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 Natasja de Vette (bestuurslid) 

 Kees Schaap (ouder) 

 Alex Boers (ouder) 
 

 Welkom 
 

Beste Vrienden, Sponsoren en Supporters van  
Stichting Droom Je Thuis 

 
Voor u ligt de eerste digitale nieuwsbrief van Stichting Droom Je 
Thuis waarmee wij u op de hoogte willen houden van de voortgang 
van ons ouderinitiatief “het realiseren van een woongroep in het 
Westland“. Een woongroep waarin onze kinderen een veilig, warm 
en liefdevol thuis kunnen vinden, waarin zorg en behoefte is 
aangepast aan iedere bewoner. Maar ook een woongroep die 
midden in een “inclusieve” samenleving staat waarin wij onze 
kanjers willen laten participeren. En natuurlijk de verslagen  van de 
activiteiten en acties waaraan wij deelnemen en waarmee wij de 
sociale integratie en cohesie van mensen in het Westland met onze 
kanjers willen bevorderen. 
 
Naast de vele informatie en berichten die wij delen via onze 
website www.stichtingdroomjethuis.nl en Facebook pagina 
https://www.facebook.com/stichtingdroomjethuis/ zal ook het 
logeren van onze kanjers, de mensen in en rond de Stichting en 
foto’s van de vele acties t.b.v. Droom Je Thuis hier aan de orde 
komen, m.a.w. de activiteiten rondom onze stichting in de 
achterliggende periode. 
 
Wij wensen u veel lees en kijkplezier en danken u nogmaals 
hartelijk voor al uw morele en financiële steun. 
 
Kees Quak, voorzitter Stichting Droom Je Thuis 

http://www.stichtingdroomjethuis.nl/
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 Even voorstellen 
 
Mijn naam is Ellen ’t Hart en ik woon in Maassluis. Ik ben getrouwd met Theo en samen hebben wij 2 
kinderen. Sanne van 21 en Frank van 18 jaar. Ik werk sinds 2011 met heel veel plezier bij 
WoondroomZorg als persoonlijk begeleider op een groep van 6 jong volwassenen met autisme. Dit is 
een ouderinitiatief. Ik vond dit gelijk zo fantastisch, dat ik dacht, dit wil ik ook voor Sanne. In 
december 2011 kwam ik in contact met Marja en haar zoon Rens, omdat 
Sanne en Rens samen wilden spelen. Tijdens deze gezellige middag 
kwamen we uit op de toekomst voor onze kinderen en we waren het er 
over eens dat ze nooit in een instelling mochten komen. Ons plan voor 
een ouderinitiatief werd geboren. In 2012 zijn er heel veel stappen 
genomen en in oktober van dat jaar was daar onze eerste keer logeren 
met 3 kinderen. Wat was dat spannend, maar ook zo ontzettend mooi. Nu 
5 jaar later hebben we een prachtgroep van 9 kanjers en kijk ik vol 
vertrouwen naar de toekomst voor Sanne en alle anderen waarin we een 
mooi huis, een veilige plek met goede begeleiding, gaan realiseren voor 
deze kanjers! 
 
 

 Logeren bij DJT 

 
In de aanloop naar onze definitieve woonvoorziening biedt Stichting Droom Je Thuis momenteel 
negen jong volwassenen de mogelijkheid tot logeren. Daartoe huren wij 10 tot 11x per jaar op 
vakantiepark Vlugtenburg 2 vakantiebungalows waarin de kanjers onder begeleiding van door ons 
ingehuurd gekwalificeerd personeel het weekend verblijven en zij met z’n allen leuke dingen doen, 
integreren in de Westlandse samenleving en 2 gezellige 
dagen beleven. Ook wordt er 1 tot 2 keer per jaar een 7-
daagse logeerweek georganiseerd op wisselende locaties.  
In het voorjaar hebben de kanjers 4 dagen in een huis van 
Stichting Bio Vakantieoord in Arnhem doorgebracht 
(http://www.stichtingbio.nl) waar ze een leuke tijd 
hebben gehad. In de zomer zijn de kanjers in de buurt 
gebleven en hebben zij een hele week vakantie gevierd 
aan de Westlandse kust. Deze vakantie was mede 
mogelijk door een financiële bijdrage van de Westland 
Rally 2017 (http://www.westlandrally.nl) waarvoor wij 
de organisatie nogmaals hartelijk bedanken. 
 
