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Musica
Benefietconcert
Wat was het een mooie avond, maandag
8 oktober 2018. En wat hebben we, ook
onze kinderen, enorm genoten van de
mooie zang en muziekuitvoering. Weten
jullie het nog? Het concert ligt al weer
een tijdje achter ons!

Die
avond
gaf
de
Westlandse
Koorvereniging Musica, onder leiding van
Gerard Breas, een benefietconcert in de
Kerk ‘De Hoeksteen’te Monster. En Musica
had onze stichting als goed doel uitgekozen.
Aan het concert werkten Pianovirtuoos Jan
Vayne, Operazanger Marco Bakker, organist
Aarnoud de Groen, synthesizer Arthur Postma
en Blaaskwintet Hi-Five belangeloos mee.
Het concert leverde ons een mooie cheque op
van 12.500 euro, maar minstens zo blij zijn we
met de verbondenheid die we hebben ervaren.
Er is heel veel werk verzet door alle partijen
en dat was het dubbel en dwars waard! We
zijn ontzettend blij met de geweldige gift. We
kunnen dit geld heel goed gebruiken voor alle
extra kosten die we moeten maken, bij het te
bouwen huis voor onze kinderen.
De hele avond ademde een bijzondere,
ontspannen sfeer uit die we allemaal als heel
warm hebben ervaren en waar we met mooie
herinneringen op terug kijken.

www.stichtingdroomjethuis.nl

Concert bezoekers, Gerard, Marco, Jan, Aarnoud, Arthur, Hi five,
leden Musica, alle andere sponsoren/organisatoren en ouders
HEEL HARTELIJK BEDANKT VOOR JULLIE INZET EN STEUN

Alle foto’s Benefetconcert©rolfvankoppenfotografie

NSGK collecte
De Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind heeft aan Stichting
Droom Je Thuis gevraagd of wij collectanten
wilden werven voor de NSGK collecte die
plaats vond van 12 t/m 17 november 2018.

Wij hopen
dat ook dit
jaar weer
door
iedereen

Als beloning voor deze wervingsactie was de
helft van de opbrengst bestemd voor DJT
zelf. Daar hebben we gehoor aan gegeven. In
die week zijn ouders, vrienden, PGB-ers,
maar ook verschillende van de DJT jongeren
zelf, gaan collecteren in hun woonplaats.
Daarnaast kon er ook nog een online collecte
bus aangemaakt worden. Dit alles was niet
zonder succes. Het heeft een prachtig bedrag
van € 3181,- opgebracht.
Hierdoor heeft het NSGK een bedrag van
€ 1590,50 aan onze stichting kunnen
schenken.

enthousiast
gecollecteerd gaat
worden voor Stichting Droom Je
Thuis. Lukt het niet langs de deuren, dan
kan het altijd nog online.

Wij zijn dankbaar voor alle mensen die zich
ingezet hebben en met het deel van de
opbrengst die het NSGK ons geschonken
heeft.

www.stichtingdroomjethuis.nl

VG Orchids jubileum
In september vierde VG Orchids haar
40 jarig bestaan. Dit werd groots
aangepakt. Op de familiedag werden
ook de kanjers van Droom je Thuis
uitgenodigd en omdat dit in een
logeerweekend viel, kwamen er op de
bewuste dag 2 bussen met kanjers en
begeleiders
voorgereden.
De
stemming zat er goed in.
Binnen werden zij welkom geheten
door André van Geest en kregen zij
een rondleiding door het hele bedrijf.
Ook werd er tijd uitgetrokken voor
een fotomoment. Na de rondleiding
kon iedereen plaats nemen in de
kantine en daar werd getrakteerd op
een overheerlijke cupcake. Ook was er
binnen een plek ingericht waar wij
onze mooie stichting mochten
promoten.
Op de feestavond voor genodigden
werd uitgebreid stil gestaan bij onze
stichting en werd uiteindelijk het
fantastische sponsorbedrag van €
5.000,- bekend gemaakt.

www.stichtingdroomjethuis.nl

Deze cheque werd een aantal dagen
later overhandigd aan Sanne en haar
vader Theo (die werkzaam is binnen VG
Orchids). Ook hier werd natuurlijk weer
even de tijd genomen voor een
fotomoment.

