NIEUWSBRIEF
april 2019
Lieve vrienden van St. Zo Mooi Wonen,
Voor jullie ligt de 7e editie van de nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom ons woonhuis.
De oplevering was begin april een feit en de meeste bewoners zijn inmiddels ingetrokken,
wat een enorme spannende tijden waren de afgelopen 2 maanden voor onze kinderen!!

BOUW
Het is eindelijk af! 29 maart was de oplevering van het originele oude schoolgebouw de
Rank aan St. Zo Mooi Wonen. Direct die dag werden daar meubels, koelkasten, vriezers,
wasmachines, drogers etc. geleverd. De vloeren waren al gestoffeerd met PVC en de
keuken was ook al geplaatst. Op 2 april werden de sleutels van de studio’s in de oud- en
nieuwbouw overgedragen aan de bewoners. Vanaf 4 april kon het klussen in hun
woningen beginnen en werd er een start gemaakt met het inrichten van de tuin. Er werd
druk zand heen en weer gereden, geëgaliseerd, bestraat, plantenbakken gemaakt en
kunstgras gelegd. Inmiddels zijn er planten in de tuin gezet en de werkzaamheden in de
gezamenlijke ruimtes en studio’s bijna afgerond. Aan de voorzijde van de woning moet
nog het een en ander gedaan worden aan de bestrating, maar dat is een zaak van de
gemeente.
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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SPONSORS
In de vorige nieuwsbrieven hebben we veel aandacht besteed aan de fondsenwerving,
het zoeken naar donateurs en sponsors voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes.
In deze laatste weken, nu alle inspanningen samenkomen, is maar weer gebleken hoe
ongelofelijk belangrijk alle sponsors voor ons zijn. De prachtig gerenoveerde oude school,
de tot in de puntjes afgewerkte nieuwbouw, ingericht met een prachtige keuken, mooie
meubels, stoere wasmachines, drogers, koelkasten, vriezers en dan de tuin die zo ruim
en mooi is geworden. Zonder onze sponsors en donateurs had dit allemaal niet mogelijk
geweest.
Op het laatste blad zien jullie wie ons allemaal hebben gesteund, met een mooi bedrag,
met goederen en/of diensten. Laten we hierbij vooral alle familie en vrienden niet
onvermeld laten, die ons niet alleen vaak met een bijdrage maar ook met klushulp een
heel eind op weg hebben geholpen.
We gaan in de laatste weken voor de zomervakantie nog op zoek naar tuinmeubels,
parasols, een mooie trampoline, buitenspellen, een schuur, een computermeubel,
wanddecoratie en wat laatste spullen voor de inrichting om het af te maken. Ook dit
wordt allemaal mogelijk gemaakt door de sponsors. Enorm bedankt voor de gulle giften!
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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 18 mei a.s. is de feestelijke opening van ons mooie woonhuis! Omdat het helaas
onmogelijk is om iedereen te vragen worden er uitnodigingen verstuurd. In ieder geval
worden alle direct betrokkenen, sponsors, aannemer, verhuurder en gemeentelijke
betrokkenen uitgenodigd.
Op 24 april zijn Malina en Sanne met hun moeders naar de uitreiking van de cheques van
de Rabobank Clubkascampagne geweest. Helaas was het geen heel groot bedrag, maar
alle kleine beetjes helpen. Volgend jaar willen we nog een keer meedoen, om geld op te
halen voor leuke activiteiten voor de groep.
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BEWONERS
In deze nieuwsbrief stellen we weer 2 bewoners aan jullie voor:

Dit is Sanne en zij is op 26 september jarig. Dit jaar wordt ze al 22! Ze doet aan Ghockey, fitness en Zumba. Ze vindt koken leuk, maar nog leuker en lekkerder vindt ze
het om het daarna op te eten. Ook kijkt ze graag tv, vooral The Voice en GTST. Maar ook
andere, vooral muziekprogramma’s – met Nick en Simon - kijkt ze graag op tv of iPad.
Muziek is favoriet, je zult haar vaak zien met een koptelefoon op! Sanne woont nu bijna
een week in Zo Mooi Wonen en het gaat erg goed. Ze werkt 4 dagen op de dagbesteding
van Zo Mooi Samenwerken.

Talitha is de 12e bewoonster van Zo Mooi Wonen en is 29 jaar. Ze gaat op 29 april officieel
verhuizen. Ze woonde al eerder op zichzelf met 24-uurs begeleiding maar wilde heel
graag naar ZMW komen. Haar spullen zijn inmiddels al met de verhuizer overgebracht en
zelf heeft ze meegereden in de verhuiswagen, dat vond ze erg spannend. Ze kent al een
aantal bewoners via haar werk bij Zo Mooi Samenwerken, dat maakt de overstap een
stuk makkelijker. Talitha houdt van knutselen, uitslapen en lekker winkelen!
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Volgende uitgave: mei/juni 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!:
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