 

http://www.westlandrally.nl/
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Verslag van Bio Arnhem, juni 2017 
Vrijdag 2 juni was het eindelijk zover; het logeerweekend 
stond weer voor de deur. Deze keer een lang weekend en 
we verbleven in het Bio vakantiepark in Arnhem. 
Ons huis daar is helemaal aangepast, met grote 
badkamers, tilliften, douchebrancards, allemaal een eigen 
slaapkamer en veel leefruimte. We hadden zelfs een 
eigen snoezelruimte in ons huis. 

Vrijdagavond kwamen 
we daar aan, omdat het 
voor de meesten van ons nog 
gewoon een werkdag was. 
Zaterdagmiddag hebben we een 
rolstoelhuifkartocht gemaakt. Wauw…..dat was super 
leuk en gezellig. Op het terrein is ook een aangepast zwembad, waar 
we zondag fijn gebruik van hebben gemaakt. Wat hebben we met 
elkaar een lol gehad bij het lopen over de drijvende mat!!! 
 
Tevens is er een heerlijke grote snoezelruimte waar iedereen tot rust 
kon komen, terwijl er aan de andere kant van de muur een muziek- 
en speelruimte is. Het contrast was groot als je van de ene naar de 
andere ruimte ging!!! Wat muziek dan kan doen…….. 
Zaterdagavond hebben we met elkaar naar de oefeninterland 
gekeken van het Nederlands elftal!! Wat een gezellige sfeer was dat. 
Op de dag van vertrek was 

er gelukkig nog tijd over 
voor een film…..ja ja, ook 
een bioscoop is daar 
aanwezig. We mochten 
zelf een film uitkiezen en 
die werd op het door ons 
gewenste tijdstip aan-
gezet. Terwijl er in de bios 
genoten werd, is het huis 
weer opgeruimd, want we 

moesten ook een keertje naar huis toe.  
 
Met twee volle bussen en een auto werd de rit weer aangevangen en maandagmiddag om 17.00 
waren we moe maar voldaan weer thuis.  



 

p.a. Van Velsenstraat 13 / 2658 RB Poeldijk / IBAN: NL58 RABO 01770 99380 / KvK 56601174 

 
Verslag van vakantie Park Vlugtenburg, juli 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DJT viert ook in de zomer feest!! 
 
De kanjers van Droom Je Thuis hebben in juli 
weer een super gave vakantie gehad. Dit keer 
gingen we van 14 t/m 21 juli maar liefst een hele 
week logeren op strandpark Vlugtenburg. Alle kanjers waren hierbij aanwezig. We waren dichtbij 
huis maar hebben mede door het weer een echte vakantie gehad. Om de week feestelijk te starten 
zijn we begonnen met een echte BBQ! Op zaterdag vierden wij de verjaardag van Thomas en hebben 
we een speurtocht gedaan door 's-Gravenzande en daar een heerlijk ijsje gegeten. Zoals u kunt lezen 
echt een feest dus. Zo hebben we nog veel meer gedaan: We zijn naar een aangepaste speeltuin in 
Schiedam geweest, we hebben een theater workshop gevolgd en erna frambozen en aardbeien 
geplukt bij Kwekerij Framblij. We hebben natuurlijk ook gezwommen en dit keer zelfs in het 
buitenbad van de Hoge Bomen. Door de geleende aangepaste strandrolstoelen konden we zomaar 
naar het strand, heerlijk genieten van de zee en het zand. Zo hebben we ook genoten van de 
Westlandse sloten, heerlijk gevaren op de mooie schuit van Stichting on Wheels door het mooie 
Westland. De week is voorbij gevlogen en we hebben allemaal onwijs 
genoten! 
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 ASVZ, onze toekomstige zorgaanbieder 
 
September 2017 hebben we een intentieverklaring ondertekend met Zorginstelling ASVZ. Dit houdt 
in dat ASVZ in principe de zorg gaat leveren aan de bewoners van ons wooninitiatief. 
 
