Nieuwsbrief
Najaar 2019

Voor u ligt onze najaarsnieuwsbrief waarin we meer duidelijkheid
kunnen geven over de voortgang van ons Droom Je Thuis-huis. En
natuurlijk een mooi stuk over het Westland Boksgala dat in mei voor
ons gehouden is . Afgelopen voorjaar is afscheid genomen van
Thomas. Zijn ouders gaan op zoek naar een andere woonplek voor
hem. Wij bedanken Thomas voor de jaren dat hij bij ons was en
natuurlijk voor zijn gezellige inbreng tijdens de logeerweekenden. In
het voorjaar is Mady verwelkomd als 11e kanjer en schrijft Jesse in
deze nieuwsbrief een bedankbriefje aan de boksers en de organisatie
van het WBG2019. Veel leesplezier!

Het Westlandse Boksgala 2019
In de zomer van 2018 is het idee ontstaan om een boksgala te organiseren; een nieuw
evenement dat inmiddels al onze verwachtingen heeft overtroffen.
Op zaterdag 18 mei was het zover. In de prachtige, tot boksarena omgetoverde, De Veiling in
Poeldijk gingen 24 ‘bekende Westlanders’ de strijd met elkaar aan.
Na een maandenlange, intensieve training troffen ze elkaar in de boksring, die centraal in de
zaal stond opgesteld, omringd door tafels die waren verkocht aan de toeschouwers. Al
maanden voordat het evenement zou plaatsvinden, waren de tafels uitverkocht.
Terwijl de toeschouwers gedurende de avond een vorkje prikten, ging het er hard aan toe in de
boksring.
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De aandacht voorafgaande aan het boksgala, maar
ook de geldinzameling van tevoren door de
boksers zelf, was overweldigend. Diverse boksers
hebben zelf nog extra acties opgezet, om nog meer
geld in te kunnen zamelen voor ons goede doel.
Aan het eind van de avond was de chequeuitreiking en waren wij erg ontroerd door de
geweldige opbrengst: € 112.003,58.
Samenvattend was het een pareltje van een
evenement door en voor de Westlanders: in een
geweldige sfeer mooie dingen doen voor de
zwakkeren in de samenleving, met het hart volledig
op de juiste plek.
Wat zijn wij dankbaar dat de organisatie voor ons
goede doel heeft gekozen!
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Een grote stap in de goede richting
In de voorliggende periode hebben we veel gesprekken gevoerd met de projectleider,
stedenbouwkundige, planeconoom en juriste van de gemeente Westland.
We werden daarin ondersteund door onze eigen projectleider Guido van Arkel van Bruco
Huisvesting. We zijn trots om te kunnen melden dat binnen een paar weken de zogenaamde
anterieure overeenkomst en de koopovereenkomst met de gemeente getekend gaat worden.
Natuurlijk zullen we stilstaan bij dit mooie moment.
Om zo min mogelijk tijd te verliezen zijn er inmiddels opdrachten verstrekt voor de
verschillende onderzoeken die benodigd zijn. Te denken valt aan grondonderzoek,
verkeersonderzoek, archeologisch onderzoek etc. We hopen eind dit jaar de uitslag van deze
onderzoeken, tezamen met de ‘Voorlopig Ontwerptekeningen’, aan te bieden bij de gemeente,
waarna de procedure voor de bestemmingsplanwijziging in gang gezet kan worden.
Over ongeveer een maand willen wij een kennismaking-middag organiseren en de toekomstige
bewoners en hun ouders voorstellen aan de buurtbewoners van het Zuideinde en omgeving.
Tevens zullen wij dan het voorlopig ontwerp van droomhuis presenteren.
Wij zij blij met deze hele grote stap in de goede richting . Na het doorlopen van die procedure
kunnen we eindelijk gaan bouwen (aan de toekomst van onze kinderen). Wij kunnen haast niet
wachten.

Stichting Droom Je Thuis
Naaldwijk -------- Westland
liefdevol wonen met zorg
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Op deze tekening is afgebeeld het bouwvlak
waarop Ontwikkeling Combinatie Zuytbrugge
8 appartementen en Stichting Droom Je Thuis
12 appartementen en tuin willen realiseren.

