals
aangepaste zadels, teugels en ook een tillift nodig. Wekelijks worden men- en paardrijlessen gegeven. Deze lessen zijn aangepast aan de handicap van de ruiter. Bij een
groot aantal lessen worden de leden tijdens de les begeleid door één of meerdere vrijwilligers, die naast paard en ruiter lopen.
Plannen
De SPGH wil haar ruiters blijvend paard laten rijden tegen een zo’n laag mogelijk
tarief. Dit omdat de meeste ruiters tot de minst draagkrachtigen in onze samenleving
behoren. Hierdoor kan sportiviteit en plezier worden gecombineerd met de therapeutische werking.

Hessenweg 17
7771 CH Hardenberg
(secretariaat)

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0523 - 27 08 57
info@spghardenberg.nl
www.spghardenberg.nl
NL56 INGB 0003 0664 43

G O E D E

D O E L E N

Stichting Gehandicapten Tsjernobyl-Stolin/
Hardenberg
Hessenweg 33
7771 RD Hardenberg
Telefoon

0523 - 27 07 66
E-mail

info@tsjernobyl-stolin.nl

Doelstelling
De stichting heeft ten doel zorg te verlenen aan gezinnen
met gehandicapte kinderen, die voornamelijk slachtoffer
zijn geworden door de ramp in 1986 met de kernreactor
van Tsjernobyl. Dit door middel van financiële en/of
materiële hulpverlening.

Internet

www.tsjernobyl-stolin.nl
IBAN

NL74 ABNA 0565 3888 51

Activiteiten
Wij werken in Wit Rusland in de plaatsen Stolin en
Resitsja en omgeving. Jaarlijks brengen we een bezoek
aan de gezinnen die dan een voedselpakket krijgen. Er
wordt dan geïnventariseerd wat ze nodig hebben en dit
wordt met groot transport één keer per jaar daar naartoe
gebracht. Het naaiatelier en de sociale werkplaats,
waar voornamelijk mooie dingen van keramiek gemaakt
worden, zijn door ons opgericht.
Plannen
Verbetering van sanitair. Verder willen we erkenning van
de overheid, dat gehandicapte mensen ook een plaats in
de maatschappij verdienen. Dit doen we door het keramiek dat in Istok (bron) onze sociale werkplaats gemaakt
is, te verkopen door heel Wit Rusland. Door de aanschaf
van een officiële stand, krijg je een betere verkoopplaats en kun je de aandacht vestigen op het werk van
gehandicapten.

V E C H T D A L
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Landhuis Vilsteren

Stichting De Anermolen
Anerveenseweg 26
7784 DD Ane
Telefoon

0524 - 56 23 62
E-mail

Doelstelling
Stichting De Anermolen staat voor het behoud van de
Anermolen en het intact houden van de molenbiotoop.
Daarnaast probeert zij deze toegankelijk te houden en op
een zo’n breed mogelijk publiek over te brengen.

info@anermolen.nl
Internet

www.anermolen.nl
IBAN

NL28 RABO 0322 7121 49

Activiteiten
Stichting De Anermolen opereert in het cultureel
erfgoed. De molen is gesitueerd in een landelijk gebied en
is goed toegankelijk voor wandelaars, fietsers en gemo
toriseerd verkeer. De molen is van 1 april tot 1 oktober
geopend voor publiek. Bij voldoende wind wordt er
gemalen onder toezicht van de molenaar.
Plannen
In de toekomst wil de stichting de Anermolen in stand en
maalvaardig houden door optimaal onderhoud te plegen
en noodzakelijk reparaties te verrichten. Daarnaast
hopen we de molen te kunnen blijven inzetten voor het
opleiden van nieuwe molenaars, zoals dat nu ook al
gebeurt.

V E C H T D A L
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Historische Kring Dalfsen

Historische Kring

Dalfsen

Doelstelling
De Historische Kring Dalfsen, een vereniging met ongeveer 1100 leden, die in brede
zin zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van de voormalige gemeente Dalfsen. Het
doel is het verzamelen, beheren en onderzoeken van de Dalfser geschiedenis; daarbij
speelt naast oude archieven, onder andere het herkennen van oude foto’s een belangrijke rol. Vanuit de doelstelling is ook het streven door middel van expositie (opgraving
Oosterdalfsen) en andere activiteiten de leden, de inwoners en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met de rijke historie van Dalfsen.
Activiteiten
Maandelijks zijn er meer dan 100 leden één of meerdere dagdelen actief in de vele
werkgroepen. Er wordt meestal gewerkt vanuit ons Historische Centrum in de
Trefkoele+. Driemaal per jaar verschijnt de periodiek Rondom Dalfsen met dit jaar een
extra uitgave met veel prachtige foto’s over de opgravingen in Oosterdalfsen.
Ook zijn hierbij de scholen betrokken geweest om zo de jeugd de rijke historie van
Dalfsen te laten zien en leren.
Plannen
Voortzetting, zonodig uitbreiden van de huidige activiteiten, waaronder presentaties,
lezingen en exposities. Men is volop bezig om te trachten de opgravingen van de trechterbekers in Oosterdalfsen een permanente plek te kunnen geven in ons eigen dorp
Dalfsen. Hopelijk is hier een goede locatie voor te vinden in combinatie met eventuele
andere museumstukken.

Ruigedoornstraat 108
7721 BR Dalfsen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

14

0529 - 43 66 11
secretariaat@historischekringdalfsen.nl
www.historischekringdalfsen.nl
NL73 RABO 0312 8942 60
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Stichting Lokale Publieke Omroep
Noord Oost Overijssel NOOS
Molensteen 5A
7773 NM Hardenberg
Telefoon

0523 - 26 07 55
E-mail

info@omroepnoos.nl
Internet

www.omroepnoos.nl

Doelstelling
Omroep NOOS is dé lokale omroep in de gemeente
Hardenberg! NOOS schenkt met behulp van circa
75 vrijwilligers aandacht aan de lokale en regionale
nieuwsvoorziening op het gebied van onder andere
sport, cultuur en religie door het verzorgen van mediaaanbod in de gemeente Hardenberg. Uiteraard bent u bij
NOOS ook aan het goede adres voor muziekprogramma’s.

IBAN

NL 30 ABNA 0472 0634 21

Activiteiten
Omroep NOOS heeft als lokale omroep de belangrijke
taak om programma’s voor alle groeperingen binnen
de maatschappij aan te bieden. Via radio, kabelkrant en
TV, maar ook via social media en onze eigen internetsite brengt NOOS het laatste nieuws en blijft u op de
hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied
van cultuur, bedrijvigheid, politiek, onderwijs, zorg en
op sociaal gebied. Binnen NOOS wordt veel aandacht
besteed aan opleiding en scholing van vrijwilligers.
Plannen
We blijven bouwen aan een professionele en duurzame
omroep. Om onze groei te kunnen doorzetten proberen
we nog meer mensen enthousiast te krijgen om vrijwilliger te worden van NOOS, werken we constant ook aan
het vergroten van ons bereik en ook het aantrekken van
jong talent is een van onze speerpunten.
Nieuwsgierig? Kom gerust eens kijken bij onze studio!

V E C H T D A L
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Stichting Caconda
Kanaalweg West 66a
7691 CA Bergentheim
Telefoon

06 - 47 07 13 24
IBAN

NL32 RABO 0111 7621 03

Doelstelling
Het bieden van hulp aan ontwikkelingslanden in
Afrika, toegespitst op de specifieke hulpvraag, één en
ander in samenspraak met veldwerkers en hulpverlenende organisaties ter plaatse onder de paraplu van
ZOA-Vluchtelingenzorg.
Activiteiten
Stichting Caconda is in aanvang werkzaam geweest in
het Caconda-district in Angola maar intussen zijn werkzaamheden uitgebreid naar ondermeer Congo.
De activiteiten bestaan uit specifieke hulp na gedegen
onderzoek naar de probleemsituatie.
Dit kan zijn het bouwen van scholen, dammen en dergelijke, het realiseren van waterbronnen en -putten en het
geven van zaden en ossen et cetera.
Plannen
In Angola zijn de werkzaamheden, waaronder het
bouwen van scholen en waterputten, afgerond en heeft
een plaatselijke hulpverleningsorganisatie de werkzaamheden overgenomen.
In Congo hebben we een start gemaakt. Er is onderzoek
gedaan naar de hulpvraag en werkzaamheden zullen
voornamelijk bestaan uit; bedrijvigheid, voedselvoor
ziening en wederopbouw.
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Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

Capellastraat 16
7782 SL De Krim
06 - 15 12 19 82
info@deparelvisjes.nl
www.deparelvisjes.nl
NL34 INGB 0006 5950 20

Stichting de Parelvisjes
Doelstelling
Het op verantwoorde wijze bieden van steun en troost aan ernstig zieke kinderen en
hun ouders en het beperken van leerachterstand en hechtingsproblematiek in een
periode waarin de ziekte een enorme impact heeft op het hele gezin.
Activiteiten
Wij zijn actief in de Gezondheidszorg. Wij geven cadeaupakketjes aan ernstig zieke
kinderen. De inhoud van het pakketje is samen met artsen afgestemd op de behoeften
van het kind en zijn omgeving. Het kind kan even alle narigheid vergeten, situaties
beter verwerken, troost vinden en leren. Even op een positieve manier in het middelpunt staan.
Plannen
We willen voortdurend kijken naar de aandachtsgebieden: werking, hygiëne en veiligheid. Dit doen wij door middel van onderzoek en een intensieve samenwerking met
artsen en pedagogisch medewerkers en daar waar nodig verbeteren en innoveren.
Ervaring wijst uit dat het aantal ernstig zieke kinderen groter wordt en wij willen hier
adequaat op inspringen.

V E C H T D A L
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Roeken in het Vechtdal

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

p/a Nieuwe Hammerweg 1
7731 TV Ommen
0529 - 45 72 52
info@svp-hardenberg.nl
www.svp-hardenberg.nl
NL02 RABO 0110 4555 68

Stichting Vitaal Platteland Hardenberg
Doelstelling
Stichting Vitaal Platteland Hardenberg zet zich in voor een toekomstbestendig buitengebied van Hardenberg. Samen met de bewoners en agrariërs werken we aan het
versterken van ons landschap. Het doel is mensen te inspireren en te stimuleren ons
prachtige buitengebied leefbaar te houden.
Activiteiten
Zo werken we aan:
• streekeigen erinfrinchting;
• aanleg en herstel houtwallen, singels, poelen en fruitbomen;
• akkerranden;
• herbestemming voormalige agrarische erven (bijvoorbeeld rood voor rood);
• innovatieve landbouw;
• versterken van de streekkenmerken in het Vechtdal.
Voor meer informatie kunt u terecht op: www.svp-hardenberg.nl

V E C H T D A L
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Stichting Klooster Sibculo
Kloosterdijk 178b
7693 PS Sibculo
Telefoon

0523 - 24 09 98
E-mail

zie website
Internet

Doelstelling
Het doel van Stichting Klooster Sibculo (14-06-2004) is
het zichtbaar maken en voor de toekomst veilig stellen
van de restanten van het voormalig Cisterciënzerklooster
Groot Galilea; het bestuderen van de geschiedenis en
het geven van voorlichting door middel van exposities,
lezingen en publicaties.

www.kloostersibculo.nl
IBAN

NL06 RABO 0327 3891 09

Activiteiten
Wij beheren een museum, Zichtbaar Verleden, gewijd aan
dit klooster en aan onderwerpen die met de omgeving
te maken hebben, zoals genealogie, fossiele vondsten
enzovoort. Het museum wordt door vrijwilligers bemand
en is open van 1 april tot en met 31 oktober. We onderhouden contacten met andere historische verenigingen;
met de Heemnoabers99 (grensoverschrijdend) en met
Forum Cisterciënzers aan de Noord- en Oostzee.
Plannen
In 2015-2016 wordt de kloostertuin gerealiseerd op
het terrein. We zijn geadviseerd door mevr. Tini Brugge,
voorzitster van Stichting Kloostertuinen in Nederland.
Verder worden in overleg met de eigenaar van het terrein
en met Stichting Stuwend Sibculo plannen gemaakt om
het kloosterterrein weer de centrale plaats in het dorp te
geven die het in vroegere tijden had.
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Stichting Bobokan
Doelstelling
Stichting Bobokan wil kinderen en
jongeren in arme wijken van BoboDioulasso (Burkina Faso) laten leren
en werken door hen de kans te bieden
naar school te gaan om zich daar te
ontwikkelen op sociaal, cultureel en
educatief gebied.
Door verbetering van de schoolkennis
van kinderen met een schoolachterstand wil de Stichting strijden tegen
jeugdcriminaliteit en jeugdwerkeloosheid en persoonlijke ontwikkeling
stimuleren.

Activiteiten
Stichting Bobokan is werkzaam in BoboDioulasso, een stad in Burkina Faso in West
Afrika. De school is gelegen in een woonwijk
net buiten het centrum van Bobo-Dioulasso.
De Stichting heeft in de afgelopen 14 jaar
een school gebouwd die uitgegroeid is tot zes
klassen. Er zijn ook zes leraren. Een belangrijk
doel is dat de Stichting financieel zelfstandig
wordt. De Stichting heeft een taxi en bus die
werken voor de Stichting om op die manier
het salaris van de leraren te kunnen betalen.
Plannen
Het belangrijkste doel is het zelf draaiende
maken van de Stichting; financieel zelfstandig worden. Daarnaast willen we een
apotheek, een bibliotheek en computers in
de school introduceren. Waarbij we gebruik
willen maken van zonnepanelen in plaats
van reguliere stroom. Gebruik kunnen
maken van stromend drink water in plaats
van waterkruiken behoort ook tot een van
de doelstellingen. Tot slot willen we onze
zeepproductie en verkoop verhogen.

