Actueel overzicht
uitgeoefende activiteiten
Stichting Philia 2015
Op 1 januari 2015 is Stichting Philia opgericht. De stichting komt voort uit de eerdere initiatieven GDate.nl(in 2009 opgericht als Handicap-Dating.nl) en DatingAssistent.nl(2013, hét datingbureau
gespecialiseerd in persoonlijke begeleiding van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht)
verstandelijke beperking(of NAH) ). Met de oprichting van de stichting zijn de activiteiten van de
organisatie uitgebreid met begeleiding naar vriendschap naast onze activiteiten rondom persoonlijke
relatiebemiddeling.
Per 1 februari 2015 hebben wij een kantoor gekregen aan de Boekanierlaan 2 te Hoofddorp. Het kantoor
is ter bechikking gesteld door stichting MEE. Naast een kantoor zijn er ook gesprekken geweest over een
samenwerking.
De start van Stichting Philia staat vooral in het teken van het creëren van naamsbekendheid voor de
stichting en haar dienstverlening. Om deze naamsbekendheid te creëren hebben wij op 14 februari 2015,
in aanwezigheid van wethouder Tom Horn (Zorg, Welzijn en Wonen) en Cees van der Wal van het Raad
van Bestuur van stichting MEE, een Valentijnborrel georganiseerd waarbij de stichting is geopend. Veel
tijd is gestoken in het benaderen van organisaties in de regio om hen attent te maken op ons bestaan en
hen uit te nodigen voor de opening.
Om onze dienstverlening mogelijk te kunnen maken zijn wij actief op zoek naar organisaties die ons
financieel kunnen ondersteunen. We voeren gesprekken met gemeenten, fondsen, sponsors en
donateurs. Bovendien hebben wij crowdfunding ingezet om donateurs te werven voor specifieke
doeleinden.
Stichting Philia wil mensen met elkaar verbinden: mensen mét en zonder beperking, ouderen, jongeren,
kinderen etc. Stichting Philia wil deze verbinding tot stand brengen door iedereen te behandelen als
geljken en mensen te stimuleren hun talenten te laten zien. Door iedereen als gelijken te behandelen
stimuleert Stichting Philia onderlinge herkenning en erkenning van de eigen beperkingen en die van de
ander. Want eigenlijk heeft iedereen wel een of andere beperking.
Hoogtepunten:
- Per 1 oktober 2015 subsidie gekregen van de gemeenten Haarlemmermeer voor het pilot project
Bootcamp&Friends. Start december 2015!
- Per 1 oktober 2015 subsidie gekregen van de gemeenten Haarlemmermeer voor het pilot project
Samen op zoek naar vriendschap. Start december 2015!

Laatste update: 15 december 2015
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