Burgemeester Weerwind beschermheer Stichting Diligence
Burgemeester Franc Weerwind heeft onlangs het beschermheerschap van de Stichting Diligence
in Almere aanvaard. Hiermee heeft hij te kennen gegeven de doelstellingen van de stichting te
onderschrijven en tevens bij communicatie-uitingen en acties ten behoeve van sponsor- en
fondsenverwerving van de stichting te willen meewerken.
Het bestuur van de Stichting Diligence heeft verheugd op deze bekendmaking gereageerd.
De stichting zet zich sinds 2015 in met als kerndoel ouderen met elkaar in contact te brengen, dit door
middel van het organiseren van verschillende uitjes.
Grondgedachte is om daarmee tevens een steeds groter wordende groep ouderen uit een sociaal
isolement (dreigende eenzaamheid) te verheffen en te houden. De uitstapjes zijn uiteenlopend van
karakter en variëren van museumbezoek, het bijwonen van concerten, tentoonstellings- en overig
bedrijfsbezoek, natuureducatie, recreatieve zaken maar ook het bezoeken van een eenvoudig
pannenkoekenhuis kan - zo blijkt - bijdragen tot gezelligheid en ontspanning. Het programma met
uitstapjes wordt twee-maandelijks samengesteld en digitaal aan vele senioren toegezonden en in
bepaalde regio's huis-aan-huis verspreid.
Van de deelnemers wordt een kleine vergoeding gevraagd. De stichting doet niet aan
“inkomenspolitiek”, deelname is daarom in Almere voor iedereen gelijk.
Met de ongeveer 40 vrijwilligers die de ouderen in alle wijken van Almere halen en brengen “runt” de
stichting met gebruikmaking van haar twee Diligence Busjes, een in populariteit groeiende en
bloeiende (uitjes)organisatie, die praktisch voor ieder oudere/senior haalbaar en betaalbaar blijkt.
In 2017 namen 3000 personen deel aan de diverse evenementen.

Om de nodige inkomsten te verkrijgen (naast een bescheiden subsidie van de Gemeente, sponsoring en
fondsenverwerving) zet de stichting zich ook in bij verschillende acties. Die zijn tot dusver succesvol
omdat velen in Almere dit sympathieke doel een warm hart toedragen en ook daadwerkelijk steunen.
Het Almeerse Bedrijfsleven heeft inmiddels ook interesse getoond en de vorming van “een club”
Zakenvrienden van de Stichting Diligence komt in 2018 in beeld.
Iedereen die wat meer wil weten over genoemde stichting wordt verwezen naar:
www.diligence-almere.nl

