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SEPTEMBER 2018
Hallo allemaal!
Voor jullie ligt de eerste editie van de nieuwsbrief van Stichting “Zo Mooi Wonen” waarmee
we je op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen betreffende de realisatie van het
woonhuis voor 12 jongeren met een verstandelijke beperking in Zwijndrecht.

BOUW
Sinds maart is de sloop, nieuwbouw en renovatie van
voormalig schoolgebouw de Rank aan de Lindelaan in volle
gang. Asbest is gesaneerd, de contouren van de nieuwe
aanbouw zijn al goed zichtbaar en de renovatie van het
originele gebouw is in volle gang. Sinds de laatste week
van augustus is SDO bezig met het plaatsen van de
vervangende kozijnen! Voor zowel ouders als ‘de jeugd’
krijgt het gebouw echt al vorm. Voor foto’s van de laatste
stand van zaken kunt u kijken op onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/St.ZMW/

SOCIALE MEDIA
Momenteel wordt er gewerkt om de website www.zomooiwonen.com te actualiseren met
de meest recente informatie over onder meer de bouw, de bewoners, visie & missie,
algemene informatie en sponsoring. Helaas is het nog niet zover, maar achter de
schermen is het bestuur er druk mee bezig. Vandaar dat we veel communiceren via onze
facebookpagina https://www.facebook.com/St.ZMW/ , met name om de laatste stand
van zaken betreffende de bouw en activiteiten voor fondsenwerving te communiceren.

FONDSENWERVING
Om fondsen te werven voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van de
woning zijn er verschillende mogelijkheden onderzocht en in gang gezet. Zo zijn we sinds
eind juni ingeschreven bij SPONSORKLIKS. Daarmee proberen we om op een
laagdrempelige manier een betrokkenheid te genereren van familie, vrienden en
kennissen, door sponsoring van ons huis terwijl je inkopen doet bij je favoriete
(aangesloten) webwinkel. Kijk voor meer informatie en hoe het werkt op
www.sponsorkliks.com .
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FONDSENWERVING - vervolg
Voor het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners zelf hebben we gekozen voor
de actie ‘varkentje wassen’ van STEUN.NL. (S)teun is een klant-en-klaar manier om geld
in te zamelen met een hoge opbrengst en wordt al 15 jaar ingezet door scholen,
stichtingen en andere non-profit organisaties. Door middel van gepersonaliseerde
(s)teunboekjes kunnen de bewoners ‘collecteren’ en geven daarvoor in ruil een
voordeelcoupon. Voor meer informatie en hoe het werkt ga je naar www.steun.nl .
Naast deze acties, die inmiddels al geld opbrengen, hebben we ook contacten gelegd met
verschillende bedrijven en organisaties ter ondersteuning van het huis en de bewoners.
Gelukkig zijn er vele die ons doel een warm hart toedragen. Zo zijn we door de ROTARY
CLUB DORDRECHT verkozen tot 1 van de 2 goede doelen van de SANTA RUN
DORDRECHT. De GEBR. KLOENS gaan de grondwerkzaamheden doen en bestrating
aanleggen van de tuin. DE HAAN VERHUIZINGEN zal de bewoners ondersteunen tijdens
de verhuizing, verhuisdozen leveren en eventueel huisraad opslaan. KEUKENNET.NL
sponsort de basis van de keuken. Dat we deze partijen tot onze sponsors mogen rekenen,
daar zijn we enorm trots op! Als ouders willen we jullie, namens onze kinderen - de
toekomstige bewoners – hartelijk danken voor jullie bijdrage, in welke vorm dan ook!
Nog lopend zijn contacten met betrekking tot de VERKERK LOOP, ondersteuning door de
RABO BANK en ondersteuning door HANDICAP.NL.
Als je het huis en de bewoners ook een warm hart toedraagt en wilt sponsoren c.q. een
donatie wilt doen dan is dat natuurlijk van harte welkom! Je kunt contact opnemen met
de sponsorcommissie via sponsorcommissie.zmw@gmail.com of direct een bedrag
overmaken naar de bankrekening van Zo Mooi Wonen, NL05RABO0308412435, o.v.v.
donatie ZMW. Enorm bedankt!

Volgende uitgave: oktober 2018. Tot dan!
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