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

Wilgenstuk 9
7772 JL Hardenberg
0523 - 26 22 36
stichtingbobokan@hotmail.com
www.bobokan.nl
NL92 RABO 0115 5604 16
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Stichting Marianne Center
Margriet 19
7772 NC Hardenberg
Telefoon

0523 - 26 48 45
E-mail

info@mariannecenter.org
Internet

Doelstelling
Ons doel is om verstandelijk gehandicapten in staat
te stellen meer onafhankelijk te worden en volledig
geïntegreerde en geaccepteerde burgers te zijn van
de Keniaanse maatschappij en tegelijk de Kenianen
bewust te maken van de potenties van verstandelijk
gehandicapten.

www.mariannecenter.org
IBAN

NL77 ABNA 0607 4083 24

Activiteiten
Marianne Center is een unieke organisatie in Limuru,
Kenia, die aan mensen met een verstandelijke beperking programma’s aanbiedt die hun zelfredzaamheid
in de Keniaanse maatschappij verbetert, waaronder:
tuinieren, dierhouderij, diverse handwerken, computerles en naaien. Daarnaast streeft Marianne Center
ernaar om door middel van media-aandacht en open
dagen de resultaten van haar programma’s uitgebreid te
communiceren naar de Keniaanse bevolking.
Plannen
Marianne Center moet een project worden dat volledig
wordt gerund en gesteund door Kenianen. Om dit te
bereiken richten wij ons met name op het financieel zelfstandig worden om zo de continuïteit van dit project te
garanderen. Een onderdeel hiervan is de bouw van onze
eigen locatie, die al in volle gang is, en het opzetten van
inkomensgenererende activiteiten.
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Stichting Bus Borgstede
Doelstelling
• Het exploiteren van een aangepaste bus voor vervoer ten behoeve van mensen,
die aan de zorg van Borgstede (Sprank) zijn toevertrouwd en eventueel derden.
• Het werven van fondsen voor de bovengenoemde exploitatie.
• Het organiseren van vervoer voor bewoners wiens bewegingsvrijheid behoorlijk
beperkt is. Deze bewoners een mogelijkheid te geven dit te verruimen. Dit voor
zowel individuele bezoekjes, kerk- of concertbezoek of kleine groepsactiviteiten.
Activiteiten
De regio Hardenberg, van waaruit het vervoer van de bewoners zich verspreid over
heel het land voor familiebezoek, vakanties, toertochtjes enzovoort.
De buschauffeurs zijn allemaal vrijwilligers die door ons zijn opgeleid en bekend zijn
met rolstoelvervoer en het rijden op een voertuig van dit formaat. Door dit vrijwilligerswerk komen de gelden van onze stichting geheel ten goede aan onderhoud van
deze bus.
Plannen
Ons blijven inzetten voor het beschikbaar houden van vervoer voor onze gehandicapte
medemensen.

Fonteinkruid 21
7772 ML Hardenberg

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

0523 - 26 77 11
janh.welleweerd@hetnet.nl
www.busborgstede.nl
NL19 RABO 0384 9672 99
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Station Hardenberg

Stichting Vecht voor Jeugd
Doelstelling
De stichting Vecht voor Jeugd heeft als doel kinderen en jongeren die in moeilijke
omstandigheden verkeren financieel en/of materieel ondersteuning te geven op
cultureel, educatief of sportief gebied.
Activiteiten
Het gaat erom dat jongeren tot en met 17 jaar en woonachtig in de gemeente
Hardenberg, kansen krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Het is jammer dat
kinderen door geldgebrek van hun ouders niet een kans krijgen om te ontdekken wat
voor talent ze hebben.
Plannen
Wij vinden het dan ook van groot belang, dat elke euro die geschonken wordt, volledig
naar de doelgroep gaat.
Daarom proberen we de komende jaren de Hardenbergse bevolking er bewust van te
maken dat het nodig is om geld te genereren en deze kinderen te blijven ondersteunen.
Onze jeugd zal u dankbaar zijn!

Boslaan 30
7771 DR Hardenberg

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

0523 - 26 59 28
vechtvoorjeugd@gmail.com
www.vechtvoorjeugd.nl
NL18 RABO 0162 4197 32
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Stichting Kamermuziek
Oud Avereest
Doelstelling
Het doel van de Stichting is het organiseren, begeleiden en stimuleren van kamermuziek middels het regelmatig organiseren van concerten en andere manifestaties,
om daarmee het muzikaal culturele gebeuren in onze regio te activeren en te bevorderen. De entreeprijzen worden bewust bescheiden gehouden, waardoor een zo breed
mogelijk publiek in staat is onze concerten en manifestaties te bezoeken.
Activiteiten
De Stichting organiseert al meer dan 30 jaar minimaal acht kamermuziekconcerten
per jaar. Deze worden gehouden op elke derde zondag van de maanden september t/m
april. De muziekuitvoeringen vinden plaats in het historisch kerkje te Oud-Avereest.
Het accent van de programmering is de klassieke kamermuziek, van barok tot salonmuziek met uitstapjes naar de moderne klassieken.
In de regio wordt weinig of geen klassieke kamermuziek geboden.
Plannen
Door de verbouwing van de Reestkerk is de bezoekerscapaciteit aanzienlijk vergroot
en zijn er door de beschikbare multimedia-apparatuur meer mogelijkheden bij uitvoeringen. Onze belangrijkste speerpunten voor de toekomst zijn het bereiken van een
jonger publiek en het aantrekken van meer publiek, dit door het programmeren van
grotere gezelschappen en landelijk bekende musici.

Oud Avereest 5
7707 PM Balkbrug

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0529 - 48 21 04
info@skoaconcerten.nl
www.skoaconcerten.nl
NL60 RABO 0312 9843 16

G O E D E
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Bolji Zivot
Beekberg 28
7772 DN Hardenberg
Telefoon

06 - 52 42 05 24
E-mail

Doelstelling
De visie van het bestuur is en blijft zoals die in de basis is,
we proberen door middel van kleine lokale acties geld bij
elkaar te sparen, om op kleine schaal de allerarmsten in
Bosnië te helpen.

info@boljizivot.nl
Internet

www.boljizivot.nl
IBAN

NL74 RABO 0170 0953 04

Activiteiten
Wij proberen met een kleine groep mensen uit
Hardenberg Baalder de allerarmsten in Bosnië te helpen
door middel van financiële hulp, maar ook door praktische hulp. Dit uit zich in het opknappen van woningen
maar ook bepaalde zorg-inkopen voor de zieken. Tevens
voorzien wij ook mensen van stookhout zodat ze de
koude winters in Bosnië door kunnen komen.
Plannen
Wij willen ons inzetten voor een veilige en gezonde leefomgeving voor de allerarmsten in Bosnië. Dit gebeurt op
kleine schaal, veelal met gebruik van lokale middelen en
bedrijven. Ook willen wij arme kinderen en volwassenen
voorzien van goede en warme kleding.

V E C H T D A L
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Vereniging voor Plaatselijk Belang Lemele
Grefeldijk 5
8148 PT Lemele
Telefoon

0572 - 33 15 88
Facebook

pblemele

Doelstelling
Plaatselijk Belang Lemele is een niet-politieke vereniging,
die opkomt voor het algemeen belang van de inwoners
van Lemele. Zij vertegenwoordigt de dorpsgemeenschap
naar buiten toe en is daarmee ook het contactpunt voor
de gemeente Ommen, waartoe het dorp behoort.

E-mail

info@pblemele.nl
Internet

www.lemele.info
IBAN

NL80 RABO 0348 9133 38

Activiteiten
De vereniging richt zich op de leefbaarheid van dorp
en bijbehorend buitengebied, nu en in de toekomst.
Dit gebeurt door met de bewoners de belangrijke
onderwerpen te bepalen, te bespreken en vervolgens
te vertalen naar concrete acties. Uit een eind 2014
gehouden enquête onder de inwoners blijkt dat Wonen
in Lemele voor jong en oud (inclusief zorg), Fysieke
inrichting van het dorp, Ontmoeting voor alle leeftijden
en Verkeersveiligheid de onderwerpen voor de komende
jaren zijn.
Plannen
Daarnaast richt de vereniging zich op de leefbaarheid
door het financieel ondersteunen van evenementen die
de sociale cohesie in het dorp versterken (bijvoorbeeld
Lemels Feest, Oud-Hollandse markten, Autorodeo,
Lemele Live on Stage). Dit wordt mogelijk gemaakt door
bijdragen van zowel particulieren als de gemeente
Ommen.
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Stichting Oudheidkamer Ommen
(Streekmuseum Ommen)
Doelstelling en activiteiten
Het Streekmuseum Ommen is in 1952 ontstaan onder de naam Oudheidkamer
Ommen. Belangrijkste doelstelling is het verzamelen, bewaren en exposeren van het
cultuurbezit van Ommen. Zij doet dit door het exposeren in de molen en tolhuis aan
Den Oordt 7 in Ommen.
Plannen
Het Streekmuseum streeft naar één Historisch Centrum samen met lokale historische
verenigingen en wil daarmee: de belangstelling en beleving voor geschiedenis en tradities van Ommen en omgeving bevorderen, de betrokkenheid voor historie en cultuur
versterken, activiteiten ontwikkelen en kennis en ervaring opdoen, om te genieten van
verleden en heden.

Den Oordt 7
7731 CM Ommen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

0529 - 45 34 87
info@museum-ommen.nl
www.museum-ommen.nl
NL27 RABO 0348 9014 88
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Gemeentehuis Dalfsen

Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger
Doelstelling
De Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger stelt zich ten doel het bevorderen van
de kennis van en de algehele belangstelling voor de geschiedenis van Nieuwleusen en
omliggende gebieden. Het is een bloeiende vereniging met ongeveer 1.000 leden.
Activiteiten
De vereniging heeft een eigen onderkomen in museum Palthehof, waar zij allerlei
historische voorwerpen, documenten en archieven bewaart en tentoonstelt. Er is een
omvangrijk archief met oude foto’s. Elk jaar organiseert de vereniging thema-tentoonstellingen met bruiklenen vanuit de bevolking. Middels een kwartaalblad en andere uitgaven
wordt over de plaatselijke geschiedenis gepubliceerd. Er zijn diverse werkgroepen.
Plannen
Naast voortzetting van de huidige activiteiten, waaronder exposities, lezingen en
publicaties wil de vereniging museum Palthehof uitbreiden met een vleugel voor het
exposeren van haar grote verzameling van Union rijwielfabriek. Daarbij zullen diverse
activiteiten worden ontplooid die met Unionfietsen en bromfietsen te maken hebben,
onder andere een werkplaatsje en bromfietsclub. Scholen worden actief bij allerlei
huidige en nieuwe activiteiten betrokken.

Westeinde 3
7711 CH Nieuwleusen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

0529 - 48 52 55
info@palthehof.nl
www.palthehof.nl
NL41 RABO 0345 5744 27
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Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Doelstelling
De Stichting heeft tot doel (financiële) bijdragen te leveren voor het
onderhoud en het in stand houden
van het monumentaal en prominente
gebouw de Grote Kerk. Het gebouw
is in eigendom van de Protestantse
Gemeente.

Activiteiten
De Stichting is actief om de burgers van
Dalfsen en omgeving te laten genieten van
verschillende activiteiten. Zij organiseert
deze activiteiten om het gebruik van het
gebouw laagdrempelig te houden en dat
naast de zondagse eredienst ook andere niet
religieuze activiteiten worden georganiseerd. De opbrengsten van deze activiteiten
worden besteed aan het onderhoud van het
gebouw.
Plannen
Het organiseren van verschillende activiteiten om het gebouw als podium te
gebruiken. Voor de komende jaren willen we
nog meer samenwerken met andere organisaties om activiteiten samen op te pakken
en zo meer beweging binnen het dorp te
krijgen, zoals het Kunstweekend.

