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Hallo allemaal! 

Voor jullie ligt de 3e 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 

Wat is er in de afgelopen 4 weken toch weer veel gebouwd en hard gewerkt. De kozijnen 

in de oudbouw zijn allemaal geschilderd, donkergroen met roomwit, erg mooi. De 

nieuwbouw is opgemetseld en op 8 november is gestart met het plaatsen van de 

dakpannen! Het hoogste punt wordt helaas niet bereikt op 14 november, maar een week 

later op de 21e. Binnen is er ook al veel veranderd, maar dat is van buiten niet zichtbaar. 

Op 21 november mogen de ouders allemaal binnen kijken tijdens het pannenbier, daar 

zien we enorm naar uit. 

Voor foto’s van de laatste stand van zaken kun je kijken op onze facebookpagina:              

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

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

Onze website www.zomooiwonen.com is helemaal vernieuwd! Het is een prachtige 

moderne site geworden, tevens geschikt voor de mobiele telefoon. Neem eens een kijkje, 

je vindt daar onder meer deze nieuwsbrieven, informatie over de bouw, de sponsorpagina 

en natuurlijk wie de bewoners zijn! Ook communiceren we nog steeds bijna wekelijks 

informatie 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. Onze website is gebouwd en wordt onderhouden door  

www.Startcreative.nl 

FONDSENWERVING 

Sinds we eind juni ingeschreven staan bij SPONSORKLIKS is de laatste stand EUR 

93,86. Daar hoeven wij en jij niets ingewikkelds voor te doen, alleen via 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9119 je favoriete 

(aangesloten) webshop kiezen en inkopen doen! Het kost niets extra maar levert voor 

ons een mooi extra sponsorbedrag op. Kijk hoe het werkt en help ons een handje! 

De varkentjes wassen kras actie via de STEUN boekjes is ‘voorbij’, in zoverre dat alle 

varkentjes gekrast zijn. Dit heeft voor ons EUR 2000 opgeleverd, waar we heel erg blij 

mee zijn. Iedereen bedankt voor het krassen!! 

We hebben weer 3 nieuwe sponsors kunnen enthousiasmeren om bij te dragen in de 

kosten voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes van ons woonhuis. Stichting 

Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrecht steunt ons met een bijdrage van EUR 

2500, Harkema Dordrecht levert ons een zeer complete gereedschapskist met alles 

erop en eraan en Dari BV uit Dordrecht sponsort de 2 wasmachines, 2 drogers etc tot 

en met de wasrekken en knijpers. Daarnaast is er mogelijk nog sprake van een extra 

bedrag, wat nog nader bepaald wordt. Hoe fijn is dat? Alle ouders zijn deze organisaties 

en allen die hen voorgegaan zijn enorm dankbaar! 

Naast bedrijven en stichtingen die ons steunen willen graag ook een dankwoord richten 

aan al die lieve betrokken vrienden en familieleden die ook een donatie hebben gedaan. 

http://www.zomooiwonen.com/
https://www.facebook.com/St.ZMW/
http://www.startcreative.nl/
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9119
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FONDSENWERVING - vervolg 

Heel erg bedankt voor jullie gulle gaven! 

Graag willen we ook nog de volgende leuke acties onder de aandacht brengen: de 

Ondersteuningsboulevard in Zwijndrecht bakt appeltaarten waarvan het grootste deel 

van de opbrengst ten goede komt aan St. Zo Mooi Wonen. Bewoonsters Britney en Kirsten 

die daar werken bakken zich suf om aan alle bestellingen te kunnen voldoen. De actie 

geldt in de maand november. Bestellingen kunnen geplaatst worden via de ouders van 

Britney en Kirsten, of per telefoon of een mailtje naar de sponsorcommissie. 

Wijkcentrum Xiejezo in Zwijndrecht organiseert, in samenwerking met Diverz,  jaarlijks 

een kerstdiner, waarbij aandacht wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar is onze 

stichting het goede doel en mensen die deelnemen aan het (gratis) diner kunnen een gift 

deponeren in de daarvoor bestemde box. Aanmelden voor het diner kan op de locatie 

zelf. Wat een mooie actie! 

Op 27 november organiseert St. Zo Mooi Wonen, in samenwerking met Restaurant de 

Kat in de Wilg in Oud Alblas, een sponsordiner. Ouders, bewoners en familie en het 

bestuur van de stichting gaan met zijn allen een gezellige avond beleven, onder het genot 

van een heerlijk diner. De helft van de opbrengst van het diner is voor het woonhuis. We 

verwachten EUR 1750 bij te kunnen schrijven voor de inrichting. We zijn inmiddels 

volgeboekt voor de avond! Hartelijk dank voor de vele enthousiaste reacties!! 

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 

Momenteel hebben we 11 bewoners voor ons woonhuis. Er is dus nog 1 plaats 

beschikbaar. Onze doelstelling is om met 12 bewoners het huis te gaan betrekken. 

Aanmelding loop via het bestuur van de stichting, Wil de Vos info@zomooiwonen.com . 

mailto:sponsorcommissie.zmw@gmail.com
mailto:info@zomooiwonen.com
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Volgende uitgave: december 2018. Tot snel! 

BEWONERS - vervolg 

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie beloofd de bewoners aan jullie voor te stellen. 

 

We beginnen met Malina. Malina wordt deze maand 23 jaar, woont in Dordrecht bij haar 

ouders en vindt het best wel spannend om op zichzelf te gaan wonen. Ze heeft een 

getrouwde broer en al een neefje Luka van twee jaar oud. Ze werkt bij dagbesteding Zo 

Mooi Samenwerken en heeft het daar erg naar haar zin. Ze houdt van muziek, disco en 

televisie kijken en gaat graag op meidenweekend (uit logeren). 

 

Dit is Kirsten. Ze wordt 20 jaar in december. Ook zij woont momenteel nog bij haar 

ouders thuis en heeft 3 broers. Net als Malina is Kirsten ook al trotse tante van neef Finn. 

Ze werkt op dagbesteding Ondersteuningsboulevard Zwijndrecht, waar ze op dit moment 

heel druk is met appeltaarten bakken. Ze zit op korfbal en zwemmen, luistert graag naar 

muziek en kijkt graag filmpjes en televisie. Op zaterdag gaat ze graag mee naar de 

voetbal om naar haar broers te kijken maar ze vindt het ook leuk om op logeerweekend 

te gaan. Een drukke dame dus!                       <Wordt vervolgd> 


