Jaaroverzicht 2017
In 2017 hebben we weer ons best gedaan om kleine projecten te sponsoren.
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten.

Belmonte Wageningen
Het arboretum Belmonte is een botanische tuin in Wageningen. Het was eeuwenlang een landgoed.
Sinds toenmalige landbouwschool in Wageningen richtte het in 1951 in als arboretum. Vanaf 2009 is
de tuin wetenschappelijk beheerd en in 2012 werd de stichting Belmonte Arboretum opgericht. Deze
stichting beheert vanaf 2017 het arboretum. Dat wordt voor een groot deel door vrijwilligers gedaan.
Deze vrijwilligers verdienen een groot compliment voor hun inzet. Daarom Zijn we op een ochtend
langsgegaan om ze te trakteren op een taartje bij de koffie. Bovendien hebben we een financiële
bijdrage geleverd voor de aanleg van de rozentuin.

http://belmontearboretum.nl

Een tovertafel voor de bewoners van Pieter Pauw
Een tovertafel is een prachtig middel dat speciaal ontwikkeld is voor mensen met dementie. Een
lichtprojector projecteert afbeeldingen op bijvoorbeeld een tafel, die reageren op hand- en
armbewegingen. Je kunt bijvoorbeeld blaadjes wegvegen of balletjes overspelen. Een goede manier
om mensen tot activiteit te bewegen. Verpleeghuis Pieter Pauw startte een crowdfunding actie om deze
aanschaf te kunnen bekostigen en wij hebben een steentje bijgedragen. https://tovertafel.nl

Schooltassen voor Peru
Na de grote aardbeving is het schooltje van Tashi in Peru nog niet helemaal opgebouwd. Er zijn nog
veel zaken nodig. Olrik heeft schooltassen met schoolspullen gesponsord. Van het sponsorbedrag was
nog wat over, daarvan zijn dekens voor de ouderen aangeschaft.

Hike&Bike
Zoals nu alweer een paar jaar achter elkaar, heeft een deel van het bestuur van Olrik weer meegelopen
met de jaarlijkse Hike van bouwbedrijf Kreeft. Het Bike gedeelte hebben we aan anderen overgelaten.
Het goede doel van 2017 was Vereniging De Zonnebloem, afdeling Ede/Lunteren. Deze vereniging
verzorgt dagjes uit voor mensen met een fysieke beperking. Hoogtepunt is de jaarlijkse vakantie.
Dankzij de steun van Bouwbedrijf Kreeft kan de vereniging weer even vooruit.
http://www.bouwbedrijfkreeft.nl/hikebike-2017/

Marlies Mohr fietst voor Orange Babies
In oktober 2017 vertrok Marlies Mohr van Mohr Amsterdam weer naar Afrika om al fietsend geld in
te zamelen voor Ogange Babies. Dit jaar ging zij naar Namibië. Orange Babies is een Nederlandse
stichting die hiv besmette zwangere vrouwen helpt in ontwikkelingslanden. Het doel is om zowel
moeders als kind te berschermen tegen hiv. In 2018 hoopt Marlies naar Zuid Afrika te gaan en dan
zullen wij haar natuurlijk weer sponsoren. http://actievoororangebabies.nl/nl/acties/255/mohr-fororange-babies/

Leerlingen van het Ichthus College gaan op Expeditie Nepal
In mei 2018 gaat een groep VWO-5 leerlingen van het Ichthus College in Veenendaal op expeditie
naar Nepal om financiële en concrete hulp te bieden aan de lokale bevolking. Ze hebben voor deze
bestemming gekozen omdat Nepal een van de armste en minst ontwikkelde landen van de wereld is.
Om daar van hulp te kunnen zijn, is veel geld nodig. De leerlingen organiseren komende tijd op
verschillende manieren inzamelingen. Olrik heeft ook gesponsord en wenst de groep veel succes in
Nepal. http://www.expeditienepal.nl

Ook in 2018 hopen we door te kunnen gaan met het sponsoren van kleinschalige, lokale
projecten.
Hartelijke groet van het bestuur.