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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p/a Heideanjer 37
7721 HH Dalfsen
06 - 44 97 69 03
vriendengrotekerk@live.nl
www.vriendenvandegrotekerkdalfsen.nl
NL03 RABO 0151 5481 45

G O E D E
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Stichting ’t Olde Manegepeerd
Correspondentieadres

Lovènseweg 3
8146 PK Dalmsholte
Bezoekersadres

Beukenlaan 2
8146 PJ Dalmsholte
Telefoon

06 - 12 87 47 64
E-mail

info@manegepeerd.nl
Internet

Doelstelling
Stichting ’t Olde Manegepeerd heeft drie doelstellingen:
• Het uitgewerkte manegepaard/pony een goede oude
dag geven.
• Bewustwording in de maneges op gang te brengen,
door de manegehouder en zijn klant erover na te laten
denken dat een dier na een werkzaam leven recht
heeft op zijn oude of uitgewerkte dag.
• De mens hierbij te betrekken, zodat mens en dier elkaar
beter leren kennen. Dit was het paard of de pony in de
manege al gewend.

www.manegepeerd.nl
IBAN

NL94 RABO 0378 9237 22

Activiteiten
Het betrekken van mensen bij de stichting ’t Olde
Manegepeerd doen we op een aantal manieren:
• Door het aanbieden van een stageplaats.
• De mogelijkheid bieden voor een dagbesteding van
mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking.
Dit kan gedaan worden met eigen begeleiding. Ook is er
de mogelijkheid dat wij de begeleiding aanbieden.
• Plaats bieden aan leerlingen van een school voor
bijzonder onderwijs of instelling. Dit met als doel dat de
leerling leert om een gerichte opdracht klaar te krijgen.
• Mensen de gelegenheid bieden om activiteiten te organiseren ten behoeve van de paarden.
• Mensen de gelegenheid bieden om workshops te organiseren ten behoeve van de paarden.
Plannen
Er moet actief gezocht worden naar adoptanten. Dit
werkt eraan mee dat het manegepaard/pony, wat niet
meer kan werken, in de belangstelling blijft. Het dier
wordt eigendom van de stichting. Iedereen blijft welkom.

V E C H T D A L
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Kasteel Rechteren

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

p/a Koelmansstraat 15
7722 LV Hoonhorst
0529 - 40 10 66 • 06 - 14 56 57 69
info@molenfakkerthoonhorst.nl
www.molenfakkerthoonhorst.nl
NL79 RABO 0103 4502 97

Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst
Doelstelling
De Molen van Fakkert is in 1862 gebouwd. In 2012 is, na restauratie, de draai- en maalvaardige molen weer in gebruik genomen. De stichting heeft als doel de molen in stand
te houden als cultuurhistorisch erfgoed voor de gemeenschap en bezoekers.
Activiteiten
De stichting wil zoveel mogelijk geïnteresseerden naar de molen trekken: de plaatselijke bevolking, vakantiegangers, molenliefhebbers, fietsers, wandelaars enzovoort.
Hiervoor organiseert de stichting diverse activiteiten zoals fiets en wandelroutes
langs de molen, rondleidingen in de molen, verkoop van meelproducten en de jaarlijkse
kerstmarkt. De molen is wekelijks gratis toegankelijk voor bezoekers en extra geopend
op de Nationale- en Overijsselse Molendag/Open Monumentendag.
Plannen
Om de molen draai- en maalvaardig te houden zijn gediplomeerde molenaars nodig.
Daarvoor is de stichting voortdurend op zoek naar nieuwe leerling-molenaars.
De stichting kan bestaan dankzij de financiële bijdrages van vrienden van de molen en
vrije giften. De stichting wil de komende jaren het vriendenaantal op peil houden en
indien mogelijk uitbreiden zodat de stichting financieel gezond blijft.

V E C H T D A L
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Zorgcentrum Rosengaerde
Pastoriestraat 1
7721 CT Dalfsen
Telefoon

0529 - 43 15 41
E-mail

info@rosengaerde.nl

Doelstelling
Onze cliënten willen blijven wonen in Dalfsen, hoe oud
ze ook worden. Rosengaerde helpt hen daarbij. Thuis of
in het zorgcentrum. We bieden als multi-dienstverlener
een volledig zorg- en dienstenpakket. We leveren zorg op
maat en adviseren de naasten.

Internet

www.rosengaerde.nl
IBAN

NL11 RABO 0312 8010 92

Activiteiten
Onze zorg- en dienstverlening richt zich op de ouderen
woonachtig in de gehele gemeente Dalfsen.
Plannen
Als multi-dienstverlener wil Rosengaerde een actieve
bijdrage leveren aan de ontwikkeling van zorg, diensten
en wonen voor ouderen in de kernen van de gemeente
Dalfsen. Dankzij onze sterke relaties met de plaatselijke
bevolking, lokale en regionale organisaties kunnen wij
serieus ingaan op persoonlijke wensen en behoeften van
de bewoners in deze gemeente. De regie ligt bij de cliënt.
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Stichting Vrienden van Rosengaerde
Doelstelling
Het zorgen voor extra materiële en immateriële zaken, die buiten de reguliere zorg van
Rosengaerde vallen. Te denken valt aan een extra ontspanmiddag, extra uitstapje en
het verzorgen van extra hulpmiddelen voor bewoners, waarbij de zorg vergemakkelijkt
en het comfort voor het verblijf verhoogd kan worden.
Activiteiten
Het werkgebied van de stichting is de gehele gemeente Dalfsen. Er zijn nu ruim 200
donateurs. Het zijn met name familieleden en kennissen van bewoners, naast de vele
mensen, die (de zorg van) Rosengaerde een warm hart toedragen en graag willen
ondersteunen met middelen waar normaal geen geld voor beschikbaar is. Als er een
nieuwe bewoner komt, wordt altijd de mogelijkheid om lid te worden gegeven.
Plannen
Het verzorgen van een middag met een koor of dansgroep, verzorgen van interessante
lezingen, verzorgen van een middag met tocht met huifkarren met paarden (één keer
per twee jaar), aanschaffen van een geheugentafel, aanschaffen van een nieuwe elektronisch orgel, extra fietsen voor het personeel, materiaal ten behoeve van activiteiten
bewoners, het aanbieden van heerlijk ijs op een warme dag en het verzorgen van foto’s
voor de aankleding van het interieur.

Molenstraat 6
7721 AR Dalfsen

Telefoon
E-mail
IBAN

V E C H T D A L

0529 - 43 42 43
fotograaf@dierenarts.nl
NL60 RABO 0312 8238 78
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Streekmuseum De Kalkovens /
Historische Vereniging Avereest
Bezoekadres

Oude Zuidwolderstraat 13
7701 AZ Dedemsvaart
Postadres

De Aak 58
7701 LB Dedemsvaart
Telefoon

0523 - 61 58 10
bij geen gehoor
0523 - 61 50 59

Doelstelling
De Historische Vereniging Avereest (HVA) doet haar
uiterste best om de geschiedenis van de voormalige
gemeente Avereest ‘levend’ te houden door onderzoek, het
bewaren en exposeren van allerlei historische voorwerpen
en documenten. Ook zet zij zich in voor het behoud van
bruggen, gebouwen en dergelijke die herinneren aan het
verleden. Het in stand houden van ons industrieel- en
cultureel erfgoed is van essentieel belang, immers:
‘Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst.’

E-mail

info@hvavereest.nl
Internet

www.hvavereest.nl
IBAN

NL28 RABO 0312 9047 70

Activiteiten
De HVA is gehuisvest op het complex waar Baron van Dedem
omstreeks 1820 een aantal kalkovens bouwde.
Met behulp van turf werden schelpen gebrand tot kalk,
gebruikt in de bouw bij de bereiding van metselspecie en
ter verbetering van de zure dalgrond.
Het Streekmuseum ‘De Kalkovens’ bestaat anno 2015 uit
drie kalkovens, een leshuis (waarin ook de oudheidkamer
is ondergebracht), een turfschuur, een turfschip, een
scheepshelling met twee werfhuisjes, volledig ingericht
als timmerwerkplaats en smederij en een gashouder
(nu vestzaktheater).
Plannen
Een grote wens van de HVA is dat Balkbrug en Dedemsvaart ooit weer per waterweg bereikbaar zullen zijn.

38

G O E D E

D O E L E N

Stichting Vrienden van
Hospice ’t Huis De Pastorie
Doelstelling
De vrienden zetten zich in op het gebied van fondsenwerving. De rijksbijdrage is verre
van toereikend voor een sluitende exploitatie. Met de verkregen middelen ondersteunen wij de exploitatie, maken aanschaf van bijzondere zaken mogelijk en dragen
bij aan de instandhouding.
Activiteiten
Het schitterend gelegen hospice, met twee gastenkamers, is gevestigd in Dalfsen maar
biedt in principe plaats aan iedereen die daarom vraagt (veelal uit de directe omgeving).
Door de ondersteuning leveren wij een bijdrage aan goede zorg en een zo prettig
mogelijke woonomgeving voor de gasten van hospice ’t Huis De Pastorie en hun naasten.
Plannen
Het is belangrijk dat het hospice ook op de lange termijn beschikbaar blijft voor terminaal zieken en hun naasten. Het creëren van lokaal draagvlak en de werving van
nieuwe vrienden en sponsoren in onze omgeving heeft dan ook prioriteit, zij dragen in
bijzondere mate bij aan de continuïteit.

Bloemendalstraat 20
7721 AM Dalfsen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

0529 - 43 16 97
info@hospicegroepvechtzathe.nl
www.hospicegroepvechtzathe.nl
NL67 RABO 0177 4367 78
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Gemeentehuis Hardenberg

Stichting Jesus the Rock Missions
Orionlaan 22
7771 EK Hardenberg
Telefoon

0523 - 27 23 29
E-mail

info@jesustherockmissions.com
Internet

www.jesustherockmissions.com

Doelstelling
Het doel van de Stichting is Gods liefde te delen
met kinderen en jongeren en hun leefomgeving.
Hierbij geven wij aandacht aan het algeheel
welzijn van de mensen. Hierdoor zullen de
mensen waardigheid ervaren en hun leefomgeving verbeteren. De leefgemeenschap wordt
betrokken bij de uitvoering van de taken.

IBAN

NL84 ABNA 0401 2822 28

Activiteiten
Wij werken in een sloppenwijk genoemd
Mzamom’Hle nabij Oost London, Zuid-Afrika sinds
1997. De wijk heeft ongeveer 23.000 inwoners,
waarvan 60% kinderen. Veel kinderen groeien op
onder moeilijke omstandigheden zoals sterfte
van ouders, alcohol en drugsgebruik, geweld
en armoede. Wij doen wekelijks activiteiten
met bepaalde groepen kinderen en ontvangen
kinderen op onze boerderij tijdens weekenden.
Plannen
De komende jaren zullen alle huidige activiteiten
blijven plaatsvinden. De gedachte is om de weekenden op de boerderij uit te breiden naar meer
weekenden en meer kinderen. Hiervoor zal een
groter gebouw nodig zijn.

V E C H T D A L
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Stichting Molen Massier
Westeinde 39a
7722 XC Dalfsen
Telefoon

0529 - 48 30 11
Openingstijden

wo. 13.30 t/m 17.00 uur
za. 13.00 t/m 16.30 uur
E-mail

info@molenmassier.nl
Internet

www.molenmassier.nl
IBAN

NL40 RABO 0345 5890 92

Doelstelling
Molen Massier, op de hoek van het Westeinde en de
Veldweg in Nieuwleusen, is één van de drie molens die
nog in de gemeente Dalfsen te vinden zijn. De molen is na
een grootscheepse restauratie sinds 2008 weer in volle
glorie hersteld.
Activiteiten
Naast de molenaars zijn er enkele tientallen vrijwilligers
actief om de molen te laten functioneren, te onderhouden en in de belangstelling te houden. Er worden flink
wat regelmatig terugkerende activiteiten georganiseerd,
waaronder de jaarlijkse meimarkt op de zaterdag voor
Moederdag, die veelal samenvalt met de Overijsselse
Molendag. Tientallen standhouders verkopen dan in
een gezellige sfeer allerlei artikelen rondom de molen.
Daarnaast zijn er diverse wandel en fietstochten met
de molen als vertrek- en aankomstpunt en andere activiteiten. De molen wordt ook gebruikt als trouwlocatie,
voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.
Plannen
De molen is nu in eigendom van de gelijknamige stichting, die als doel heeft de molen in stand te houden als
beschermd monument, op basis van de Monumentenwet
1988. De stichting streeft dit na door onder meer de
benodigde financiële middelen te verwerven en te
beheren, inclusief het aanleggen van reserves en fondsen
voor het onderhoud.
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Nationaal Tinnen Figuren Museum
Doelstelling
Het museum verzamelt, beheert en presenteert als vrijwilligersorganisatie een
collectie van 200.000 modelfiguren voor de samenleving. Met deze collectie en zijn
verhalen wil het museum de basis leggen voor plezier en een persoonlijke ontdekkingsreis door onze (westerse) cultuur.
Activiteiten
Met jaarlijkse tentoonstellingen (circa vijf) en activiteiten (circa zeven) wil het
museum zijn bezoekers (scholen, bewoners en bezoekers van het Vechtdal Overijssel)
verwonderen. Om betekenisvol te kunnen zijn in een geïndividualiseerde en gefragmenteerde tijd zoekt het museum naar wegen om van zijn bezoekers te ervaren wat
voor hen belangrijk en interessant is.
Plannen
Het museum wil zich in de komende drie jaar omvormen tot een netwerkorganisatie
waarbij de exploitatie mede door lokale/regionale partners wordt gefinancierd.
Daarmee geeft het museum antwoord op veranderingen die zich nu in de samenleving
voltrekken. Een plan van aanpak is beschikbaar.

