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Hallo allemaal! 

Voor jullie ligt dan eindelijk de 4e 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 

Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer heel veel gebeurd waar we jullie over willen 

informeren. Op 21 november was het feest rondom het bereiken van het hoogste punt 

van de woning en gaf Woonkracht10, onze verhuurder, een borrel, het zogenaamde 

pannenbier. Het bestuur van St. ZMW, de sponsors, SDO, omwonenden, betrokkenen en 

natuurlijk de bewoners met hun ouders waren uitgenodigd om dit heugelijke feit te 

vieren. Burgermeester Schrijer hield een toespraak, evenals Erwin Zwijenburg van 

Woonkracht10 en Wil de Vos samen met Elien van Dijk (bewoner) van St. Zo Mooi Wonen. 

Een prachtige gevelsteen is onthuld door de bewoners en iedereen mocht binnenkijken 

in zijn/haar eigen woning. Voor iedereen een geweldig leuk feest!  

Hieronder enkele foto’s. 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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FONDSENWERVING 

Op 27 november j.l. was er dan eindelijk het langverwachte sponsordiner. Iedereen 

heeft er zo naar uitgekeken! En wat was het een geweldig leuke avond. Alle bewoners 

en ouders hadden familie en vrienden uitgenodigd om gezellig te eten bij de Kat in de 

Wilg in Oud-Alblas, waar de brigade onder leiding van Barry Jumelet ons heerlijke 

gerechten heeft voorgeschoteld en ons allemaal een topavond heeft bezorgd. Deze 

avond heeft in het totaal EUR 1872,50 opgebracht en er zijn tevens nog enkele donaties 

achteraf gedaan door familie en vrienden, waarvoor onze dank aan iedereen!! 

 

Handicap.nl is een landelijk fonds dat projecten ondersteunt die mensen met een 

beperking leren om zelf de regie op zich te nemen. Daarnaast steunen ze projecten die 

familie en mantelzorgers ondersteunen en ontlasten. Ze streven naar een maatschappij 

die openstaat voor mensen met een handicap en die hen een eerlijke kans biedt. Wij 

hebben een aanvraag gedaan voor een bijdrage ten behoeve van de inrichting van de 

gezamenlijke ruimtes in ons woonhuis. We kunnen jullie informeren dat we een 

toezegging – onder voorwaarden - hebben gekregen van dit fonds van EUR 15.000! Dit 

omdat ons woonproject de doelstelling van Handicap.nl onderschrijft. Daar zijn we, 

zoals jullie zullen begrijpen, enorm blij mee! We hopen dat we, binnen afzienbare tijd, 

ook de definitieve toewijzing zullen verkrijgen. 

Zoals jullie weten uit een eerdere nieuwsbrief is St. Zo Mooi Wonen één van de goede 

doelen van de SantaRun 2018. Begin december kregen we, tijdens hun traditionele 

sponsorborrel, te horen dat we maar liefst mogen rekenen op een cheque van EUR 

7000, die we voorafgaand aan de start van de SantaRun in ontvangst mogen nemen. 

We zijn zo dankbaar dat zoveel bedrijven dit ludieke evenement steunen! Overigens 

zijn wij en ‘Vrienden van Albert Schweitzer’ niet de enige goede doelen waar de 

sponsorgelden van de SantaRun naar toe gaan. De Rotary Dordrecht heeft zelf ook een 

fonds waarmee ze mensen steunen die financieel niet voldoende draagkrachtig zijn op 

het gebied van onderwijs, ontwikkeling of sociaal contact. Een waardevolle 

maatschappelijk betrokken organisatie! Om in te schrijven voor de SantaRun op 21 

december a.s. ga je naar https://dordrecht.rotarysantarun.nl/ 
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FONDSENWERVING - vervolg 

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

300,97!! Kies via https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9119 je 

favoriete (aangesloten) webshop en doe je kerstinkopen. Het kost niets extra maar levert 

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

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! 

SOCIALE MEDIA 

Op het social media vlak hebben we momenteel niet zo heel veel nieuws te brengen. Jullie 

volgen ons dus dan weten jullie inmiddels wel dat onze website www.zomooiwonen.com 

is vernieuwd. Neem eens een kijkje, je vindt daar onder meer deze nieuwsbrieven, 

informatie over de bouw, de bewoners en wie onze sponsors zijn. En dat zijn er inmiddels 

behoorlijk wat! 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 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9119
mailto:sponsorcommissie.zmw@gmail.com
http://www.zomooiwonen.com/
https://www.facebook.com/St.ZMW/
http://www.startcreative.nl/
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BEWONERS  

In deze nieuwsbrief stellen we ook weer 2 bewoners aan jullie voor: 

  

Dit is Martijn. Hij is geboren in 1995 en woont nog thuis bij zijn ouders en broer in 

Zwijndrecht. Hij werkt overdag op de dagbesteding “Zo Mooi Samenwerken” en in zijn 

vrije tijd zwemt hij graag, luistert naar muziek, kijkt tv (deze twee laatsten bij voorkeur 

tegelijk 😉 ) en doet graag een spelletje op zijn tablet. Als hij gaat verhuizen neemt hij 

in ieder geval zijn duplo mee, want dat is favoriet! Hij vindt het heerlijk om hier uren mee 

te spelen en is zijn manier om alle indrukken van de dag te verwerken. 

 

Naomi is 23 jaar en woont thuis bij haar vader en moeder in Dordrecht. Ze houdt van 

dansen, muziek, youtube (vlogs kijken), mode, make-up en ‘glitter en glamour’, dus bij 

Naomi kan een gezellig onderonsje al snel uitlopen op een verkleedpartij! Ze houdt van 

gezelligheid met familie en vrienden en overdag werkt ze 4 dagen op de dagbesteding 

van Zo Mooi Samenwerken. Ook zij vindt het heel spannend om zelfstandig te gaan 

wonen maar heeft er wel zin in.                     <Wordt vervolgd> 

 

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:info@zomooiwonen.com
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Dat was het weer voor deze keer. Volgende uitgave: januari 2019. 

 

Het woonhuis van St. Zo Mooi Wonen wordt mede mogelijk gemaakt voor de volgende 

sponsors en donateurs: 


