NIEUWSBRIEF
januari 2019
Hallo vrienden van St. Zo Mooi Wonen!
Nog allemaal de allerbeste wensen voor 2019! We gaan een spannend jaar tegemoet. Zie
hier alweer de 5e editie van de nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom ons woonhuis.

BOUW
De buitenkant van de woning is vrijwel klaar, alleen nog wat kleine zaken en natuurlijk
een nieuwe voordeur, maar binnen wordt des te harder gewerkt om alles in orde te
krijgen. Er wordt gestuct, geverfd, installaties worden geplaatst, afijn alles wat bij afbouw
komt kijken. Zoals het er nu uitziet is de oplevering 22 maart a.s. Dan staat ook de
keuken en liggen de PVC vloeren in de gemeenschappelijke ruimtes. Voor de bewoners
en de ouders een ongelofelijke spannende tijd, want iedereen gaat nu zijn of haar spullen
kopen/bestellen zodat er in april ook daadwerkelijk verhuisd kan worden! Hieronder nog
enkele foto’s. Voor berichtgeving over de laatste stand van zaken kunnen jullie ook onze
facebook pagina raadplegen via: https://www.facebook.com/St.ZMW/
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FONDSENWERVING
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie verteld over de Santa Run. Deze heeft op 21
december plaatsgevonden en daar hebben we een cheque van EUR 7000 in ontvangst
mogen nemen! Geweldig!! Daar zijn we heel dankbaar voor! En wat was het een leuk
evenement, met ruim 900 te gek aangeklede ‘kerstmannen’, die allemaal een rondje
van een kleine 3 km liepen voor het goede doel. Onze kinderen hebben goed geholpen
met het geven van het startschot, het uitdelen van de medailles en natuurlijk het in
ontvangst nemen van de cheque! We danken de Rotary Dordrecht en haar sponsors
voor een zeer geslaagde en sfeervolle avond! Wil je meer weten over de Santa Run,
check dan https://dordrecht.rotarysantarun.nl/ en kijk nog even terug op Youtube
https://youtu.be/M5vLOjO3pQ4 voor een filmpje van RTV Dordrecht, waarin onze
Mitchell Wapperom ook nog te zien is!
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FONDSENWERVING - vervolg
In wijkcentrum Xiejezo in Zwijndrecht Noord wordt ieder jaar een gratis kerstdiner
georganiseerd voor buurtbewoners die het niet breed hebben en/of alleen zijn met de
kerstdagen. Tijdens de avond zamelen ze ook geld in voor een goed doel. Dit jaar was
St. Zo Mooi Wonen het goede doel. Er is voor ons EUR 225 opgehaald, een mooi bedrag
waar we enorm blij mee zijn! Wil je meer weten over het wijkcentrum en hun activiteiten,
kijk dan op de facebookpagina https://www.facebook.com/xiejezodiverz/ of de website
http://www.diverz.info/wijklocaties-activiteiten/xiejezo/
Sinds we eind juni ingeschreven staan bij SPONSORKLIKS is de laatste stand EUR
373,39!! Kies via https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=9119 je
favoriete (aangesloten) webshop en doe je inkopen. Het kost niets extra maar levert voor
ZMW een mooi extra sponsorbedrag op. Kijk hoe het werkt en help ons een handje!
In december hebben we nog enkele mooie donaties mogen ontvangen van onder andere
Transito uit Werkendam, YST Logistics uit Hendrik Ido Ambacht, MSG BV te Zwijndrecht
en De Bevrachtersdag 2018, allemaal actief in de scheepsbevrachting, waarvoor onze
hartelijke dank!
Ook verschillende donaties van familie en vrienden hebben ons zeer geroerd. Wat krijgen
we veel steun van onze achterban! Hadden we al gezegd dat we daar heel blij mee zijn?
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!
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SOCIALE MEDIA
Voor informatie over St. Zo Mooi Wonen raadpleeg je onze website
www.zomooiwonen.com , je vindt daar onder meer deze nieuwsbrieven, informatie over
de bouw, de bewoners en wie onze sponsors zijn.
Wekelijkse updates vind je op onze facebookpagina https://www.facebook.com/St.ZMW/,
over de bouw, activiteiten etc.
Onze website is gebouwd en wordt onderhouden door www.Startcreative.nl

ACTIVITEITEN
Begin januari hebben de toekomstige bewoners een gezellig uitje gehad, een avondje
bowlen in Palm Party House in Zwijndrecht. Ze hebben, genietend van bitterballen en een
drankje, veel lol gehad en flink hun best gedaan om een potje te winnen. Kortom, het
was een super gezellige avond!
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BEWONERS
In deze nieuwsbrief stellen we ook weer bewoners aan jullie voor, 3 dit keer:

Dit is Mitchell. Hij is 24 jaar en woont bij zijn ouders thuis. Hij heeft nog een oudere broer
Stephan en een tweelingzus Lara. Hij sport graag – fitness en zumba - en kijkt ook graag
naar sport op televisie. Hij is een groot Feyenoord-fan, leest alle sportpagina’s in de krant
en houdt van gezelschapsspellen zoals yahtzee en kaarten. Ook speelt Mitchell graag op
zijn gitaar mee met zijn favoriete muziek en houdt van een avondje disco.

Britney wordt dit jaar 20 en woont ook bij haar ouders thuis. Ze heeft een jongere broer
en zus. Britney houdt wel van een feestje en zingt dan graag met de band mee. Haar
idolen zijn de heren van Hollands Welvaren, van wie ze het gehele repertoire mee kan
zingen! Verder houdt ze van knutselen en van een grapje. Britney vind het allemaal best
spannend om op zichzelf te wonen. Gelukkig is ze daarin niet de enige. Britney heeft in
november enorme hoeveelheden appeltaarten gebakken voor de sponsoractie van de
Ondersteuningsboulevard in Zwijndrecht, waar ze werkt. Top gedaan hoor!

Manouk is 21 jaar en woont bij haar vader thuis. Ze kijkt er erg naar uit om haar eigen
studio te hebben in het mooie huis aan de Lindelaan. Haar oma heeft hier vroeger op
school gezeten, dat maakt het extra leuk. Manouk heeft nog een oudere broer en zus,
die ze wel zal missen. Op haar werk heeft ze het erg naar haar zin, ze werkt in het totaal
4 dagen op verschillende dagbestedingen, waaronder Zo Mooi Samenwerken. In haar
vrije tijd speelt ze G-korfbal, luistert ze graag muziek en houdt van dansen.
Momenteel hebben we 11 bewoners voor ons woonhuis. Aanmelding loop via het bestuur
van de stichting, Wil de Vos info@zomooiwonen.com .
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Volgende uitgave: februari 2019.

Het woonhuis van St. Zo Mooi Wonen wordt mede mogelijk gemaakt voor de volgende
sponsors en donateurs:
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