Markt 1
7731 DB Ommen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0529 - 45 45 00
kantoor@tinnenfigurenmuseum.nl
www.tinnenfigurenmuseum.nl
NL20 RABO 0348 9915 33
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Stichting Palliatieve
Terminale Ondersteuning Vechtdal
Doelstelling
Sterven hoort, net als geboren worden, bij het leven. Wanneer ongeneeslijk zieken
graag thuis willen sterven, bieden onze goed opgeleide vrijwilligers hulp en ondersteuning aan de professionele zorg. Uiteraard zijn wij er ook voor de naasten.
Activiteiten
Ons werkgebied omvat het Vechtdal in de gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg.
Iedereen kan onze hulp inroepen; uzelf, uw familie, uw huisarts, thuiszorg of andere
hulpverleners. Onze vrijwilligers kunnen u, juist als het zwaar is, ondersteunen. Dit kan
zowel overdag als ’s nachts, zodat de naaste verzorgers even op adem kunnen komen.
Plannen
Onze inzet is aanvullend. Professionele hulp van huisarts en thuiszorg blijft gewoon
doorgaan. Wij zijn er als het nodig is met voldoende tijd en aandacht zodat u, samen
met uw naasten, nog het best mogelijke kunt halen uit de periode die rest. Wij zoeken
de verbinding met anderen om te zorgen voor goede palliatieve en terminale ondersteuning, die past bij uw wensen.

Postbus 100
7730 AC Ommen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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06 - 51 93 95 73
info@sptovechtdal.nl
www.sptovechtdal.nl
NL09 RABO 0378 9033 30
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Stichting Hartveilig Hardenberg
Doelstelling
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een circulatiestilstand van het hart. De stichting Hartveilig Hardenberg heeft als doel de
gemeente Hardenberg hartveilig te maken door een dekkend netwerk te creëren van
actieve Automatische Externe Defibrillatoren (ook wel AED’s genoemd) in combinatie
met burgerhulpverleners. Een snelle alarmering, reanimatie en defibrillatie binnen zes
minuten geeft slachtoffers betere overlevingskansen.
Activiteiten
Burgernoodhulp is een Levensreddende schakel bij hartstilstand. In de gemeente
Hardenberg worden bij een 112-melding van een hartstilstand, naast de ambulance,
ook maximaal 30 hulpverleners binnen een straal van 1500 meter van het incident per
sms gealarmeerd om hulp te verlenen. In de gemeente Hardenberg zijn 95 AED’s altijd
beschikbaar. Daarnaast zijn meer dan 1100 gecertificeerde hulpverleners beschikbaar.
Plannen
Er wordt nog hard gewerkt aan meer AED’s en meer vrijwilligers. Voor het onderhoud aan en de aanschaf van AED’s is geld nodig. Met de vrijwilligers houden wij
het bestaande AED-netwerk in de lucht en proberen dit zo goed en snel mogelijk
uit te breiden zodat wij komen tot een dekkend netwerk van AED’s in de gemeente
Hardenberg.

Dahlenburg 8
7783 BZ Gramsbergen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0523 - 74 52 50
info@hartveilighardenberg.nl
www.hartveilighardenberg.nl
NL95 RABO 0134 9693 83
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Gemeentehuis Ommen

Stichting Om-Arm Afrika
Correspondentieadres

De Tippe 1
7701 RW Dedemsvaart
Telefoon

0523 - 61 42 07
E-mail

omarmafrika@yahoo.com
IBAN

NL93 RABO 0126 5642 72

Doelstelling
De stichting Om-Arm Afrika staat voor:
• Hulp aan natuurlijke personen en of organisaties in
Ghana ter bevordering van gezondheid, werkgelegenheid en het verbeteren van de leefomstandigheden.
• Persoonlijke betrokkenheid. Voorzitter van OAA,
Anneke Koops, bezoekt jaarlijks alle projecten en
mensen die wij steunen in de vorm van geld en of
goederen.
Activiteiten
De stichting is actief in het noorden - het armste deel van Ghana. Zij zet zich in om de kwaliteit van het leven
daar te verbeteren door onder andere hulp aan gehandicapten, het bouwen van een schooltje, opleiding van
kansarme jongeren en hulp bij watervoorziening van
afgelegen dorpen.
Plannen
De komende jaren zal het huidige werk worden voortgezet en zo mogelijk worden uitgebreid. Voorzieningen
op het gebied van hygiëne, schoon drinkwater en
voorlichting worden ondersteund evenals het bouwen
van schooltjes en het beschikbaar stellen van spel- en
lesmateriaal. Kennis geeft zowel ouders als kinderen
eigenwaarde en onafhankelijkheid en zicht op een menswaardige toekomst.

V E C H T D A L
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Stichting Hospice Groep VechtZathe
Postbus 137
7770 AC Hardenberg
Telefoon

0523 - 62 43 10
0529 - 43 16 97
E-mail

info@hospicegroepvechtzathe.nl
Internet

Doelstelling
De Hospice Groep biedt, met inzet van bekwame
coördinatoren en gemotiveerde vrijwilligers,
zorg en welzijn aan terminaal zieken met een
korte levensverwachting als thuisblijven, om
wat voor reden dan ook, niet meer mogelijk
is. Zij heeft daartoe de beschikking over twee
hospicelocaties.

www.hospicegroepvechtzathe.nl
IBAN

NL90 ABNA 0442 8850 32

Activiteiten
Beide locaties te weten hospice ’t Huis aan de
Vecht in Hardenberg en hospice ‘t Huis De Pastorie
in Dalfsen zijn kleinschalig en bieden elk zorg in
een huiselijke sfeer aan twee gasten gelijktijdig.
De gasten komen in hoofdzaak uit de gemeenten
in het Vechtdal (Dalfsen - Ommen - Hardenberg Coevorden) maar de hospices zijn ook toegankelijk
voor gasten van buiten deze regio.
Plannen
De Hospice Groep zoekt een zo breed mogelijke
samenwerking waardoor er binnen het Vechtdal
goede palliatieve zorg geboden kan worden aan
terminaal zieken op een bij hen passende wijze.
Wij streven ernaar deze zorg zo dicht mogelijk
bij de thuissituatie te kunnen verlenen. Tijdelijke
zorg (respijtzorg) voor mensen die dat even nodig
hebben is mogelijk.
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Stichting Vrienden
van de Baalderborg Groep
Doelstelling
De Stichting Vrienden van de Baalderborg Groep realiseert activiteiten of materialen
die buiten het normale budget vallen en in het directe belang zijn van de cliënten. Om
deze extra’s te realiseren is de Stichting afhankelijk van giften, schenkingen en legaten.
Activiteiten
De Baalderborg Groep biedt zorg en ondersteuning aan kinderen en volwassenen met
een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en aan ouderen die hulp nodig hebben
om hun eigen leven te kunnen leiden, midden in de samenleving.
De Stichting Vrienden van de Baalderborg Groep is ontstaan na de fusie van de
Vriendenstichtingen van Baalderborg (gehandicaptenzorg), Van Dedem Marke (ouderenzorg) en Landhoeve Zwieseborg.
Plannen
Allereerst willen we enkele jaarlijks terugkerende evenementen in stand houden, zoals
deelname aan het Ballonnenfestival, de Kerstwandeling en de Truckersdag. Ook Radio
DolFijn willen we natuurlijk niet missen. Soms zijn er ook andere zaken die om een
extra bijdrage vragen, zoals een aanschaf van een speeltoestel, nieuw meubilair of iets
anders dat bijdraagt aan een fijne leefomgeving voor onze cliënten.

Vlasakkerkamp 19
7772 MK Hardenberg
(gehandicaptenzorg)

De Tjalk 49
7701 LR Dedemsvaart
(ouderenzorg)

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

0523 - 28 71 00
info@baalderborggroep.nl
www.baalderborggroep.nl
NL28 RABO 0378 9090 02
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Stichting De Vechtezomp
Doelstelling
Het beschermen en doen herleven van het historische en culturele karakter van het
Vechtdal. Het (doen) vervaardigen, (doen) restaureren en in de vaart brengen van
zompen om de historie van de oorsprong van de Vecht tot haar uitmonding in het
IJsselmeer onder de aandacht van het publiek te brengen.
Activiteiten
De Stichting heeft als werkgebied De Vecht tussen Laar in Duitsland en Hardenberg.
Velen kennen de Vecht en haar bewogen geschiedenis niet. Door werving van gelden
zal getracht worden de zomp in de vaart te houden.
Plannen
Zij zal gaan varen met inwoners en toeristen, waaronder minder validen. Bijkomend
voordeel is dat een grote groep mensen zich heerlijk kunnen relaxen en het steunt de
plaatselijke economie. Kortom bevordert de leefbaarheid ten gunste.

Meiboomplein 4
7783 AT Gramsbergen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0524 - 56 16 39
info@vechtezomp.nl
www.vechtezomp.nl
NL38 RABO 0137 4656 37
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Natuuractiviteitencentrum De Koppel
Doelstelling
Stichting De Koppel levert een
bijdrage aan de kwaliteit van flora,
fauna en landschap en aan duurzaamheid in de gemeente Hardenberg.
Dit doet zij vooral door (educatieve) activiteiten die vanuit het
natuuractiviteitencentrum De Koppel
georganiseerd worden.

Het team werkt daarbij samen met een
grote groep vrijwilligers met passie voor
natuur en milieu. Het biedt de vrijwilligers
veel mogelijkheden en voor het centrum zijn
zij van onschatbare waarde.
Ook werken binnen De Koppel groene organisaties samen: van vrijwilligersgroepen tot
terreinbeheerders. Voor vragen op natuuren milieugebied kan iedereen hier terecht.

Activiteiten
De Koppel is een bezoekerscentrum
met thema-exposities, informatie
en doe-activiteiten, waar iedereen
gratis binnen kan lopen. Daarnaast
organiseert De Koppel bijvoorbeeld
scholenprogramma’s, themamiddagen, presentaties, lezingen,
cursussen en kinderfeestjes.

Plannen
De Koppel wil de komende jaren:
• het programma voor Vechtdalbeleving in
en rond het centrum verder ontwikkelen,
zodat jong en oud weer in contact raakt
met de natuur;
• zorgen dat veel meer bezoekers het
centrum weten te vinden.
Daarbij wil ze met allerlei partijen in
Hardenberg en omgeving samenwerken.
Uiteindelijk wordt Hardenberg dan echt een
groene gemeente.

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

Vechtstraat 8
7772 AX Hardenberg
0523 - 27 33 88
info@dekoppel.com
www.dekoppel.com
NL85 RABO 0384 6335 95
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Huize ’t Laer

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

Karel Doormanlaan 64a
7772 XZ Hardenberg
0523 - 26 56 24
info@hvhardenberg.nl
www.mijnstadmijndorp.nl/hardenberg
NL07 RABO 0384 9478 24

Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Doelstelling
• Bevorderen studie en verbreiden kennis geschiedenis van Hardenberg
• Ontmoetingspunt voor allen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen
Activiteiten
Het onderzoeken, publiceren, tentoonstellen, digitaliseren en toegankelijk maken van
het materiële en immateriële culturele erfgoed van de Gemeente Hardenberg en het
Overijssels Vechtdal.
Plannen
• Herinrichting van Museum ’t Stadhuus, Voorstraat 34, 7772 AD Hardenberg
• Laten digitaliseren van Weekblad De Vechtstreek
• Uitgeven van boeken en een tijdschrift over de regionale historie
• Verdere uitbouw van de website mijnstadmijndorp.nl/hardenberg

V E C H T D A L

53

Stichting VeloVelo
Doelstelling
Stichting VeloVelo ondersteunt, middels kleinschalige projecten, mensen op de
Filipijnen met de wil en de capaciteiten om een zelfstandig en onafhankelijk bestaan
op te bouwen binnen hun leefgemeenschap. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt
in geslacht, geloofsovertuiging, leeftijd en/of afkomst.
Activiteiten
We werken in en rond Manila en in het noorden van het eiland Luzon, waarbij
we samenwerken met lokale organisaties. We ondersteunen onder andere een
voedselproject voor straatkinderen en kinderen die te maken hebben met misbruik,
mishandeling en verwaarlozing. Verder financieren we scholings en studiekosten voor
getalenteerde straatkinderen en medische kosten.
Plannen
Stichting VeloVelo wil de komende jaren structurele hulp blijven bieden aan degene
die het hard nodig hebben: kansarme maar getalenteerde kinderen uit Manila, die in
hun jonge leven al veel ellende hebben meegemaakt. Dit willen wij doen door ze de
mogelijkheid te geven te leren waardoor zij een zelfstandig en onafhankelijk bestaan
op kunnen bouwen.

Baalder Esch 20
7772 JV Hardenberg

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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06 - 10 90 92 90
contact@velovelo.info
www.velovelo.info
NL18 RABO 0153 2061 87
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Stichting Vrienden van Hospice ’t Huis aan de Vecht
Doelstelling
De vrienden zetten zich in op het
gebied van fondsenwerving voor
het hospice, de rijksbijdrage is verre
van toereikend voor een sluitende
exploitatie. Met de verkregen
middelen ondersteunen wij de
exploitatie, maken aanschaf van
bijzondere zaken mogelijk en dragen
bij aan de instandhouding.
Activiteiten
Het hospice, prachtig gelegen
en met uitzicht over de Vecht in
Hardenberg, biedt plaats aan

Postbus 137
7770 AC Hardenberg

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

twee gasten. Door de ondersteuning leveren
wij een bijdrage aan de zorg in een huiselijke
sfeer ten behoeve van de gasten, die met
hun naasten in hospice ’t Huis aan de Vecht
verblijven.
Plannen
Het is belangrijk dat het hospice ook op de
lange termijn beschikbaar blijft voor terminaal zieken en hun naasten. Het creëren van
lokaal draagvlak en werving van nieuwe
donateurs en sponsoren heeft dan ook prioriteit, zij dragen in bijzondere mate bij aan de
continuïteit. Ook wordt hard gewerkt aan het
opzetten van een regionetwerk.

