
  

 

Vrienden van de Gouden Zon 

 

Stichting Vrienden van De Gouden Zon 

Nieuwsbrief 3, december 2020 
 
Beste Vriend(in) van De Gouden Zon, beste belangstellende, 

Onze vorige nieuwsbrief dateert van november 2019, dus de hoogste tijd om je te 
vertellen wat er sindsdien gebeurd is.  

Bijdragen van de Vrienden en sponsoren, schenkingen 
De Vrienden die er al waren zijn ons trouw gebleven en er zijn er enkele bijgekomen. 
Er zijn er nu ongeveer 35, 1  die ervoor zorgen dat we per jaar structureel op 
ongeveer € 2250 kunnen rekenen. Verdere inkomstenbronnen zijn onze drie 
sponsoren en eenmalige schenkingen, al dan niet als resultaat van spontane 
inzamelingsacties. Een nieuwigheid van 2020 was de crowdfundingsactie voor de 
aanschaf van een tractor, hieronder meer daarover.   

Aantal voor 2020 geplande projecten ‘doorgeschoven’ wegens corona 
Het zal jullie niet ontgaan zijn dat 2020 het jaar van het coronavirus was . Hierdoor 
is een aantal projecten die de Vrienden hadden toegekend voor 2020 ‘in de wacht 
gezet’. De bijdragen aan de kosten voor bibliotheek en zwembad worden 
doorgeschoven naar 2021, hopelijk gaat in de loop van dat jaar alles weer open. 
Wat ook in de planning zat voor 2020 was de organisatie van een Vriendendag, een 
gezellige dag, aangeboden door de Vrienden, met allerlei bijzondere activiteiten, 
maar dat ging niet vanwege corona en kan hopelijk wel in de tweede helft van 2021. 
Om het een beetje goed te maken hebben de huisgenoten en assistenten wel met 
Koningsdag genoten van een gebakje, aangeboden door de Vrienden. 

 
1 Vorig jaar is jullie ten onrechte verteld dat er 40 vaste donateurs waren: wij hadden per ongeluk een aantal 
eenmalige donateurs meegerekend. 



Maar wat is er wel gebeurd?  

Vakantie Panta Rhei 
Elke jaar geven we beide huizen een bijdrage voor hun vakantie. De huisgenoten 
van de Panta Rhei hebben tussen de coronamaatregelen door kans gezien om 
vakantie te vieren op de Veluwe. Deze mensen houden er niet zo van om al te 
herkenbaar op de foto te staan, daarom heeft de fotograaf gepaste afstand 
gehouden: 

 

Vakantie Orbis Vitae 
Ook voor de Orbis Vitae was geld gereserveerd voor een vakantie, maar dit huis 
heeft geen gelegenheid gehad om daarvan gebruik te maken. Met goedvinden van 
de Vrienden hebben zij het geld besteed aan de aanschaf van een kast voor 
knutselspullen. Ze zijn daar heel blij mee. 



 

 

Er is nog geld over voor om de kast te vullen (met knutselspullen dus), maar zoals 
je kunt zien moet dat nog aangeschaft worden.  

Schuilstallen 
De schuilstallen waarover in de vorige nieuwsbrief verteld werd zijn gekocht en in 
gebruik genomen. ’s Zomers hadden de dieren veel te weinig schaduw en dat is nu 
opgelost. 

Tunnelkas 
Ook gefinancierd door de Vrienden is een tunnelkas aangeschaft, waarin in de 
herfst en winter groente kan worden verbouwd. Vanwege het gedoe rondom het 
coronavirus is er geen tijd geweest om de kas in elkaar te zetten en in gebruik te 
nemen, vandaar een plaatje van de site van de verkoper, om een indruk te geven 
hoe het gaat worden. 



 

De tractor! 
Heel recent is de actie voor de aanschaf van een tractor voor De Gouden Zon. Deze 
actie was een initiatief van de Vrienden. Op zichzelf viel deze aanschaf buiten de 
doelstellingen van de Vrienden, en bovendien was het benodigde bedrag te groot. 
Daarom hebben we jullie vaste bijdragen niet voor dit doel gebruikt, maar een 
aparte crowdfundingsactie opgezet via geef.nl. Hiervoor hebben we deze foto 
gebruikt van Bram op een van de oude tractoren.  

 

De actie was een groot succes, misschien mede vanwege de foto, waar veel positief 
commentaar op kwam. Binnen een paar weken was er bijna € 5.500 bij elkaar! De 
Gouden Zon vond dit voldoende, en mede dankzij een lening kon het resterende 
bedrag gefinancierd worden. Hieronder is Anne te zien op de nieuwe tractor. 



 

NAMENS HET BESTUUR VAN DE VRIENDEN EN NAMENS HUISGENOTEN EN 
ASSISTENTEN VAN DE GOUDEN ZON: HEEL HARTELIJK DANK VOOR JULLIE ROYALE 
BIJDRAGEN! 

  



Hartelijk dank! 
Wij danken je hartelijk dat je Vriend bent, en we hopen dat je ons trouw blijft en 
wilt doorgaan leuke extra’s mogelijk te maken voor de huisgenoten van De Gouden 
Zon.   
 
 
Als je nog geen vriend bent, maar je wilt het wel worden (nog niet alle familieleden 
van de huisgenoten zijn Vriend!), bezoek ons dan op:  

https://www.vriendenvandegoudenzon.nl 
en meld je aan!   
 
Alvast een mooi einde van 2020 en een goed begin van 2021gewenst en hartelijke 
groet, 

Bestuur Stichting Vrienden van De Gouden Zon 