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

Vacature nieuw personeel
We hebben een grote groep super enthousiaste begeleiders bij Droom je Thuis. Steeds meer begeleiders
krijgen echter een vaste baan en zijn hierdoor minder vaak beschikbaar voor de logeerweekenden. Nu onze
kanjergroep bijna voltallig is, zijn wij op zoek naar nieuwe enthousiaste begeleiders. We hebben hiervoor
een oproep op Facebook gedaan en hier zijn tot dusver drie reacties op gekomen. Er heeft al één gesprek
plaatsgevonden met een positief resultaat en de andere twee gesprekken vinden binnenkort plaats.
Maar, we kunnen nog meer nieuwe begeleiders gebruiken, want met het groeien van de groep zijn er ook
meer begeleiders overdag en voor de nacht nodig . Ben jij enthousiast?! Stuur dan een mail met CV naar:
droomjethuis@gmail.com.

De Rijstuin
Eind vorig jaar werden we blij verrast toen
Patricia Kalkman, buurvrouw van onze kanjer
Tycho, bij ons voor de deur stond met de vraag
of ze Droom Je Thuis mocht voordragen als
goed doel voor 2019.
De Protestantse Gemeente ’t Woudt - Den
Hoorn zou binnenkort weer gaan stemmen over
welke goede doelen ze in 2019 wilden gaan
steunen. Patricia kent Tycho als buurjongen en
had gelezen over onze Stichting op internet. Zij
draagt ons ouderinitiatief een warm hart toe.
Hoe lief is dat!
Vanuit De Rijstuin te Den Hoorn wordt
maandelijks een kinderbeurs georganiseerd
genaamd “Het kleine P-rijsje”.
Op de kinderbeurs vindt u goede, gebruikte kinderspullen (0 tot 10 jaar), zoals kleding,
speelgoed en meubels. De opbrengst gaat voor 50% naar Stichting Droom je Thuis en
Stichting Kinderen van de Voedselbank. De rest van de opbrengst is voor activiteiten van de
kerk. De Rijstuin is te vinden aan de Woudseweg 26, 2635 CC Den Hoorn.

www.stichtingdroomjethuis.nl

WESTLAND
BOKSGALA 2019
Voor het eerst in de geschiedenis wordt
op zaterdag 18 mei 2019 het Westland
Boksgala georganiseerd. En … aan dit
evenement is Stichting Droom je Thuis als
goed doel verbonden. ‘Knokken voor het
goede doel!’ is de slogan waarmee het gala
wordt aangekondigd. Het belooft een
waar spektakel te worden.
De avond van het gala bestaat uit 12
bokspartijen tussen bekende Westlandse
ondernemers, een veiling en een
afterparty. Het boksgala vindt plaats in De
Veiling (voorheen De Leuningjes) te
Poeldijk. In de aanloop naar dit gala
proberen de boksers zoveel mogelijk geld
in te zamelen door middel van een
zogenaamde
donatieknop
(https://westlandboksgala.nl/donatie/),
maar ook door individuele acties, zoals
een klaverjasdrive, een bingo etc.
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Er vond een in het oog springende actie
plaats op zaterdag 13 april jl.: Jasper
Wanders, 1 van de 24 boksers, ging 2
uur de ring in om tegen zoveel mogelijk
tegenstanders 2 minuten lang het
gevecht aan te gaan. Uiteraard tegen
betaling om zodoende zoveel mogelijk
geld op te halen voor het goede doel.

Hartverwarmend dat zoveel mensen
zich voor het Boksgala inzetten. Niet
alleen de boksers, maar ook alle
sponsors, donateurs en niet in de laatste
plaats de organisatie onder leiding van
Shirley Schelkers, voorzitter van de
Stichting Westland Boksgala.
Het sterkt de ouders en de kinderen van
Droom Je Thuis om voort te gaan op hun
weg: het realiseren van een Droomhuis.
in het centrum van Naaldwijk.

