Jaaroverzicht 2014
In 2007 heeft stichting Olrik al eens tassen laten maken voor de verkopers van Straatnieuws in
Utrecht, dus toen we het verzoek kregen om dat nog eens te doen, voldeden we daar graag aan. De
nieuwe tassen zijn waterdicht en kunnen 60 kranten bevatten.

Stichting Olrik heeft 1.478 euro gesponsord voor de productie van 150 tassen, waarbij de verkopers
zelf nog 5 euro per tas moesten bijdragen.
April
In april kregen we een verzoek van Tobias Schepers en Elise Cervin. Zij willen een documentaire
maken over het belang van rust in deze hectische wereld. De voorlopige titel luidt: De bijl en de
grasspriet. Deze naam vindt zijn oorsprong in een metafoor. De metafoor luidde als volgt:
“Als een Griek een boom zag, dan ging hij ertegenaan liggen, stak een grasspriet in zijn mond en
begon na te denken over de zin van het leven. Als een Romein diezelfde boom zag, haalde hij een bijl
tevoorschijn en hakte de boom om, zodat hij van het hout een brug kon bouwen.”
Deze metafoor geeft volgens Elise en Tobias uitdrukking aan een tegenstelling tussen reflectie en
ambitie. De Griek neemt van de gelegenheid gebruik om tegen de boom aan te liggen en na te
denken, terwijl de Romein slechts het praktische nut van de boom ziet. Deze metafoor willen zij door
middel van de documentaire naar voren brengen: de balans tussen rust en prestatie.
We vonden dit een mooi project en hebben 450 euro gedoneerd voor de aanschaf van een deel van
de uitrusting.
Juli
In juli was het weer tijd voor het jaarlijkse uitje van de kinderen van Pax. Ieder jaar komen er Poolse
kinderen drie weken vakantie vieren bij gezinnen in Westervoort. De gastouders zijn vrijwilligers en
zij doen er alles aan om er een feestje van te maken voor de Poolse kids. Stichting Olrik betaalde 650
euro voor een dagje dierentuin bij Ouwehands in Rhenen.

Augustus
In augustus hebben we de Ronnie Tober Foundation gesteund met een bedrag van 450 euro. De
sympathieke zanger organiseert jaarlijks uitjes en korte vakanties voor oudere geestelijk
gehandicapten. Omdat vol te kunnen houden is er veel geld nodig en daar wilde stichting Olrik een
steentje aan bijdragen.
September
De beroemde of beruchte bucket challenge kon natuurlijk niet aan stichting Olrik voorbijgaan. Wij
hebben Hendrik en Tibbe gesteund met 200 euro voor deze ijskoude uitdaging.
Ook dit jaar organiseerde bouwbedrijf Kreeft weer de Hike & Bike, de fiets- en wandeltocht om geld
in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar werden ter gelegenheid van de 10e editie van dit
evenement verschillende goede doelen verrast met een gift: het Toon Hermanshuis in Ede,
Inloopcentrum Meet- in uit Ede, Stichting Vrienden Ziekhuis Gelderse Vallei uit Ede en Stichting
Zwembad 't Willaer uit Scherpenzeel. Stichting Olrik heeft 550 euro bijgedragen aan de Hike & Bike
2014.

Stichting Vrienden van de Wijde Wereld benaderde ons met het verzoek een bijdrage te leveren aan
de inrichting van het nieuwe huis voor zes verstandelijk gehandicapte jongeren, die net als andere
jongvolwassenen graag op zichzelf willen wonen. Deze woning is een initiatief van de ouders en na
zeven jaar regelen en bouwen is het huis er tenslotte gekomen. In oktober zijn de kinderen verhuisd
naar hun nieuwe woning. Stichting Olrik heeft 500 euro bijgedragen aan de aanschaf van een
wasmachine.

Oktober
In verzorgingshuis Pieter Pauw in Wageningen was een jaar lang gespaard voor een mobiel
kookeiland, zodat de bewoners op hun eigen afdeling onder begeleiding lekker konden kokkerellen.
Helaas was er niet genoeg geld voor pannen, dus stichting Olrik heeft 150 euro bijgedragen voor de
aanschaf van een paar goede pannen.

