
Jaarverslag 2018 van de activiteiten van de Stichting Vrienden van het Borghuis

De Stichting Vrienden van het Borghuis heeft in boekjaar 2018 een bedrag van totaal € 18.525
ontvangen van haar donateurs.

Eén van de doelstellingen van de Stichting is het verschaffen van middelen en het verlenen van
steun voor de instandhouding van de beschutte werkplek voor mensen met een beperking bij
sociaal cultureel eetcafé Het Borghuis. Daartoe heeft de Stichting in 2018 een bedrag ad € 15.000
uitgeleend aan het Borghuis B.V.

Tevens is in de vorm van een lening in 2018 een bijdrage geleverd voor de aanschaf van vaste
parasolvoeten voor het terras van het Borghuis; de mensen van het Borghuis hoeven nu niet meer
elke avond de zware parasols naar binnen te dragen. Door deze nieuwe parasols heeft het terras
een uitnodigende aanblik gekregen.

De Stichting Vrienden van het Borghuis heeft het in juni 2018 mogelijk gemaakt dat de
werknemers van het Borghuis aanwezig konden zijn bij de Special Olympics. Een grote delegatie
van het Borghuis, in speciale Borghuis T-shirts, heeft acte de présence gegeven in het Graafschap
stadion.

Aangezien de kleding van de Borghuis-medewerkers nodig aan vervanging toe was, heeft de
Stichting Vrienden nieuwe blouses aangeschaft.

In 2018 heeft het Borghuis de MBO Award 2018 gewonnen, uitgegeven door de Doetinchemse
Uitdaging. Deze award, die elk jaar wordt uitgereikt, is voor de plaatselijk meest betrokken
ondernemer aangedragen/genomineerd door diverse Doetinchemse ondernemers. Als reden voor
nominatie werd onder meer aangegeven dat:

- de aanwezigheid van het Borghuis zo natuurlijk is dat het helemaal niet meer opvalt; een
terechte nominatie voor 2018;

- het Borghuis een prachtige plek is waar alle mensen, ook de kwetsbare in onze
maatschappij, een goed onderkomen vinden op diverse manieren;

- het een geweldig initiatief is waar iedereen met een “gebruiksaanwijzing” op een mooie
manier wordt begeleid naar een volwaardige baan.

Iets om trots op te zijn!

In 2018 heeft de Stichting Vrienden van het Borghuis een tweetal ‘Proeven van Passie’
bijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben als voornaamste doel de donateurs op
de hoogte te houden van de dagelijkse gang van zaken in het Borghuis en daarnaast om de
onderlinge verstandhouding te bevorderen en ervaringen uit te wisselen. Door middel van
maatschappelijk relevante lezingen, interviews en culturele activiteiten wordt de donateurs niet
alleen een interessante avond aangeboden, maar wordt hiermee ook getracht nieuwe donateurs te
werven.

Op de bijeenkomst van 26 maart stonden de ‘Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018’
centraal. Henk Bloemers vertelde enthousiast over dit bijzondere evenement waar 2000 sporters,
1000 begeleiders, 1500 vrijwilligers en vele lokale sportverenigingen bij betrokken waren.

De tweede Proeve van Passie van het jaar vond plaats op 8 oktober met een speciale gast, tevens
medewerker van het Borghuis, Jorim van den Berg. Samen met zijn begeleider vertelde Jorim op
deze bijeenkomst over zijn dagelijks leven. De avond werd omlijst met live muziek van
zanger/gitarist Rogé Zwart.

Tevens heeft het bestuur van de Vrienden een aantal malen gespard met het management en
bestuur van Het Borghuis om met een kritische blik te kijken naar de algehele gang van zaken en
de bedrijfsvoering.


