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Verslag  

Stichting De Sleutelbloem 2021 
  

Verslag 2021 

  
Stichting De Sleutelbloem heeft het afgelopen jaar dankzij de steun van veel trouwe donateurs 
de werkzaamheden op Leerwerkcentrum en zorgkwekerij de Sleutelbloem opnieuw kunnen 
ondersteunen. Het Covid-19 virus was ook dit jaar nog onder ons en maakte dat we anders om 
moesten gaan met mensen en middelen.  De uitdagingen met betrekking tot verdere 
consolidatie van de organisatie zijn vanuit vorig jaar meegegaan in 2021.  

 

Activiteiten 

Een nieuwe uitdaging kwam op het pad van het directie echtpaar Addie en Evalien Muilwijk; 
tevens eigenaren van de Sleutelbloem. Het zo mogelijk starten van een dependance in Rijswijk 
(Gld). Als bestuur van Stichting De Sleutelbloem hebben we meegedacht, fungeerden we als 
klankbord , en zijn mogelijke risico’s in de vergaderingen besproken. Er wordt heel veel werk 
verzet door het  team van de Sleutelbloem, vanuit de Stichting is er veel waardering voor het 
vele werk wat verzet wordt. Maar het bestuur wil ook aandacht schenken aan het feit dat er 
voldoende balans  is in de werkzaamheden en de financiën. 

We delen de Sleutelbloem visie en geloven dat God een God van wonderen is, maar zijn als 
Stichtingsbestuur ook van mening dat een weloverwogen zakelijk beleid niet tegenover 

geloofsvertrouwen staat.  Er is nood gesignaleerd bij jong volwassen vrouwen en (jonge) 
moeders met kinderen. Een beschermd wonen locatie  gelegen in een landelijk gebied biedt 
deze doelgroep een tijdelijke woonplek om te herstellen en zo mogelijk toe te werken naar 
zelfstandig wonen. Ondanks dat er regelmatig financiële zorgen waren is het opnieuw gelukt 
om nieuwe partijen te vinden die bereidt waren mee te denken en mee te werken met de 
Sleutelbloem. Het bestuur is dankbaar dat er steeds weer giften binnen komen zodat het   
zorgen voor kwetsbaren in onze samenleving zijn voortgang mag hebben. 

 

De Sleutelbloem heeft wederom een aantal zaken en persoonlijke inzet in natura mogen 
ontvangen. Met dankbaarheid kijken we terug op de mooie tijd met een groep van World 
Servant. Het was een tijd van bouwen aan het Aterlier en van een periode met mooie 
clubmomenten met de jonge kinderen (van de deelnemers). We hebben daarnaast nog 
menig ander uur vrijwilligerswerk langs zien komen, o.a. bij het afwerken van de 
dierenverblijven en het realiseren van de Hooiberg. Voor deze giften in natura zijn we zeer 
dankbaar. We zien daar de bijzondere leiding van onze Schepper in.  
 
In 2021 is mede met behulp van de Vrienden van de Sleutelbloem een fietstocht en een 
paalzitaktie georganiseerd. Als bestuur zijn we wederom erg blij met dit initiatief.  

 

Voor de reguliere activiteiten van de stichting, waaronder de ondersteuning bij de 
kerstpakketten en hier en daar diaconale hulpverlening zijn giften ontvangen en besteedt aan 
de doelen.   

 

Fondswerving 
Begin 2021 is een bijzonder actie geweest ter ondersteuning van een Sleutelbloemer en  is er 
voor de kerst een oproep gedaan om bij te dragen aan de activiteiten van Stichting de 
Sleutelbloem. We kijken dankbaar terug op het afgelopen jaar.  
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We zijn u dankbaar voor uw betrokkenheid in gebed, tijd en financiële middelen.  

 

Algemeen 

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar activiteiten.  

Het bestuur heeft 5 keer vergaderd in het afgelopen jaar.  

 

Bestuursvoornemen 2022 

We zullen mee blijven denken in diverse vraagstukken die op het pad komen van de 

Sleutelbloem. 

 

Als stichting hopen we dat de Vrienden van de Sleutelbloem verder mag groeien en dat we 
samen in staat zijn om ons te richten op het ondersteunen van deelnemers van de 
Sleutelbloem indien er diaconale of geestelijke noden zijn.  

 

Namens het bestuur,  

 

T.A. Gunter 

Voorzitter 

 

 