Kofferbakverkoop
Zaterdag 16 maart was er kofferbak verkoop in s’-Gravenzande. Sandra en
Christine, de moeders van onze kanjers
Arlette en Kelly, waren om 8.00 uur klaar
om te gaan. De auto was compleet
volgeladen, Sandra paste er nog net bij
maar zij moest wel de krabpaal op schoot
houden, want die moest ook nog mee.
Eenmaal aangekomen op het marktplein
was het wachten tot het droog werd, want
het regende en waaide hard. Helaas was
het weer niet echt onze vriend, want na
lang wachten werd, vanwege regen en
harde wind, de kofferbakverkoop alsnog
afgelast. Omdat we met vier auto’s waren
blijven staan, kwam de vraag van de
coördinator of we in het trappenhuis bij
de Jumbo wilden zitten. Daar hebben we
toen onze waar geprobeerd aan de man te
brengen. Er was hier veel minder aanloop,
maar we zaten tenminste droog.
Later op de ochtend kwamen Kelly en
Arlette ook helpen bij de verkoop en om
Stichting Droom Je Thuis te promoten. De
opbrengst was helaas niet overweldigend,
maar alle beetjes helpen. We hebben heel
erg ons best gedaan en gingen voor een
herkansing op Koningsdag.
Toen het eindelijk Koningsdag was en wij bij het opstaan naar
buiten keken, waren we in eerste instantie wéér niet blij met
de weersomstandigheden. Het regende en waaide flink.
Gelukkig hebben we toch doorgezet, want later op de dag
klaarde het op en kregen we steeds meer aanloop. We hadden
meer dan genoeg spullen en de kraam stond lekker vol. Helaas
waren we niet helemaal leeg verkocht, maar we hebben de
spullen die over waren gedoneerd aan de tweedehands winkel
Resell die ook verkoopt voor het goede doel. De opbrengst was
€173,40. Opgeteld bij de vorige ronde en wat nog tussendoor
is verkocht, is het eindbedrag € 540,00 geworden.

www.stichtingdroomjethuis.nl

Wij zijn Sandra
en
Ronald
Hollemans. Wij
hebben
de
enorme mazzel
dat
onze
dochter Arlette
(als een lot uit
de loterij) de
11e kanjer is
geworden
bij
Stichting Droom
Je Thuis.
Ons gezin bestaat uit 5 personen. Ronald is 56
jaar en werkt in de beveiliging op de
Bloemenveiling van Naaldwijk. Hij heeft als
hobby vissen. Hij deed dit altijd het liefst op
zee maar na een ernstig ongeluk heeft Ronald
ons gezin beloofd dat hij voortaan veilig aan
de wal blijft staan.
Ik ben Sandra, 54 jaar en heb jaren in de zorg
gewerkt, maar na de geboorte van onze
jongste zoon heb ik besloten om thuis de zorg
op me te nemen. Mijn hobby’s zijn
kickboksen, sporten, wandelen en lekker
shoppen met Arlette.
Arlette (1994) is de oudste van onze 3
kinderen. Ze is een heerlijke, vrolijke meid en
geboren met het Syndroom van Down. Ze
werkt op een kinderboerderij en in
lunchroom Bijzonder. Eén dag in de week
gaat ze naar dagbesteding in Naaldwijk. Haar
hobby's zijn toneelspelen, paardrijden, koken
en net als haar moeder, shoppen.
Verder heeft Arlette nog 2 jongere broers. De
oudste van de twee is een broer die, als hij
aanwezig is in huis, ook echt aanwezig is . Hij
is super lief voor zijn zus en gaat voor haar
door het vuur als het moet. Ook zijn hobby is
vissen, alleen is hij meer op karpers gericht.
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Hij werkt, net als zijn vader, bij de
bloemenveiling, maar dan in de
logistiek. De jongste telg van ons gezin
zit nog op de middelbare school. Hij
wil het liefst fysiotherapeut worden
en heeft dus nog een lange weg te
gaan. Zijn hobby's zijn voetbal en hij
zit graag achter zijn playstation.
Wij hopen op een mooie toekomst
voor Arlette in het Droom Je
Thuishuis, samen met de 11 andere
toekomstige bewoners.