0523 - 27 61 46 • 06 - 11 51 08 48
vrienden@hospicegroepvechtzathe.nl
www.hospicegroepvechtzathe.nl
NL85 RABO 0157 7146 08
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Huis Den Berg

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

Alexanderplein 2
7711 JX Nieuwleusen
0529 - 481579
inekezeef@telfort.nl
www.stichtingoekraine.nl
NL54 RABO 0345 5657 54

Stichting Oekraïne Nieuwleusen c.a.
Doelstelling
Het verlenen van diaconale, charitatieve en humanitaire hulp aan de allerarmsten
onder de bevolking van Beregovo, in het Westen van Oekraïne, ongeacht religie en
levensbeschouwing. Primair: verstrekken van voedselpakketten en hulpgoederen.
Activiteiten
De stichting is, samen met een zusterstichting ter plaatse, werkzaam in Beregovo.
In Nieuwleusen worden kleding en andere nog bruikbare goederen ingezameld (in
ons depot Meeleweg 1) en worden jaarlijks acties gehouden om geld bijeen te krijgen,
zoals verkoop van voorjaarsplanten, een huis-aan-huiscollecte, aanwezigheid op
plaatselijke markten en diverse incidentele acties.
Plannen
De stichting streeft naar continuïteit in de hulpverlening, waarbij de maandelijkse
verstrekking van circa 80 voedselpakketten en de halfjaarlijkse transporten van
hulpgoederen prioriteit hebben. Wij blijven daarom voortdurend op zoek naar alle
mogelijke manieren van geldwerving. Door de economisch verslechterde omstandigheden in Nederland wordt het steeds moeilijker de benodigde gelden bijeen te krijgen.

V E C H T D A L
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Landschap Overijssel
Doelstelling
Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel met oog
voor mens, plant en dier. En dit is belangrijk, want onze groene omgeving brengt ons
veel. Maar ze is kwetsbaar en moet beschermd worden voor de toekomst.
Activiteiten
Wij zijn actief in onze 54 eigen natuurterreinen, maar ook bij particuliere eigenaren
en agrariërs in het landelijk gebied. We voeren hier gezamenlijk projecten uit om
de natuur te verbeteren, faciliteren en organiseren de beleving van het landschap
en voeren lobby om het landschap op de kaart te houden. Wij doen dit samen met
bijna 10.000 donateurs, 7.500 projectdeelnemers, ruim 5.000 vrijwilligers en
50 Overijsselse bedrijven.
Plannen
In de aankomende jaren willen wij zoveel mogelijk inwoners van Overijssel de waarde
van het landschap, met haar historisch erfgoed, haar cultuur- en natuurwaarden, laten
voelen. Zo hopen wij met elkaar het landschap in Overijssel, met al haar verscheidenheid aan bijzondere en prachtige planten en dieren te beschermen en veilig te stellen
voor de toekomst.

Poppenallee 37
7722 KW Dalfsen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0529 - 40 17 31
info@landschapoverijssel.nl
www.landschapoverijssel.nl
NL21 ABNA 0445 7543 70
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Stichting De Kruidenhoeve
Doelstelling
Natuur en gezondheidseducatie op
basis van planten
De Kruidenhoeve is gelegen in het
buitengebied van Balkbrug, grenzend
aan het mooie Reestdal. Vanaf 1979
hebben Willem en Anneke Smits
samen met vrijwilligers hard gewerkt
om de grond te bewerken zonder gif,
bestrijdingsmiddelen of kunstmest.

Activiteiten
De ontstane biologische tuinen herbergen
veel vaste planten, kleurige borders met
sierplanten, maar vooral (genees)kruiden.
Uniek in Nederland is de grote verzameling
‘Bachtherapie’-planten. Het educatieve
SpeurNeuzenPad is interessant voor
kinderen. De Tuinen omvatten een oppervlakte van ruim 4.000 vierkante meter en
zijn in de zomermaanden te bezichtigen
door leerlingen en geïnteresseerde groepen
kunnen ook gebruik maken van het theehuis
met oude gebruiksvoorwerpen.
Plannen

• Een betere, uitgebreide informatie bij de
kruiden en andere planten.

• Meer bekendheid geven aan onze activiteiten zoals rondleidingen enzovoort.

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

Den Oosterhuis 10
7707 PE Balkbrug
0523 - 65 60 49
info@kruidenhoeve.nl
www.kruidenhoeve.nl
NL28 RABO 0153 9429 16
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E-mail
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Postbus 46
7730 AA Ommen
06 - 28 91 94 73
info@visievoorisrael.nl
www.visievoorisrael.nl
NL03 RABO 0107 1205 93

Stichting Visie voor Israël & The Joseph Storehouse
Doelstelling
Stichting Visie voor Israël richt zich op het informeren van de positie van Israël in het
plan van God met Zijn schepping. Om hiervan getuigenis af te leggen is The Joseph
Storehouse opgericht om humanitaire hulp te bieden aan de hulpbehoevenden in
Israël en uitgegroeid tot de belangrijkste factor.
Activiteiten
De humanitaire hulp wordt vorm gegeven door middel van een aantal specifieke
projecten waaronder schoolrugzakjes voor basisschoolleerlingen, hulp voor de allerarmsten, hulp aan terreurslachtoffers, hulp aan overlevenden van de holocaust,
medische hulp, steun aan nieuwe immigranten en hulp aan eenzame soldaten.
Plannen
De behoeften in Israël aan hulp nemen nog elk jaar toe vanwege de instroom van
nieuwe burgers en de bevolkingsgroei. Daarom is gestart met de bouw van een grotere
accommodatie om in de toenemende behoeften te voorzien. Het ziet ernaar uit dat
we door de combinatie van onderwijs en hulp ook in toekomst in een behoefte kunnen
blijven voorzien.
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Stichting Good Hope
Doelstelling
De gezondheidszorg in de binnenlanden van Oeganda op een hoger peil brengen.
Met name het terugdringen van de hoge kindersterfte heeft onze prioriteit. Door het
oprichten en in stand houden van een medische post en een kraamkliniek proberen wij
dat te realiseren.
Activiteiten
Het werkterrein is de omgeving van Mahyoro in Oeganda, in samenwerking met de
Stichting RENA, die daar een school beheert.
Onze activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het genereren van inkomsten door middel
van lezingen, giften, donaties, verkoop van (gekregen) bloemen, collectes en spontane
acties. Deze gelden komen volledig ten gunste van het werk in Oeganda, controle ter
plaatse geschied door een Nederlands-Oegandees echtpaar.
Plannen
De medische post is inmiddels gerealiseerd en wij richten ons op de instandhouding
ervan en om te proberen dit uit te breiden tot een multifunctioneel kleinschalig
ziekenhuis.
Voor de nabije toekomst zal er nog geïnvesteerd worden in medicijnen en apparatuur.
De aanwezigheid van een fulltime arts staat ook hoog op ons wensenlijstje.

De Maat 4
7731 AZ Ommen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0529 - 45 40 99
info@stichtinggoodhope.nl
www.stichtinggoodhope.nl
NL89 RABO 0106 2709 74
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Reiger in het Vechtdal

Stichting Vrienden van Leseli
Doelstelling
Doel van de stichting ‘Vrienden van Leseli’ is om steun te organiseren ten behoeve van
Leseli. Leseli is een school met een activiteitencentrum in Lesotho (zuidelijk Afrika),
waar circa 400 kinderen en jongvolwassenen met en zonder verstandelijke beperking
leren en werken.
Activiteiten
De stichting heeft banden met de Baalderborg Groep, een instelling voor zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en ouderen, in Hardenberg en
omgeving. De stichting genereert financiële middelen voor onder meer onderwijsleer
middelen en goede accommodaties. Daarnaast geeft de stichting publiciteit en morele
steun aan het project.
Plannen
De stichting draagt bij aan het succes en de ontwikkeling van Leseli. Zij zorgt voor
werkmateriaal voor de houtwerkplaats en het naaiatelier en voor lesmateriaal voor
leerlingen van de basisschool. Ten slotte ondersteunt de stichting Leseli bij het onderhoud van de school en het dagcentrum. Leseli betekent licht, hetgeen zij graag willen
blijven uitstralen. Mede dankzij u.

Goed onderwijs voor iedereen!
Baalder-Esch 53
7772 JX Hardenberg

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

0523 - 27 08 81
vrienden@leseli.nl
www.leseli.nl
NL75 RABO 0384 9562 03
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Stichting vrienden van God’s Golden Acre
Nederland
Postbus 443
7770 AK Hardenberg
E-mail

info@godsgoldenacre.nl
Internet

www.godsgoldenacre.nl

Doelstelling
Stichting vrienden van God’s Golden Acre Nederland
heeft als doel God’s Golden Acre ZuidAfrika financieel
te ondersteunen. GGA Zuid-Afrika zorgt voor meer als
1000 ouderloze en verlaten kinderen. Een aantal hiervan
verblijven in een zorgcentrum.

IBAN

NL96 RABO 0381 6360 97

Activiteiten
GGA Zuid-Afrika werkt in het landelijk gebied van
Kwa Zulu Natal. Zorg wordt onder andere geboden door
middel van een Financieel Kinderadoptie Programma
waardoor deze kinderen naar school kunnen en maandelijks een voedselpakket krijgen. De ruim 45 kinderen in
het zorgcentrum krijgen een liefdevolle opvoeding in hun
eigen cultuur.
Plannen
GGA Nederland wil in de komende jaren een continue
steun zijn voor GGA Zuid-Afrika door uitbreiding van het
Financieel Kinderadoptie Programma en door sport, zang
en dans en andere programma’s van GGA Zuid-Afrika te
financieren. Tevens willen wij helpen met de financiering
van het zorgcentrum door zoveel mogelijk € 5,- /maand
sponsoren te vinden.
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IVN Hardenberg-Gramsbergen
Doelstelling
IVN Hardenberg-Gramsbergen (Instituut Voor Natuureducatie en Duurzaamheid) is
een actieve vereniging met 370 leden, een bestuur en werkgroepen. De vereniging
heeft als doel het overdragen van kennis en verwondering van en over de natuur.
Zowel aan jongeren als volwassenen.
Activiteiten
Het werkterrein is de gemeente Hardenberg met zijn prachtige natuurgebieden.
Er zijn werkgroepen zoals Natuurbehoud, Nestkasten, de Groene Visite, Padden en
Amfibieën, Wilde Planten, Paddenstoelen, Publiciteit en Duurzaamheid. In 2015 is een
prachtig insectenhotel gemaakt waarbij de jeugd betrokken was. Er worden regelmatig excursies gemaakt voor jong en oud met natuurgidsen. Ook zijn er lezingen over
diverse onderwerpen.
Vier maal per jaar verschijnt het clubblad De Hommel.
Plannen
De komende jaren richt het IVN zich op duurzaamheid en op projecten die een goed
gebruik maken van de aarde, ‘ lees onze leefomgeving’. Er wordt gestreefd dit voor alle
burgers van Hardenberg en omgeving op te zetten. Mensen met en zonder beperking.

Anerveenseweg 25
7788 AG Anerveen
(secretaris)

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

0523 - 26 63 60 (voorzitter)
secretaris@ivnhardenberg.nl
www.ivnhardenberg.nl
NL24 RABO 0384 9770 06
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Druppels voor Kenia
Doelstelling
Druppels voor Kenia ondersteunt hulpprojecten in Limuru
(Kenia). De voedselbank voor de allerarmsten, kleine schooltjes en een opvangtehuis voor jonge gehandicapte vrouwen.
Maandelijkse ondersteuning met direct contact naar de
lokale werkers. Kortom: steun geven aan armen, kinderen
en kwetsbare mensen.
Activiteiten
• De voedselbank is voor de allerarmsten in Limuru. De
mensen worden door enkele ‘social workers’ geselecteerd
en uitgenodigd eens in de twee weken een ondersteuningspakketje (brood, bonen) op te halen.
• We ondersteunen scholen door kinderen maaltijden te
geven: gezond en een stimulans om naar school te komen.
• In het Cheshire-home worden jonge gehandicapte
vrouwen geholpen om zelfstandig een bestaan op te
bouwen.
Plannen
In januari - februari 2016 gaan we opnieuw naar Kenia, om
zelf te zien wat de effecten zijn van de inmiddels bijna zes
jaar lopende ondersteuning. We hopen de komende jaren
nog de nodige druppels aan Limuru te kunnen geven. Het lijkt
gering, maar in de beleving van de ontvangers is het cruciaal.

Waanderskamp 15
7721 VC Dalfsen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0529 - 43 43 77
druppelsvoorkenia@hotmail.com
druppelsvoorkenia.wordpress.com
NL91 RABO 0109 0378 63
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Stichting Kledingbank Hardenberg
Doelstelling
Stichting Kledingbank Hardenberg
wil minder bedeelden helpen om
rond te komen. Zij voorziet minima
uit Hardenberg van gratis kleding,
schoenen en andere artikelen vanuit
onze vaste locatie: Zwingel 4 te
Hardenberg.

