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Grote Clubactie
Op 15 september start de Grote Clubactie met verkoop van de loten á €3,= per
stuk. Zoals vorig jaar doen wij alleen mee met de online verkoop en de verkoop
met automatische incasso. (Verkoop aan de deur met loten machtiging boekje).
De doelen zijn bekend: ombouwkast + inbouwoven, harde plaat met
keukenrekken boven het keukenblad van de inbouw oven (makkelijke schoon
te houden), dubbel deursopruimkast.
Je kunt zelf de loten bestellen via de onderstaande link
https://clubactie.nl/actie/StichtingMatthias of via http://clubactie.nl/actie
/StichtingMatthias/WimPlanting

Verandering in samenstelling bewoners Obsidiaan.
Een van de eerste bewoner van de Obsidiaan, gaat per eind augustus in een
“kanswoning” wonen. Van uit het bestuur wensen wij hem veel geluk en
succes toe in zijn nieuwe woning en omgeving.
Dit betekent ook dat wij een nieuwe bewoner krijgen per september. Een
spannende overgang voor hem en vele zaken die moeten wennen. Alle hulp
kan hij verkrijgen van de begeleiding van de Obsidiaan. Wij wensen hem ook
veel woongenot en succes toe voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij is van
harte welkom op de Obsidiaan.
Dit betekent voor de begeleiding en het bestuur Stichting Matthias extra
aandacht dat alles goed kan verlopen. Ook de nodige kosten komen om de
hoek kijken i.v.m. het gereedmaken van het leegkomende appartement.

Webwinkel
Misschien te overvloed, maar de webwinkel van de stichting is nog steeds
operationeel.
We hebben poppen en vele ansichtkaarten, ook eigengemaakte.
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Ook zijn er eigengemaakte tassen en sier-kussenslopen.
Breng een bezoekje en vind iet wat je leuk vindt en wil kopen.
Je steunt hiermee het werken van de stichting en daarmee ook het welzijn van
onze bewoners op de Obsidiaan. www.webwinkel-matthias.eu

Uitbreiding keuken.
De uitbreiding van de keuken en gemeenschappelijke ruimte is voltooid. Tegen
de muur boven het keukenblad en de oven, is een harde plaat bevestigd met
daarop 2 stangen met haken. Daar kunnen de lepels en eventuele
koekenpannen aan gehangen worden. Er is een grote nieuwe oven geplaatst in
een ovenombouw. Ook is naast de oven tweekasten met deurtjes geplaatst. Al
met al een behoorlijke klus. Met vriend Wim samen geplaats. Dankbaar dat je
zulke vrienden binnen je kennissenkring hebt. Alles heeft wel een klein
kappitaaltje gekost.
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Voor voorlopig is dit de laatste grote klus van dit jaar. Wij hopen dat onze
bewoners hier mee veel plezier beleven in het bereiden van maaltijden, maar
ook taarten en pizza. Het bestuur hoop een keer uitgenodigd te worden om iets
lekkers gezamenlijk te eten.
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