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Jaarverslag 2021 Stichting Myosotis Maassluis
Doel van de stichting
Stichting Myosotis Maassluis heeft tot doel het bevorderen van de maatschappelijke integratie van
mensen met een verstandelijke beperking uit Maassluis, middels het organiseren van activiteiten. De
activiteiten vinden om de 2 weken plaats op zaterdag(middag) in het Witte Kerkje te Maassluis.
Geen subsidie in 2021
Door de aanhoudende corona pandemie was het zeer onwaarschijnlijk dat wij in 2021 nog activiteiten
met onze vaste bezoekers konden gaan organiseren. Het is daarom dat er voor 2021 geen subsidie is
aangevraagd bij de Gemeente Maassluis.
Toch activiteiten in 2021
Ondanks de corona pandemie hebben wij toch geprobeerd enkele acties te organiseren voor onze vaste
bezoekers en ook voor de diverse woonvoorzieningen.
Op deze manier konden wij toch contact houden met onze mensen en vrijwilligers en tevens laten
merken dat wij ze niet zijn vergeten.
11 maart
Valentijns actie
Rond Valentijnsdag zijn wij een hartenactie gestart. Er zijn meer dan 200 hartenlollies uitgedeeld.
Ook wethouder Corine Bronsveld heeft een middag geholpen met uitdelen. Dit werd bijzonder op prijs
gesteld en waarvoor onze hartelijke dank. Voor onze vrijwilligers hadden wij een doosje chocolaatjes.
Zaterdag 3 Maart
Myosotis plantjes uitdelen
Deze dag hebben wij meer dan 200 myosotisplantjes uitgedeeld bij de diverse woonvoorzieningen. Al
vroeg in de ochtend gingen wij naar Boers Tuinbouw om de plantjes op te halen. Gelukkig waren wij
met twee auto’s en konden wij na wat puzzelen alle plantjes kwijt. Bij sommige woonvoorzieningen
ging men gelijk aan de slag om plantenbakken in orde te maken. Mede door sponsoring van Boers
Tuinbouw is deze actie mogelijk gemaakt.

Stichting Myosotis Maassluis
Burgemeester Dommisseplantsoen 22
3145 ME Maassluis
tel. 06-45095506
Rabobank: NL05RABO 0101231687
KvK 24404455
Website: https://Myosotis-Maassluis.nl
Email: myosotismaassluis@gmail.com

Maandag 26 april
Verrassing voor Lisette Petronilia
Dit was een heel bijzondere dag.
Lisette Petronilia de voorzitter van Stichting Myosotis Maassluis ontving uit handen van burgemeester
Edo Haan een koninklijke onderscheiding voor al werk dat zij de afgelopen jaren heeft gedaan en voor
de doelgroepen waar zij zich voor heeft ingezet.
Het was een complete verrassing voor haar omdat het tot het laatste moment voor haar geheim was
gebleven. Ze was dan ook totaal verrast. Gefeliciteerd!
Zaterdag 17 december
Taarten en kerstcadeaus
Op 6 november bestond de stichting 15 jaar. Dit wilden wij niet zomaar voorbij laten gaan en besloten
dan ook om taarten rond te gaan brengen om hier toch nog aandacht aan te besteden. De taarten
werden door de diverse woonvoorzieningen met veel gejuich ontvangen en hebben er heerlijk van
genoten. Tevens hebben wij voor onze vaste bezoekers een kerstcadeautje gebracht en voor iedereen
een mooie kerstbal met het logo van Stichting Myosotis Maassluis. Ook bij onze vrijwilligers hebben
wij een aardigheidje gebracht.
Deze actie is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Maassluis en Kleine-corona-hulp.
Algemeen
Naast deze activiteiten hebben wij tussendoor ook zo af en toe een kaartje gestuurd naar onze vaste
bezoekers en naar degene die ziek waren of zelfs in het ziekenhuis lagen. Het was voor iedereen een
heel vervelend jaar. Er zijn een aantal van onze bezoekers flink ziek geworden en helaas ook een paar
overleden. Wij hopen dat wij in de loop van 2022 weer met onze clubactiviteiten in het Witte Kerkje
kunnen gaan beginnen, want iedereen kijkt er naar uit.
Tot slot
Hierbij wil ik graag iedereen die ons in dit moeilijke jaar heeft ondersteund heel erg bedanken.
Door de donaties die wij kregen van de Gemeente Maassluis, Kleine Corona Hulp, De Kleijne Band,
Bedrijven en particulieren zijn de acties die wij hebben gedaan mogelijk gemaakt. Nogmaals dank hier
voor !

Namens het bestuur van Stichting Myosotis Maassluis,
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