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ALGEMEEN
2020 is voor de stichting een bewogen jaar geweest. De coronapandemie heeft ook bij ons duidelijk zijn sporen
nagelaten en er is een volledig nieuw bestuur aangetreden.
In 2020 hebben de locaties in Amsterdam-Oost en Amstelveen tot twee maal toe voor langere tijd de deuren moeten
sluiten vanwege de pandemie. Daarbuiten hebben wij de gasten ontvangen, maar werden de mogelijkheden
aanzienlijk beperkt vanwege de voorzorgsmaatregelen die getroffen moesten worden. Wij konden daardoor minder
gasten ontvangen en is het aantal vrijwilligers en de diversiteit aan activiteiten teruggelopen. Om de crisis financieel de
baas te blijven hebben wij afscheid moeten nemen van onze coördinator die zich in die rol jarenlang met overtuiging
inzette voor de stichting.
Dankzij de steun van het stadsdeel Amsterdam Oost, de gemeente Amstelveen, het KWF, onze donateurs, particuliere
donaties en de statiegeldacties bij Albert Heijn is onze financiële situatie eind 2020 toereikend om in 2021, alles op
alles te zettend, ons inloophuis voor Amsterdam te behouden. Wij danken al onze sponsors ook voor hun steun en
vertrouwen.

Missie Stichting De Kraanvogel
Ondanks de beperkingen hebben wij in 2020 onze missie, weliswaar in afgeslankte vorm,
kunnen waarmaken ten behoeve van iedereen die het nodig heeft.
Onze missie omvat:
•

Het bieden van rustige, energie-gevende plekken in Amsterdam en omgeving voor
mensen met kanker en hun naasten

•

Het organiseren van verschillende activiteiten voor mensen met kanker en hun naasten

•

Het uitdragen van landelijke doelstellingen vanuit het IPSO

•

Het actief samenwerken met anderen die dezelfde doelstellingen nastreven
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ACTIVITEITEN 2020
Activiteiten op de verschillende locaties
Inloophuis Amsterdam-Oost
Op het Robert Kochplantsoen 19 in Amsterdam-Oost hebben wij de vrije inloop tijdelijk gestopt. Wel hebben wij telefonisch en op
afspraak gasten een luisterend oor kunnen bieden. Daarnaast hebben wij op onze locaties in Amsterdam en Amstelveen in
samenspraak met de GGD in Amsterdam de volgende activiteiten in kleinere groepen aangeboden:
-

Qigong

-

Creatief Atelier

-

Handbreien

-

Wandelen

Dat het mogelijk is geweest om activiteiten aan te blijven bieden danken wij aan de toewijding van onze (nieuwe) vrijwilligers,
waaronder de waarnemend coördinator, gastvrouwen en activiteitenbegeleiders, en aan de onmisbare steun van de GGD in
Amsterdam.
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Inloopatelier Amstelveen
Het Inloopatelier werd 9 jaar geleden opgericht door Claar Goossens en Cornelie Swart als vrijwilligersinitiatief in Wijkcentrum
Alleman met als missie; het bieden van psychosociale ondersteuning door middel van creatieve expressie aan mensen die
geraakt zijn door kanker. Het doel is niet om kunst te maken, maar om uitdrukking te geven wat van binnen speelt. Het atelier
wordt begeleid door ervaren professionals die zorg dragen voor een veilige setting waarin emoties geuit -en ervaringen gedeeld
kunnen worden met lotgenoten. Het atelier is thans gehuisvest in Villa Randwijck.
In 2020 zijn er door de pandemie veel minder activiteiten aangeboden dan voorzien en kunnen wij op minder vrijwilligers bouwen.
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Inloophuis Amstelveen
De Kraanvogel is een samenwerking aangegaan met het Inloophuis Amstelveen dat wordt verzorgd door Villa
Randwijck. Voor zover dat mogelijk was, is het inloophuis op de geplande zondagen doorgegaan. En dan blijkt
maar weer het nut van het inloophuis. Samenkomen met mensen om je heen die je begrijpen is van groot
belang. Zeker op zondag wanneer veel mensen met hun gezin op stap zijn is die stilte groot en zorgt het
lotgenotencontact voor steun.

Sichting De Kraanvogel
30 juni 2020
Bestuur:
FJ.F. de Klerk

Voorzitter

K.S.M Jurgens

Secretaris

E.J. Vogelaar

Penningmeester

Contact:
Telefoon: 020 – 362 96 86
E-mail: info@dekraanvogel.org
Website: www.dekraanvogel.org
Bezoekadres
Robert Kochplantsoen 19
1097 GG Amsterdam
Postadres
Parnassusweg 14, 1hg
1076 AN Amsterdam
Overig:
IBAN: NL57TRIO0197910149
KvK: 60813520
ANBI status – RSIN: 854070515
5