Alphons de Wit, columnist
van het AD, in gesprek met
onze DJT Kanjers
Op het Aspergediner Lionsclub De Glazen Stad,
gehouden in april dit jaar, raakte Alphons de
Wit, veilingmeester tijdens het diner, aan de
praat met onze voorzitter Kees Quak. Het ging al
snel over Droom je Thuis. Alphons stelde voor
om een stuk over ons te schrijven. Het moest een
stuk worden dat anders zou zijn dan alle andere
stukken die al over Droom Je Thuis geschreven
zijn.
Woensdag 24 april was het zover. Met een grote
groep kanjers, ouders en begeleiders zijn we bij
elkaar gekomen om ons door Alphons te laten
interviewen. Deze keer kwamen nou eens niet
het bestuur of een andere ouder aan het woord,
in dit interview werd alleen naar de kanjers
geluisterd. Het werd een geweldig, heerlijk
ontspannen gesprek met de nodige humor.
Het interview met de titel ‘Meervoudig beperkte
jongeren dromen van nieuw huis’, ‘Voor mijn
moeder is het lastig, maar voor mij niet.’ was te
lezen in het AD Westland van 4 mei jl.
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Wij zijn de familie Ling en wonen in Monster
waar wij het reuze naar ons zin hebben,
lekker dicht bij de duinen en het strand waar
wij vaak een flinke wandeling maken of
gewoon lekker uitwaaien.
Ons gezin bestaat uit Robert, Esther, Zeno en
Mady . Dagelijks zijn we druk met school,
werk en zorg.
Wij gaan graag op vakantie, het liefst waar de
zon schijnt, waar het lekker warm is en een
blauwe zee voor de nodige verkoeling zorgt.
Zo laden we onze batterijen weer op.

Best Fresh Foundation
Charity Golftoernooi
Op 25 september vond de tweede editie van
het Best Fresh Foundation Charity
Golftoernooi bij Golfclub Broekpolder in
Vlaardingen plaats.
Dit jaar organiseerden ze niet alleen een
golftoernooi, maar ook een golfclinic. Het
aantal aanmeldingen voor zowel het toernooi
als de clinic was overweldigend!
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Na een tijdje zoeken kwam het
ouderinitiatief Droom je Thuis in beeld en
zijn we na de nodige gesprekken
wederzijds ‘ingestapt’. Het voelt als een lot
uit de loterij!
Inmiddels logeert Mady al weer een half
jaar bij de groep en heeft daar veel plezier
met haar leeftijdgenootjes. Wij voelen ons
er al helemaal bij horen en kijken uit naar
de bouw van het prachtige woonhuis.
Natuurlijk gaat niks vanzelf en zullen we
met z’n allen ons steentje bijdragen.

Er werd dit keer niet voor één, maar voor
twee goede doelen gespeeld: Stichting
Droom je Thuis en het Juliana
Kinderziekenhuis. Aan het eind van de dag
werden er twee hele mooie cheques
uitgereikt van maar liefst € 10.195,- Een
ongelofelijk bedrag waar wij zeer
dankbaar voor zijn en een mooie
bestemming aan gaan geven.
Bij het vertrek kreeg iedereen een
vrachtwagen mee naar huis die bedrukt
was met de namen van de beide goede
doelen en het logo van het Best Fresh
Charity golf toernooi 2019, een mooi
aandenken.
Graag willen wij alle deelnemers en
sponsoren heel erg bedanken voor hun
bijdrage en enthousiasme!

