Activiteitenverslag 2017 Stichting Wauw
Na een eerste succesvolle outdoor-editie van het SamSam-festival op 6 juni 2015
op kinderboerderij Doniastate bij Stiens en een zeer geslaagde indoor-editie op 2
oktober 2016 in de creatieve hotspot Neushoorn te Leeuwarden besloot het
bestuur van de Stichting Wauw om in 2017 zowel een outdoor- als een
indoorfestival te organiseren.
Voor de outdoor-editie werd een heel goede partner gevonden in bestuur en
management van Natuur- en Cultuurpark Vijversburg te Tytsjerk. Op een
zonovergoten Hemelvaartsdag (25 mei 2017) wisten meer dan 1000 bezoekers
hun weg te vinden naar ons festival. Ook nu werd het dankzij de inzet van
vrijwilligers, artiesten en medewerkers van Vijversburg een zeer geslaagde
editie. De samenwerking met Vijversburg leidde ertoe dat in principe werd
afgesproken het outdoor festival ook in de toekomst op het voor onze
activiteiten uitermate geschikte terrein te houden.
Op zondag 29 oktober waren we voor de tweede keer te gast in Neushoorn. Ook
hier was de samenwerking met medewerkers en vooral ook vrijwilligers van
Neushoorn (weer) optimaal. En ook nu werd wederzijds de intentie
uitgesproken toekomstige indoor-edities van het Samsam-festival op deze locatie
te organiseren.
Beide edities trokken veel bezoekers die een gevarieerd programma kregen
voorgeschoteld. Actieve betrokkenheid van de bezoekers stond ook nu weer
voorop. Er werd volop samengewerkt tussen mensen met en mensen zonder een
verstandelijke beperking. Samen genoot men van een mooi, ontspannen en
gevarieerd festival.
Bij beide evenementen was een voorbereidingsgroep actief. Naast de
bestuursleden Evert Groendijk en Roelof Veldhuizen waren hierin Fenny
Veldhuizen, Wout Minnema en Annelotte Verweij actief.
Door de vele werkzaamheden die het organiseren van 2 Samsam-festivals met
zich meebracht is de uitrol van andere activiteiten doorgeschoven naar komende
jaren.
Het bestuur van de Stichting Wauw, bestaande uit Evert Groendijk, voorzitter,
Herman Smit, penningmeester en Roelof Veldhuizen, secretaris, kwam twee keer
bijeen voor een vergadering: 22 maart en 6 december 2017.

