Goede doelen 2020

Winst over 2019, in februari 2020 uitgedeeld aan 43 lokale goede doelen

Goed doel

Bedrag

Doel

1
2
3

Dive the City
Zonnebloem, afdeling Lelystad-West
Vrienden van de Bieb Lelystad

€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00

4
5

Biljart Vereniging Senioren
Coloriet Laarhof

€ 350,00
€ 400,00
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Summer's Cool
Flevo Bach Consort
Taartjes voor Lelystad
Coloriet De Hoven
Stichting Dierenvoedselbank Lelystad
Gospelkoor Impact
Stichting Bultparkcomité
Stichting GOL
t Hofje, in de Hoven
Stichting Kerkuilenwerkgroep Flevoland
Flevolandse Theatervereniging JTL
Stichting Jediah
Stichting Muziekgroep Flevum
Konijnenopvang Kaatje Keutel
Stichting Kittenopvang Moederloos
Visbuddies
Parkinsoncafé Lelystad
Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren
Stichting Bram lelystad
4,5 mei Comité Lelystad
Stichting Zeekadetkorps Lelystad
Stichting Culturale
Stichting Dierenweiden Lelystad
Seabottom festival
Stichting Leergeld Lelystad
Stichting One Fine Day
Stichting Respijthuis Lelystad

€ 400,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 625,00
€ 700,00
€ 750,00
€ 800,00
€ 800,00
€ 875,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.175,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 1.335,00
€ 1.634,00
€ 1.713,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
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43

Stichting Uitgast
RAACpunt, Reveil
Stichting IDO
Stichting URBN Village
Stichting Stadmakerij
Stichting Veteranen Lelystad
Stichting Wereldlichtjesdag Lelystad
Zorgboerderij de Huif
Woonzorg Flevoland 'De Uiterton'
Stichting Resto VanHarte Lelystad
4Fusion

€ 2.500,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 3.500,00
€ 4.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 5.965,00
€ 6.000,00
€ 6.700,00

Verbinding van interkerkelijke jongeren, en tuinspullen voor het opknappen van tuinen
Dagje met doelgroep naar De Groene Sluis, lunch en rondleiding voor doelgroep.
Lezing en workshop om kinderen weer aan het lezen te krijgen en kennis te laten maken met een
schrijver.
Nieuwe biljartballen, voor vereniging waarbij de ontmoeting centraal staat
Mensen met dementie lopen veel rond en moeten af en toe ook zitten, daar mogen ze meubels
voor uitzoeken.
Workshop voor kinderen/tieners die niet op vakantie kunnen.
Een nieuw koor zoekt diverse attributen om zich te professionaliseren
Kleine spullen om hun werk te vergemakkelijken: vesten, draagbare vitrine enz.
Diva dichtbij', een voorstelling op locatie voor mensen met dementie
Naamsbekendheid voor hun nieuwe stichting, gericht op dieren.
25 jarig bestaan, ze willen optredens gratis verzorgen bij verzorgingstehuizen, als cadeau.
Kabouterroute in het park
Sportdag voor mensen met een visuele handicap
Vrijwilligers die op de hospice afdeling werken, een avondje uit geven.
Ringen van de kerkuilen
Naaimachine die zware stoffen aankan
Portretdag voor mensen met een kleine portemonnee.
Muziekgroep voor mensen met een verstandelijke beperking
Afvoerputje maken in de konijnenhokken en spoelbakken.
Luchtreinigers om ziektes onder de zwerfkittens te voorkomen
Mensen met een lichamelijke beperking kunnen dagje vissen met vrijwilligers bij Tom's Creek.
Dagje uit voor mensen met Parkinson en hun mantelzorgers.
Aanschaf hakselaar
3 gezinsdagen met kinderen in het autistisch spectrum
Festival 75 jaar bevrijding vieren in Lelystad
Accomodaties op hun schip bouwen, zodat hun vereniging kan groeien.
Kunstwerk maken van afval in de binnenstad tijdens cultuurdagen
Knutsel ruimte maken voor kinderen die naar de dierenweiden komen
Festival Seabottom ondersteunen in hun programmering
Computers voor kinderen van financieel arme gezinnen
Varen met kinderen met een lichamelijke/verstandelijke beperkingen.
Airco in de vakantiehuizen die beschikbaar worden gesteld aan personen met mantelzorgers,
zodat de mantelzorgers er even tussen uit kunnen.
Door onze bijdrage kan het deel muziek en ballet uitgevoerd worden op het klassieke festival.
Spoelkeuken voor de activiteiten die de kerk het Reveil organiseert voor de buurt.
Noodmaaltijden en gratis af te halen maaltijden voor mensen die geen maaltijd kunnen betalen.
Jongerencentrum in de stad wil een activiteit voor jongeren rond het leren maken van kleding.
Pagina in de Flevopost voor alle goede doelen
Nieuwe stichting opgestart om activiteiten te organiseren voor veteranen.
Bijdrage aan een herdenkingsmonument
Grote voliere bouwen op de zorgboerderij, waar ouderen/kinderen vogels uit de hand kunnen voeren.
Qwieck up, is een apparaat dat aangezet kan worden voor belevingsgerichte zorg bij mensen met dementie
8 themadiners voor mensen met klein netwerk of kleine portemonnee.
Electra aanleggen bij tuin waar jong en oud elkaar en de natuur ontmoet.

Totaal

€ 85.122,00
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