Activiteitenverslag 2018 Stichting Wauw
Na eerdere succesvolle outdoor-edities van het SamSam-festival in 2015 op
kinderboerderij Doniastate bij Stiens en in 2017 in park Vijversburg bij Tytsjerk en twee
zeer geslaagde indoor-edities in 2016 en 2017 in de creatieve hotspot Neushoorn te
Leeuwarden, waren we op 18 november 2018 voor de derde keer te gast in
laatstgenoemde locatie. Voor 2019 staat er behalve een vierde indoor-editie in
Neushoorn ook weer een outdoor-editie in Vijversburg in de planning. De eerste
contacten daarvoor werden al in 2018 gelegd. In 2017 kwamen er op het festival in park
Vijversburg meer dan 1000 bezoekers af en bleek overduidelijk dat de locatie zeer
geschikt is voor het organiseren van ons festival.
Op zondag 18 oktober waren we voor de derde keer te gast in Neushoorn. Ook nu weer
was de samenwerking met medewerkers en vooral ook vrijwilligers van Neushoorn
optimaal. En ook nu werd wederzijds de intentie uitgesproken toekomstige indooredities van het Samsam-festival op deze locatie te organiseren.
Het SamSam-festival in november trok een behoorlijk aantal 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.
Ook in 2018 was een voorbereidingsgroep actief. Naast de bestuursleden Evert
Groendijk en Roelof Veldhuizen waren hierin Fenny Veldhuizen en Simone Postma
actief. Ook werden er in 2018 twee nieuwe mensen voor de voorbereidingsgroep
gevonden, Bianca Hoekstra en Esther de Haan. Zij zullen de beide festivals in 2019 mee
helpen organiseren. De werkgroep is daarmee voldoende bezet om de organisatie van 2
festivals aan te kunnen.
De uitrol van andere activiteiten kan in 2019 en volgende jaren ook profiteren van de
uitgebreide bezetting van de werkgroep SamSam-festival.
Daarnaast heeft de Sa Leuk Band op zaterdag 10 maart 2018 een optreden mogen
verzorgen op de muzikale middag in Drachten. Deze middag is voor en door mensen met
en beperking en voor een ieder, die zich verbonden voelt met deze mensen
georganiseerd. Er waren een paar honderd bezoekers en er is volop meegedaan met de
(Friese) liedjes van de Sa Leuk Band. Deze middag is opgezet door KMVH-Friesland
(Kerk & Mensen met een verstandelijke handicap). Het was een zeer geslaagde middag.
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: 4 april en 16 oktober 2018.

