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een bijzonder thuis
voor bijzondere jongvolwassenen

Het huis is van ons!

Op de derde dag van dit nieuwe jaar - op 3 -1 -17 was het zo ver. Toen werden de finale
handtekeningen gezet. Eindelijk, kunnen we wel
zeggen, want een geschikte woning bemachtigen
voor onze jongvolwassen kinderen met een
beperking was een complexe en langdurige
operatie.

Ondertekening door
Ali Kinsbergen(voorzitter) en
Bernard Schyns
(penningmeester)

Geachte lezer, beste vriend of vriendin
Die ondertekening, dat was een plechtig en
betekenisvol moment, een kroon op al die jaren
inspanning. Overigens hadden we het huis al
informeel ingewijd op een mooie (na)zomerdag in
september. We wilden De Boerderij - zoals het huis
in de Lutulistraat in Hoofddorp bekend staat namelijk graag laten zien aan de betrokkenen die
zich tot dan toe hadden ingezet: de ouders van het eerste uur, de
zorgverleners van Rozemarijn die straks de 24-uurszorg op
zich nemen, het Comité van Aanbeveling en Advies, externe
adviseurs en enkele betrokken raadsleden. Het was stralend
weer, beter had niet gekund voor zo’n gelegenheid.
Ook werd de tuin in november met behulp van alle ouders
helemaal winterklaar gemaakt.

Er is nog plek voor nieuwe bewoners
Voor de jongvolwassenen was de inwijding ook bijzonder spannend. Dit
zou dus hun plek worden! Het ouderlijk huis uit, en dan hier zo zelfstandig
mogelijke verder, met elkaar maar met ieder ook een eigen kamer.
Op dit moment is er nog plek voor enkele nieuwe bewoners.
Als u een geschikte kandidaat weet, neem dan contact met ons op via
info@zilveresdoorn.nl . Het thuis is bestemd voor jongvolwassenen van
achttien jaar en ouder, die een indicatie hebben vanaf ZZP-4 en die op
zoek zijn naar een thuis met heilpedagogische zorg, geïnspireerd op de
antroposofie. Een thuis waar de ouders sturing kunnen geven, en zo een
leefgemeenschap helpen creëren die warm is, veilig en vertrouwd.

En er valt nog heel veel te doen…
Wat fantastisch dat we nu onze verbouwplannen kunnen realiseren.
In professionele handen natuurlijk, maar alle hulp is welkom, en ook nodig
om de kosten in de hand te houden.
Nu allereerst bedankt…
Meteen na de eerste Nieuwsbrief kwamen er giften binnen waarvoor we u
hier graag nogmaals willen bedanken. Plus toezeggingen van de eerste
fondsen die ons project van harte willen ondersteunen: We zijn hier enorm
blij mee, omdat we het geld heel hard nodig hebben, maar ook zijn we
opgetogen dat onze droom blijkbaar door zo velen gedeeld wordt.
…ook voor het stemmen op de Specsavers Steunt actie
waardoor Specsavers voor elk verkocht montuur of hoortoestel een vast
bedrag doneert aan onze ZilverEsdoorn. We krijgen dat geld pas begin
2018, maar het is natuurlijk een mooi initiatief én resultaat, dat ons
bovendien veel lokale publiciteit oplevert.
Kom en blijf ons alsjeblieft helpen … zodat we van de zomer
kunnen verhuizen
Met schilderen, met timmeren, en in de lente met de tuin. Wij hebben dus
niet alleen geld en goederen nodig; alle hulp is welkom, van hand- en
spandiensten tot meedenken, nu en in de toekomst! Dat was en is de
enige manier om zo’n mooie droom te realiseren. Mail wat u maar bedenkt
naar info@zilveresdoorn.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u
op.
En wie o wie wil voor ons Facebook bijhouden?
Wij hopen dat er in Hoofddorp ook iemand is die het leuk vindt om af en
toe binnen te lopen in ons nieuwe huis om foto’s te maken, en om
berichten te sturen over de voortgang van de verbouwing, de fundraising
en wat voor nieuws dan ook.

Tot slot wens ik u allen een
gezond en gelukkig 2017 toe,
Namens het ouderinitiatief,
Ali Kinsbergen,
Voorzitter

Inwijding van het huis met alle ouders
en kinderen op 13 januari jl.
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