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We zijn begonnen om een gezin te helpen, welke al jaren niet in een gezonde
leefomgeving verkeerd.
We hebben geholpen met nieuwe huisraad, schoongemaakt en zelfs helpen sauzen en
verven. Ook zijn de hulpinstanties aangesproken voor verder begeleiding van dit gezin.
Op 25 maart hebben we deelgenomen aan een markt in woonzorg centrum de Schutse in
Coevorden.
Leden zelf en teamleden hebben hiervoor leuke spulletjes geknutseld om te verkopen.
Tevens is er een verloting gehouden. Deze markt was erg succesvol en boven
verwachting. En we besluiten om er nog een keer heen te gaan in april of mei om de rest
van de overgebleven spulletjes te verkopen.
Paas artikelen zijn op de veiling gezet, om de paginapot mee te spekken.
In het voorjaar zijn we heel druk bezig geweest om een verschillende instanties aan te
spreken zodat we een winkeltje kunnen beginnen. De wens is om dit na de zomer te
realiseren.
Ook hebben we in verschillende winkels spaarpotten neergezet waar kleingeld en
statiegeldbonnen in gedeponeerd kunnen worden.
De actie bij de shell is gestart, als je tankt kun je een klein bedrag aan Needhelp
schenken. Eens per half jaar krijgen we dit bedrag uitgekeerd.
We hebben door donaties van verschillende bedrijven in Coevorden mooie moeder-en
vaderdag pakketten kunnen verloten op de site.
Op 27 mei hebben we wederom in de Schutse gestaan met een markt.
Naast het ontbijt-, diner-, borrel -, verzorging/schoonmaakpakket is er ook een
kidspakket in het leven geroepen, welke 1x per 2 maand wordt verloot op de
facebookpagina.
Per 1 juli zijn we een volledig bestuur geworden met 9 bestuursleden.
Ook hebben we wederom een gezin geholpen/bijgestaan die in erbarmelijke
omstandigheden leefden. Daarin was te zien hoe betrokken veel van onze leden en
vrijwilligers zijn.
In juli hebben we na een goed voorbereid onderzoek, een onderhoud gehad met de
wethouder om via de gemeente een pand te kunnen realiseren. Ook zijn we door de
gemeente betrokken in het nieuwe minimabeleid.
In aanloop naar het eventueel te realiseren pand, zijn we samenwerkingen aangegaan
met verschillende maatschappelijke partijen (voedselbank, Cirkel enz.) Dit resulteerde in
een markt bij de Cirkel op 20 augustus.
In september hebben we een bankrekening geopend, met medewerking van de
Regiobank.

In oktober hebben we verschillende mooie veilingen gehad, met medewerking van onze
sponsoren en extra giften.
In november heeft garage Driehuizen een actie opgezet met bonnen van de Intertoys
voor de Sintcadeautjes .
In de loop van de maanden zijn er meerdere gesprekken geweest met Welzijn 2000
(coördinator van het pand aan de Linthorst Homanlaan) en op 7 november kwam het
verlossende woord dat we samen met de Voedselbank, de Cirkel, Humanitas,
Vluchtelingenwerk, Jeugd Vereniging Coevorden en (zo nodig) Stichting 4Kids als
maatschappelijke partijen mogen “bewonen”.
Uiteraard hebben we op de Ganzemarkt gestaan op 14 november met mooie prijzen in de
verloting met een mooie opbrengst als resultaat.
Op 29 november hebben we de samenwerking met andere partijen m.b.t. het
minimabeleid getekend bij de gemeente.
December was een drukke maand voor de stichting met Sinterklaas en kerst. Dit jaar
was er een Sint bij de pieten en hebben we de Sint cadeautjes mogen uitdelen bij Garage
Driehuizen.
Ook waren er op 3 dagen huisbezoeken.
In de maand december stond de statiegeldbak bij de Albert Heijn ter beschikking van de
stichting met een mooie opbrengst.
Op 17 december hebben we, door anonieme donaties, 50 mooie kerstpakketten mogen
bezorgen aan huis bij de leden, die niet bij de voedselbank zijn aangesloten. Ook konden
we nog 5 extra kerstpakketten verloten.
Al met al een veelbewogen en druk jaar met een goed resultaat.