GEZOCHT
Zorgmedewerkers voor tijdens
onze
maandelijkse
logeerweekenden
op
Vakantiepark Vlugtenburg. Word
je blij van het zorgen voor en het
begeleiden van een gezellige
groep van 12 jong-volwassenen
met een meervoudige beperking?
Wil je samenwerken met een
enthousiast team in een goede
sfeer ? Dan zijn wij op zoek naar
jou!
Wij zoeken zowel ervaren als
minder ervaren medewerkers,
jong (nog studerend) of al wat
ouder. Het gaat ons vooral om je
motivatie en enthousiasme om
deze weekenden met onze kanjers
tot een succes te maken!
Ben je enthousiast? Stuur dan je
mail met CV naar:
droomjethuis@gmail.com

BFF Quiz Night
Informatieavond
Herman Broerencollege
Naaldwijk
Op woensdag 28 november 2018 was Droom
Je Thuis aanwezig op de informatieavond
van het Herman Broerencollege, met als
thema ‘wonen en vrije tijd’.
Vooral de ouders van de al wat oudere
leerlingen waren nieuwsgierig naar onze
plannen. Sommige mensen waren enigszins
verbaasd dat wij er waren. ‘Jullie zijn toch al
rond?’ kregen we te horen. Wij zijn
inderdaad niet meer op zoek naar nieuwe
kanjers, maar ons doel voor deze avond was
informatie geven. Over het hebben van een
ouderinitiatief en wat daar zoal bij komt
kijken. Wat onze keuzes tot dusver zijn
geweest en welke weg we nog te gaan
hebben.
Het is goed om dit soort dingen te doen. Wij
zijn heel blij met ons ouderinitiatief en willen
andere ouders inspireren en informeren.
Bovendien zijn wij dit ook min of meer
‘verplicht’ aan onze ANBI-status maar dat
kost ons geen moeite!

www.stichtingdroomjethuis.nl

Op 8 maart werd door de Best Fresh
Foundation een quiz night georganiseerd.
Om geld in te zamelen voor Stichting
Droom Je Thuis en het Juliana
kinderziekenhuis, werd er een pub quiz
gehouden waar 18 enthousiaste teams zich
voor ingeschreven hadden.
Stichting Droom Je Thuis was met 3 teams
goed vertegenwoordigd.
Voor ons was het ook wel spannend, want
we wisten nog niet met wie we in een team
zouden zitten. Na lootjes te hebben
getrokken, werden de DJT teams gevormd.
De avond startte om zes uur met een
drankje, een patatje en een lekkere snack
van Hamburger Dirk. Na al dit lekkers
werden we verzocht om aan de tafels
plaats te nemen en begon de quiz. De
vragen waren zeer divers en werden leuk
aan elkaar gepraat dus de stemming zat er
al snel in.
Ook tussen de 4 teams van Stichting
Droom Je Thuis barstte de onderlinge
strijd los. Al gauw werd duidelijk dat er
andere teams bij zaten waar wij het niet
van konden winnen, maar dat maakte het
helemaal niet minder leuk..
We hebben met elkaar veel lol gehad en de
avond was goed verzorgd.

Verslag commissie
Ruimte
Dinsdag 5 februari was het dan zover! Ons
plan om het Droom Je Thuis huis te
realiseren was agendapunt in de
raadscommissie Ruimte. Dit is de
vergadering die vooraf gaat aan de
raadsvergadering en is bedoeld voor alle
politieke partijen om vragen te kunnen
stellen.
Namens Droom je Thuis sprak onze
voorzitter Kees Quak in en beantwoordde
vele
vragen
van
de
raadsleden,
gadegeslagen door alle kanjers en hun
ouders.
Al snel werd duidelijk dat ons plan bij alle
partijen heel positief ontvangen werd maar
dat er wel veel vragen waren over het
appartementengebouw wat in de toekomst
naast ons huis komt.

