Activiteitenverslag 2018 van de Stichting Vrienden van
Midgard
Tot bijna het einde van jaar was het wederom een stil jaar voor de Stichting Vrienden van
Midgard. Begin november kwam hier verandering in: Het was ons bestuurslid Loes
Waanders gelukt om nieuwe bestuursleden te werven. In een mooie overdracht waarin het
oude bestuur terugblikte op vele jaren met mooi projecten die gerealiseerd zijn voor Midgard,
met in onze gedachte onze voorzitter Ben Koolenberg.
Alleen voor deze overdracht is het bestuur bij elkaar gekomen in december. Hier werd het
oude bestuur bedankt door de interim-directeur van Midgard en het nieuwe bestuur
verwelkomd met een mooie bos bloemen.
Donateurs blijven wel trouw storten waardoor er wel projecten kunnen worden bekostigd om
het leven op Midgard levendig te maken. Dit is dit jaar gedaan door samen met een donateur
een Tovertafel aan te schaffen voor Midgard. Dit is een digitaal programma waarmee
projecties met een beamer op de tafel, muur of grond kunnen worden 'getoverd' en er een
reactie komt als bewoners de projecties aanraken. Een mooi middel om in beweging te
blijven en te komen.
De Rebellenclub van Midgard spaart nog steeds voor een mooi project. Het geld dat zij
verzamelen door hun acties, zoals het inzamelen van statiegeldflessen, beheert de Stichting
Vrienden van Midgard.
Met een trots en voldaan gevoel zal nu het oude bestuur, bestaand uit Lub de Heer, Gerrit
Egberts en Cindy de Heer aftreden en vanaf 1 januari 2019 geven ze hun taken over aan het
nieuwe bestuur: Hans Springer (voorzitter), Richard Bak (penningmeester), Bea Krul
(penningmeester) en Loes Waanders (bestuurslid).
Wij wensen hen heel veel plezier met deze mooie taak om het leven van de bewoners van
Midgard net dat beetje extra inhoud te geven wat zij allemaal verdienen!
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