Voordat de keuze werd gemaakt hebben we meerdere gesprekken 
gehad met 3 zorginstellingen. Belangrijk vonden wij onze autonomie als 
het om het afnemen van de zorg gaat. Door dit niet te combineren met 
het wonen, hebben we als Stichting meer flexibiliteit indien de zorg in 
de toekomst te wensen zou overlaten. Wij zijn minder afhankelijk van 
de zorginstelling en bij (langdurige) ontevredenheid over de zorg 
kunnen wij een contract aangaan met een andere zorginstelling terwijl 
wij de “Droom je Thuis-bewonersgroep” bij elkaar houden. Vaak 
faciliteert een zorginstelling op een bepaalde manier het wonen in 
combinatie met de zorg en dat is bij ons nu niet het geval. 
 
In ons eerste kennismakingsgesprek met ASVZ kregen we al slagvaardige tips en toepasbare 
adviezen voor ons wooninitiatief. ASVZ heeft veel expertise in het opzetten van wooninitiatieven en 
ondersteunt ook waar het kan vanaf de allereerste woonplannen. We zijn gaan kijken in enkele door 
ASVZ al eerder gerealiseerde initiatieven en nodigden ASVZ uit om zichzelf aan de hele groep ouders 
te introduceren. We waren unaniem positief. En ondanks het feit dat we ook tevreden waren over 1 
van de 2 andere zorginstellingen waarmee we het gesprek waren aangegaan, is de keuze unaniem 
gemaakt voor ASVZ. 
 
ASVZ is sterk gericht op samenwerking. Met cliënten, hun familie, hun netwerk, de medewerkers en 
vrijwilligers, maar ook met partners en gemeenten. Dit past heel goed bij de visie van Stichting 
Droom je Thuis. En ASVZ hanteert de Triple-C methode, een hele mooie respectvolle methode hoe 
om te gaan met hun cliënten, onze kanjers. Meer informatie hierover is desgewenst te vinden op 
http://www.asvz.nl/triple-c 
 

 Op zoek naar een geschikte woonlocatie 
 
Soms komt er in het leven een kans voorbij, waarvan je denkt 'het is te mooi om waar te zijn'.  Dat is 
precies het gevoel dat wij kregen toen wij getipt werden dat er een mooie locatie beschikbaar zou 
zijn voor de verwezenlijking van onze droom om een woonvorm op maat voor onze jongeren met 
een meervoudige beperking te realiseren. Als klap op de vuurpijl biedt deze locatie ook nog eens 
uitstekende mogelijkheden om ontmoetingen te stimuleren en te faciliteren tussen alle groepen uit 
de samenleving. Het betreft een perceel aan het Zuideinde in Naaldwijk.  

http://www.asvz.nl/triple-c
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De ligging van de beoogde droomlocatie is werkelijk perfect. De grondpositie aan het Zuideinde is 
enerzijds rustig en verkeersluw gelegen, anderzijds ligt de locatie op loopafstand van voorzieningen 

als zwembad 'de Hoge Bomen', WestlandTheater De 
Naald, overdekt winkelcentrum 'De Tuinen', de 
supermarkt en het centrum van Naaldwijk. Dankzij de 
directe nabijheid van veel voorzieningen kan ook voor 
de jongeren met een rolstoel veel met begeleiding 
lopend worden gedaan. Al met al biedt deze locatie onze 
kinderen een veilige omgeving, terwijl zij ondertussen 
de mogelijkheid hebben om 'middenin' de Westlandse 
samenleving te staan.  

