
Goede doelen 2017
Winst over 2016, in februari 2017 uitgereikt aan 39 goede doelen uit Lelystad of directe omgeving

Goed doel Bedrag Doel

1 De Huif € 3.000 Stevige boomhut bouwen bij zorgboerderij de Huif.
2 Stichting Uitgast € 3.000 Bijdrage voor organisatie van klassieke muziek feest in Natuurpark Lelystad.
3 Landschapsbeheer Flevoland € 3.000 Cursus eten uit de natuur. Mensen bewust laten maken en op ontdekking laten gaan.
4 Stichting de Korenaar II € 3.000 Reparatie versnellingsbak van koelwagen en huur van andere koeling tijdens reparatieperiode
5 Stichting Leergeld € 3.000 50 fietsen voor financieel behoeftige gezinnen, via Concern voor Werk

6 Eritrees Restaurant € 3.000
Sociale ontmoetingsplek voor Eritreese jongeren creëren waar ze samen kunnen koken en Nederlanders kunnen 
ontmoeten om integratie te bevorderen.

7 Platform voedselbanken € 2.600 Een nieuw initiatief om diverse voedselbanken bij elkaar te brengen.

8 Vogelveste en de Huif € 2.500
Kinderen van Vogelveste naar zorgboerderij om hun passend onderwijs te geven, wat niet altijd lukt op de school 
zelf. Geld voor vervoer en materiaal

9 Scouting John F. Kennedy € 2.500 Pelletkachel in gebouw, als duurzame investering
10 Schateiland € 2.150 Bijdrage aan huttenbouw week
11 Vogelveste II € 2.000 Brand in Vogelveste geweest, ze vragen geld voor de herinrichting en het verloren gegane materiaal. 

12 Stichting Stal Uniek € 2.000
Manege waar doel is dat tienermeiden uit gezinnen met kleine beurs meer sociale zekerheid/zelfvertrouwen 
krijgen dmv paardrijden. Geld voor tienerweken en voor aanleg waterpomp

13 Wereldwinkel € 2.000 Vernieuwd kassasysteem

14 de Fakkel € 2.000
Boekhandel is getroffen door brand Marskramer. Plafond is verzekerd maar vloerbedekking niet. Hier vragen ze 
bijdrage voor.

15 Theatervereniging JTL € 1.815 Vervanging van theaterdoeken door brandvertragende doeken

16 Live Your Dream € 1.750
Dagje uit voor chronisch zieken, mantelzorgers, schoolverlaters. Met boot naar Volendam, gids, uit eten, foto 
met klederdracht.

17 Humanitas € 1.640 Vakantie voor 4 kinderen die hulp kunnen gebruiken, zoals chronisch zieken, financieel zwakkeren enz.

18 Popkoor Expression € 1.537 Koor bestaat 10 jaar, bijdrage voor concert.

19 Stadmakerij € 1.500 Charme van de hangplek' in beeld brengen door jongeren. In het licht van: van gemaakte naar geleefde stad

20 Stichting Radio Lelystad € 1.500 professionalisering van vrijwilligers bij de radio. Bijdrage gevraagd voor cursussen voor vrijwilligers
21 Kaatje Keutel € 1.500 Nieuw konijnenhok en professionalisering daarvan.
22 Stichting Kitten opvang moederloos € 1.500 Couveuses en warmtematjes voor gevonden kittens. Ze worden geplaatst in gastgezinnen.
23 Parkinson café € 1.400 Dagje uit, met bootreis, voor mensen met Parkinson incl familie. Zit eigen bijdrage bij
24 Tom's Creek € 1.200 Forelvisbuddie dag. Geld gaat naar onkosten vrijwilligers.

25 Fun Diving € 1.008
mensen met autisme/lichamelijke handicap mee onder water. Uit Lelystad en Dronten. Onder water is leven 
overzichtelijk en kan ze helpen ontspannen.

26 Basisschool de Schakel € 1.000 aanschaf bibliotheekkasten van Biblionet.

27 Stichting Culturale, Tour of Art Flevoland € 1.000
Lelystad en Flevolandse kunst onder de aandacht brengen. Geld voor PR of voor inrichtingskosten van 
deelnemers.

28 Stichting Dierenweiden € 1.000 Rolstoelvriendelijk maken van kinderboerderij
29 Stichting Zuiderzee Zwerfdieren € 1.000 Wasmachine omdat er dagelijks 4 à 5 wassen gedaan worden van kleedjes ed

30 Fietsenbank € 1.000
Gereedschap voor werkpunten door de stad, zodat men minder ver hoeft te gaan voor fiets. Reparatielessen 
zullen ook gegeven worden.

31 Sint voor elk kind € 1.000 Bijdrage aan sinterklaasfeest in Agora voor kinderen uit bijstand
32 Sinterklaasgroep Lelystad € 1.000 Sinterklaaspakken en mijters enz.

33 Stichting Jediah € 1.000
Voedselbank dat eten uit Amsterdam haalt. Ze willen een 3 gangen menu aanbieden voor mensen met kleine 
portemonnee.

34 Coloriet € 1.000 1e zondag in de maand Zondag Zindag, activiteit voor ouderen tegen eenzaamheid en rond zingeving
35 Inloophuis passie € 1.000 Running therapie en wandelcoaching voor patienten en hun omgeving

36 Koor Evergreen € 900
Koor zingt wekelijks bij huiskamers van de Hoven. Ze vragen karaoke apparaat en muziekstandaards die kunnen 
helpen bij verbreding muziekstijlen.

37 Stichting de Korenaar I € 900 Palletwagen
38 De Buizerd € 600 Dagje uit ouderen

39 Stichting Taartjes voor Lelystad € 500
Ze maken taart voor kinderen bij voedselbank die jarig zijn. Ze willen kast om spullen in te stallen en 
koelingsplek ook om op te slaan

Totaal € 65.000
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