Nieuwe shirts
Sinds kort beschikken alle kanjers en ouders over een mooi Droom je
Thuis shirt. Deze shirts wilden we graag hebben om tijdens activiteiten
beter zichtbaar en herkenbaar te zijn.
Om tot een keus te komen is een commissie in het leven geroepen en
na rijp beraad zijn we bij MD belettering & decoratie terecht gekomen.
Patricia en Martin Damen hebben werkelijk alles
voor ons uit de kast getrokken om helemaal aan
onze wensen te voldoen. Alles was mogelijk. Zo
hebben zij voor ons passhirts besteld en konden wij
tijdens een logeerweekend van onze kanjers een passessie houden.
Zo kon iedereen de juiste maat en de gewenste kleur uitkiezen.
Bovendien hebben Patricia en Martin ook nog eens een speciale prijs
gemaakt voor ons, waar we heel blij mee zijn.
Uiteindelijk hebben onze kanjers een helder blauw shirt gekregen en
de ouders hebben gekozen voor donkerblauw en wit. Het resultaat
is geweldig geworden.
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Personeelsavond
Op 2 juli jl. was het tijd voor de jaarlijkse
personeelsavond van Droom je Thuis. Het doel van
deze avond was het bespreken van uiteenlopende
zaken om met alle begeleiders op één lijn te blijven
of te komen
Er was een grote opkomst van de begeleiders, wat
zorgde voor een gezellige sfeer. Na een korte
opening ging de groep uit elkaar en werd er in drie
groepjes gesproken over diverse stellingen,
waaronder: “Weet ik hoe ik alle kanjers het beste
kan begeleiden?”
Aan het einde van de avond werden de
uitkomsten van de verschillende groepjes plenair
besproken om zo tot overeenstemming te komen.
De avond heeft geleid tot meerdere nieuwe
inzichten, welke zijn besproken in de oudergroep
tijdens de daaropvolgende vergadering. Wat ons
betreft was het een groot succes!

De vlechtarmbandjes van Marit
Geïnspireerd door het zoeken naar sponsoren, wilde Marit (een van de
DJT jongeren) zelf ook graag haar steentje bijdragen aan haar
toekomstige Droom je Thuis-huis. Ze kreeg regelmatig reacties op de
vlechtarmbandjes die ze draagt. Er werd haar ook regelmatig gevraagd
of ze er ook één voor hen wilde maken en dat bracht haar op het idee
om op die manier DJT te kunnen sponsoren.
In de ‘pen’ geklommen heeft ze een bericht op Facebook gezet met een
voorbeeld en de kleuren waar ze uit konden kiezen. De aanvragen
stroomden binnen! Ze vond het geweldig en ging enthousiast aan de
slag.
Ze vertelde het ook tegen de mensen om haar heen. Haar ergotherapeut
vond ze erg leuk en wilde een lang bandje, zodat ze hem als
boekenlegger kon gebruiken. Marit vlocht hem in de kleuren van het
logo en de collega’s van de ergotherapeut keken erg verrast. Gevolg…
weer een nieuwe opdracht van 3 boekenleggers!
Marit kreeg de smaak te pakken; er was een nieuwe rage geboren en de
opdrachten stroomden binnen. Door deze bedrijvigheid heeft ze zelf €
136,- bij elkaar gevlochten en gedoneerd aan Droom je Thuis.
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Jaarlijkse DJT BBQ
Zondag 15 september hielden wij onze
jaarlijkse BBQ als dank voor alle inspanningen
van het personeel voor onze jongeren. Het is
altijd een gezellige, ongedwongen bijeenkomst
van personeel en alle ouders, broers en zussen
van onze Droom Je Thuis kanjers op de tuin van
de familie Hofstede in Den Hoorn. En zoals nu
al enkele jaren het geval is, is het altijd een
prachtige zonnige dag waardoor we lekker
buiten kunnen zijn en we veel ruimte tot onze
beschikking hebben.
Inmiddels dijen we ook uit. Zo met elkaar, we
zijn bijna compleet, wordt het een steeds
grotere ‘DJT-familie’. Ook het aantal
personeelsleden is gewijzigd en uitgebreid. Al
met al een waardevol jaarlijks samenzijn waarin
we ook denken aan de toekomst.
Om elkaar wat beter te leren kennen, had het voorbereidingsteam speeddates georganiseerd
door middel van vragen tussen ouders, broers en zussen met personeelsleden. De momenten
dat ouders en personeel elkaar treffen zijn altijd maar kort. Een ontmoeting met de broers en
zussen van onze kanjers gebeurt ook weinig, op een enkeling na die meedraait als
personeelslid.

