Nieuwsbrief (6) Woonvorm ´t Skûtsje
Zoals u van ons gewend bent ontvangt u ieder jaar een nieuwsbrief met
de laatste nieuwtjes vanuit de woonvorm ‘t Skûtsje. Dit wordt al weer
de 6e en natuurlijk is er van alles gebeurd. Er wordt geleefd,
gewerkt en plezier gemaakt met elkaar. Het gaat goed met tSkûtsje!
Bewoners en personeel wonen en werken er met plezier.
In het voorjaar zijn er twee nieuwe personeelsleden gekomen
en die voelen zich ook al helemaal thuis bij ons.
Het is mooi om te zien hoe onze bewoners zich ontwikkelen nu ze
in ‘t Skutsje wonen ieder op hun eigen niveau.
Wij willen deze keer u ook eens laten weten, hoe fijn wij het als
ouders vinden, dat velen van u donateur wilt zijn van deze woonvorm.
Met uw financiële bijdrage wordt b.v. het busje onderhouden.
Het is jaarlijks een fiks bedrag, maar dat wordt voor een groot deel
door donateurs bijeen gebracht.
En dat wij dat waarderen zult u begrijpen. Het betekent, dat onze
bewoners kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten, zoals nieuwe
mensen ontmoeten, vrienden maken, sporten, winkelen. Voor het
algehele welbevinden van de bewoners zijn dit geweldige ervaringen,
die zij niet hoeven te missen, omdat er altijd vervoer is dat hen
naar een bestemming brengt!
Verder wordt een deel van uw bijdrage gebruikt voor de
midweekvakantie, die 1 keer per jaar wordt gehouden. Dit jaar
vertrokken begin juni de 8 bewoners met begeleiders naar een
bungalowpark op de Veluwe. Met z’n allen in een groot huis, waar
vandaan allerlei leuke uitstapjes werden gemaakt; een bezoek aan
Apenheul, een huifkarrentocht, gewandeld en gezwommen en lekker
genieten van een barbecue!
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Ja, zo’n midweek vakantie is ieder jaar een feest.( zie foto )

Wij hopen dan ook dat u het Skûtsje wilt blijven ondersteunen!
En mocht u in uw omgeving iemand ontmoeten, die ook een financiële
bijdrage wil leveren, laat het ons weten! Alle beetjes helpen en de
bewoners van het Skûtsje worden er enorm mee geholpen.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Drachten, oktober 2007

Van de belastingdienst hebben we bericht gekregen dat, ook volgens hun nieuwe regels ,
uw gift voor onze woonvorm aftrekbaar blijft.
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