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Jaarverslag van het bestuur van Stichting Join Our Mission Polen over 2017
Stichting Join Our Mission Polen heeft als passie en missie het bouwen van het 18+huis in Polen.
Dit doel is in 2017 bereikt. Het huis is gebouwd voor jongeren vanaf 18 jaar die de kindertehuizen
in Pieszyce en Piława moeten verlaten vanwege hun leeftijd. Zij zullen onder begeleiding binnen
korte tijd naar zelfstandigheid en volwassenheid groeien. De Stichting heeft dit doel bereikt door
onder meer fondsen te werven, crowdfunding en begeleiding te organiseren. Dit laatste in goed
overleg met de leiding van de kindertehuizen.
De eerste stap werd gezet door de aankoop van een kavel grond op 14 mei 2010.
Met deze missie als doel ging het bestuur ook in 2017 weer aan het werk.
Het bestuur van de Stichting vergaderde dit jaar zeven keer.
En ook de openingscommissie, samengesteld om de feestelijke opening van het 18+ huis in goede
banen te leiden, kwam meerdere keren bijeen.
In april 2017 is er een delegatie van het bestuur en één medewerker naar Polen geweest om te
werken in het huis. Er is o.a. het balkonhek geplaatst, er zijn in de kamers rails opgehangen voor
dingen aan de muur, door het hele huis zijn lampen opgehangen, de schilder werkzaamheden in de
kelder zijn afgerond en de sloten van de deuren zijn gecontroleerd. Er is gesproken met de buurman
over de te plaatsen afscheiding. Ook is er met de leiding van de kindertehuizen gesproken over het
contract met de nieuwe bewoners, hoe e.e.a. met de bewoners financieel moet worden afgewikkeld
en over de opening van het huis.
Op 1 september 2017 heeft het bestuur, samen met onder andere de burgemeester en de voorman
van het landsdeel Dzierzoniowski, het 18+ huis officieel geopend.
Ter gedachtenis aan Ineke werd het symbool van het huis- een mus- door de directrice van de
kindertehuizen onthuld.
Om alle donateurs en vrijwilligers die betrokken zijn geweest bij het realiseren van de bouw van het
huis te bedanken, heeft op 7 oktober 2017 bij de familie Segers te Kockengen een borrel
plaatsgevonden.

Nu het huis geopend is, moet de exploitatie van het huis op poten worden gezet. De exploitatie van
het huis zal worden ondergebracht in een nieuwe stichting. De oprichting hiervan zal plaatsvinden
begin 2018. Er is een huurovereenkomst met bij behorende spelregels opgesteld t.b.v. de jongeren
die er gaan wonen.

In 2017 werden de volgende activiteiten ontplooid om de benodigde materiële en financiële
middelen te verkrijgen voor de realisatie van het 18+huis:
•
•
•
•
•
•

Drie keer is er informatie verstrekt aan de sponsors door middel van een nieuwsbrief.
Er zijn ook dit jaar weer verschillende giften binnengekomen.
Een team van mensen organiseerde weer een avondfietsdriedaagse.
Tijdens de werkreis in augustus 2017 zijn er diverse werkzaamheden in het 18+huis
uitgevoerd door de deelnemers aan de werkreis.
Ook werd de actie chocoladeletters in 2017 gehouden met een mooi resultaat.
De stichting mocht ook dit jaar door middel van sponsoring in natura materiaal ontvangen
om de bouw te kunnen realiseren.

Op de website zijn alle ontwikkelingen bijgehouden.
Aan het eind van 2017 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter:
de heer
F. de Bruin
Secretaris:
mevrouw M. de Hoop-de Lange
Penningmeester: de heer
R.A.M. Oostveen
Lid:
mevrouw J.N. de Hoop
Lid:
de heer
N.A. Zeldenrijk
Lid:
mevrouw M.J.F. Verweij
Kockengen, januari 2018.

