Jaaroverzicht 2014
Januari
Bijdrage aan scheurkalender ten behoeve van de stichting hulp aan Malawi. In de zomer van 2016
ging een groep van 31 vrijwilligers naar Kakwale, in Malawi om te helpen met het afbouwen van een
gezondheidskliniek. Om geld te genereren werd de Edese Scheurkalender ontworpen. Sponsoren
konden tegen betaling een pagina in de kalender krijgen. Stichting Olrik houdt 17 maart bezet. Als de
kliniek klaar is, kunnen ongeveer 22.000 mensen er terecht voor meest voorkomende dagelijkse
medische activiteiten en behandelingen.

Februari
Sponsoring van Fietsgroep De Klomp in hun strijd tegen kanker. Ze gaan de Alpe d’Huez beklimmen
om geld op te halen voor onderzoek naar de bestrijding van deze ziekte.
Maart
Babet Zwart gaat ook met een groep wandelaars en fietsers de Alpe d’Huez beklimmen met
hetzelfde doel als Fietsgroep De Klomp. Ook zij worden gesteund met een bijdrage van Olrik.
April
Bijdrage voor Mama Alice in Peru. Stichting Mama Alice is al 11 jaar werkzaam in de armste wijken
van Ayacucho in Peru. Onlangs zijn er nieuwe scholingsprojecten opgezet in twee andere wijken. In
de schoollokalen was nog niks, dus hebben we een bijdrage geleverd voor de aanschaf van
schoolboeken.

Mei
Ondersteuning Ujumbe Project in Tanzania. Ujumbe betekent boodschap en dat is precies wat het
project inhoudt: via sms-berichtjes krijgen zwangere vrouwen in Tanzania voorlichting over een
gezonde leefstijl en risico’s die ze lopen tijdens de zwangerschap. Joop de Boer, Bernard Sumari en
Marion Sumari-de Boer beklommen in mei 2016 de berg Meru in Tanzania en lieten zich daarvoor
sponsoren. De opbrengst ging naar dit mooie project. Bovendien verhoogde Wilde Ganzen elke
bijdrage met 50%.

Juni

Ook dit jaar gingen de Poolse kinderen die logeerden bij gastouders via Pax Kinderhulp weer een
dagje uit naar de dierentuin op kosten van Olrik. Zoals ieder jaar was het weer erg gezellig!

Augustus
Sponsoring fietsen voor Orange Babies. Marlies Zwolle van Total Creation gaat fietsen in Zambia om
geld in te zamelen voor Orange Babies, een stichting die zwangere vrouwen met hiv en hun baby’s
helpt. Het verslag van deze tocht is te vinden op http://tcgoesorange.nl de fietstocht heeft meer dan
6.000 euro voor dit goede doel opgeleverd!
September
In september hebben we weer meegedaan aan de Hike&Bike van Bouwbedrijf Kreeft, de jaarlijkse
fiets- en wandeltocht die dit bedrijf organiseert om geld in te zamelen voor een goed doel. Dit jaar
was de opbrengst bestemd voor stichting Vrienden van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Met dit geld

kunnen patiënten op de afdeling oncologie die uiterlijke gevolgen ondervinden van hun chemokuur
iets extra’s doen, zoals een gezichtsbehandeling of een manicure. Bovendien kunnen even
ontspannen en krijgen ze adviezen voor de verzorging thuis.
November
Bijdrage voor stichting Welkom in Wageningen. Deze stichting zorgt ervoor dat mensen die hun
thuisland moesten verlaten vanwege oorlog of andere omstandigheden, wegwijs gemaakt worden in
Wageningen. Zo worden er bijvoorbeeld Nederlandse lessen georganiseerd. Het is voor de bewoners
van het AZC best lastig om naar Wageningen te komen, daarom wordt er twee keer per week
vervoer geregeld. Dat kost geld en Olrik heeft daar een bijdrage aan geleverd.
Hopelijk kunnen we in 2017 ook weer een paar mooie projecten ondersteunen!
Hartelijke groet van Bep, Silvie en Wati