De familie Hofstede, Peter en Mariëlle met haar broer, hadden weer een heerlijke, uitgebreide
BBQ voorbereid met voor iedereen wat wils. Vooral onze kanjers verheugden zich er enorm
op. Na een welkomstdrankje begon het speeddaten voor de begeleiders. Dat gaf wel hilariteit
en er brak meteen een vrolijke sfeer uit. Met vragen als, ‘Hoe begin jij je dag het liefst’, ‘Welke
programma’s of films kijk je het liefst?’ ‘Wat is de mooiste dag/herinnering uit je leven?’ En
zo kwamen we te weten dat sommigen nooit ontbijten en films kijken via Netflix. Of hoe
bevlogen de jongeren zijn door naast hun
veeleisende studie of werk, toch tijd te vinden om Stichting Droom Je Thuis
onze kanjers te begeleiden in hun vrije Naaldwijk -------- Westland
weekeinden. En dat anderen weer erg creatief zijn
en plezier hebben in het bezig zijn met onze liefdevol wonen met zorg
kanjers.
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Een ieder die dat wilde kon zo op een
ongedwongen wijze een wat dieper of juist
een heel ander gesprek hebben met iemand
dan alleen over onze kanjers. Een geslaagde
opzet die om herhaling vraagt! En
ondertussen smulde iedereen van allerlei
lekkers wat uitgestald stond op de tafels in de
schuur.
Het werd een gezellige middag/avond waar
bijna iedereen bij aanwezig kon zijn. We
bedanken de voorbereidingscommissie en de
familie Hofstede nogmaals hartelijk voor
deze gezellige dag.

Nieuwe begeleiders/verzorgers voor onze kanjers
Omdat sommige van onze personeelsleden gereed zijn met hun opleiding en een vaste baan
krijgen hebben zij minder tijd voor de DJT logeerweekenden of moesten zij zelfs helemaal
stoppen met de begeleiding. Daarom hebben we een oproep gedaan voor nieuw personeel via
Facebook en de nieuwsbrief.
Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe
personeelsleden die ons team komen
versterken, nl. Sarah , Petra, Nicky, Daphne en
recentelijk nog Jessica en Jeanette.
We hebben een interview gehouden met Sarah
en Nicky.
S Mijn naam is Sarah, ik ben 21 jaar. Mijn
hobby’s zijn winkelen en leuke dingen
ondernemen zoals zwemmen, springen en
naar het strand gaan.
N Mijn naam is Nicky en ik ben 20 jaar oud. Ik
heb afgelopen schooljaar mijn MBO diploma
voor de opleiding sport en bewegingsagogie
gehaald. Dit jaar ben ik begonnen met een hbo
studie, ik studeer nu psychomotorische
therapie in Zwolle, daar woon ik op kamers
In het weekend ben ik in Schiedam waar mijn
ouders wonen.
Hoe ben je bij DJT terecht gekomen en wat waren je verwachtingen?
S Via één van de kanjers, Jesse, ben ik bij Droom je Thuis terecht gekomen. Jesse en ik kennen
elkaar van vroeger en we wonen vlak bij elkaar in Hoek van Holland. Mijn verwachtingen van
DJT? Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zo’n goed beeld van had. Tot ik werd uitgenodigd
voor een gesprek. Vanaf dat moment werd ik zo enthousiast dat ik niet kon wachten en het
eerstvolgende logeerweekend langs ging om de kanjers te leren kennen.
N Voor mijn MBO opleiding liep ik stage bij Basalt revalidatie op de kinderafdeling. Hier werkte
Britt en via haar ben ik PGB’er van kanjer Lars geworden. Toen er bij een DJT logeerweekend
een keer een begeleider te kort was , ben ik gevraagd om mee te gaan en dat beviel me gelijk
heel goed. Ik vind het een hele leuke groep om mee te werken en ook een leuk team van
begeleiders.
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Wat trekt je aan in deze doelgroep?
S Van jongs af aan wist ik dat ik in de zorg wilde werken. Ik ben
de opleiding tot verzorgende gaan doen en heb stage gelopen
bij diverse doelgroepen. Het werken met mensen met een
verstandelijke beperking staat bij mij met stip op 1. De
leeftijdscategorie van de kanjers vind ik erg leuk. Er zijn mooie
doelen om samen naar toe te werken en zo het beste uit de
kanjers te halen.
N Wat ik het leukste vind aan de groep is de samenstelling.
Niemand is hetzelfde en daardoor vullen ze elkaar goed aan!
Wat is het leukste wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
S Dat is toch wel de vakantieweek. Wat hadden we een geluk
met het weer. Lekker relaxen in en om het huisje en afkoelen in
het zwembadje.
N Ik had geen verwachtingen omdat ik er onverwachts instapte.
Hoe beter je de kanjers leert kennen hoe leuker het wordt en
hoe beter je iedereen kan helpen.
Maak de zin af: Ik ben pas tevreden als….
S ….ik de kanjers een leuke dag kan bezorgen waarvan ze nog
lang nagenieten.
N ….iedereen een lach op zijn of haar gezicht heeft.

