Beste vrienden en volgers van de stichting,
Het jaar 2021 is voor Myla en voor ons een bijzonder en heel mooi jaar geweest. Mede dankzij de vele
donaties hebben we de belangrijkste stap kunnen zetten. Waar we jaren naar toe hebben gewerkt is dan
ook gelukt: de dolfijnentherapie voor Myla. Dat deze vorm van therapie zou gaan bijdragen in haar
ontwikkeling was ons al bekend, maar dat het ook zo goed heeft uitgepakt heeft zelfs ons zeker verrast.
Er wordt door sommigen nog wel eens gedacht dat het toch gewoon zwemmen is met een dolfijn en wat
zou dat nou kunnen helpen. Wat het echter zo uniek maakt is dat opdrachtjes eerst spelenderwijs
voorafgaand aan de watertijd gedaan worden en het in het water verder tot zijn recht komt samen met de
dolfijn. Een kind, zoals Myla, kan zich vaak moeilijk uiten en ook het uitvoeren van diverse opdrachtjes is
vaak best ingewikkeld. De therapie maakt het op die manier voor haar mogelijk meer uit haarzelf te kunnen
halen zoals het begrijpen van de opdrachtjes en daar uitvoering aan kunnen geven. Daarnaast geeft het
ook een enorme boost in haar zelfvertrouwen, doordat ze ziet wat ze doet en dat daar dan interactie uitkomt.
Het mooie is ook dat de ervaringen die wij als ouders en Myla hebben geleerd thuis verder wordt opgepakt.
Onze ervaringen hebben wij vastgelegd op film en te zien op YouTube en de website via deze link:
https://vriendenmetmyla.com/2021/12/17/dolfijnentherapie/

Het jaar 2021 heeft ons ook nog meer gebracht
ODC de Vijfhoek, waar Myla jaren dagbesteding heeft gekregen heeft altijd de beste zorg kunnen leveren,
maar door de veranderingen bij Myla paste ze onvoldoende in de groep. Vanuit hun kant is er toen een
CCE traject opgestart (Centrum voor Consultatie en Expertise). Dit traject heeft geresulteerd dat het voor
de groei voor Myla goed is om een andere stap in dagbesteding te maken. Dit is toen ODC de Klink
geworden in Opmeer. Deze plek is vergelijkbaar met de Vijfhoek, maar pakt voor haar beter uit omdat het
meer past binnen haar leefwereld. Ook is de thuisondersteuning dit jaar voor ons gestart. Dat heeft heel
veel voor ons betekend en zo is er meer rust en structuur gecreëerd voor Myla, mede door de goede
samenwerking tussen het CCE, en de Klink.
Doelen voor komend jaar.
Het plan is om wat we voor Myla kunnen realiseren nu ook verder kunnen uitrollen naar onze doelgroep.
Zo kunnen we nu ook Mihajlo, een jongen van 7 jaar, paardrijden aanbieden. Hij is sinds kort gestart en
het gaat super goed. Deze speciale manier van paardrijden is dat het voor kinderen zoals Mihajlo en Myla
rust en ontspanning biedt en de concentratie omhooggaat. Hij vindt het zo geweldig dat zelfs thuis het
paardrijden verder gaat, aldus de vader van Mihajlo: ‘’En dan raad je wel wie het paard is!’’

Als stichting staan we voor gezinnen waarvan het belang voor ontwikkeling centraal staat. Hoe mooi kan
het zijn als door een juiste vorm van therapie/aanpak een ontwikkeling daarin vergroot kan worden. Het
belang om een kans te krijgen en daarin de groei te stimuleren is alleen maar goed en zeker in de jonge
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jaren. Afgelopen jaar hebben we meerdere donaties mogen ontvangen en zijn jullie daar dan ook heel
dankbaar voor.
Voor onze doelgroep is dit bijzonder belangrijk en zo kunnen we voor Myla en meer kinderen belangrijke
therapieën realiseren en hopen in de toekomst Myla en andere kinderen nog een keer deze
dolfijnentherapie aan te kunnen bieden. Wil je meer informatie wat wij kunnen betekenen vraag dan naar
onze brochure.
En wil je ons sponsoren: wij zijn blij met elke gift en elke euro wordt 100% besteed aan onze doelgroep.
Doneren: Stichting Vrienden met Myla NL80 INGB 0007 594844

Jaarrekening 2021
Saldo betaalrekening per 01-01-2021: 2393,46
Saldo spaarrekening:
4500.02
Totaal op bankrekening:
6893,48
______________________________________
Bij 2021:
Donaties:
2515,00
______________________________________
Af 2021:
Dolfijnentherapie (US$ 7850):
6537,37
Paardrijden:
450,00
Kosten zakelijke bankrekening:
127,13
Totaal af:
7114,50
______________________________________
Saldo betaalrekening per 01-01-22:
Saldo spaarrekening:
Totaal:

2293,96
0,02
2293,98

Begroting voor 2022:
Af:
Paardrijden 2 x 500:
1000,00
Kosten zakelijke bankrekening: 135,00
Naar spaarrekening:
1500,00
2635,00

Wij wensen u een voorspoedig, mooi en bovenal gezond 2022!
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