Nieuwsbericht
We kunnen aan de slag! Stichting Oranjerie Dieren gaat de Oranjerie in het
Carolinapark daadwerkelijk renoveren!
Met heel veel genoegen kunnen wij u als bestuur van de Stichting Oranjerie Dieren
mededelen dat mede dankzij de toezegging van de Gedeputeerde Staten van de
Provincie Gelderland, onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten,
wij na de zomer zullen gaan starten met de verbouw van de Oranjerie in het
Carolinapark te Dieren. Dit geheel past ook binnen het Provinciaal actieplan
Recessie. Deze heeft tot doelstelling om kennisoverdracht en werkgelegenheid te
realiseren.
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dinsdag 6 april 2010 besloten de
Stichting Oranjerie Dieren € 100.000 toe te wijzen. Het betreft een bijdrage uit Belvoir
3, de cultuurhistorische gebiedsprogramma’s. Wij zijn één van de 44 programma’s
die voor 2010 een bijdrage toegewezen hebben gekregen.
Van de Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht (Commanderij van Dieren) hebben
wij eveneens een toezegging van € 100.000 gekregen. Hetgeen betekent dat wij op
dit moment de volgende bedragen concreet toegezegd hebben gekregen.
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Op basis van deze toezeggingen zal het bestuur van de Stichting Oranjerie Dieren
een aantal publieksacties gaan opzetten, waarbij zij de hoop uitspreekt dat velen ons
financieel zullen gaan steunen om het resterende bedrag te verkrijgen. Ook zullen wij
contact gaan zoeken met bedrijven die ons mogelijk kunnen en willen ondersteunen
door ons in natura te ondersteunen. Te denken valt hierbij aan elektra, verwarming,
toiletten, keukenblokken, etc. Tevens zullen we ook nog enkele kleinere fondsen

gaan aanschrijven die, nu de grote bedragen binnen zijn, makkelijker hun steun
kunnen betuigen.
Wij realiseren ons als bestuur dat velen hebben getwijfeld aan de haalbaarheid van
dit project. Wij zijn daarom erg blij dat ons vertrouwen in dit project terecht is
gebleken en dat organisaties die aan ons hebben laten weten, eerst dan geld te
willen geven als de plannen concreet realiseerbaar zijn, dit nog weten en nu dan ook
spontaan met een financiële toezegging gaan komen.
Rest ons dank te zeggen aan hen die net als wij vertrouwen in het welslagen van dit
project hadden: de Gemeente Rheden, afdelingen Rayonbeheer en Ruimtelijke
Ontwikkeling | Cultuurhistorie, het College van Burgemeester en Wethouders, Siza
Dorp Groep / Sara en de vrienden van de Stichting Oranjerie.
Wij verwachten dat wij in de loop van 2011 onze tweede doelstelling in
samenwerking met Siza Dorp Groep / Sara kunnen bewerkstelligen dat
medewerkers/sters van hen met een beperking actief in het Theehuis zullen zijn en
dat de gerenoveerde Oranjerie voor hen een fijne werkplek is en dat u er als gast
vaak, met velen, gebruik zult gaan maken van deze voorziening in een schitterend
park.
Over het verloop van de acties en bouw zullen wij u op de hoogte houden.
Heeft u suggesties voor een actie en/of u wilt een financiële bijdrage doen, laat ons
dit dan weten.
Zie voor verdere informatie onze website. www.oranjerie-dieren.nl .
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