 
Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van dit project is dat het omarmd wordt door de 
directe buren. Wij zijn dan ook zeer blij met de positieve reacties van zowel enkele omwonenden, 
waaronder de familie Boutkan, evenzo van de directe 'buren', te weten muziekschool Muziektactiek, 
de Herman Broerenschool en Westland Cultuurweb. Zij staan allen zeer positief tegenover de komst 
van onze kinderen en zien zelfs mogelijkheden voor onderlinge 'kruisbestuiving' 
 
Deze bijzondere plek kan naar onze overtuiging uitgroeien tot een unieke ontmoetingsplek. De 
architect ziet mogelijkheden om een doorgang naar een binnentuin te creëren via de Kunstgarage. 
Dit levert weer een andere insteek op voor het verbinden van verschillende werelden. Bezoekers aan 
de binnentuin komen op deze manier namelijk in contact met culturele activiteiten, die in de 
Kunstgarage worden georganiseerd. Kunstenaars zouden de doorgang zelfs kunnen gebruiken om 
werken van hun hand te exposeren. Westland Cultuurweb heeft aangegeven initiatief te willen 
nemen om de andere culturele bewoners bij deze ideeën te betrekken om te onderzoeken of ze 
haalbaar zijn. 
 
Voor zover ons bekend bestaat er nog geen soortgelijk initiatief. Realisatie van dit project, waarbij 
meervoudig gehandicapte kinderen een veilig en warm thuis wordt geboden middenin de lokale 
gemeenschap, en de 'driehoek' woonproject-binnentuin-Kunstgarage een unieke setting oplevert, 
namelijk voor het leggen van verbindingen en stimuleren van ontmoetingen. Dit biedt de gemeente 
Westland dan ook de kans om zich landelijk te onderscheiden als voortrekker op dit vlak en 
sympathie te winnen binnen de hechte Westlandse gemeenschap.  
 
Op 6 oktober 2017 is door onze architect een zogenaamde QuickScan van ons plan ingediend bij de 
Gemeente Westland. Wij hopen op een positieve reactie! 
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 Kerstmarkt 2016 
 
In december 2016, zijn wij door Ipse de Bruggen, uitgenodigd om mee te doen op de kerstmarkt die 
georganiseerd werd op de parkeerplaats van het WerkPalet in Naaldwijk. We hadden hier onze eigen 
Droom Je Thuis kraam. Iedere kanjer had thuis minimaal 10 artikelen gemaakt en probeerde die te 
verkopen. Onze kraam stond vol met prachtige kerststukken, sieraden, koekjes, spijkerplank sterren, 
kaarten, bloemen, gebreide waxinelichthouders en kerstversieringen.  
Het was een hele gezellige avond, waarbij we onze kerstkraam helemaal leeg verkocht hebben.  
We hebben hierbij het geweldige bedrag van 630 euro opgehaald.  
 

 

 Onze DJT rolstoelbus 
 
Tijdens de logeerweekenden van Stichting Droom Je Thuis die 1x maand worden georganiseerd gaan 
de kanjers regelmatig op stap en bezoeken ze diverse Westlandse dorpen en activiteiten aldaar. Er 
zijn daarvoor altijd wel een paar auto’s beschikbaar maar uiteindelijk is dat niet voldoende. Daarom 
wordt er meestal een bus gehuurd met 9 zitplaatsen. 
Al heel lang leefde de wens om een eigen (rolstoel)bus te hebben om zo kosten te kunnen uitsparen 
maar ook om veel flexibeler in ons vervoer te zijn. Al in 2015 zijn we gaan sparen om deze wens te 
kunnen vervullen. Ook werden er door ouders en hun kanjers en eigen personeelsleden acties 
georganiseerd. Diverse emballagebonnen acties bij supermarkten brachten mooie bedragen bijeen 
evenals de Kerstmarkt van vorig jaar. Samen met de sponsorbijdragen van verschillende  
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(Westlandse) serviceclubs en bedrijven is het in mei van dit jaar 
gelukt om de benodigde €25.000,- bijeen te brengen. In het 
voorjaar zijn we begonnen met het zoeken naar een geschikte 
bus en die hebben we uiteindelijk gevonden bij 
aanpassingsbedrijf Bierman in Nieuw-Vennep. Een mooie 
Volkswagen Crafter uit 2010 met 204.000 km op de teller. 
Hiermee hopen wij nog jarenlang met plezier onze kanjers te 
kunnen vervoeren. Natuurlijk moest deze bus een echte DJT bus 
worden en is daarom voorzien van ons mooie logo. Afgelopen 

