
 
 

Dit is het Jaarverslag 2011-2012 
van de Stichting Dankbaar.org. De 
Stichting is opgericht op 22 
oktober 2011. Omdat een 
dankbaarheidstreng uit 16 kralen 
bestaat is ook dit jaarverslag 
opgebouwd uit 16 korte teksten. 

Een groep mensen was 
al langer bezig met het 
maken van 
Dankbaarheidstrengen. 
In 2011 werd er hard 
gewerkt aan een 
nieuwe opzet en 
professionalisering, o.a. 
met hulp van 
Greenwish. 

Lisette Doesburg was op 
het idee van een 
dankbaarheidstreng  
gekomen, iedere kraal 
staat voor iets waar je 
dankbaar voor bent. Door 
daarbij stil te staan word je 
je bewust van al het goede 
in je leven, ook als de 
situatie niet zo zonnig is. 

Met de hulp van 
vrijwilligers 
maken we 
dankbaarheidstre
ngen die in de 
webwinkel en 
een aantal 
stenen winkels 
worden verkocht. 
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In oktober 2011 
verscheen een speciaal 
nummer van het 
tijdschrift Happinez met 
daarin 6 pagina’s over de 
dankbaarheidstrengen. 
Dit leverde veel klanten 
en naamsbekendheid op. 
Het artikel is te lezen via 
onze website. 

In 2012 waren de 
klanten iets meer 
verspreid, maar zijn er 
nog steeds behoorlijk 
wat strengen verkocht. 
Lisette had haar 
handen vrij voor een 
pelgrimage naar 
Santiago. 
Voor de kinder- en 
tienerstrengen kwam 
een nieuw informatie- 
en doeboekje en een 
uitgebreid assortiment. 

Dankbaar.org 
vierde haar 1-
jarig bestaan met 
een dankbare dag 
voor alle 
vrijwilligsters op 
de mooie locatie 
van de TenT in 
Lage Vuursche. 

In 2012 kreeg de 
Stichting de anbi-
status, wat aangeeft 
dat het een algemeen 
nut beogende 
instelling is. 

Om anderen mee te 
laten delen van de 
opbrengsten van de 
verkoop van strengen 
zijn we begonnen met 
het project Delen geeft 
meer. Klanten sparen 
voor een goed doel met 
iedere streng die zij 
verkopen. 

De goede doelen die we 
in 2011-2012 gesteund 
hebben (met geld of in 
natura) zijn 
*Stichting jonge helden 
*Nationaal 
*Kinderfonds 
*De TenT 
*Wereldlichtjesdag 

Een nieuw aandachtspunt 
in 2012 is rouw. We zijn 
begonnen met een 
speciaal kastje voor 
hopsice kamers en met 
een pilot in Hengelo (ov) 
samen met onze 
ambassadeur Hilde van 
Rondom de dood. 

We willen in 2013 deze 
twee projecten, Delen 
geeft meer en de 
hospices verder 
uitbouwen en tevens 
samenwerken met 
Stichting jonge helden 
en Stichting de 
regenboogboom. 

De webwinkel 
wordt geïntegreerd 
met de nieuwe 
website en er wordt 
een Engelstalige 
website en 
internationale 
webwinkel 
gebouwd. 

Het bestuur, Lisette 
Doesburg, Adrienne 
Baars en Alexandra 
Tsilavis, vergaderd 
iedere 3 maanden 
‘live’ of via skype 
om alles in goede 
banen te houden. 

In 2013 wordt de collectie 
uitgebreid met een 
broekzakversie van de strengen 
en worden de bestaande 
initiatieven verder uitgebreid. 
Er wordt een nieuwe, gerestylde 
versie van het begeleidende 
boekje  gemaakt, bedoeld voor 
een breder publiek. 
 

Stichting Dankbaar.org is in 
2011 voortvarend begonnen en 
in 2012 in iets rustiger 
vaarwater gekomen. De focus 
ligt op naamsbekendheid en 
samenwerking. Met als slot een 
woord van dank voor onze 
vrijwilligers die het mogelijk 
maken om verder te gaan. 
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