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Hallo allemaal! 

De maand september is snel voorbij gegaan, inmiddels is dit alweer de 2e editie van de 

nieuwsbrief van Stichting “Zo Mooi Wonen” over de ontwikkelingen betreffende de realisatie 

van het woonhuis voor 12 jongeren met een verstandelijke beperking in Zwijndrecht.  

 

BOUW 

De bouw vordert gestaag. De ramen zijn geplaatst in de 

mooie nieuwe kozijnen, inclusief de ouderwetse 

raamverdelers, wat de oude look&feel van het gebouw weer 

helemaal terug brengt. Maar inmiddels is alles afgeplakt voor 

een grondige gevelreiniging die het gebouw weer in ere 

herstelt. Ook de bouw van de nieuwbouw gaat hard. De 

dakplaten zijn donderdag 4 oktober geplaatst. De 

verwachting is dat rond 14 november het hoogste punt 

wordt bereikt! Voor foto’s van de laatste stand van zaken 

kunt u kijken op onze facebookpagina:              

https://www.facebook.com/St.ZMW/  

SOCIALE MEDIA 

Helaas is onze website www.zomooiwonen.com nog niet helemaal gereed, maar we 

hebben een sneak-peek gehad en het wordt erg mooi! Vandaar dat we nog steeds het 

meeste 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. Wie het bouwt? www.Startcreative.nl 

FONDSENWERVING 

Sinds we eind juni ingeschreven staan bij SPONSORKLIKS is de laatste stand EUR 67,89. 

Een prima stand, waar we geen inspanning voor te hoeven verrichten anders dan dat 

jullie en wij via je favoriete (aangesloten) webshop inkopen doen! Kijk voor meer 

informatie en hoe het werkt op www.sponsorkliks.com . 

https://www.facebook.com/St.ZMW/
http://www.zomooiwonen.com/
https://www.facebook.com/St.ZMW/
http://www.startcreative.nl/
http://www.sponsorkliks.com/
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Volgende uitgave: november 2018. Tot dan!  

FONDSENWERVING - vervolg 

Je kunt nog steeds ‘varkentjes wassen’ bij diverse bewoners. Wil je weten wat dit 

betekent? Voor meer informatie en hoe het werkt ga je naar www.steun.nl of naar onze 

facebookpagina.  

We hebben nieuwe sponsors erbij! BCS Group en Interrijn BV uit Zwijndrecht en @100 

uit Dordrecht hebben allemaal een enorm mooi bedrag gedoneerd! Daar zijn we echt heel 

erg blij mee. Van Veiligheidsregio ZHZ krijgen we een mooi bedrag waarmee we een AED 

willen gaan aanschaffen. Daarnaast krijgen we van familie en vrienden bedragen 

gedoneerd waar we ook heel erg blij mee zijn! Namens ouders en kinderen heel erg 

bedankt! 

In november organiseert ZMW in samenwerking met Restaurant de Kat in de Wilg in Oud 

Alblas een sponsordiner, waar de ouders en stichting in de gelegenheid worden gesteld 

vrienden en familie uit te nodigen voor een gezellige avond en die daarmee gelijk het 

huis sponsoren. Een win-win situatie!! In de volgende editie meer hierover! 

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! 

BEWONERS 

Inmiddels hebben we 11 bewoners, die het allemaal heel erg spannend vinden om met 

zijn allen ‘op zichzelf’ te gaan wonen. De laatste aanwinst is Mitchell Wapperom. De 

komende maanden zullen we iedereen aan jullie voorstellen! 

http://www.steun.nl/
mailto:sponsorcommissie.zmw@gmail.com

