
Beste bewoners, ouders, aangeslotenen en 
belangstellende,

voor u ligt de 1e nieuwsbrief van 2016. Het spijt het 
bestuur dat wij in 2015 niet veel met u hebben kunnen 
delen.Het streven van 4 nieuwsbrieven per jaar kon-
nen we dus in 2015 niet aan voldoen.

123inkt bv. Goede Doelen actie
Stichting Matthias heeft eind vorig jaar meegedaan 
aan de Goede Doelen actie. Er werd na rato van de 
stemmen €100.000 verdeeld over de Goede doelen 
die meededen in de actie. Er is massaal gestemd 
waardoor het overgebleven bedrag per stem onder 
de €1,= kwam. Er is 56 keer gestemd op Matthias en 
daarom heeft 123inkt een bedrag van €45.32 ge-
schonken aan de Stichting Matthias. Een bedrag waar 
we blij mee waren en besteed hebben aan adverteren 
op Facebook.

Zorgverlener op de Obsidiaan.
Vorig jaar hebben we al aangegeven dat er wijzigin-
gen zijn in de begeleiding. Wij zien dat dit goed is. 
Ook onze bewoners zijn hier tevreden mee.
Het bestuur heeft regelmatig ook contact met de 
directie van de Heeren van Zorg, de zorgverlener op 
de Obsidiaan. Een struikelblok was het afgelopen tijd, 
de zorgovereenkomst en het uurtarief. Met verschil-
lende vergaderingen zijn we met de zorgverlener eruit 
gekomen. Het bestuur is dan ook content met de inzet 
van de directie van de Heeren van Zorg. 
Het bestuur blijft zich inzetten voor het welzijn van de 
bewoners door zich op de hoogte stellen van de bege-
leiding op de Obsidiaan. Inhoudelijk is de begeleiding 
per bewoner een taak van de zorgverlener. 
Het bestuur heeft de intensie om 4 keer per jaar bij het 
bewonersoverleg te zijn.

Feestmaaltijd Obsidiaan.
In het laatste bewonersoverleg kwam het 10 jarig 
jubileum ter spraken. Het bestuur heeft toen besloten 
toch iets te organiseren voor de bewoners van de Ob-
sidiaan. Op dinsdag 26 januari heeft het bestuur een 
feestmaaltijd besteld op de Obsidiaan. De bewoners 
hebben daar heerlijk van genoten. Ook twee “oud” 
bewoners waren hier ook bij uitgenodigd. Het bestuur 
was hier ook bij aanwezig. Hierbij twee foto’s van deze 
feestmaaltijd in de colom hiernaast. 

Samen  aan de Chinese Indisch rijsttafel.

Website van Stichting Matthias
De website voor de Carneool is opgezegd, medio fe-
bruari 2016. Ook wordt er overwogen de website van 
de Obsidiaan te stoppen in 2016. De stichting blijft wel 
toegankelijk via Facebook, Twitter en Google.
De stichtingwebsite verloopt niet zoals we voor ogen 
hadden met de geïntrigeerde webwinkel. Hier zal de 
nodig aandacht voor gegeven worden.

Vriendenloterij.
De aantal loten die de er zijn met de stichting als 
geoormerkte benefi t zijn er weinig. Het bestuur is 
zoekende waarom de verkoop van de loten niet wil 
lukken. We zijn nu opzoek naar iedeeën om tot meer 
loten te kunnen verkopen met de stichting als benefi t. 
Volgens het bestuur moet dit toch mogelijk zijn. Het 
zou een win/win situatie kunnen zijn. 

Stichting Matthias dus steunen en kans maken op 
prachtige prijzen? De VriendenLoterij maakt het moge-
lijk! 50% van je inleg gaat direct naar de stichting reke-
ning en jij maakt elke maand kans op een prijzenpak-
ket met fantastische geldprijzen, reischeques, auto’s, 
dagjes uit en tienduizenden andere prijzen!
 

Ga snel naar https://www.vriendenloterij.nl/web/Mee-
spelen.htm?beni=6052
of bel 0900 300 1400 (10cpm) en speel vandaag nog 
mee!
Vraag je familie, kennissen en buren om ook mee te 
spelen voor Stichting Matthias.
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om te stemmen op Stichting Matthias. Het aantal 
stemmen waren er uiteindelijk 46. Wij danken deze 46 
personen oprecht en van harte met hun stem op de 
stichting. 

Collecte in Velsen maart 2016
In de gemeente Velsen is een bedrag van € 638.26 
opgehaald waar we zeer dankbaar mee zijn. Wij 
danken alle donateurs voor hun donatie. En onze col-
lectanten voor hun inzet. Het waren dit jaar wel minder 
collectanten dan voorgaande jaren. 
De collecte in Heemskerk zal zijn vanaf maandag 4 juli 
t/m zaterdag 9 juli. 
Wij hopen dat er voor deze collecte meer collectanten 
zullen gaan collecteren. 
Wil je de doelstelling van Stichting Matthias onder-
steunen, geef je nu op om te collecteren in Heems-
kerk. Stuur een mailtje naar fondswerver@stichting-
matthias.nl met je naam en adres en welke straten je 
wil lopen. Wij hopen dat vele zich zullen aanmelden 
om te collecteren.

World Autism Awareness Day
Wereldwijd werd op World Autism Awareness Day (2 
april) aandacht gevraagd voor autisme met de actie 
Light it up blue. Ook in Nederland werden meerdere 
bijzondere gebouwen blauw verlicht als sympathiebe-
tuiging aan mensen met autisme, met als blikvanger 
Paleis Soestdijk.
Welke gebouwen zullen op 2 april 2017 Light it up 
blue zijn?

Maak jij het verschil door (periodiek) te doneren?
Maak uw donatie over op IBAN rekening:
NL09 ABNA 058 58 66 333    Hartelijk dank daarvoor.
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                                      Nederland fonds, 
Help Nederland Vooruit
Zaterdag 19 maart jl. heeft het bestuur de 5e prijs van 
de heer Ilban Mizrak, kantoormanager ING Beverwijk, 
mogen ontvangen dit vanuit de ING actie Help Neder-
land Vooruit. Het bestuur is dankbaar met de prijs en 
zal deze goed besteden.

Stichting Matthias was genomineerd om mee te mo-
gen doen met de actie van het ING Nederland Fonds. 
De actie was; “Help Nederland vooruit”. Vanaf maan-
dag 22 februari jl. kon er landelijk gestemd worden op 
de genomineerden van Help Nederland vooruit.
Op de stemwebsite was Nederland opgedeeld in 84 
regio’s en in elke regio waren 5 organisaties geselec-
teerd.
Tot en met 13 maart kon er gestemd worden via de 
stemwebsite www.ing.nl/stemnederlandvooruit. 
De organisatie met de meeste stemmen ontving         
€ 5.000, nummer twee € 3.000, nummer drie € 2.000 
en nummer vier en vijf ontvingen beiden € 1.000. 

Via familie, kennissen en facebook hebben wij meer 
dan 2.600 personen kunnen benaderen met de vraag
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