PKN Naaldwijk Bazar
Op 7, 8 en 9 november vond de jaarlijkse Bazar van PKN Naaldwijk aan de Anjerlaan weer
plaats. Droom je Thuis was één van de 7 goede doelen en samen met de andere organisaties
delen we mee in de opbrengst.

Donderdagavond begon de Bazar met o.a. de snuffel
en boekenmarkt en oliebollenkraam. De
vrijdagmiddag was speciaal voor de ouderen
terwijl op zaterdag de kindermiddag en de pubquiz
op het programma stonden. En natuurlijk waren de
flower gifts en food shop, info kramen van de goede
doelen en het rad van avontuur er ook weer!
Na

mens Droom je Thuis waren zowat alle kanjers
en hun ouders in een soort wisseldienst
aanwezig wat erg op prijs werd gesteld. Wij
bedanken de organisatie en alle bezoekers
voor hun bijdrage aan de realisatie van onze
toekomstige woning. Later deze maand zal het
resultaat van de Bazar bekend worden
gemaakt.
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Zomervakantie logeerweek
Op vrijdag 19 juli startte een week vol pret,
ontspanning en genieten. De vakantieweek van Droom
je Thuis. Nadat alle ouders hun kanjers hadden
uitgezwaaid, kon de week vol leuke dingen beginnen.
Knap werk hoe de leiding weer een hele week met
veel variatie heeft weten te vullen. Rustige momenten
werden afgewisseld met actie. Lekker eten, maar ook
een gezonde snack, echt aan alles is gedacht.
Het eerste uitstapje ging naar de kermis want het was
feestweek in ’s Gravenzande. Iedereen kon kiezen wat
hij het liefst wilde doen, al dan niet ondersteund door
een begeleider of gezellig met elkaar.
De kanjers hadden een eigen fiets of tandem mee, dus
het was goed mogelijk om met elkaar erop uit te gaan.
Onderweg was er tijd voor een ijsje bij de molen in
Monster.
De kanjers mochten ook met bepaalde activiteiten van
Avavieren meedoen. Zo was er een bezoek van de
brandweer en mocht er geprobeerd worden met de
brandweerslang te spuiten. Ook konden ze heerlijk
meedeinen op de zee op een echte catamaran.
De nieuwe speeltuin van Avavieren is ontdekt, er werd
muziek gemaakt met elkaar en we deden een rondje in
de draaimolen. Hoe mooi is het om, ondanks je
beperking, gewoon deel te kunnen nemen.
Zwembad Maesemunde opende de deuren speciaal
voor onze groep. Zo konden de kanjers ontspannen
genieten van het zwembad, met alle ruimte.
Alle begeleiding ontzettend bedankt voor jullie inzet.
Het was een topweek!!!
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Bewoners verzorgingshuis De Terwebloem bingoën
voor Droom Je Thuis
Tijdens ons logeerweekend op 28 september zijn we naar
De Terwebloem in Poeldijk gegaan. De oma van Rens
woont daar. Mevrouw Joke Scholtes had een bingo
georganiseerd met heel veel gesponsorde prijzen. De
opbrengst van deze bingo was voor DJT.
Alle kanjers en de begeleiding hebben enthousiast met de
bingo meegedaan. De hele zaal zat vol mensen en het was
erg gezellig. Uiteraard was iedereen blij met de gewonnen
prijzen. Waar we ook heel blij van werden, was de warmte
en liefde van alle mensen. Prachtig om elkaar te ontmoeten
en ons met elkaar verbonden te voelen! Dankjewel Joke,
voor dit fantastische initiatief!
Op maandag 7 oktober, mochten Sanne en Rens de cheque
met het geweldige bedrag van 500 euro ophalen in De
Terwebloem.
Lieve bewoners van De Terwebloem, namens alle kanjers
en hun ouders HARTELIJK DANK!!

