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Spontane acties voor Woongroep 2000.
Je ziet het wel eens op de televisie, spontane
acties voor bijzondere projecten. 
Is onze woongroep 2000 dan zo’n bijzonder
Project? Ja dat blijkt, want de flyer, het project-
plan en onze enthousiaste brief doet het goed,
ook bij het personeel van Centraal beheer Ach-
mea.
Familie van één van onze bewoners is met het
promotie pakketje van de Woongroep naar haar
collega’s gegaan. De collega's vonden het zo'n
goed initiatief dat zij een donatiepot hebben ge-
maakt. Er werd op verschillende manieren ge-
doneerd oa. verjaardagsgeld werd in de pot
gedaan. 
Deze donatiepot ging een afdeling verder, daar
werd ook geld ingezameld, inmiddels was het
bedrag gegroeid tot € 860,00. 
Toen kwam de pot in hogere sferen, daar werd
overlegd om het bedrag te verdubbelen en het
werd verdubbeld tot € 1.720,00.

Aan ons de taak even ”Centraal Beheer Ach-
mea te bellen” om te bedanken voor de spon-
tane actie en het grote bedrag wat wij in
ontvangst mogen nemen.

Nog meer actie’s
van de Fondsenwerving
Onze woonvorm wordt op vele manieren naar
buiten gebracht, gesprekken vinden plaats in
kantines van sportverenigingen maar ook bij be-
drijven. 
Zo ook bij Regions van de NS., daar werkt een
vader van één van de bewoners.
Nadat onze flyer goed was bekeken, werd er
een bedrag van € 1.500,00 gestort op onze re-
kening.

Spontane actie’s
van de fondsenwerving

Onder het genot van een kop koffie kwam ons
woonproject bij de Interne Politie Academie aan
de orde. Zij werken met een bedrijf die de naam
Fa. UTS-Grijpma (landelijk verhuisbedrijf)
draagt. Dit bedrijf wil zich inzetten als de verhui-
zing naar de nieuwe woningen eraan zitten te
komen. We moeten denken aan verhuisdozen,
mankracht etc.
Een aantal personeelsleden van de Interne Po-
litie Acedemie wil zich ook inzetten voor onze
bewoners, in de vorm van spulletjes vervoeren
van thuissituatie naar nieuwe woonvorm.

Het Algemeen Welzijnsfonds voor geestelijk en
lichamelijk gehandicapten hebben onze aan-
vraag gehonoreerd met € 2.000,00.

Actie-momenten 

van de

Woongroep 2000 

Sightseeing
De jongelui gaan de buurt verkennen 

Op 23 juni as. gaan de toekomstige bewoners

van de Woongroep 2000 op pad.

Zij gaan, samen met de begeleiders van de JP

van den Bentstichting, de buurt verkennen.

Ook zullen zij supermarkten, banken, bushaltes

opzoeken. Dit alles om vast bekend te raken in

de nieuwe woonomgeving.



Fondsen: NSGK, Oranje Fonds, Skan Fonds, St. Anton Jurgens Fonds.  Sponsoren: Johanna Donk-Grote Stichting, Fundatie van den Santheuvel,

Sobbe, St.Boschuysen, Monuta Charity Fund, Vepa BV, KansPlus, Zorgbelang Gelderland, J.P. van den Bent Stichting, Algemeen Welzijnsfonds

voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten, Delta Lloyd, RegioNS,  De Goede Woning Stichting, 

Bouwcombinatie Nijhuis-Koopmans v.o.f. , Takkenkamp  en Particulieren.
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Ruby Borneman

Hallo Allemaal
Ik ben 22 jaar en woon nu nog bij mijn ouders.
Sinds januari werk ik bij het Oude Kantonge-
recht, een lunchroom/restaurant. 
Daar doe ik veel verschillende dingen, zoals
schoonmaken, koffie schenken en kassadienst.
Het bevalt me erg goed!
Mijn hobby’s zijn: computeren, tv kijken en spor-
ten bij de sportschool.
Af en toe ga ik een weekend naar het logeer-
huis aan de Nieuwendijk om te oefenen voor de
toekomst. Aan het eind van dit jaar ga ik bege-
leid wonen. Ik vind het heel leuk maar ook wel
spannend.
Ik ben geboren in India en in Nederland ge-
adopteerd. Afgelopen december ben ik met mijn
ouders en zus en haar vriend teruggeweest
naar mijn geboorteland. We bezochten ook het
kindertehuis waar ik als baby ben geweest. De
mensen waren daar heel erg aardig. Ik kreeg
zelfs een echte sari cadeau. We zijn ook bij de
Taj Mahal, De Gouden Tempel en in Varanasi
aan de Ganges(heilige rivier) geweest. 
Soms schrok ik wel van de armoede. Ik heb
heel veel mooie foto’s van het land. Het eten
vond ik niet zo lekker, ik heb liever Nederlands
eten. Nu weet ik niet meer. 

De tijd breekt aan om een keuze te maken voor
de aanschaf van meubelen. 
Dus vier moeders gingen op weg naar Vepa,
een bedrijf die projectmeubelen ontwerpen en
in hun eigen fabriek garant staan voor kwaliteit. 
Vepa sponsort onze woongroep in natura, in de
vorm van meubelen voor de beide huiskamers.
We werden hartelijk ontvangen door de com-
mercieel directeur, dealer manager en de interi-
eur styliste. 
Zij hadden de tekeningen van de gemeen-
schappelijke ruimtes opgevraagd via onze ar-
chitect. De verschillende stof soorten werden
erbij gehaald, zodat wij een goede keuze kon-
den maken voor de eetkamer stoelen en fau-
teuils. 
De interieur styliste gaat 3 kleur opzetjes maken
zodat de jongelui uit deze drie de kleur kunnen
kiezen welke zij in hun woonkamer/keuken wil-
len hebben. 
Voordat de jongelui gaan kiezen, krijgen de 4
moeders het resultaat ook te zien, dus erg
spannend.
We werden ook uitgenodigd om de fabriek te
bezichtigen, van geboorte buizenwerk tot spuit-
werk tafels en als laatst de stoffering en ver-
zend klaar maken van de meubelen.
Helemaal geweldig dat wij een kijkje achter de
schermen mochten nemen bij Vepa.

Irma Holtman.
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Bouwcombinatie Nijhuis - Koopmans v.o.f.

REGIONS
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Johanna Donk - Grote Stichting JP van den Bent
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Stichting

Anton Jurgens Fonds TAKKENKAMP
VOEGWERKEN GEVELRENOVATIE GEVELRESTAURATIE GEVELREINIGING 

Zelhem 0314-622134

www.takkenkamp.com

Stichting Boschuysen

Algemeen Welzijnsfonds voor geest. en lich. gehandicapten

Ik geef de pen door aan: Anja

Meubels aanschaffen
verslag bezoek Vepa 

Even kennismaken
interview met: 