Activiteiten
Stichting Kledingbank Hardenberg is
werkzaam voor de minder bedeelden uit
de bestuurlijke gemeente Hardenberg. Er
wordt kleding ingezameld en door een groot
aantal vrijwilligers gescreend. Vervolgens
wordt deze kleding gratis aangeboden aan
de doelgroep.
Plannen
Omdat wij een opstartende stichting zijn
willen wij er aan werken om vanuit een overzichtelijk ingerichte locatie kleding aan te
kunnen bieden. Ook willen we het aanbieden
van kleding vergemakkelijken voor de
burgers, zodat zij ten allen tijde kleding
kunnen afleveren. Op deze manier kunnen
wij onze doelgroep optimaal voorzien.

Zwingel 4
7772 SK Hardenberg
Secretariaat Pinksterbloem 12
7772 NJ Hardenberg
Telefoon
0523 - 26 50 95
E-mail
bestuurkledingbankhardenberg@
gmail.com
Internet
www.kledingbankhardenberg.nl
IBAN
NL75 RABO 0303 5747 55

V E C H T D A L
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Station Ommen

Stichting K-vriendelijk
Bezoekadres

Bouwstraat 1
7731 CP Ommen
Postadres

Postbus 47
7730 AA Ommen
Telefoon

Doelstelling
Stichting K-vriendelijk richt zich zowel op het kind en het
gezin als ook op de volwassenen waarbij er sprake is van
een psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. De meeste cliënten wonen en de meeste
activiteiten vinden plaats in de gemeente Ommen,
Hardenberg, Dalfsen en Twenterand.

0529 - 76 00 11
E-mail

info@k-vriendelijk.nl
Internet

www.k-vriendelijk.nl
IBAN

NL50 ABNA 0463 5911 78

Stichting K-Vriendelijk heeft
de vrienden van stichting K-Vriendelijk
De vrienden van stichting K-vriendelijk zijn diegenen
die de stichting een warm hart toedragen. Iedereen
steunt stichting K-vriendelijk door een (eenmalig) bedrag
te doneren. De bedragen kunnen variëren van kleine
tot grote bedragen, maar er kan ook door middel van
materialen en /of diensten kosteloos aan te bieden een
bijdrage worden geleverd.
Plannen
Stichting K-vriendelijk ‘doneert’ een gedeelte van haar
eigen omzet, die gebruikt wordt voor lokale liefdadigheidsactiviteiten en pro deo-werk.

V E C H T D A L
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Stichting Carmel Children’s Home
Doelstelling
Wij ondersteunen in India Carmel Gospel Ministries, lokaal gestart door vrijwilligers.
Wij helpen voorzien in de eerste levensbehoeften van op dit moment 94 aanwezige
wees-/straatkinderen. Denk hierbij aan voedsel, kleding, medicijnen, sanitair, schoolboeken, verbouw en onderhoud van de gebouwen enzovoort.
Activiteiten
Carmel Gospel Ministries is gevestigd in Dubacherla (10.000 inwoners) zuid India.
Stichting Carmel Children’s Home, gevestigd in Balkbrug, probeert in Nederland meer
donateurs te vinden. Afgelopen jaar hebben wij voor onder andere eten, schoolboeken
en kleding voor kinderen en voor verbouwing geld kunnen schenken en ter plekke
gekeken, dat het geschonken geld goed wordt gebruikt en zo meer gericht te kunnen
ondersteunen.
Plannen
Ons doel is om Carmel Gospel Ministries voldoende financieel te kunnen ondersteunen
zodat zij de kinderen betere levensomstandigheden kunnen bieden en daardoor een
beter toekomstperspectief! Wellicht is het mogelijk, na recente aanpassingen aan het
gebouw, op termijn het wees-/opvangtehuis meer uit te breiden. Er leven nog zoveel
kinderen op straat in India zonder toekomstperspectief…

Meppelerweg 46
7707 CP Balkbrug

Telefoon
Facebook
E-mail
Internet
IBAN
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06 - 29 11 56 62
Stichting Carmel Children’s Home
info@carmelchildrenshome.com
www.carmelchildrenshome.com
NL75 RABO 0300 6362 37
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Stichting Tuinen Mien Ruys
Doelstelling
Het behouden van en voor een breed
publiek toegankelijk maken van de
Tuinen Mien Ruys en het in lijn met
haar gedachtegoed doen van experimenten met tuinen en de hieruit
opgedane kennis over te dragen
aan vakgenoten om zodoende een
bijdrage te leveren aan het vergroten
van de interesse in en kennis over
tuinarchitectuur, beplanting en
tuinonderhoud. Instandhouding
van cultureel erfgoed, Rijks- en
Gemeentelijke monumenten.
Activiteiten
De stichting zet zich in voor:
• Het openstellen van de Tuinen voor
een breed publiek met een groot
aanbod aan diverse activiteiten

• Het bieden van mogelijkheden tot
•

experimenten op het gebied van
tuinarchitectuur
Het aanbieden en ontwikkelen van educatieve activiteiten en informatie
Het actief en structureel contracteren van
doelgroepen
Deskundigheidsbevordering ten aanzien
van tuinarchitectuur

•
•

Plannen
• Samenwerking met de Nederlandse
Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur, professionele kwekers,
basisscholen/middelbare scholen en
beroepsopleidingen/universiteiten
• Concreet het organiseren van jaarlijkse
seminars op dit werkterrein
• Het ontwikkelen van moderne tuinarchitectuur door middel van het ontwerpen en
aanleggen van nieuwe tuinontwerpen
• Het experimenteren met nieuwe beplantingstypen en samenstellingen

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

Moerheimstraat 84
7701 CG Dedemsvaart
0523 - 61 47 74
tuinen@mienruys.nl
www.tuinenmienruys.nl
NL50 RABO 0312 9215 43
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Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

Jan Weitkamplaan 4a
7772 SE Hardenberg
0523 - 27 60 00
info@sxb.nl
www.sxb.nl
NL54 ABNA 0594 9429 77

Stichting Saxenburgh Groep
Doelstelling
De Saxenburgh Groep levert binnen de zorgketen op doelmatige wijze een hoogwaardig pakket van producten en diensten, gericht op welzijn, wonen en zorg.
Basisziekenhuiszorg en ouderenzorg, afgestemd op de behoeften van de inwoners van
ons verzorgingsgebied nemen hierbij de belangrijkste plaats in.
Activiteiten
De Saxenburgh Groep is actief binnen de gemeente in het Vechtdal (Ommen Hardenberg - Coevorden). De zorgbehoefte van onze patiënten, bewoners en cliënten
staan bij ons centraal. Wij willen middenin de samenleving staan en onze zorg gemakkelijk toegankelijk maken, dichtbij de mensen. Kwaliteit staat bij ons hoog in het
vaandel. Vandaar ons motto: ‘Zorg dichterbij beter’.
Plannen
De Saxenburgh Groep wil klantgericht werken met respect voor de individualiteit en
zelfstandigheid van onze cliënten. In de ouderenzorglocaties werken we hard aan
kwalitatief goede zorg die past bij de beleving van onze bewoners. Daarnaast werken
we in de ziekenhuiszorg aan de realisering van een moderne huisvesting die aansluit
bij de verwachtingen van onze patiënten.
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Stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep
Jan Weitkamplaan 4a
7772 SE Hardenberg
Telefoon

0523 - 27 61 46
E-mail

vrienden@sxb.nl
Internet

Doelstelling
De Stichting Vrienden heeft als doel het woon- en leefklimaat van bewoners, patiënten en cliënten van alle
Saxenburgh Groeplocaties te bevorderen. U komt ons
dus zowel in de ziekenhuislocaties als in de verschillende
zorgcentra in het Vechtdal (Ommen - Hardenberg Coevorden) tegen.

www.sxb.nl
IBAN

NL22 ABNA 0594 9420 98

Activiteiten
De Stichting Vrienden is actief binnen de volle breedte
van het aandachtsgebied van de Saxenburgh Groep. Wij
doen dit door fondsen te werven en financiële middelen
beschikbaar te stellen voor de aanschaf van extra’s die
buiten de reguliere budgetten vallen. Daarnaast zetten
we ons ook in voor de verschillende dagvoorzieningen
voor deeltijdzorg.
Plannen
Met de jaarlijks terugkerende actie ‘wensen vervullen’
willen wij personeel, bewoners, patiënten en cliënten
uitdagen om wensen in te dienen die het verblijf binnen
de locaties van de Saxenburgh Groep zo aangenaam
mogelijk maken. Dit kan door aanschaf van materialen
of middelen maar ook door het organiseren van kleinschalige activiteiten die het woongenot veraangenamen.

V E C H T D A L
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Dauwdruppels in het Vechtdal

Stichting KonijnenBelangen
Doelstelling
Stichting KonijnenBelangen heeft tot
doel: Het bevorderen van het welzijn
van en vergroten van kennis over
konijnen die als huisdier of anderszins gehouden worden en begrip te
kweken voor het karakter van dit dier.

Activiteiten
Ons primaire werk betreft het informeren
van het publiek door het verschaffen
van (medische, gedrags-)informatie aan
iedereen die met konijnen in aanraking
komt. Dit doen wij door het aanbieden
van verschillende info-boekjes. Daarnaast
ondersteunen wij konijneneigenaren die
moederloze jonge konijnen hebben door het
verstrekken van speciale konijnenmelk en
het geven van begeleiding.
Plannen
Intensiveren van een dierenspeciaalzakenproject zodat veel meer dierenspeciaalzaken
gaan stoppen met de verkoop van konijnen.
Ook willen we de inspectie van kinderboerderijen gaan verbeteren zodat misstanden
bij kinderboerderijen beter in kaart gebracht
worden. Samen met het PVH gaan we ons
hard maken voor verbeterde wetgeving rond
het houden van konijnen.

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

Dedemsvaartseweg Zuid 113
7775 AE Lutten
06 - 13 68 92 81
info@konijnenbelangen.nl
www.konijnenbelangen.nl
NL78 INGB 0009 1457 16
75

Stichting De Brug
Capellastraat 34
7771 XM Hardenberg
Telefoon

0523 - 27 20 70
E-mail

info@stichtingdebrug.nl
Internet

Doelstelling
Stichting De Brug wil in Cambodja werken volgens de
volgende principes:
• Helpers helpen te helpen
• Kleinschalig met veel participatie van de doelgroep
• Aandacht voor arme en vergeten groepen
• Bevordering van de zelfredzaamheid

www.stichtingdebrug.nl
IBAN

NL16 ABNA 0406 4726 61

Activiteiten
(Her)bouw van scholen, aanleg en herstel van infrastructuur (waterputten, wegen, bruggen en duikers), aanleg
en rehabilitatie van irrigatieprojecten; bouw van huizen
voor weduwen en gehandicapten, ontwikkeling van de
gezondheidszorg en irrigatie-/inkomstenverwervingsprojecten; schoon waterprojecten.
Zelfredzaamheid bevorderen: Beroepsopleidingen
voor kansarme jongeren; Microkredieten voor de
allerarmsten.
Plannen
De komende jaren willen we steeds meer de zelfredzaamheid van de lokale bevolking bevorderen. Van alle
projecten zal een eigen bijdrage worden gevraagd. Dat
kan omdat het land, onder meer door irrigatie, meer
opbrengst heeft. Ook zullen we de microkredieten
uitbreiden en jongeren stimuleren om een beroep te
gaan leren.
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Stichting
Hospice Dedemsvaart,
Familie Assenhuis
Doelstelling
Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, kunnen in de laatste
fase van het leven terecht in Hospice Dedemsvaart. We bieden hulp en ondersteuning
in een rustige en huiselijke sfeer met zorg afgestemd op de gast. We hebben een team
van ruim 30 opgeleide vrijwilligers.
Activiteiten
Gasten van de Hospice in Dedemsvaart hebben een eigen kamer met terras, sanitaire
ruimte en kunnen gebruik maken van de gezamenlijke huiskamer en keuken. Ook zijn
er logeerkamers voor familieleden. Voor opname in de Hospice is een indicatie van de
arts nodig.
Plannen
Hospice Dedemsvaart, het Familie Assenhuis, is er voor terminaal zieke mensen in de
laatste levensfase, ongeacht gezindte, levensovertuiging, afkomst of geaardheid. De
Hospice is afhankelijk van donaties, giften, schenkingen en legaten om huisvesting te
kunnen bieden aan de gasten en de exploitatie rond te krijgen. De Stichting Vrienden
van Hospice Dedemsvaart maakt zich hier sterk voor.

Baron van Dedemlaan 2
7701 HT Dedemsvaart

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

0523 - 23 40 13
info@hospicededemsvaart.nl
www.hospicededemsvaart.nl
www.vriendenhospicededemsvaart.nl
NL93 RBRB 0896 7747 08
t.n.v. Stichting Vrienden van Hospice Dedemsvaart
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Gemeentehuis Dalfsen

Stichting Landgoedconcerten Dalfsen
Van Lentestraat 53
7721 ZT Dalfsen
Telefoon

0529 - 43 27 25

Doelstelling
De Stichting Landgoedconcerten Dalfsen organiseert
jaarlijks twee openluchtconcerten van een verschillend karakter en voor een breed publiek.

