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NLdoet: 15 en 16 maart 2019
Het Oranje Fonds organiseert op 15 en 16 maart 2019, samen met duizenden
organisaties in het land, weer NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt iedereen uit
om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Doe je mee? www.nldoet.nl/
Ja, Stichting Matthias doet mee als organisatie voor onze locatie Obsidiaan.
Wij zoeken minimaal 8 vrijwilligers.
De werkzaamheden bestaan uit het sausen van de muren van de Obsidiaan, en
schoonmaken van de douche / WC ruimte en de plantenbakken buiten voorzien
van zonproef vaste planten.

Ook willen we de stoep voor de Obsidiaan van onkruid ontdoen en vegen.
Wij willen dit doen op zaterdag 16 maart. Adres Weverskwartier 44 t/m 58.
Er wordt gezorgd voor een lunch en drinken.

Wil je een dagje Stichting Matthias meehelpen om de Locatie Obsidiaan weer
spik en span te maken, geef je dan op; nldoet.nl
https://www.nldoet.nl/klus/het-opknappen-gemeenschappelijke-ruimte
De doelgroep van Stichting Matthias zijn normaal begaafde mensen met een
autistisch spectrum stoornis en de woonlocatie is de Obsidiaan.
Je maakt kennis met vrijwilligerswerk en helpt ons de klus te klaren. En het is
nog gezellig ook!

Stand van zaken betreft de Grote Clubactie
De verkoop van de loten Grote Clubactie heeft helaas niet echt voldaan aan
onze verwachting. We hebben net aan 7% gehaald van de gehoopte
verwachting. Volgen de Grote Clubactie is het gemiddeld van de verkochte
aantal loten ruim 550 loten. Stichting Matthias zit daarvan op een goede 25%.
Onze verwachting te groot geweest?? Natuurlijk zijn we zeer dankbaar met de
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verkochte loten en de inkomsten daarvan en wordt geheel aan de doelstelling
van de stichting besteed.

Rommelmarkt IJmuiden.
https://www.webwinkel-matthias.eu/
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, staan wij zondag 25 november op
de rommelmarkt in de sporthal Zeewijk aan de Planetenweg te IJmuiden. Vele
spullen van de website https://www.webwinkel-matthias.eu/ zal daar te koop
liggen. Dus om een idee te krijgen kan je alvast op de website kijken. Op de
rommelmarkt is het goedkoper wegens het ontbreken van de portokosten. We
hebben een ruim aanbod van ansichtkaarten en sierkussenslopen. Ook onze
eigengemaakte ansichtkaarten zijn er per set (6 stuks, 4 verschillende sets) te
koop. Wij hopen op een bezoekje van jullie. Wij hebben stand 40.

Het heeft het bestuur veel inspanning gekost om dit voor elkaar te krijgen. Wij
zijn dan ook zeer verheugd dat wij dit nu kunnen aanbieden. Geen (klein) geld
opzak hoeft geen reden meer te zijn om te betalen. Wel moeten we €0,25
berekenen voor pin-bedragen onder de €3,00
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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.
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