St. Droom Je
Thuis ook als uw
goede doel?
Klik hier
voor meer
info

Stichting Droom Je Thuis
Naaldwijk -------- Westland
liefdevol wonen met zorg
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Wollebrandcross doneert 3000 euro aan DJT
Op 3 september mochten wij € 3.000,- ontvangen van Stichting de
Wollebrandcross. In 2015 was de laatste editie van de Wollebrandcross,
daarna is de stichting nog slapende gehouden. Jarenlang was de
Wollebrandcross een succesvol, terugkerend evenement. Er werd veel
geld opgehaald dat volledig ten goede kwam aan organisaties, die zich
inzetten voor kinderen die deze financiële hulp goed konden gebruiken.
Bij het volledig opheffen van de stichting was er bedrag te besteden en
waren stichting Droom je Thuis en stichting Westlands sinterklaasfeest
de gelukkigen. Beide stichtingen mochten op 3 september bij de
Wollebrand een cheque in ontvangst komen nemen.
Na een hapje en een drankje nam de voorzitter het woord en maakte het bedrag bekend. Wij
werden blij gemaakt met € 3.000,- en natuurlijk dit zelfde bedrag voor stichting Westlands
sinterklaasfeest.
Dit is een heel mooi bedrag en brengt ons weer een stapje dichterbij onze droom.

DJT-moeders op stap
Onze kinderen bouwen al een hele goede band op tijdens de logeerweekenden, om zo later fijn
bij elkaar te kunnen wonen. Wij als ouders hadden het idee om samen ook iets te ondernemen,
om elkaar beter te leren kennen in een andere omgeving dan tijdens de oudervergaderingen.
Het idee was dat we als moeders een dag op stap zouden gaan. Mariëlle heeft het allemaal
georganiseerd en al die tijd geheim kunnen houden voor de anderen.
Op zaterdag 13 juli jl. werden we bij Mariëlle ontvangen en zijn daarna naar de Tuinderij gegaan.
Daar hebben we met alle moeders een geweldige tocht op de Solex gemaakt door het Westland.
Onderweg was er een heerlijke picknick.
’s Avonds hebben we het met elkaar afgesloten met een heerlijk diner bij de Bonte Haas in
Wateringen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag en gaan zeker jaarlijks een dagje
uit plannen met elkaar.
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DJT-vaders op stap
Het kon niet uitblijven natuurlijk. Na de moeders moesten ook
de vaders op stap (vonden de moeders). Na enig gesputter toch
maar een datum geprikt en het voorstel om een biertje en een
hapje te doen in eetcafé de Witte in de Lier, werd snel met
algemene stemmen aangenomen.
1 november was het zover en
om half zeven zaten de 10
mannen aan een lange tafel.
Onder het genot van diverse
versnaperingen
werd
heerlijk
gegeten
en
gediscussieerd. Na afloop
was de conclusie dat we een
gezellige avond
hebben
gehad en dat dit voor
herhaling vatbaar is.
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Groot Westland: Op de pijp met ………
Even pauze. Even op de pijp. Bakkie doen, praatje maken. Met en over
bijzondere Westlanders. Westlanders met een verhaal. Over Westlandse
waarden, en over heden, verleden en toekomst. 8 Mei, op deze dag gingen
de kanjers van Droom Je Thuis “op de pijp met…..” Esdor van Elten, journalist
van Groot Westland.
Om 16.00 uur moesten we verzamelen op de plek waar ons Droom je Thuis huis gebouwd
gaat worden voor een groepsfoto die in Groot Westland gepubliceerd werd. Bijna iedereen
kon aanwezig zijn. Het was best spannend, maar de kanjers van Droom je Thuis hadden er
zin in. Het was koud maar gelukkig droog. Wat grapjes hier en daar en de foto was klaar. We
staan er heel leuk op.
Daarna zijn we met zijn allen naar het centrum van Naaldwijk gelopen om bij lunchsalon
Appie wat te drinken, waar twee ouders van de groep geïnterviewd werden voor het artikel
dat heet: ‘Op de Pijp met…..’ en gaat over bijzondere Westlanders. Over Westlanders met een
verhaal, in ons geval het verhaal van het ontstaan van Droom Je Thuis en onze
toekomstplannen. Daarna werden ook de kanjers nog geïnterviewd, wat ze erg leuk vonden.
Zo konden ook zij ook hun mening geven over hun droom om samen te wonen in een eigen
huis, centraal gelegen in het centrum van Naaldwijk, met een eigen appartement en waar ze
met begeleiding zelfstandig kunnen wonen en meedoen in de samenleving.
Het was een gezellige drukte in de lunchroom en extra feestelijk omdat onze kanjer Rens die
dag jarig was. Na nog een laatste groepsfoto met Linda en Sylvia, de eigenaren van lunchsalon
Appie, keerde iedereen voldaan weer huiswaarts.
Wilt u het artikel lezen klik dan hier. Wel even doorbladeren
naar pagina 42.

