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Grote Clubactie.
In onze nieuwsbrief van september no 10, hebben we gesproken over de Grote

Clubactie.

Er is matig gereageerd om zelf loten te kopen en of de vraag neer te leggen bij

familie, buren en kennissen.

Op het moment dat ik dit schrijf geeft de statistieke aan dat we op 4,61% van

onze doelstelling hebben behaald. Er liggen dus nog veel loten te koop om

100% van onze doelstelling te behalen.

Mocht je vergeten zijn loten te kopen of de link door te geven, hierbij nog eens

de link: http://clubactie.nl/actie/stichtingmatthias/wimplanting

Stichting Matthias investeert veel in de Obsidiaan. Er liggen nog verzoeken van

de bewoners. Maar ja zonder voldoende inkomsten om dat te betalen, kunnen

we dat niet honoreren. We zijn wel heel dankbaar met de personen die

financieel een steentje bijdragen.

Gelezen in de krant.
Beverwijkers zijn vaker dan gemiddelde Nederlander slachtoffer van Cybercrime.

Twaalf procent van de inwoners heeft hiermee te maken gehad. Dit staat in de

Veiligheidsmonitor gemeente Beverwijk 2017.

Cybercrime, neppen via internet, zit in de lift ten opzichte van 'gewone, criminaliteit.

De slachtoffers van Cybercrime zijn in de hele gemeente te vinden. In het

Kuenenkwartier heeft 16,7 procent met hackers, verkoopfraude of pesten via internet

te maken gehad. De Broekpolder is goed voor 15,9 procent, en behoort daarmee ook

tot de wijken waar de inwoners het vaakst worden genept via het internet

Verkoopfraude via internet houdt in dat betaalde goederen niet worden geleverd.

Hacken betekend dat een computer op afstand wordt overgenomen door een

onbekende, die een pc soms 'gijzelt'door de eigenaar pas tegen betaling weer

toegang tot eigen apparaat te geven.

tot zover het artikel.

Er wordt wel gesproken over Beverwijk, maar dit geld evengoed voor Heemskerk.

Het bestuur Stichting Matthias verwacht dat alle bewoners van de Obsidiaan en

aangesloten zijn op het netwerk van de stichting, een goede optimale virusscanner

heeft en deze ook steeds ge-update wordt. Ook dat de bewoners voorzichtig zijn met

het gebruik van internet. Wij raden Norton virusscanner aan voor ieder computer.

Problemen die voortkomen uit onzorgvuldigheid zijn voor rekening die deze

veroorzaakt.

Afscheid genomen.
Op 11 oktober jl hebben onze bewoners afscheid genomen van de begeleidster Didi.

Dit hebben ze samen gedaan met een gezamenlijk diner in een restaurant. Volgens

de berichten hebben ze het daar goed gehad. Wel spijtig dat Didi ons verlaten heeft.

Wij wensen haar veel voorspoed en geluk in haar nieuwe baan.
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Het bestuur Stichting Matthias hoopt spoedig een kennismaking met de vervanger

van Didi te hebben. Een echte vervanger zal zij niet zijn. Zij neemt haar eigen ik mee

en die zal anders zijn dan Didi.

Wij hadden graag hier een foto geplaatst van het etentje, maar wegens de nieuwe

Wet-AVG hebben we dat nu niet kunnen doen. Hopelijk is dat voor de toekomstige

nieuwsbrieven goed geregeld.

Telefonische verkoop.
Staatssecretaris Keijzer heeft een nieuw plan gelanceerd. Zij wil een landelijk verbod

op ongevraagde telefonische verkoop. Goede doelen organisaties worden hiervan

niet uitgesloten. Zij wil de situatie omdraaien en dat consumenten alleen nog

benaderd mogen worden op uitdrukkelijk verzoek. Dit zou betekenen dat niemand

meer gevraagd kan worden om met een actie mee te doen.

Overtreders zouden beboet kunnen worden. De wet zou moeten gelden voor alle

partijen, dus ook voor goede doelen.De overheid is aardig de stoelpoten van (kleine)

goede doelen aan het doorzagen. Collectes wil de overheid ook hebben dat de

collecterende organisatie een erkenning heeft van het CBF, wat veel geld per jaar

kost.

Als alle voorgenomen voorstellen bekrachtigt zou worden, dan wordt het wel heel

erg moeilijk voor Stichting Matthias. We zijn dan geheel nog aangewezen op

bijvoorbeeld de Grote Clubactie. Mensen benaderen voor de Vriendenloterij en

donateurschap kan dan niet meer telefonisch. Je bent dan aangewezen op

koopadressen bestanden voor schriftelijke benadering. Dat is voor ons niet

rendabel. Kost veel meer dan het oplevert. 

Maar goed, genoeg geklaagd. We gaan vol goede moet verder. We zijn dankbaar met

elke donateur, loten kopers van de Grote Clubactie en van de deelnemers van de

Vriendenloterij. Dat zijn de mooie steentjes die bijdragen aan de financiële toekomst

van de stichting.

Het is hoog tijd dat het taboe rondom autisme bij
vrouwen doorbroken wordt.

We weten nog véél te weinig over autisme bij vrouwen. Dat leidt niet alleen tot veel

misvattingen en onduidelijkheden, maar levert ook een taboe op. We spraken klinisch

psycholoog dr. Els Blijd-Hoogewys die dát probeert te veranderen.

We weten nog véél te weinig over autisme bij vrouwen.

Bij autisme denken we vaak aan jongens die in een bubbel leven, sociaal erg onhandig zijn

en geobsedeerd zijn door treinen. Maar dit beeld klopt eigenlijk van geen kant en is

bovendien behoorlijk stigmatiserend. En juist deze misconceptie, maakt het er voor

meisjes en vrouwen met autisme nou niet bepaald gemakkelijker op.

Lees het hele artikel op https://evajinek.kro-ncrv.nl/artikelen/het-is-hoog-tijd-dat-het-taboe-

rondom-autisme-bij-vrouwen-doorbroken-wordt of via onze facebook pagina link.
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Rommelmarkt IJmuiden.
Op 25 november staan wij voor Stichting Matthias op de rommelmarkt in de Sporthal

Zeewijk Planetenweg IJmuiden.  Entreekosten €2.00 pp

kinderen gratis.

Vele spullen van de website webwinkel-matthias.eu zal daar te koop zijn. Wij hopen

dat er veel kopers komen en onze spullen kopen.

Stichting Matthias heeft nu ook de beschikking over pinnen ter plekken.

Het heeft het bestuur veel inspanning gekost om dit voor elkaar te krijgen. Wij zijn

dan ook zeer verheugd dat wij dit nu kunnen aanbieden. Geen (klein) geld opzak

hoeft geen reden meer te zijn om te betalen. Deze mogelijkheid willen we ook gaan

toepassen met collecteren.

Gefeliciteerd!

U bent succesvol geverifieerd.

De myPOS-functies zijn nu beschikbaar en klaar voor gebruik in uw account.

Copyright © 2017 Stichting Matthias, All rights reserved.

Our mailing address is:

info@stichting-matthias.nl

Want to change how you receive these emails?

You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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