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NLdoet-dag
De NLdoet dag ligt weer achter ons. Het was een mooie dag in het
samenwerken tussen bewoners, begeleiders, ouder en het bestuur Stichting
Matthias.
Als eerste is de gemeenschappelijke ruimte en het kantoor leeggehaald. Het
meeste neer gezet onder de trap. De stalenkast uit het kantoor naar de berging
gebracht.
Rond kwart voor negen uur waren de “vrijwilligers” er allemaal. Aan de
vrijwilligers aangegeven via een draaiboek wat er zoal moest gebeuren.
Met twee vrijwilligers (een oude en een begeleider) is de penningmeester naar
een tuincentrum gegaan en daar de benodigde planten en aarde gekocht.

De drie plantenbakken zijn geheel van inhoud vernieuwd. Het resultaat mag er
wezen.

Wij zijn blij met de mooie bakken met "sterke planten" en de onkruid vrije
straat.

Nieuw aarde voor de plantenbakken eerst de steel er goed in de borstel zetten.
We zijn ook gelukkig dat één van de begeleiders ook verstand heeft van planten
en deze plantenbakken zal bijhouden.

De koffie en wat lekkers werd verzorgd door een begeleidster, en wat was dat
lekkers, zalig!!

Ook de broodjes en snack werd door haar geregeld. Het was ook goed verzorgd door
de Kwalitaria van het Gildenplein. Tijdens de lunch hebben allen er heerlijk van
genoten.

Door de vrijwilligers is er druk gesaust, het plafon en de muren van de
gemeenschappelijke ruimte en het kantoor.

<--- Magneetsaus
Eén muur was de wens om deze met magnetische saus te sausen. Helaas niet in één
keer is deze saus echt magnetisch. Zal nog een of twee moeten gedaan worden.

Naast de systeemkast is een plank aangebracht voor de printer, zodat deze een
goede vaste plek heeft.

Het bestuur Stichting Matthias is dankbaar met de (fysieke) investeringen. Er moet
nog enkele zaken gedaan worden (hal sausen en het magnetische muur voor een
tweede en derde keer.) Ook in de komende tijd zullen de deuren en deurposten van
een fris kleurtje worden voorzien.

Zoals in de nieuwsbrief van maart aangegeven heeft de gemeenschappelijke ruimte 3
hanglampen gekregen, welke ook gedimd kunnen worden. Het kantoor heeft ook een
nieuwe hang-balklamp gekregen zodat er ruim voldoende licht is op de werktafel.Ook
de douche/WC ruimte zijn toen al vernieuwd. Een foto is nog niet genomen daar de
nieuwe kast en bureaustoel nog niet binnen was gekomen.
Alles heeft wel zijn kosten meegebracht, maar dat hadden we ervoor over. Wij
gunnen de bewoners en de begeleiding een warme en gezellige ruimte om elkaar te
ontmoeten.
Natuurlijk heeft het een aanslag gedaan op onze financiën. Wij zullen deze de
komende tijd moeten aanvullen uit collectes, vriendenloterij en andere activiteiten
zoals naar markten gaan om zelfgemaakte artikelen te verkopen. Wij staan op 25 mei
op de Buitenkansjesmarkt in Heemskerk. Wij zouden het fijn vinden als jullie dit
kenbaar maken aan familie, vrienden en bekende, zodat wij een goede afzetmarkt
kunnen verkrijgen. Jullie zijn van harte allen welkom.
Wij zijn dus ook opzoek naar donateurs. Word donateur voor minimaal €5,-- per
maand. zie ons formulier op de website van Stichting Matthias
Hierbij willen we onze dank brengen aan allen die op welke manier dan ook heeft
geholpen de NLdoet dag te laten slagen.
Het bestuur
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