zomer heeft Studio Scherp uit Zoeterwoude onze bus bestickerd met een mooi ontwerp en nu rijden 
we trots door het Westland met onze DJT bus. Heeft u hem al voorbij zien komen? 
 

Onze bus wordt vanaf oktober dit jaar ook ingezet door 
Ipse de Bruggen Woutershof voor het vervoer van hun 

cliënten. Vooralsnog alleen 
op maandag maar zij hopen 
dit spoedig uit te breiden. 
Omdat Ipse onze bus 
gebruikt kunnen wij in 
onze logeerweekenden een 
bus van Ipse gebruiken. Zo 
helpen we elkaar en maken 
wij geen onnodige kosten. 

 
 

 Op bezoek bij Stichting Droomhuis 
 

In april van dit jaar zijn wij 
met een aantal ouders op 
bezoek geweest bij het 
Droomhuis in Wijk bij 
Duurstede. Stichting Droomhuis 
is een ouderinitiatief  
van ouders met een 
mindervalide kind en zij zijn 13 jaar geleden 
begonnen met het realiseren van hun droom, een  
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woonvoorziening voor hun kind. Het Droomhuis bestaat nu 5 jaar en het heeft dus 8 jaar geduurd 
voordat het helemaal rond was en stond. Het huis heeft 2,2 miljoen euro gekost, inclusief grond. Het 
heeft een totaal woonoppervlak van 1200 m2. Per verdieping is dit 600 m2. Momenteel wonen er 12 
jong volwassenen in 12 appartementen en zijn er 2 nieuwe appartementen in aanbouw.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit ouderinitiatief lijkt veel op het onze en de ouders in Wijk bij Duurstede zijn zeer bereid om hun 
ervaringen met anderen te delen. Het was voor ons een zeer leerzame ochtend en wij waren onder 
de indruk van het mooie huis dat daar gebouwd is. Bent u nieuwsgierig geworden hoe mooi het daar 
geworden is, kijk dan op www.stichtingdroomhuis.nl 
 

 Banners en Beachflags 
 
Veel mensen weten al wie Stichting Droom Je Thuis is en wat we doen 
en willen bereiken. Maar we willen eigenlijk nog bekender worden 
en bedrijven Alfa accountants uit Naaldwijk en Vuurenvaart Capital 
Consultants uit Maasdijk helpen ons daarbij.  
 

Van deze twee bedrijven ontvingen wij 5 roll-up banners en 5 
beachflags met ons mooie logo erop. U zult deze flags en banners 
steeds vaker tegenkomen bij activiteiten waar Droom Je Thuis bij 
betrokken is. Wij hopen dat deze flags en banners er voor gaan 
zorgen dat DJT nog bekender wordt en dat wij onze droom nog beter 
en sneller kunnen realiseren, ook met uw hulp. 
 
 

http://www.stichtingdroomhuis.nl/
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 Activiteiten en acties in 2017 
 

Stichting Droom Je Thuis probeert de integratie van haar jongeren en hun omgeving te bevorderen 
door organisatie van en deelname aan activiteiten in het Westland. Daarnaast wil zij haar kennis en 
ervaring delen met ouders en zorgbemiddelaars die vergelijkbare Zorg/Wooninitiatieven willen 
opzetten.  
 