Gelukkig wisten Kees en de wethouder de
raadsleden te overtuigen dat het andere
gebouw niet direct te maken heeft met
ons huis waarna men tot de conclusie
kwam dat dit als hamerstuk naar de
raadsvergadering van 19 februari kon
waar het voorstel om ons perceel
financieel af te waarderen unaniem
aangenomen werd.
Nu ligt de weg dus open om tot een
overeenkomst te komen met de gemeente
waarna alles echt kan beginnen.

www.stichtingdroomjethuis.nl

Hoe ver zijn we?
Hoe ver we zijn met het ‘Droom-JeThuishuis’? Daar wil ik u graag over
vertellen.
De anterieure overeenkomst wordt op dit
moment opgesteld door de Gemeente
Westland.
Sinds februari dit jaar weten we dat het
perceel achter de Kunstgarage in Naaldwijk
de plek wordt waar onze woningen
gebouwd gaan worden. Tot en met april
werden door de Gemeente Westland de
stedenbouwkundige kaders bepaald. Ons
gebouw gaat deel uitmaken van een nieuw
wijkje in Naaldwijk, Zuytbrugge genaamd.
Onze bouw mag uiteraard geen andere
ontwikkelingen in de wijk (in een later
stadium) blokkeren. Dit traject met de
stedenbouwkundige, is nu achter de rug.
We hopen dat de anterieure overeenkomst
snel definitief gemaakt zal worden, waarna
de bouwaanvraag ingediend kan worden.
Rekening houdend met de standaard
procedures bij bouwaanvragen zou het ons
inziens op dit moment mogelijk moeten
zijn om komende december of januari de
bouwactiviteiten te gaan starten! Een nu
nog onwerkelijk, maar prachtig idee dat
onze dromen gerealiseerd gaan worden!

ISW Gravenzande
Op 18 dec werd er door de leerlingen van
ISW in Gravenzande een kerstmarkt
georganiseerd. Van16.00-20.00 uur werd
er door de leerlingen van alles verkocht
waaronder
zelfgemaakte
koekjes,
armbandjes, wafels , maar ook bloemen,
planten en nog veel meer.
Er was veel belangstelling en er werd
enthousiast gekocht. We zagen veel
kinderen met ouders, maar ook opa’s en
oma’s waren druk vertegenwoordigd.
Wij zijn deze leerlingen heel erg dankbaar
voor hun betrokkenheid bij onze
kinderen.
Hun inspanning heeft een mooie cheque
van €2000,- opgeleverd!
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Sponsoren bedankt!
Ook in de afgelopen periode hebben
vrienden,
familie,
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. Sommigen mensen en/of
bedrijven willen hun naam hier niet
genoemd hebben en dat respecteren wij
natuurlijk. Naast de reeds in deze
nieuwsbrief genoemde sponsoren zijn de
overige sponsoren:
€5.000,- van Bazar Vredeskerk de Lier.
€3.000,- Kerstmarkt MOV Honselersdijk.
€1.000,- Donatie van EVA (vrouwelijke
ondernemers Westland).
€1.000,- Donatie van Flessenwerk
Maasdijk.
€500,- Opbrengst van een feest van de
Rotterdamse Voetbalvrienden van
voetbalclub Neptunus-Schiebroek.
€ 7.500,- Donatie van het Arie
Kuiperfonds Monster.
€748,- Opbrengst van kerstactie van 3
medewerkers Alfa accountant.
€1.000,- Donatie van Auto Edison ’sGravenzande.
€500,- Donatie van Persoon Advies.
€500,- Donatie van Fam. Bokslag
€5.000,- Donatie Pieter Bastiaan Fonds.
€27.944,- Donatie Lionscub de Glazen
Stad en NSGK.
€1.282 Donatie van Goede Doelen Markt
Rotary Westland.
En tenslotte een mooie gift van DailyFlex
Personeelsdiensten.
Natuurlijk willen wij ook onze gulle, vaste
donateurs en vrienden van Droom Je
Thuis hier noemen. Dank jullie wel voor
jullie belangrijke steun.
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Arlette is onze 11e Kanjer
Arlette draait alweer enige maanden mee met
onze logeerweekenden en is al helemaal gewend.
Toch willen wij haar hier officieel verwelkomen.
Wij vinden het fijn dat jij er bij bent Arlette en
hopen net als jij, dat het Droom Je Thuishuis snel
gerealiseerd zal zijn. Daar zal jij, samen met de
andere, toekomstige bewoners, een fijne
woonplek krijgen.

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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