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Stichting De Sleutelbloem heeft in het afgelopen jaar dankzij de steun van donateurs de 

werkzaamheden op Leerwerkcentrum en zorgkwekerij de Sleutelbloem weer kunnen 

ondersteunen.   

 

Het bestuur van de Stichting heeft in samenspraak met Addie en Evalien Muilwijk, eigenaren van 

leerwerkcentrum en zorgkwekerij de Sleutelbloem diverse onderwerpen besproken. O.a. de 

gevolgen van de vereisten van de gemeente t.a.v. het gebruik van de Sleutelbloem. Hierdoor was 

het van groot belang dat er een ingrijpende renovatie gedaan moest worden. Nadat de volledige 

nieuwbouw veel te duur bleek te zijn is door Stichting Sleutelbloem geadviseerd om naar een 

uitgebreide renovatie te kijken. De eigenaren van de Sleutelbloem hebben dat advies 

overgenomen. Een renovatie kan gefaseerd uitgevoerd worden en vraagt minder grote 

investeringen tegelijkertijd. Hierdoor was het ook niet noodzakelijk om alle activiteiten van 

leerwerkcentrum en zorgkwekerij onder te brengen in een stichting. Wel worden de coöperatie 

en de eenmanszaak samen gevoegd tot een vof tussen Addie en Evalien. Dat maakt de 

administratieve organisatie een stuk makkelijk. Daarnaast blijft dan de stichting gewoon in stand.  

 

Het bestuur van de stichting heeft ongeveer maandelijks meegedacht in haar 

bestuursvergaderingen met al de wijzigingen waar Addie en Evalien mee te maken krijgen. De 

stichting heeft een mooie lening ontvangen die zij weer heeft uitgeleend aan Addie en Evalien. 

Daarnaast zijn ook voor de reguliere activiteiten van de stichting, zoals ondersteuning bij de 

kerstpakketten en (diaconale) hulpverlening giften ontvangen en doorgegeven.  

 

Fondswerving.  

Om middelen te werven voor de renovatie of nieuwbouw is er begin 2016 een brief naar de 

achterban uitgegaan met een noodoproep. Hartverwarmende reacties mocht de Sleutelbloem 

ontvangen. In totaal is er bijna 20.000 euro geschonken in reactie op die brief. Daarnaast zijn er 

de nodige leningen en betalingsregelingen voor de aanschaf van materialen getroffen. Een 

resultaat om dankbaar op terug te zien en ook een resultaat waarin we God aan het werk hebben 

gezien. Er waren een aantal momenten waarop de aanschaf van materialen en de beschikbaarheid 

van geld precies samenvielen. Dat hebben we als een Zegen van de Heere ervaren.  

 

We zijn u dankbaar voor uw betrokkenheid.  

 

In het bestuur zijn geen wijzigingen t.o.v. degenen die  vermeld staan in het beleidsplan 2016-

2019.  

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar activiteiten.  

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd in het afgelopen jaar.  

 

Namens het bestuur,  

Johan Immink 

Voorzitter.  

 

 