Zo is stichting Droom Je Thuis onder andere actief betrokken geweest bij het 
samenstellen en opstarten van de dagbestedingsgroep Duin-Werk op het 
Woutershof in Monster. Daar naast is de voorzitter van onze stichting diverse 
keren aanwezig geweest bij een voorlichtingsavond wooninitiatief. 
Zorgorganisatie Ipse de Bruggen organiseerde deze avond en voorzitter Kees 
Quak heeft daar informatie gedeeld en vragen beantwoord van geïnteresseerde 
aanwezigen die nadenken over het opstarten van een eigen W.I. . Ook de 
Maurice Maeterlinck School voor speciaal (voortgezet) onderwijs uit Delft organiseerde voor ouders 
van hun leerlingen een informatieavond over dit onderwerp waarvoor Stichting Droom Je Thuis was 
uitgenodigd als spreker. 
 
Het jaar 2017 is voor Stichting Droom Je thuis op financieel gebied zeer succesvol gebleken. Door 
diverse organisaties, bedrijven en particulieren zijn evenementen, inzamelingacties en 
sponsoractiviteiten georganiseerd waarbij de opbrengsten (deels) aan onze Stichting zijn gedoneerd. 
Maar ook hebben wij zelf actief aan diverse acties en activiteiten meegedaan: Kerstmarkt WerkPalet, 
Logico kerstborrel actie, AH/Jumbo emballagebonnen actie, 

rommelmarkt Oranjevereniging 
Maasdijk, anonieme gift, Ronde tafel 
Westland 50 jarig bestaan, Westland 
Rally, bingo Oranjevereniging de Lier, 
Bram en Ingrid samen 110 jaar, 
jubileum Toni di Addario, lustrum feest 
Westlands bedrijf, golftoernooi 
Westland Open en het Kiwanis 

golftoernooi. Ook hebben we van Habbekrats de Lier, het Rabo 
Westlandsfonds en Beheerstichting Loswal de Bonnen financiële 
ondersteuning gekregen bij de aanschaf van onze rolstoelbus. En 
natuurlijk tenslotte de vele giften die wij via de Vrienden van DJT 
mochten ontvangen. Zo komt de realisatie van ons wooninitiatief weer 
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een stapje dichterbij. 
Al deze steun stemt ons zeer hoopvol en wij bedanken alle gulle gevers hartelijk hiervoor. Wij hopen 
in 2018 een belangrijke stap vooruit te kunnen maken waarover wij u via onze website verder zullen 
informeren zodra dat mogelijk is. 
 

 Peuteren 

25 juni 2017 was het eindelijk zover! De geheel verzorgde visdag van het Peuterfonds voor 
onze kanjers van DJT en wat vrienden van buitenaf. Met een groep van 13 kanjers is er gevist aan de 
Boonerlucht in Maassluis. We werden geweldig ontvangen door de groep van meer dan 20 
vrijwilligers en we startten onze dag met een megataart. Nadat iedereen een vrijwilliger toegewezen 
had gekregen gingen we naar de waterkant en startte de 
wedstrijd. Na 2 uur vissen, met aardig wat vangsten hadden we 
honger en was daar een heerlijke lunch met broodjes en 
vermaak door Professor Roodsnavel, wat een geweldige 
goochelaar! Daarna weer verder met de wedstrijd en om half 
vier dan de prijsuitreiking. Het was een prachtige dag, waarvan 
iedereen, ook de vrijwilligers, ontzettend heeft genoten. En er 
is ons beloofd dat deze dag zeker zal worden herhaald. Wilt u 
weten wat Stichting Peuterfonds nog meer doet, kijk dan op 
www.peuterfonds.nl 
 

 Benefietconcert Musica 
Volgend jaar hoopt Westlandse 
koorvereniging Musica uit Monster onder 
leiding van dirigent Gerard Breas een 
benefietconcert te geven t.b.v. onze 
stichting. Zoals het er nu uitziet zal het 
concert in oktober 2018 plaatsvinden in de 
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Bartholomeuskerk in Poeldijk en het repertoire zal bestaan uit diverse stijlen en genres van muziek  
waaronder kerkmuziek en populaire muziek. Er wordt getracht één of meerdere bekende solisten te 
laten optreden bij het concert. Zodra er meer bekend is over de exacte datum en invulling van het 
programma, zal dit via onze Facebook pagina, onze website en de website van Musica bekend 
worden gemaakt. 
 

