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,,Een eigen stekkie met begeleiding op maat”

>aanmelden >afmelden
Beste lezer,

Vandaag is het begin van de lente. De krokussen komen uit, de zon laat zich vaker zien of te wel:
weer een nieuw en fris begin! En zo ook voor Stichting Matthias.
Terugblik
Maar eerst willen wij in het kort terugblikken op het jaar 2012. Een jaar van hoogte- en diepte
punten. Een jaar waarin, ondanks de recessie, de Stichting zich in heeft blijven zetten. Een diepte
punt is dan ook de crisis in de woningmarkt geweest, waardoor geschikte locaties voor de jongeren
op zich laten wachten. Maar ook vele lichtpuntjes zorgen ervoor dat de Stichting haar werk blijft
doen. Zo sluit dit jaar Dirk Onderdelinden bij ons aan en vervult hij de rol als voorzitter en wordt er
tijdens de heldenrace door 1 persoon maar liefst een bedrag van €635,- binnen gehaald. Ook
Specsavers geeft de Stichting een gulle donatie. En zelfs nog aan het einde van 2012 is Stichting
Matthias, samen met twee andere goede doelen uitgekozen voor de ‘Dekamarkt Zeewijkplein’ actie te
IJmuiden. Klanten kregen bij bepaalde producten een
aantal dukaten, deze konden worden ingeleverd bij één
van de goede doelen. Dankzij hen is Stichting Matthias op
de tweede plaats beëindigd en heeft zij een zelf in te
vullen activiteit, te waarde van €750,- in ontvangst mogen
nemen. De stichting zal de bewoners van de locatie
Obsidiaan een dagje uit kunnen bieden en zijn hier zeer
blij mee.

De stichting blijft haar gezicht laten zien…
Jubileum 12,5 jaar
In juni bestaat de Stichting 12.5 jaar, tijd voor vernieuwing! Allereerst
willen wij dit jubileum niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom wil de
stichting deze mijlpaal vieren met alle mensen die betrokken zijn bij de
Stichting. Ook willen wij op deze dag terugblikken op het ontstaan van de
Stichting en kijken naar de toekomst. Tot slot is de Stichting hard aan het
werk om een vernieuwd logo te realiseren. Deze willen wij graag
presenteren tijdens de viering. Om de Stichting draaiende te houden
hebben wij hard hulp nodig van betrokken mensen. Daarom willen wij u alvast van harte uitnodigen
op deze dag. Houd daarom vrijdag 31 mei (vanaf 16 uur) alvast vrij!

Autismeweek 30 maart t/m 6 april
Op 2 april is de Wereld Autisme Dag. De Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Autismefonds
organiseren daarom de autismeweek die van 30 maart t/m 6 april 2013 wordt gehouden. Tijdens
deze week zijn er allerlei interessante lezingen en activiteiten in uw omgeving te doen. Zo kunt u een
lezing volgen over autisme bij vrouwen of een gratis theatervoorstelling over autisme bijwonen. Ook
zal de Nederlandse zender aandacht geven aan het thema, zo worden er in deze week documentaires
uitgezonden over autisme. Ook kan u zelf aandacht geven aan het thema, door bijvoorbeeld een tshirt te bestellen met de opdruk: PROUD to be AUT, uw huis blauw verlichtten, of een digitale poster
downloaden via de website van autismeweek.
Webwinkel
Het zal u misschien niet zijn ontgaan: sinds kort heeft de Stichting een webwinkel. Dit is een externe
website en zal binnenkort gekoppeld worden aan de huidige website van Stichting Matthias.
Regelmatig verschijnen er nieuwe producten op de site, zoals hippe tassen en kussens. Op deze
manier probeert de Stichting meer bekendheid te krijgen en donateurs te werven. Neem ook eens
een kijkje op de webshop.
Sociale Media
Ook op de sociale media probeert de Stichting steeds meer bekendheid te genereren. Op facebook is
sinds kort een nieuwe pagina geopend. Bekijk hier de pagina en LIKE ons! U kan ook meedoen aan
onze actie like, share & win!
Tevens probeert de Stichting op Twitter recent nieuws en vragen te delen met haar volgers. Zo is de
stichting opzoek naar een mooie locatie in omgeving Velsen voor haar 12,5 jarige jubileum. Heeft u
ideeën of wilt u zich als vrijwilliger opgeven, dan kan dit via een reply op deze mail.
Op de agenda


30 maart t/m 6 april – Autismeweek
o
o
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2 april: autisme café Castricum
3 april: autisme informatiemarkt Velserbroek
7 april: autismeroute Haarlem



29 april – voorbereidingen website, logo & jubileum



31 mei: 12,5 jarig Jubileum Stichting Matthias
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Stichting Matthias staat voor:
“Het mogelijk maken van zelfstandig wonen met begeleiding voor normaalbegaafde jongvolwassenen met een
stoornis in het autistisch spectrum (PDD-NOS & Asperger)”

