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2020. Wat was het een mooijaar!
Als u dit leest, trekt u misschíen uw wenkbrauwen op. Mooí?
Het was helemaal niet mooi. We kregen te maken met het

coronavirus. Alle mooie plannen en ideeën die we hadden
konden de kast in voor het jaar. We kregen te maken met een
lockdown. Veel mensen moesten thuis blijven. Verpleeghuizen
gingen op slot, en kinderen konden niet meer naar school. En
het meest verdrietige was: dierbaren en geliefden konden we
lange tijd niët zien, of werden zielg of erger nog: zij kwamen te
overlijden. Was dat nu mooi? Nee, absoluut niet.
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Maartegelijkertijd kwamen er in deze heftige tijd zoveel mooie dingen naar boven. Dingen waarvan
we niet voor mogelijk hielden dat we dat konden. We zagen een liefde, samanhorigheid en kracht
naar boven komen die we anders niet zagen. Simpelweg omdat de omstandigheden ons dwongen
deze te zien. Ook binnen onze organisatie.
We zagen een enorme eensgezindheid binnen CARE ïravel als er belangrijke besluiten genomen

moesten worden.
We zagen onze vrijwilligers die prachtige initiatieven ontwikkelden om op één of andere manier met
onze gasten in contact te komen.
We zagen de bereidheid die onze sponsoren hadden om ondanks de moeilijke omstandigheden ons

te blíjven steunen.
We zagen hoeveel de aandacht, een luisterend oor en onze acties bij onze gasten teweegbracht.
We zagen hoeveel liefde onze mensen van het communicatieteam aan de telefoon voor onze gasten
hadden. Soms gesprekken van meer dan een uur pergast. Om daarna binnen het team weer trouw
verslag uit te brengen van het wel en wee van elke gast afzonderlijk.
We zagen dat we in staat waren om een stilstaande organisatie weer binnen een paar dagen op te
gang te trekken.

We zagen het als we hulp vroegen aan vrijwilligers, dat de mailbox binnen een uur overstroomde van
aanmeldingen.
We zagen het, de liefde voor elkaar, zelfs in de verslagenheid na het overlijden van onze geliefde
collega Frans van Hal. Hoe rirre met z'n allen hem de laatste eer konden bewijzen en bij elkaar het
verdriet mochten laten zien.
We zagen het, in alles wat we met elkaar deden dit jaar. Op een heel andere manier, maar steeds
met dít doel voor ogen: er voör onze gàsten te zijn.

je dan al die mooie dingen ziet, dan was het, ondanks de lelijkheid, tegelijk een ongelooflijk
mooijaar!
En als

Hartel'rjke groet namens de stuurgroep,
Nienke Sloetjes
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Verslpe vqn het, bqstuu.f
Het jaar 2020 was een heel bijzonder jaar. Voor de wereld, voor Nederland en voor onze stichting.
Waar we het jaar vol vertrouwen tegemoet gingen met nieuwe uitstapjes en plannen, zette het
coronavirus een streep hierdoor. Vanaf half maart moesten we stoppen met alle uitstapjes, en de
bussen stonden stil. Maar dit betekende niet dat CARE Travel stilstond. Zo hebben we bijvoorbeeld al
onze vaste gasten al zwaaiend op de foto gezet, en van al deze foto'§ een placemat gemaakt zodat
men elke dag elkaar kon zien. Het communicatieteam belde geregeld onze gasten om te vragen hoe
het ging, zodat onze doelgroep even een luisterend oor had.
ln de zomer kwamen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Langeaamaan hebben we op
kleinschalige manier de uitstapjes voorzichtig opgepakt. Met inachtneming van alle maatregelen
gíngen we met maximaal 2 gasten in de bus er op uit. We maakten een kleine rondrit met
halverwege een stop voor koffie met wat lekkers,
Vanwege de toename van het aantal besmettingen moesten we daar helaas eind september weer
meë stoppen. Ook toen lieten we de moed nièt zakken, maar pakte onee belrondes weer op, en
maakte aan het eind van het jaar mooie adventssterren voor al onze gasten, die we bij hen brachten.
Om zo in deze moeilijke situatie, met de mogelijkheden die we wél hadden, toch onze gasten de
aandacht te geven die ze verdienen.

Besultaten over 1040
Financiën

We hebben dit bizarre en moeilijke jaar, door met z'n allen de schouders eronder te zetten, toch met
een positief resultaat kunnen afsluiten. En daar zijn we ongelooflijk blij mee en trots op. Mede
dankzij al onze trouwe sponsoren die ons een warm hart toedragen. Het bedrijfsleven heeft een
harde klap gehad in dit jaar, maar onze sponsoren bleven onze stichting en onze acties
ondersteunen. We hebben zelfs in dit moeilijke jaar een aantal nieuwe sponsoren mogen
verwelkomen.
En verder:
Als stichting konden we gebruik maken van landelijke en regionale steunmaatregelen ter
compensatie van het omzetverlies.
Een gift van Sociaal Werk Oude lJsselstreek maakte het mogelijk om in mei 2020 al onze
gasten een mooie kaart te kunnen sturen met föto's die gemaakt zijn van hen.
Onze ambassadeur Dane Starink verkocht Achterhoekse poloshirts waarbij een gedeelte van
de opbrengst voor CARE ïravel was.
Door het positieve resultaat van onze stichting was de ontvangÈn maatschappel'rjke subsidie
van gemeente Oude lJsselstreek dit jaar niet nodig. ln overleg met hen wordt het ontvangen
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bedrag teruggestort.

Opvolging
Het proces van opvolging van Jos verloopt goed. Per 1 september 2020 heeft Linda een contract voor
onbepaalde tijd"
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Verhuizing

aljaren op het terrein van Maurits Heebink. Omdat hij
andere plannen heeft voor zijn grond, moeten de bussen op termijn daar weg.
Daarom is de beslissing genomen dat we als stichting gaan verhuizen naar't Dorpshuus in
Varsselder. Er wordt momenteel daar verbouwd, waar we als stichting een prachtige locatie krijgen
voor ons kantoon. Ook de bussen kunnen daar staan, wat al het regelwerk voor de bussen een stuk
makkelijker maakt.
De bussen van Stichting CARE Travel staan

Voorp.itblik,op ?,021
Hetjaar dat CARE ïravel 10jaar bestaatl
Ook dit jaar zalgrotendeels in het teken staan van de coronacrisis. Zolang de vaccinaties nog niet zijn
afgerond en de coronamaatregelen gelden, kunnen we helaas geen uitstapjes maken,
Maar al kunnen we niet onze gebruikelijke activiteiten oppakken, we zullen ailes eraan doen om er
voor onze gasten te zijn. Daarnaast hopen we in april 2021 verhuizen naar't Dorpshuus in
Varsselder.
Ook zullen we dit jaar ruimschoots aandacht besteden aan het tienjarig bestaan van CARE Travel. Dit
willen we onder andere doen door middel van een jubileumboek en een concert (mits dit weEr kan
in verband met de coronacrisis).
Doe lstelli ngen voor d it Jaa rs
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Zodra het weer enigszins kan: op een veilige manier kleinschalige en laagdrempelige
uitstapjes maken met onze gasten
Zolang dit nog niet kan er op alle mogelijke manieren er voor onze gasten te zijn middels
post, èen belronde, presentjes enz.
Financieelgoed uit de crisis komen
Er een onvergetelijke jubileumjaar van rnaken.

Ondertekenins. bestu ur

N.S. Sloëtjes-Remmelink
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