www.stichtingdroomjethuis.nl

Sponsoren bedankt!
Ook in de afgelopen periode hebben onze
gulle, vaste donateurs en vrienden van
Droom Je Thuis, familie en vrienden,
instellingen en bedrijven ons weer
financieel ondersteund. Zij helpen ons
daarmee om ons wooninitiatief weer een
stap dichter bij de realisatie te brengen.
Hartelijk dank hiervoor en dank jullie wel
voor jullie belangrijke steun.

Word Vriend van Stichting Droom Je Thuis
Om het DJT-huis te voorzien van de noodzakelijke aanpassingen en hulpmiddelen voor de
toekomstige bewoners, maar ook om straks leuke extra activiteiten te kunnen oppakken
voor de kanjers van Droom Je Thuis, zijn we afhankelijk van extra inkomsten. Als Vriend van
Droom Je Thuis kunt u hiervoor een nuttige, maar ook een noodzakelijke bijdrage leveren.
Zonder uw steun lukt het ons niet!
Wilt u ook vriend worden van Droom Je Thuis of wilt u ons steunen met een eenmalige
donatie, klik dan op de groene button “Steun Ons” of kijk op
https://www.vriendenvandroomjethuis.nl/steun/

Stichting Droom Je Thuis
Naaldwijk -------- Westland
liefdevol wonen met zorg
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Galaconcert voor DJT in het Kurhaus
Op 22 en 23 november as. geeft de Haagse zanger Janah Louard in het Grand Hotel Amrath
Kurhaus in Scheveningen 2 concerten (op 23/11 is het een galadinerconcert) waarvan de
opbrengst gedeeltelijk bestemd is voor Stichting Droom Je Thuis.
Janah deed op 19-jarige leeftijd mee aan de finale van de Soundmixshow met een
indrukwekkende vertolking van René Froger met het lied “I will never fall in love again.”
Op het podium is Janah Louard een echte entertainer met een vol stemgeluid en groot bereik.
Door zijn jarenlange ervaring kan hij een breed publiek vermaken met Nederlands, Engels en Spaanstalig repertoire en tijdens zijn shows laat hij de verschillende kanten van zijn
kunnen zien. Als ambassadeur maakt hij zich sterk voor onze stichting en draagt hij Droom Je
Thuis een warm hart toe.
Op vrijdag 22 november zal in het luisterrijke Grand Hotel Amrath Kurhaus een ‘gewoon
concert’ plaatsvinden, waarbij ook onze kanjers aanwezig zijn. De volgende dag geeft Janah
een galadinerconcert waarbij de zaal gevuld is met tafels. Aan elke tafel is plaats voor 10
personen. Zij zullen genieten van een diner tijdens het optreden van Janah en diverse andere
gasten.
Natuurlijk zijn wij als Droom je Thuis zeer verheugd dat deze grote artiest zich inzet voor de
belangen van onze kanjers. Kaarten voor de vrijdagavond en tafels voor de zaterdagavond
zijn nog beschikbaar. Misschien zijn er binnen uw netwerk mensen die interesse hebben om
aanwezig te zijn bij dit mooie concert en zo Droom je Thuis willen steunen. Zo ja dan horen
wij dat natuurlijk graag van u. Meer informatie krijgt u via kurhausgala2019@gmail.com en
https://janahlouard.com/janah-steunt-stichting-droom-je-thuis/
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