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Nieuwsbrief Stichting Matthias

NLdoet
Op 22 maart is bij de locatie Obsidiaan in Heemskerk
een prachtige activiteit uitgevoerd vanuit de doelstelling
van NLdoet. Met 11 vrijwilligers is de Obsidiaan zowel
binnen als buiten onder handen genomen.
Van de gemeenschappelijke ruimte, het kantoortje en
het gangetje zijn de muren gewit.
De toilet/doucheruimte is grondig
schoongemaakt.
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collectanten. Collectanten kunnen zich opgeven door
een e-mail te sturen aan fondswerver@stichting-matthias.nl. We vragen je je naam en adres op te geven.
Verdere informatie wordt je dan per e-mail toegestuurd
vóór 22 april. Een informatiebijeenkomst is gepland
op 20 mei aanstaande. Het bestuur hoopt op vele collectanten zodat vele adressen in Heemskerk bezocht
kunnen worden. We streven er naar nog meer op te
halen dan in Velsen. In Heemskerk staat tenslotte onze
locatie Obsidiaan!

Bestuurswisseling

De schuur is geheel opgeruimd
en er zijn twee stellingen ingezet.
Er is nu voldoende ruimte voor opslag en fietsen. De
straat/stoep aangrenzend aan de locatie Obsidiaan is
geheel ontdaan van onkruid en mos . Aan de kant van
de gemeenschappelijke ruimte zijn drie plantenbakken
geplaatst met mooie vaste planten. Een plaatje om te
zien! Het bestuur is dan ook zeer dankbaar met de inzet van de vrijwilligers.

Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar het Oranjefonds,
die deze actie mogelijk heeft gemaakt. De kosten wordt
voor een deel door het Oranjefonds gedragen en voor
een deel door Stichting Matthias zelf. Het bestuur
hoopt nog lang te kunnen genieten van al dat moois.
Ook hopen we dat onze bewoners deze inzet van de
vrijwilligers zullen waarderen en het niet als vanzelfsprekend te zien.

Collecte Heemskerk
In de week van 10 tot en met 14 juni wordt door de
Stichting Matthias collecte gehouden in de gemeente
Heemskerk. Helaas missen we wel een hele dag in
deze week (op 9 juni is het Tweede Pinksterdag) De
eerste oproep voor collectanten is de deur uit, maar
hierbij doet het bestuur graag nog een oproep voor

Begin dit jaar heeft ons bestuurslid Merel van den Hooff
haar functie binnen het bestuur Stichting Matthias neergelegd. Wij zijn zeer dankbaar met de jaren van vrijwillige
inzet. Het is geen afscheid, zo heeft ze aangegeven. Zij
zal waar nodig is en waar zij kan, de stichting helpen zaken te verwezenlijken.
Gelukkig zijn wij ook met de toetreding op dezelfde dag
van ons nieuwe bestuurslid Klaas Strooker. Hij wil zich geheel inzetten voor zijn functie als algemeen bestuurslid.
In deze nieuwsbrief zal Klaas iets over zichzelf vertellen.
Hallo, mijn naam is Klaas Strooker.
Ik ben in 1953 geboren te EgmondBinnen, heb 1 oudere zus en 4 broers.
Getrouwd, 2 dochters en een kleinzoon. Sinds 2003 met veel plezier
woonachtig in IJmuiden, daarvoor
in Heemskerk.
Heb 38 jaar gewerkt bij Tatasteel,
voorheen Hoogovens, sinds januari
genietend van mijn prepensioen.
Ik ben met de Stichting Matthias in
contact gekomen doordat ik de voorzitter en penningmeester kende via
het Apostolisch Genootschap.
Afgelopen januari vroegen deze mij of ik mede bestuurslid
wilde worden, ik heb hier toen volmondig ja op kunnen
antwoorden daar ik de doelstelling van de stichting volledig kan onderschrijven.
Hou me verder bezig met de vakbond en een politieke
partij.
Ook zijn fotograferen en lezen een hobby van me. Als u
me Googlet, komt u me tegen op Facebook en Twitter.
Hoop voor u, zolang de statuten dit toestaan, een goed
bestuurslid te zijn binnen de stichting.
2 april, World Autism Awareness Day, de dag waarop
autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat.

Stichting Matthias staat voor:
“Het mogelijk maken en behouden van zelfstandig wonen met begeleiding voor normaalbegaafde
(jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum (PDD-NOS & Asperger)”

