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Grote Clubactie.
De eenmalige machtiging boekjes zijn binnen. Wij zullen alles inzetten om zo veel
mogelijk loten met de eenmalige incassoboekjes en via de speciale website, te
verkopen. Wij hopen dat er massaal loten worden besteld via onze link:
http://clubactie.nl/actie/StichtingMatthias/WimPlanting
of http://clubactie.nl/actie/StichtingMatthias
Vanaf 15 september 2018 om 00:00 uur kunnen de loten besteld worden en mogen
de verkopers de eenmalige incassoloten verkopen.

Zoals al eerder aangegeven in een nieuwsbrief, hebben we deze inkomsten hard
nodig wegens financiële tegenslagen.
Samen kunnen we Stichting Matthias sterker maken om zo haar doelstelling te
kunnen blijvend waarmaken. Wij hopen ook op onze bewoners, door loten te
verkopen bij ouder(s), vriend(in)en, familie en kennissen. Wij zullen zorgen dat er
twee boekjes eenmalige machtigingen komen te liggen in de gemeenschappelijke
ruimte van de Obsidiaan. Voor bijvoorbeeld €9,00 heb je al drie loten, met kans op
een auto of €100.000,00 en vele andere mooie prijzen.

Verloop begeleiding.
Helaas moeten we afscheid nemen van onze begeleidster Didi. De bewoners hebben er
veel moeite mee, de ene meer dan de ander. Het bestuur Stichting Matthias vindt het ook
heel erg jammer.
Wij hebben van Didi zelf begrepen dat het bij haar, het een worsteling was om deze keuze
te maken. Zij kan zich beter ontplooien en "groeien" in hetgeen zij nu gaat doen. Wij
wensen haar veel geluk en werkplezier toe. Wij nemen afscheid van een mooi mens. Maar
dat is pas op 12 oktober 2018, dus nog alle gelegenheid om persoonlijk nog afscheid van
heer te nemen.
De weg ligt nu open voor een nieuwe begeleider. Het bestuur is zeer benieuwd naar een
voorstel van De Heeren van Zorg, om deze open plaats te vervullen. Wij zullen erop
toezien dat de nieuwe begeleider(s) goed gekwalificeerd zijn op het gebied van
begeleiding van jongvolwassenen met ASS.

QR-Code.
Op de website staat sinds kort een tweede QR-Code. Deze is zeer geavanceerd. Door met
je mobielentelefoon of Smartphone en een QR-code leesprogramma daarop, daarmee de
QR-Code in te lezen, kom je direct in een veilige betaal/donatie module waarmee je direct
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geld kan overmaken naar Stichting Matthias. Wij zijn zeer gelukkig met deze QR-Code en
hopen dat hij veelvuldig gebruikt zal worden.

Wij blijven uiteraard ook zoeken naar potentiële vaste donateurs. Via ons formulier op de
website kan er een donatiecontract gemaakt worden voor een looptijd van 5 jaar.
Daarmede kan je een belastingvoordeel krijgen bij de belastingdienst, daar Stichting
Matthias een ANBI status heeft. Het donatiecontract hoeft niet meer via een notaris te
gebeuren.

Nederland Filantropieland.

In de toekomst zal je het logo van het Nederland Filantropieland niet meer zien op de
website en postpapier. Het bestuur Stichting Matthias heeft besloten om per 1 januari 2019
haar lidmaatschap op te zeggen. We zijn vele jaren aangesloten geweest bij deze
organisatie. Wegens wijzigingen welke deze organisatie gaat doorvoeren in 2019, wordt dit
een veel te kostbare zaak voor de stichting. Dit geld kunnen we beter besteden aan de
doelstelling van Stichting Matthias; Het mogelijk maken en behouden van zelfstandig
begeleid wonen voor (jong) volwassenen, normaal begaafd met een Autistisch
Spectrum Stoornis (ASS).

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.

6-9-2018 13:12