E-mail

info@landgoedconcerten.nl
Internet

www.landgoedconcerten.nl
IBAN

NL53 RABO 0383 8379 95

Activiteiten
Dit doel wordt bereikt door gebruik te maken van
locaties op, al dan niet particuliere, historische
buitenplaatsen in de Gemeente Dalfsen. Voor de
programmering worden professionele nationale en
internationale (kamer)muziek-ensembles en muziekgezelschappen gecontracteerd. De organisatorische
uitvoering is geheel in handen van vrijwilligers, onder
leiding van het bestuur.
Plannen
In de komende jaren wordt naar draagkracht in het
voorjaar een openluchtconcert met een klassiek
karakter georganiseerd en in het najaar met meer
populaire muziek.

V E C H T D A L
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Stichting Uitwisseling Vakkennis
Nederland-Roemenië
Doelstelling
Het uitwisselen van vakkennis door middel van het:
• beschikbaar stellen van stageplaatsen;
• inzetten van vakmensen uit Nederland op diverse projecten;
• regelen en financieren van de reis en het verblijf;
• ter beschikking stellen van gereedschappen en hulpmiddelen voor projecten
in Roemenië.
Locatie
Het gebied waarin de Stichting UVR actief is ligt in een straal van 25 kilometer rondom
het dorpje Ilieni in het departement Covasna, op zeven kilometer ten zuiden van
de departementshoofdstad Sfântu Gheorghe in het zuidoosten van Transsylvanië
in Roemenië.
Plannen
Uitwisselen van vakkennis ten behoeve van projecten voor en door jonge mensen met een
lichamelijke en/of geestelijke beperking in en vanuit het dagverblijf te Sfântu Gheorghe.
Met als doel het verhogen van ieders welzijn door een zinvolle dagbesteding die onder
andere bestaat uit het (samen) aanleren van vaardigheden en technieken, die worden
gebruikt voor zowel werken in het dagverblijf, als bij instellingen/bedrijven in de regio.
Hierdoor worden inkomsten gegenereerd die worden geïnvesteerd in het dagverblijf.

Zwingel 3
7772 SK Hardenberg

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0523 - 27 13 66
kelder.j@zonnet.nl
www.stichting-uvr.nl
NL08 INGB 0009 1072 06
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De Stuw
De Stuwdijk 4
7772 AW Hardenberg
Telefoon

0523 - 26 74 78
E-mail

info@destuw.nl

Doelstelling
De Stuw is een organisatie voor maatschappelijke ondersteuning die bevordert dat mensen de regie over hun
bestaan in de eigen sociale omgeving in handen nemen
en houden. De Stuw is gericht op signalen uit de bevolking en de politiek.

Internet

www.destuw.nl
IBAN

NL52 RABO 0312 9620 53

Activiteiten
De Stuw begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen,
ouderen en doelgroepen (onder andere burgerinitiatieven
en belangenorganisaties) uit de gemeente Hardenberg
op hun eigen niveau en is gericht op vier welzijnsdoelen:
Zelfredzaamheid, Deelname aan het maatschappelijk
verkeer, Maatschappelijke inzet en Sociale samenhang.
De Stuw is een organisatie voor welzijnswerk.
Plannen
Vanuit haar betrokkenheid naar de samenleving biedt
De Stuw een breed scala aan diensten en activiteiten
zoals: jeugd- en jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en kortdurende projecten. De Stuw ondersteunt
verschillende vrijwilligers- en belangenorganisaties,
geeft voorlichting en advies en organiseert activiteiten
voor mensen in de gemeente Hardenberg. Het vergroten
van leefbaarheid in dorpen en wijken is daarbij het
uitgangspunt.

V E C H T D A L
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Bibliotheek Ommen
Chevalleraustraat 6
7731 EE Ommen
Telefoon

0529 - 45 21 58
E-mail

Doelstelling
Lezen, luisteren, kijken en leren: onze collectie heeft
voor ieder wat wils. Met een abonnement geniet u er
niet alleen in de Bibliotheek van, maar ook thuis van
alles wat de Bibliotheken in Overijssel te bieden hebben.

bib.ommen@bibov.nl
Internet

www.bibliotheekommen.nl
IBAN

NL37 RABO 0380 9285 74

Activiteiten
De Bibliotheek Ommen heeft twee vestigingen binnen
de gemeente: Ommen en Lemele. Onze taken:
• versterken informatiefunctie;
• verzorgen van de uitleenfunctie;
• aanbieden van producten/diensten voor het onderwijs (leesbevordering en mediawijsheid);
• organiseren van culturele activiteiten;
• bijdragen aan het aanvalsplan laaggeletterdheid.
De bibliotheek heeft daarbij bijzondere aandacht voor
de jeugd en sociaal zwakkere groepen.
Plannen
Plannen voor de komende jaren: het in stand houden
van de fysieke bibliotheken, maar daarnaast uitbreiding
van het digitale aanbod: via apps worden aangeboden
e-books, luisterboeken en poëzie. Daarnaast kan men
24/7 via de website boeken reserveren, verlengen of
gebruik maken van het aanbod -mits in bezit van een
bibliotheekkaart- van de Hema-academie of Voordeelmet-je Biebpas. Voor meer informatie : zie de website.
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Stichting Wanicare
Doelstelling
De missie van Stichting Wanicare is
de bescherming van wilde dieren.
Dit doen we door middel van integrale ondersteuning te bieden aan
Wild Animal Rescue Centers en
projecten die betrekking hebben op
de bescherming van wilde dieren en
natuurbehoud in Azië.
Activiteiten
Stichting Wanicare biedt hulp bij:
• Bedrijfsvoering/reorganisatie/
professionalisering
• Advisering bij de medicatie, voedsel
en verzorging van de dieren
• Ondersteuning bij de in beslagname
en vrijlatingen van dieren
• Sponsoring en PR

• Opzetten van programma’s voor vrijwilligers en stagiaires

• Onder de aandacht brengen van handel
•

in wilde dieren en natuurbehoud door
middel van scholing
Programma’s opzetten om wilde dieren
en hun natuurlijke leefomgeving te
beschermen

Plannen
De afgelopen jaren heeft Wanicare zich
actief ingezet voor het Wild Animal Rescue
center in Cikananga, Indonesië. En hebben
we daarnaast een aantal projecten opgezet
die betrekking hebben op natuur-/dierbescherming en het vrijlaten van in beslag
genomen dieren. De komende jaren wil
Wanicare zich ook richten op de hulp aan
andere rescue-centra en gerelateerde
projecten. Dit alles door de persoonlijke en
betrokken inzet van Wanicare, in samenwerking met plaatselijke netwerkorganisaties
en medewerkers.

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

Den Huizen 6
7707 PL Balkbrug
0523 - 61 48 56
info@wanicare.com
www.wanicare.com
NL65 ABNA 0515 5449 81
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Station Dalfsen

Our Energy Foundation
Systems for social sustainable energy
Doelstelling
Our Energy Foundation is een onafhankelijke Nederlandse stichting met als doel om
mensen in de derde wereld te helpen aan elektriciteit en warm water door het gebruik
van zonne-energie. In veel landen is er een groot gebrek aan deze basisvoorziening.
Our Energy Foundation realiseert de werving van financiële middelen en zorgt voor de
uitvoering van projecten. Daarbij maakt de stichting gebruik van de producten, expertise en ondersteuning van Mijn Energiefabriek B.V. (www.mijnenergiefabriek.nl)
Activiteiten
Our Energy Foundation ondersteunt de volgende projecten:
• The home of Hope and Dreams in Oeganda: www.homeofhopeanddreams.org
• Noah’s Ark in Oeganda: www.nacmu.org
• Jacob’s Well in Roemenië: www.jawell.org
• Marianne’s center in Kenia: www.mariannecenter.org
De projecten in Oeganda betreffen kindertehuizen die weeskinderen opvangen,
gezond laten opgroeien en van onderwijs voorzien.
Jacob’s Well biedt noodhulp aan kinderen en bouwt een school voor speciaal onderwijs.
Marianne Center ondersteunt mensen met een beperking om een waardevol leven op
te bouwen.

Postbus 292
7770 AG Hardenberg

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

0523 - 27 22 78
info@ourenergyfoundation.com
www.ourenergyfoundation.com
NL86 TRIO 0197 7928 39
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hoeve
Stichting Hadassa hoeve
Doelstelling
Stichting Hadassa hoeve is een kleinschalige woon- en werkvoorziening
voor jonge vrouwen in de leeftijd van
16-23 jaar, die onvoldoende vaardigheden hebben ontwikkeld om
zelfstandig te kunnen leven. Deze
tekortkoming is vaak het gevolg van
een turbulente jeugd of een traumatische gebeurtenis.

Activiteiten
Op de hoeve staat het talent van elke vrouw
centraal. Werkend vanuit het gedachtegoed
dat iedere vrouw talenten heeft, maakt
dat de vrouwen weer gaan geloven in eigen
kracht. Dit versterken we door de gedachte
om te zetten in daden. Werken is op de
hoeve het belangrijkste middel om het zelfvertrouwen te doen laten groeien.
Plannen
De zorg komt onder druk: ‘een bedreiging
of een kans’? Wij geloven dat dit een kans
is en daarom werkt de Hadassa hoeve toe
naar een zelfvoorzienende organisatie.
Twee werkvoorzieningen op locatie gaan
fungeren als werkplek maar tegelijkertijd als
inkomstenbron om eigen zorg te bekostigen.
Kortom: De jonge vrouwen werken voor hun
eigen zorg!

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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De Vaart 12
7784 DJ Ane
0524-560965
info@hadassahoeve.nl
www.hadassahoeve.nl
NL10 RABO 0144 3725 41
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Christelijke Vereniging voor Psychiaters,
Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP)
Beekberg 10
7772 DM Hardenberg
Telefoon

0523 - 67 70 02
E-mail

info@cvppp.nl
Internet

Doelstelling
De CVPPP is een vereniging voor christelijke professionals
uit de vakgebieden psychiatrie, psychologie en psychotherapie, gericht op integratie van vakwetenschap en
christelijk geloof. De vereniging wil in samenwerking
met partnerorganisaties ten dienste staan van kerk en
samenleving.

www.cvppp.nl
IBAN

NL46 INGB 0003 4533 62

Activiteiten
De CVPPP is werkzaam in het Nederlands taalgebied
(Nederland en België) en met name in de sector GGZ.
De vereniging organiseert landelijke congressen en
regionale studie en intervisiekringen; en geeft het
wetenschappelijk kwartaalblad Psyche & Geloof uit.
Plannen
In de komende jaren wil de CVPPP (naast voortzetting
van haar kernactiviteiten voor leden) in samenwerking met partnerorganisaties en kerkelijke instanties
bijdragen aan deskundige omgang met spiritualiteit in de
geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en met psychopathologie in kerkelijk pastoraat.

V E C H T D A L
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Present Hardenberg
Doelstelling
Present Hardenberg is een vrijwilligersorganisatie die een brug slaat tussen mensen
die willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Enthousiaste
vrijwilligers gaan aan de slag bij mensen die zelf onvoldoende gezondheid, geld of een
klein sociaal netwerk hebben.
Activiteiten
Present Hardenberg werkt nauw samen met hulp- en dienstverleners. Ze zijn actief op
het gebied van wonen, zorg en welzijn binnen de hele gemeente Hardenberg.
Plannen
Present Hardenberg wil dat de Stichting nog meer voor anderen mensen kan gaan
betekenen.

Postbus 31
7770 AA Hardenberg

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0523 - 27 16 66
info@presenthardenberg.nl
www.presenhardenberg.nl
NL03 RABO 0142 1493 30
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Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

Westeinde 102
7711 CN Nieuwleusen
0529 - 40 29 06
info@stichtingora.nl
www.stichtingora.nl
NL55 INGB 0002 3312 01

Stichting ORA zending & hulpverlening
Doelstelling
ORA ondersteunt sinds 1992 het werk van lokale kerken, hulpverleners en zendelingen
onder kansarme gezinnen, weeskinderen, slachtoffers van oorlog en gedwongen prostitutie, (ex-)gevangenen, vluchtelingen, vervolgde christenen, ouderen, gehandicapten
en daklozen in 23 landen in Oost-Europa, Azië en Afrika.
Activiteiten
De aard van het werk verschilt per project en richt zich op het ondersteunen van
zomer- en winterkampen voor kansarme kinderen, ontwikkelingswerk (beter
onderwijs en medische zorg en betere voorzieningen voor gehandicapten), hulp bij
gemeentestichting en bijbeldistributie, noodhulp en wederopbouw na natuurrampen.
Jaarlijks stuurt ORA ongeveer zes grote vrachtwagens met gericht ingezamelde hulpgoederen naar landen als Letland, Hongarije en Bulgarije.
Plannen
Financiële ondersteuning van nieuwe, lokale organisaties en initiatieven. Onderzoek
naar nieuwe mogelijkheden om de inwoners van Noord-Korea te helpen. In geval van
een ramp extra fondsen werven om de slachtoffers in samenwerking met onze (lokale)
partners zo snel mogelijk te helpen. Het houden van acties om jong en oud te informeren over de nood in de wereld.

