Ja, reken op mij!

Nieuwsbrief Nr. 25
4e kwartaal 2018

Wij danken:

+ We danken God voor Zijn hulp, kracht en nabijheid in het afgelopen jaar.
+ Voor de cliënten en alle vrijwilligers! “Wat een fijne groep om samen mee op weg te zijn”
+ Voor het groeiend aantal cliënten en vrijwilligers, wat een zegen!
+ Voor de nieuwe stagiaires die we komend jaar mogen begroeten

Wij bidden:

+ Dat we fijngevoelig blijven voor wat een ieder nodig heeft om een fijne en
goede daginvulling te hebben
+ Om Gods zegen voor 2019

Cliënten kunnen zich melden via info@jemaintiendrai.net
of telefonisch via 0525-656884. Meer informatie vindt u op
www.jemaintiendrai.net

stuur de bon in of stuur een
mail naar info@jemaintiendrai.net

#

Raak betrokken...

Postadres secretariaat:
Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde
Bankrekening : NL.42.RABO.0.1624.65.181 t.n.v. Jemaintiendrai
bezoekadres, Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde
Tel. 0525-656884, info@jemaintiendrai.net.
Let op: bezoekers kunnen parkeren via de toegangsweg tegenover
Schiksweg 34 Oosterwolde. Parkeren aan de kasteelzijde is niet toegestaan

Meer informatie?
Wij hebben het voornemen om 4 x per jaar onze nieuwsbrief te verspreiden, zowel op papier als digitaal. Wilt u onze
nieuwsbrief ook ontvangen, via email of via de post, laat het ons dan weten via info@jemaintiendrai.net of door middel
van bijgaande antwoordkaart.

Zorglandgoed Jemaintiendrai biedt
toekomstperspectief

BAM. Ik heb hier dertig jaar met plezier gewerkt,
waarna ik naar van Gelder ben overgestapt. Na hier
zeven jaar te hebben gewerkt, kwam ik door de crisis
thuis te zitten. Na enige tijd in de WW te hebben

Ja, reken op mij!

bij de grond-weg-waterbouw onder de vlag van de

JA, Ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.

in het verleden als uitvoerder werkzaam geweest

Ik meld mij aan:
 a ls Cliënt. Neem contact met mij op
 als
 vrijwilliger. Neem contact met mij op
ik wil voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen
ik wil voortaan de nieuwsbrief per post ontvangen
ik wil gebedspartner worden
ik wil sponsor worden

en daarom wordt het tijd voor een interview. Ik ben

Naam:

Ik ben waarschijnlijk de langst dienende vrijwilliger

Adres:

vrijwilliger werkzaam bij stichting Je Maintiendrai.

Woonplaats:

en ik woon in Oldebroek. Sinds vier jaar ben ik als

Email:

Mijn naam is Willem van Zuijdam, ik ben 56 jaar oud

Tel.:

Even voorstellen…

gezeten, kwam ik via de gemeente als vrijwilliger
bij Je Maintiendrai, mede omdat ik Jan van Werven

omga. Ik haal veel voldoening uit het werken met

Van de bestuurtafel,

mensen met een beperking en had hier ook best mijn
werk van kunnen maken. Ik stel het welzijn van de
cliënten op de eerste plaats en probeer bij te dragen
aan een zinvolle dagbesteding. Als zij genieten,

alweer, wat gaat de tijd snel. Dit jaar

Rik v.d. Linde en Evert Jan v.d. Voord

zodat het elke week weer mogelijk

geniet ik. Dieptepunt is het overlijden van cliënt

wordt er weer een kerstwandeling

is de oude verwijderd en kon deze

is de dertien cliënten een fijne

Martin. Hij was een schat van een man, ik kende hem

georganiseerd samen met “Op het

nieuwe worden geplaatst. Met deze

dagbesteding te geven.

ook privé, en ik heb veel tijd met hem doorgebracht

Schroat “ en de jeugd van Ad Fontes.

vergasser kunnen we gas besparen

Wilt u ons ontmoeten en de

bij Je Maintiendrai. Hoogtepunt is de ontwikkeling

Vrijdag 21 december zal deze

en met groene energie de boerderij

boerderij bezichtigen, dan bent

van de stichting. Toen ik hier arriveerde was bijna

plaatsvinden en de voorbereidingen

verwarmen. Hout zagen, kloven,

u van harte welkom op onze

alles in, om en rond de boerderij nog kaal, maar nu

zijn in volle gang.

kruien en stapelen is ook een mooie

Nieuwjaars receptie op donderdag 3

staat er een prachtig zorgcomplex waar de cliënten

We hebben kort geleden ook een

activiteit voor de cliënten. De grote

januari 2019 van 14.00 tot 16.00 uur.

goed vertoeven. Ik heb inmiddels zelfs een bijnaam

nieuwe houtvergasser gekocht

hoeveelheid blad dat de laatste tijd

Wij wensen eenieder een gezegende

gekregen , de gehaktballenkoning, omdat ik met

wat mede mogelijk werd gemaakt

is opgeruimd door Jasper Fijn en

kerst en een voorspoedig 2019.

regelmaat de cliënten verwen met een gehaktbal.

door verschillende sponsoren. Evink

Willem Flier geeft de omgeving rond

Energie heeft samen met Sjoerd

de boerderij weer een opgeruimd

de Vrede en zijn broer deze kachel

beeld. Zonder de andere vrijwilligers

geplaatst in hun vrije tijd. Mede ook

te kort te doen wil ik een ieder bij

Namens het bestuur
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deze hartelijk danken voor hun inzet

a.u.b.

door de inzet van Henk Jan Visch,

plakken

De laatste nieuwsbrief van dit jaar

#

mooi om hier te werken omdat ik graag met mensen

Zorglandgoed Je Maintiendrai
Oostendorperstraatweg 71
8097 PL OOSTERWOLDE

al kende van de aannemerswereld. Het leek me erg