 DJT BBQ 
 
24 september 2017 was het weer tijd voor de jaarlijkse DJT BBQ. Om de 
interne cohesie tussen de kanjers, ouders, broers en zussen en 
zorgpersoneel te bevorderen, 
wordt jaarlijks een BBQ 
georganiseerd in de tuin van een 
van de ouders. In een 
ontspannen sfeer leert men 
elkaar beter kennen. Gewoonlijk 
zijn de momenten dat men 
elkaar treft maar kort en in het 
geval van broers en zussen maar 
zelden. Daarom is dit jaarlijks  

 
samenzijn waardevol en een investering voor de toekomst. Het aanstaande DJT huis kan alleen goed 
functioneren als nu de ouders en later de broers en zussen van onze kanjers en het personeel in 
goede samenwerking de doelstellingen van Droom Je Thuis kunnen en willen uitvoeren. 
 
Na afloop van het september logeerweekend kwamen we 
samen op de tuin van de familie Hofstede waar Ingrid 
allerlei heerlijke gerechten had voorbereid. Het werd een 
gezellige middag met de vele aanwezigen. Door Frank 
werd samen met een paar kanjers nog een hele grote vis 

gevangen in 
de vaart 
achter de 
tuin. De vis 
hoefde gelukkig niet op de 
BBQ en werd, na een foto, 
snel weer terug gezet in het 
water. 
 
 



 

p.a. Van Velsenstraat 13 / 2658 RB Poeldijk / IBAN: NL58 RABO 01770 99380 / KvK 56601174 

 
 

 Wist U dat ……… 
 

 Wij af en toe giften ontvangen van mensen uit het Westland en omstreken die 
voor hun verjaardag of jubileum Stichting Droom Je Thuis als doel hebben 
uitgekozen en hun gasten vragen om i.p.v. een cadeau, geld te geven voor dit 
goede doel? 

 2 oud-burgemeesters een aanbeveling hebben geschreven voor Stichting Droom 
je Thuis? Namelijk Sjaak van der Tak, oud-burgemeester van Gemeente Westland, 
en Koos Karssen, oud-burgemeester van Gemeente Maassluis. U kunt deze 
aanbevelingen lezen op onze website. 

 Wij al 22 Vrienden van DJT hebben geworven sinds wij begin dit jaar onze 
donateurfolder hebben gepresenteerd? 

 

 Agenda 
 

 
Najaar 2018: Benefiet concert Westlandse Koorvereniging Musica o.l.v. Gerard Breas. 
 
 

 

 Word Vriend van Stichting Droom Je Thuis 
 
Om een aantal extra activiteiten te kunnen oppakken voor de 
kanjers van Stichting Droom Je Thuis zijn we afhankelijk van extra 
inkomsten. Als Vriend van Stichting Droom Je Thuis kunt u 
hiervoor een nuttige bijdrage leveren (minimaal € 10,-- per jaar). 

 Hoe kunt u Vriend van Stichting Droom Je Thuis worden: 
 Door u per mail aan te melden bij droomjethuis@gmail.com 

met uw gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats en 
email adres) Ook dient u aan te geven voor welk bedrag u 
Vriend wilt worden (minimaal € 10,-- per jaar). Na 
aanmelding krijgt u automatisch een nota toegestuurd. 

 Door op de afbeelding rechts te klikken en het formulier te 
printen dat dan op uw scherm verschijnt. Vul het formulier 
in en stuur het per post op naar: Vrienden van “Stichting 
Droom Je Thuis”, Dennendal 115, 3142 LC Maassluis. 

http://www.stichtingdroomjethuis.nl/wp-content/uploads/2016/12/Vrienden-van-DJT-folder-website.pdf