V E C H T D A L
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Vechtdal in bloei

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

Koelmansstraat 1a
7722 LV Dalfsen
06 - 57 99 81 50
herman@hermanvandervegt.nl
www.pastorthomasfonds.nl
NL13 RABO 0138 6412 42

Pastor Thomas Fonds
Doelstelling
Het doel van het Pastor Thomas Fonds is
door middel van acties geld bij elkaar te
krijgen en met dat geld kansarme kinderen
in India de mogelijkheid te geven naar school
te gaan. Ieder kind in de wereld heeft recht
op onderwijs.
Activiteiten
Met behulp van het Fonds gaan er momenteel al een aantal kinderen naar de
basisschool in de omgeving van Kerala. In
India wordt het schoolgeld door de regering
betaald maar als het kind geen schooluniform, schriften en schooletui met de
benodigde potloden en pennen heeft, dan
mogen ze niet naar school. Vele ouders
hebben het geld daar niet voor.

V E C H T D A L

Plannen
Door diverse acties te voeren onder
andere om op (rommel)markten
aangeleverde spulletjes te verkopen, in
de kersttijd verkoop van kerstbomen
en erwtensoep en donateursacties
proberen wij geld bij elkaar te krijgen
voor onderwijs voor de kinderen.
Graag bezoeken wij scholen, verenigingen en instellingen om te vertellen
over het Pastor Thomas Fonds. Wilt
u meer weten of wilt u ons steunen?
Bezoek dan onze website .
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Stichting Vrienden van Sprank
Doelstelling
Stichting Vrienden van Sprank staat klaar voor mensen met een verstandelijke
beperking die bij Sprank wonen of begeleiding krijgen. Vrienden van Sprank maken
bijvoorbeeld een duofiets of een rolstoeltoegankelijke tuin mogelijk; zaken die niet
(meer) uit het reguliere zorgbudget kunnen worden betaald.
Activiteiten
Vrienden van Sprank is actief in Nederland en met name in zeventien gemeenten
waaronder Hardenberg, Zwolle, Dalfsen en Ommen. Stichting Sprank verleent in die
gemeenten zorg en ondersteuning aan ruim 500 mensen met een verstandelijke
beperking en/of lichamelijke beperking en autisme.
Plannen
Vanwege veranderingen in de zorg is ondersteuning nu meer nodig dan ooit. Zorgtaken
worden steeds vaker bij de directe omgeving gelegd. Dit betekent dat we in toenemende mate voor elkaar moeten klaarstaan. Vrienden van Sprank draagt hieraan
bij door haar middelen in te zetten ten behoeve van groepen cliënten op het vlak
van gezondheid/sport, ontplooiing door onder andere weerbaarheidstrainingen,
identiteitsgebonden zaken, vervoer en ondersteuning van nieuwe woon- of
dagbestedingsinitiatieven.

Hanzelaan 334
8017 JL Zwolle

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN
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0321 - 31 26 84
secretariaat@vriendenvansprank.nl
www.vriendenvansprank.nl
NL90 RABO 0118 7166 38
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Stichting Wij Willen helpen
Doelstelling
Stichting WWH is een hulpverleningsorganisatie die hulp wil bieden aan
mensen die in hun eerste levensbehoeften bedreigd worden. Dat doet
ze vanuit de overtuiging dat er een
christelijke opdracht is om om te zien
naar de medemens.

Activiteiten
De Stichting is vooral actief in Zimbabwe
en Zambia op het gebied van noodhulp,
structurele hulp en financiële adoptie.
Noodhulp door middel van financiering
voedsel, kleding en medicijnen. Structurele
hulp door middel van water- en sanitaire
voorzieningen, hulp bij opzetten miniondernemingen. Financiële adoptie ten
behoeve van scholing, gezondheidszorg en
microkredieten.
Plannen
De plannen van de komende jaren zijn
vooral gericht op de bevordering van de
zelfredzaamheid, creëren van eigenwaarde
en bevordering van de lokale economie.
Wij doen dit door financiering van ‘chicken
projects’, het opfokken en slachten en
verkopen van kippen, geitenprojecten, kleinschalige tuinbouwprojecten. Maar ook vis
drogen en verkopen, kleine kledingateliers
opzetten en dergelijke.

Telefoon
E-mail
Internet
IBAN

V E C H T D A L

p/a Waanderskamp 24
7721 VA Dalfsen
0529 - 43 21 03
info@wijwillenhelpen.nl
www.wijwillenhelpen.nl
NL54 RABO 0106 5967 48
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Stichting Vechtgenoten
Doelstelling
Stichting Vechtgenoten is opgericht in 2008 om kankerpatiënten en hun naasten
te ondersteunen. Het Vechtgenotenhuis, ons inloophuis, is gelegen in het prachtige
Vechtdal. We organiseren verschillende activiteiten, maar gewoon rustig een praatje
maken kan ook. Het Vechtgenotenhuis straalt een goede sfeer uit in een mooie groene
omgeving, is geheel afhankelijk van giften en gaven en ontvangt op geen enkele manier
en wijze een structurele financiële ondersteuning.
Activiteiten
Stichting Vechtgenoten kan een steun bieden voor jong en oud, die op welke manier
dan ook in aanraking zijn gekomen met kanker. Als patiënt of als naaste. Voor mensen
die behoefte hebben aan ontspanning, activiteiten of een praatje; laagdrempelig
lotgenotencontact en allerlei activiteiten, van kookworkshops tot creatieve workshops en yoga, afgestemd op vragen en suggesties van gasten.
Vrijwilligers met hart voor de zaak en kennis aan de hand van opleidingen staan klaar
in het Vechtgenotenhuis. We leveren geen zorg maar wel hulp en ondersteuning.
Plannen
Het Vechtgenotenhuis wil meer informatieavonden met een bepaald thema organiseren.
Daarin zoeken we naar verbreding en verbinding met andere patiëntenorganisaties. De
functie van inloophuis voor mensen die met kanker te maken hebben of hebben gehad
blijft. De komende jaren wil de Stichting Vechtgenoten het volgende bereiken:
• Hulpverleners zien Vechtgenotenhuis als een inloophuis met de behoeften van de
gasten centraal.
• Inwoners Vechtdal en omstreken zien Vechtgenotenhuis als een veilige omgeving
voor informatie, advies en ontspanning.
• Ziektekostenverzekeraar ziet meerwaarde van het Vechtgenotenhuis.

Beerzeweg 5d
7731 PA Ommen

Telefoon
E-mail
Internet

Aangesloten bij IPSO
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IBAN

0529 - 455 767 • 06 - 39 03 22 63
vechtgenoten@live.nl
www.vechtgenoten.nl
NL85 RABO 0127 5792 30
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Stichting Steunfonds Weeskinderen
Le Joola
Doelstelling
In de nacht van 26 op 27 september
2002 sloeg de Senegalese veerboot
Le Joola om op de Atlantische Oceaan
voor de kust van Senegal/Gambia. Van
de ongeveer 2000 passagiers komen
er 1953 om het leven waaronder als
enige Nederlanders Roel en Lisette
Arendshorst. Daar de lichamen van
Roel en Lisette niet worden teruggevonden, wordt er op 27 november
2002 een herdenkingsbijeenkomst
gehouden in het witte kerkje in
Heemse/Hardenberg. Er wordt een
collecte gehouden voor de weeskinderen van de Senegalese slachtoffers.
De gelden zijn geïnvesteerd in de
middelbare school in die streek. De
school is na de ramp met Le Joola door
de Senegalese regering opgericht
als compensatie voor het verlies van
de vele jonge mensen die op de boot
van het zuiden naar hoger onderwijs
in Dakar reisden. Daar de school in
korte tijd een populatie had van 800
tot 1000 leerlingen, ontbraken er
voldoende lokaliteiten.

De familie richt op 13 december 2004 de
stichting Steunfonds Weeskinderen Le Joola
op met het doel om de kinderen van de
slachtoffers te helpen en te ondersteunen
bij het volgen van onderwijs.
Activiteiten
De afgelopen jaren heeft de Stichting het
SOS-kinderdorp in Ziguinchor, de hoofdstad van Zuid-Senegal, waar veel wezen
verblijven, voorzien van een computer en
printer, van spel- en leermateriaal. Een
voetbalschool uit diezelfde stad waarvan
27 jeugdspelers en hun trainer op de boot
waren, kreeg een volledige voetbaluitrusting. Het voornaamste werk was het bouwen
van twee stenen lokalen bij de middelbare
school die na de ramp door de regering van
Senegal in de buurt van het vissersdorpje
Kafountine is opgericht. Tevens is er een
voetbal- en basketbalveld gerealiseerd. Een
Nederlandse contactpersoon, mevrouw
Wolters, begeleidde de werkzaamheden.
Plannen
De stichting wil meehelpen de nieuwe
bibliotheek bij de school van boeken te
voorzien.

Telefoon
E-mail
IBAN

V E C H T D A L

p/a Wulpstraat 21
7771 AD Hardenberg
0523 - 26 21 92
weeskinderen.lejoola@outlook.com
NL28 RABO 0378 9433 40
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Bibliotheek Ommen
Bolji Zivot
Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP)
De Stuw
Druppels voor Kenia
Historische Kring Dalfsen
Historische Vereniging Hardenberg e.o.
Historische Vereniging Ni’jluusn van vrogger
IVN Hardenberg-Gramsbergen
Landschap Overijssel
Nationaal Tinnen Figuren Museum
Natuuractiviteitencentrum De Koppel
Our Energy Foundation - Systems for social sustainable energy
Pastor Thomas Fonds
Present Hardenberg
Stichting Bobokan
Stichting Bus Borgstede
Stichting Caconda
Stichting Carmel Children’s Home
Stichting De Anermolen
Stichting De Brug
Stichting De Kruidenhoeve
Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst
Stichting de Parelvisjes
Stichting De Vechtezomp
Stichting Gehandicapten Tsjernobyl-Stolin/Hardenberg
Stichting Good Hope
Stichting Hadassa hoeve
Stichting Hartveilig Hardenberg
Stichting Hospice Dedemsvaart, Familie Assenhuis
Stichting Hospice Groep VechtZathe
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Stichting Jesus the Rock Missions
Stichting K-vriendelijk
Stichting Kamermuziek Oud Avereest
Stichting Kledingbank Hardenberg
Stichting Klooster Sibculo
Stichting KonijnenBelangen
Stichting Landgoedconcerten Dalfsen
Stichting Lokale Publieke Omroep Noord Oost Overijssel NOOS
Stichting Marianne Center
Stichting Molen Massier
Stichting Oekraïne Nieuwleusen c.a.
Stichting Om-Arm Afrika
Stichting ORA zending & hulpverlening
Stichting Oudheidkamer Ommen (Streekmuseum Ommen)
Stichting Paardrijden Gehandicapten Hardenberg e.o.
Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal
Stichting Saxenburgh Groep
Stichting Steunfonds Weeskinderen Le Joola
Stichting The Home of Hope and Dreams
Stichting ’t Olde Manegepeerd
Stichting Tuinen Mien Ruys
Stichting Uitwisseling Vakkennis Nederland-Roemenië
Stichting Vecht voor Jeugd
Stichting Vechtgenoten
Stichting VeloVelo
Stichting Visie voor Israël & The Joseph Storehouse
Stichting Vitaal Platteland Hardenberg
Stichting Vrienden van de Saxenburgh Groep
Stichting Vrienden van de Baalderborg Groep
Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Stichting vrienden van God’s Golden Acre Nederland
Stichting Vrienden van Hospice ’t Huis aan de Vecht
Stichting Vrienden van Hospice ’t Huis De Pastorie
Stichting Vrienden van Leseli
Stichting Vrienden van Rosengaerde
Stichting Vrienden van Sprank
Stichting Wanicare
Stichting Wij Willen helpen
Streekmuseum De Kalkovens / Historische Vereniging Avereest
Vereniging voor Plaatselijk Belang Lemele
Wensstichting Vechtdal
Zorgcentrum Rosengaerde
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drukken printen sign vormgeving

Bloemendalstraat 3, 7721 AL Dalfsen
T 0529 432512
E info@drukkerijmeijerink.nl
I www.drukkerijmeijerink.nl

Grafisch gezien bent u bij Meijerink aan het juiste adres
voor al uw drukwerk- en communicatiewensen.

Nieuwsgierig?
Kijk dan op onze site en ervaar het grafisch gemak! van Meijerink.

Wij zijn méér dan druk
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Alle organisaties die zijn opgenomen in deze gids
zijn door de Belastingdienst als ANBI aangemerkt.

Colofon
De Lokale Goede Doelengids Vechtdal
is tot stand gekomen met
medewerking van verschillende
personen en organisaties:
Ontwerp omslag voorzijde
en fotograﬁe Vechtdal
De heer L. van der Brug
Vormgeving en druk
Meijerink | graﬁsch bedrijf
Mede met dank aan
De heer A.M. Kolthof
De heer L. van der Brug
De Lokale Goede Doelengids is een
initiatief van Vechtstede Notarissen

Vechtstede Notarissen Hardenberg
Scholtensdijk 20
7771 CV Hardenberg
Postbus 62
7770 AB Hardenberg
0523 - 26 19 41
Vechtstede Notarissen Nieuwleusen
Westeinde 2
7711 CK Nieuwleusen
Postbus 41
7710 AA Nieuwleusen
0529 - 48 12 01
Vechtstede Notarissen Dalfsen
Bloemendalstraat 11
7721 AL Dalfsen
Postbus 53
7720 AB Dalfsen
0529 - 43 17 42
info@vechtstede.com
www.vechtstede.com

Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvuldigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
in enige vorm of op enige wijze dan ook.

Deze gids wordt u aangeboden door

