
Jaarverslag 2016 

1.Inleiding: 

Het atelier ( vanaf 2 mei 2013 een stichting) is kleinschalig waarbij er twee middagen per week 2 

a 3 cliënten van de Witte Steen Venlo van 13.00-16.00 aanwezig zijn. Inmiddels is er ook een 

cliënt van Dichterbij die ons team versterkt. De medewerkers betalen zelf de taxi maar de 

middag is verder gratis. Ze krijgen daarbij gratis koffie, thee of soep. De medewerkster van 

Dichterbij betaald 5 euro per middag als donatie voor de benzine kosten . ( dit is voor het halen 

en brengen van haar. ) Deze bijdrage gaat in het blik voor Make A Wish. 

Er zijn inmiddels 11 cliënten die er gebruik van maken om op deze manier te integreren in de 

samenleving. De planning gebeurt om de twee maanden en er wordt gekeken om iedereen een zo 

eerlijk mogelijke kans te geven hier gebruik van te laten maken. 

Er wordt in het atelier gekeken naar de mogelijkheden en niet naar de beperkingen en daarbij 

een gelijkwaardige manier van samenwerken. 

Daarbij worden ze ook “ medewerkers “ genoemd in plaats van cliënten. 

Het doel van de stichting vernoemd in de akte om mensen met een beperking de kans geven te 

integreren in de samenleving is behaald. 

 

 2. Belangrijke onderwerpen 2016 

a. Website atelier Kei leuk: 

De website is aangevuld met foto’s van de “ medewerkers” in het atelier met een beschrijving, 

zodat bezoekers van de website weten welke mensen er werken in het atelier. Ook de 

activiteiten worden regelmatig bij gehouden. Er is een verwijzing naar de ANBI status van de 

pagina Geef.nl waar duidelijk alle informatie te vinden is wat betreft de ANBI eisen. Ook is er 

inmiddels een donatie widget toegevoegd aan de website www.atelierkeileuk.nl  via Geef.nl. 

Bezoekers die onze website bezoeken kunnen indien ze dat willen makkelijk doneren. 

b. Facebook atelier Kei leuk: 

Atelier Kei leuk is actief op facebook. Hiermee laten we wekelijks zien wat we doen in het atelier 

en kunnen we de mensen die ons hebben toegevoegd laten zien wanneer we aanwezig zijn. Op 

deze manier bevorderen we de aanloop en tevens het integreren. Bezoekers komen in contact 

met de “medewerkers” in het atelier en andersom. We krijgen mooie en lieve reacties en hebben 

inmiddels wat naamsbekendheid op gebouwd. 

c. Steunen Make A Wish Nederland: 

We zijn nog steeds actief in het steunen van Make A Wish Nederland ( voorheen stichting Doe 

een Wens) waarin al vanaf het begin van de stichting maandelijks een bedrag van 10 euro 

doneren. 

http://www.atelierkeileuk.nl/


Daarnaast vullen we blikken met ludieke acties voor dit doel. Dit stimuleert de   “ medewerkers” 

om mee te helpen in het verzinnen van de acties. Het blik wordt 1 keer per jaar door een 

vrijwilliger van de organisatie van Make A Wish geopend samen met de “ medewerkers” en het 

bedrag met een eigengemaakte cheque overhandigd. Dit geeft hen de kans zelf iets te kunnen 

betekenen voor een goed doel zonder dat ze dit zelf nu eens zijn. Het gevoel van eigenwaarde 

wordt hiermee gestimuleerd. Hier wordt gelijk een gezellige middag aan gekoppeld met hapjes, 

drankjes en een leuke attentie voor de medewerkers. 

d. Onderhouden en leggen van contacten : 

Er is contact gelegd met het VVV kantoor Venlo en Opmerkelijk in de stad om te kijken of we 

een aantal artikelen die we maken kunnen tentoonstellen. Daarbij komt dan een A4 met een 

verhaal van de maker en van onze stichting. Zo kunnen we mensen in de stad doorverwijzen naar 

ons atelier ( dat buiten de stad ligt). 

Er is nog steeds contact met de Rotary Venlo. De Rotary steunt het atelier in de aankoop van een 

nieuw interieur. Dit wordt gemaakt door de timmerman van Emmaus van hergebruikt hout. Het 

gesponsorde bedrag heeft zo 2 mooie doelen. Wij krijgen een nieuw interieur en Emmaus kan het 

bedrag gaan gebruiken voor de opvang van daklozen. 

Het contact met EMMAUS verloopt soepel. De afspraken die er zijn rondom de huur van de 

atelier ruimte worden na gekomen en er is een goede samenwerking van beide kanten. De 

vrijwilligers en bewoners van het EMMAUS zijn betrokken bij de “ medewerkers” in het atelier 

en andersom 

 

3.Totaal overzicht activiteiten 2016 

 

April 2016:    Er liggen artikelen van atelier KEI LEUK bij het VVV kantoor Venlo. 

                     Hierbij een verhaal en foto van de maakster van de artikelen. 

                     Bij Opmerkelijk in Venlo staan opgepimpte paspop benen. Opmerkelijke benen die  

                     weer voor veel reclame hebben gezorgd voor ons atelier en die uiteindelijk in ons  

                     atelier zijn verkocht voor Make A Wish Nederland. 

Mei 2016:     Op 22 mei waren we weer van de partij op de creatieve markt bij de Bekkerie in de 

                    Boekend. Dankzij een donatie van Gwen van Rosmalen zaten we er droog bij op de  

                    markt. Het bedrag van 150 euro hebben we besteed aan een party tent. 

Juni 2016:   Op 30 juni hebben we weer een gezellige middag gehad waarbij de blikken voor Make 

                    A Wish werden geopend. Peter Driessen en Olga Ruijsink van deze organisatie waren 



                     aanwezig. Er waren hapjes en drankjes en live muziek van de Belan Band. Er was een  

                     verrassend bedrag van 1200 euro bij een gespaard. Iedereen die hier aan heeft bij 

                     gedragen bedanken wij. 

Sept. 2016:  Op 16 september was de eerste steenlegging van het nieuwe gebouw van Emmaus.  

                     Hierin komt in 2017 ook het atelier. Er was een medewerkster van KEI LEUK bij  

                     Aanwezig om ook haar een gezellige middag te bezorgen. Ze was afwezig bij het        

                     openen van de blikken. 

Dec. 2016   : Op 11 december waren we weer met 2 medewerkers vertegenwoordigd op de kerst- 

                    markt van de Bekkerie. Het was weer een gezellige dag waar er enorm genoten is. 

 

Dit was weer een gezellig jaar waarin we weer veel contacten hebben kunnen leggen en er enorm 

genoten is door de medewerkers. 

 

 

                                 Jolanda van den Berg ( bestuurder Atelier Kei Leuk) 

 

 

 

 


