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Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden wat ons het afgelopen
jaar heeft bezig gehouden en iets van de plannen voor het nieuwe jaar.
Het jaar 2020 begon als vanouds met de theatervoorstellingen voor
onze Vrienden en in samenwerking met Ypsilon en ROC Scalda. Deze
laatste kwam met ruim 100 studenten naar de theaters en waren zeer
onder de indruk van de voorstelling.
Heel eerlijk hadden wij als studenten niet echt zin in dit verplichte
nummer. Wat hadden we het mis! Muisstil in de zaal, gespannen
gezichten en ingehouden adem. Wat was dit heftig, emotioneel,
indrukwekkend en onwijs goed! Dankjewel !
Beste eetstoornis, ga alsjeblieft nog een beetje dichter bĳ me weg
Stillen
de zoektocht naar identiteit en de weg naar herstel. Met behulp
van getekende ﬁguren, projecties, animaties en muziek vertelt
Stillen een verhaal over irreële gedachten en gevoelens en het
overwinnen van angsten om de grip op het leven weer terug te
krĳgen zonder eetstoornis.

In de planning stond ook een excursie naar één van de nieuwe
woonlocaties van Zeeuwse Gronden. Maar zoals bij vele plannen
gooide corona alles op slot en konden we dit niet realiseren en
eveneens kwamen de uitstapjes van de cliënten te vervallen.
•••
Wel heeft communicatiemedewerker Marjoleine Kramer een
interview met het bestuur in het magazine Grondwerk van
Zeeuwse Gronden geplaatst. Met de vraag voor versterking van
het bestuur. Daar is door Jan Schuurman Hess op gereageerd en
heeft hij in september de bestuursvergadering bijgewoond.
•••
Het 3 daags congres, onderwerp Mens & Natuur, is verplaatst
naar 2021.
•••
Bij het seniorenoverleg van lokatiemanagers hebben we uitleg
gegeven van onze werkwijze en al spoedig kwamen er enkele
aanvragen. Een gezellige avond thuis i.p.v. een uitstapje is
mogelijk om de uitstapjes te compenseren.
•••
We hopen natuurlijk dat we in 2021 weer de nodige aanvragen
binnen krijgen.
Aanvragen worden meestal door hulpverleners gedaan, maar
cliënten kunnen ook zelf een aanvraag indienen. Het bestuur
bekijkt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en beslist of
de aanvraag gehonoreerd wordt. Na aﬂoop van de activiteit
moeten de bonnetjes plus een verslag worden ingeleverd. Dan
wordt de bijdrage overgemaakt volgens afspraak.
•••
De uitstapjes, ﬁlmvertoningen en theaterbezoeken worden
allemaal mede mogelijk gemaakt door uw bijdrage.
•••
Uw donateursbijdrage is intussen al geïnd om dit alles ﬁnancieel mogelijk te maken. Voor de donateursbijdrage wordt
gebruikgemaakt van automatische incasso.
•••
En via de RABO Clubkas support ontvingen wij € 186,98 dankzij
de vele stemmers op ons goede doel.

Waar geven we dit geld aan uit?

Het is een zoektocht hoe het jaarlijks theatergebeuren
doorgang kan vinden. Met ROC Scalda zijn de afspraken

gemaakt voor de ﬁlm “U zou ook Miranda kunnen zijn”.
Het is een vervolg op de voorstelling van Nynka Delcourt in
2018.
Miranda heeft toegezegd daarbij aanwezig te zijn. We hopen
natuurlijk dat het allemaal live kan doorgaan, wel is er de
mogelijkheid om de ﬁlm online te vertonen.
- dinsdagmiddag 15 juni in Goes
- vrijdagmiddag 18 juni in Terneuzen
•••
Aan alle cliënten en vrienden is deze
USB-stick uitgereikt, met de bedoeling
om er muziek op te zetten met
medewerking van het groepje van de
stemexpressie.
De planning was klaar, maar de
uitvoering kwam (nog) niet tot stand door de coronamaatregelen. Nu kan een ieder er de eigen muziekvoorkeur opzetten.

Bescherming van uw privacygegevens AVG

Om u te kunnen bereiken, hebben wij uw adres en e-mailadres
nodig. Zonder uw toestemming delen wij deze en andere
persoonlijke gegevens niet met derden en worden er geen foto's
in de nieuwsbrief en in het jaarverslag geplaatst.
Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met
de secretaris.

Het is voor ons 'gezonde mensen' zo vanzelfsprekend, maar
voor mensen met een psychiatrische aandoening is het
gewone leven vaak een zware inspanning. U kunt het leven
helpen verlichten.
Wordt donateur of doe een gift aan onze Stichting en wij
zorgen ervoor dat deze mensen ook mee kunnen doen aan
culturele en ontspannende activiteiten.
We blijven u graag op de hoogte houden, maar wilt u zich
uitschrijven voor de nieuwsbrief, stuurt u dan even een
berichtje naar het secretariaat.

Het bestuur van de
Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden
wenst u fĳne kerstdagen,
een goed uiteinde en een
voorspoedig en gezond 2021.

Secretariaat
Eendragtweg 12 - 4543 PL Zaamslag
0115 431718
feijterdekker@agroweb.nl
vrienden@zeeuwsegronden.nl
www.zeeuwsegronden/vrienden-van-zeeuwse-gronden

Bankrekening IBAN NL 29 RABO 13.42.59.173
t.n.v. Stichting Vrienden van Zeeuwse Gronden
te Terneuzen

Kamer van Koophandel 22064035
De Stichting heeft sinds 2008 een ANBI-Beschikking, zodat
uw bijdrage ﬁscaal aftrekbaar is en er géén successie- of
schenkingsrecht betaald hoeft te worden.

