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Lieve vrienden van St. Zo Mooi Wonen! 

Voor jullie ligt de 6e editie van de nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom ons  woonhuis. 

Het zijn spannende tijden voor onze kinderen, de oplevering is bijna zover!!  

 

BOUW 

De stijgers zijn weg, de buitenruimte wordt netjes gemaakt, voorbereidingen voor de tuin 

worden getroffen, binnen wordt alles mooi afgewerkt. Er is een nieuwe voordeur 

geplaatst, alle installaties zijn/worden aangesloten. Inmiddels wordt er ook door de 

stoffeerder aan de vloer gewerkt, eerst in de gemeenschappelijke ruimtes, daarna de 

studio’s. De oplevering is iets verzet, naar 29 maart. Donderdag 28 februari is er een 

inmeetdag voor bewoners en leveranciers, zodat raambekleding etc. op maat kan worden 

gemaakt. Zoals jullie zien zijn het voor de bouwer SDO de laatste loodjes. 

Voor berichtgeving over de laatste stand van zaken kunnen jullie ook onze facebook 

pagina raadplegen via: https://www.facebook.com/St.ZMW/  

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

In de afgelopen weken hebben we weer enkele hele mooi donaties mogen ontvangen en 

sponsors erbij gekregen. Gebr. Kloens BV gaat 100m2 tegels sponsoren voor de tuin. 

SDO Zwijndrecht BV – inmiddels al heel wat extra gedaan voor de totstandkoming van 

ons mooie huis – heeft toegezegd het leggen hiervan uit te voeren. Hornbach uit 

Alblasserdam gaat ons sponsoren en helpt met de aanleg van de tuin in de vorm van 

een mooie grote verhoogde plantenbak van ongeveer 11 x 4 mtr incl. beplanting plus 

beplanting in twee grote borders. We hebben van Autorijschool Jan Boezen EUR 500 

mogen ontvangen en hij wil jaarlijks een donatie doen voor activiteiten. Klusjesman S. 

Hooimeijer, vriend van de fam. Franken, heeft EUR 310 gedoneerd en diverse 

particulieren hebben ons geld geschonken, heel erg bedankt daarvoor. St. Rundez-Vous 

die jaarlijks in juni de Inner Circle Run organiseert in HI Ambacht, steunt ons met een 

bedrag van EUR 1000 voor de aankoop van vrieskasten, dit jaar zijn we één van de 

goede doelen van de Verkerkloop op 15 mei en van Display4all krijgen we de televisie 

gesponsord! Kortom, te gek voor woorden! 

Klappers op de vuurpijl kwamen de afgelopen dagen. Via Dari BV, die ons al sponsorde 

met de 2 wasmachines, 2 drogers en alle toebehoren om te wassen en te strijken, 

kregen we nog een extra donatie gestort van EUR 20.000! Wat een enorm bedrag!! 

Heel erg bedankt Danny Werkman! 

De dag erna mochten we bij verhuisbedrijf de Haan een prachtige cheque in ontvangst 

komen nemen van EUR 10.000! De kers op de taart, de puntjes op de i, dit bedrag 

maakt onze begroting sluitend en daar zijn we heel erg blij mee! 

Alle sponsors en donateurs heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid en vrijgevigheid! 
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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

Op 10 februari hebben de kinderen/bewoners heel erg hard hun best gedaan tijdens een 

fotoshoot door Studio Cygne. De fotografe, Leontien van Klaveren, gaat voor ons een 

mooi (gesponsord) kunstwerk maken voor in de woonkamer. Iedereen was leuk 

aangekleed en ze hebben zich allemaal van hun beste kant laten zien. We zijn nu 

natuurlijk razend benieuwd hoe het gaat worden! We wachten met spanning af! 

Naast het feit dat iedereen heel druk is met spullen kopen voor de eigen studio’s, moet 

de uitzet natuurlijk ook gewassen en gestreken worden! Hieronder is Malina al druk met 

de strijk van haar eigen theedoeken. Goed gedaan hoor Malina! 

Vorige week donderdag – 21 feb – hebben we op een informele wijze kennis gemaakt 

met de begeleiding die in het huis gaat werken. Het was een gezellig uurtje waar ouders, 

bewoners en de 7 dames met elkaar een praatje konden maken. 

http://www.zomooiwonen.com/
https://www.facebook.com/St.ZMW/
http://www.startcreative.nl/
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BEWONERS  

In deze nieuwsbrief stellen we weer 3 bewoners aan jullie voor: 

  

Dit is Elien en zij is op 23 september jarig. Ze rijdt graag paard, houdt van voetballen en 

sportinstuif en speelt op de melodica. Elien werkt op de dagbesteding van Zo Mooi 

Samenwerken en komt, als het mogelijk is, daar op de fiets naar toe. Als ze in Zwijndrecht 

woont zal dat wat minder makkelijk gaan, maar dan gaat ze gezellig met de bus mee 

naar het werk.  

 

Esmée wordt dit jaar 23 in maart en is dus al een hele dame. Ze woont nu nog met haar 

vader, moeder, broer en zus in Dordrecht en vindt het heel spannend om in Zwijndrecht 

te gaan wonen. Maar het went steeds meer en de bezoekjes aan de woning helpen daar 

zeker aan mee. Esmée doet aan G-hockey en zwemt elke week, verder vindt ze bakken 

en koken leuk, speelt graag op de WII en de I-Pad en houdt van muziek, dansen en 

zingen. Op haar werk, bij dagbesteding Zo Mooi Samenwerken heeft ze het erg naar haar 

zin.                   

 

Yvette is 37 en wordt in mei 38. Ze heeft leuke hobby’s zoals puzzelen, kleuren en muziek 

luisteren. Ze heeft 2 cavia’s als huisdier. Yvette woont momenteel al op zichzelf in 

Dordrecht, maar heeft heel veel zin om te verhuizen naar Zwijndrecht.  

Momenteel hebben we 11 bewoners voor ons woonhuis. Aanmelding loop via het bestuur 

van de stichting, Wil de Vos info@zomooiwonen.com . 

mailto:info@zomooiwonen.com
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Volgende uitgave: maart 2019. 

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

sponsors en donateurs en een hele enthousiaste groep familie en vrienden!: 


