NIEUWSBRIEF 2018 STICHTING VRIENDEN VAN HET
MAARTENHUIS

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Maartenhuis brengt met deze Nieuwsbrief ieder jaar
verslag uit van haar activiteiten van het afgelopen jaar.
Met de financiële bijdragen van onze trouwe donateurs hebben we gelukkig weer een aantal
wensen van bewoners en medewerkers van het Maartenhuis geheel of gedeeltelijk kunnen
realiseren. De Vriendenstichting streeft ernaar om alle aanvragen financieel te ondersteunen waarbij
de gelden zo goed mogelijk verdeeld worden.
Het is dan ook geweldig dat we ieder jaar weer op onze donateurs kunnen rekenen.
Ook eenmalige giften zijn uiteraard zeer welkom!
PROJEKTEN
Hemelvaartsdag
Een terugkerend verzoek is het huren van de Jan Plezier voor de bewoners die
op Hemelvaartsdag niet in staat zijn al wandelend te “dauwtrappen”. Op deze
manier blijven ook deze bewoners toch bij deze traditie van het Maartenhuis
betrokken.

Een nieuwe manier van communiceren.
Het aanschaffen van een nieuw ontwikkeld instrument werd als wens aan de
Vriendenstichting voorgelegd.
Het instrument met de naam CRDL (creddel) maakt een nieuwe manier van contact mogelijk,
vooral voor diegenen die moeite hebben met communicatie en sociale interactie.
Begeleiding van de huizen, muziektherapeut en bewoners zijn zeer verrast over de positieve
effecten van dit instrument.
De Vriendenstichting heeft een grote bijdrage geleverd voor de aanschaf hiervan, omdat het voor de
bewoners van het Maartenhuis van grote betekenis zal zijn.
Meer over de CRDL kunt u lezen op www.contactdooraanraking.nl

Tuinset.
Vanuit Huis Michael kwam de vraag om nieuwe tuintafels en stoelen. De tuinmeubels zijn 12 jaar oud en aan vervanging toe, maar
het eigen budget is ontoereikend. Van de aanvraag heeft de
Vriendenstichting 1 tuintafel en 12 stoelen gefinancierd.

Tafelkleedjes voor Artaban
De aanvraag voor nieuwe tafelkleedjes op de
tafels in Artaban is gehonoreerd. Zij zijn nu in de
maak op de weverij.

Bewonersconferentie 2019 op Texel
De Nationale Bewonersconferentie is een uitwisseling tussen de verschillende antroposofische
zorginstellingen voor volwassenen met een verstandelijke beperking en zal volgend jaar worden
gehouden op het Maartenhuis. Men verwacht 110 gasten die enkele dagen op het Maartenhuis
zullen verblijven en deelnemen aan verschillende activiteiten
Van de Voorbereidingsgroep Texel die de Bewonersconferentie 2019 aan het voorbereiden is,
hebben we een aanvraag gekregen de kosten mee te dragen. Dit belangrijke evenement zal volgend
jaar zeker op steun van de Vriendenstichting kunnen rekenen .
ACTIVITEITEN
*Om de Vriendenstichting meer onder de aandacht te brengen van de Texelse bevolking heeft
bestuurslid Jan Dogger een ontwerp gemaakt voor een z.g. 'Stopper' in de Texelse krant. Een
Stopper wordt geplaatst in de krant als er een kleine plaats over is in de lay-out. De Stopper heeft al
een paar keer in de krant gestaan. Een goede reclame voor de Stichting!

*Ieder jaar stelt de RABO-bank geld beschikbaar voor 'goede doelen'. Tot nu toe was dit verbonden
aan een fietstocht, waar ook bewoners van het Maartenhuis aan meededen en zo een extraatje mee
te pakken.
Dit jaar deed het Maartenhuis mee met de RABO-bank Clubkas Campagne, waarbij het de
bedoeling is zoveel mogelijk stemmen te verzamelen voor je eigen doel. Onze penningmeester
Rob Grisnigt heeft zich ingespannen om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen o.a. tijdens de
Open Dag op het Maartenhuis 14 april. Op 21 juni mocht hij hiervoor € 435,77 in ontvangst
nemen.

*Vanaf februari dit jaar is het Bestuur van de Vriendenstichting uitgebreid met de moeder van een
nieuwe bewoner van IONA: mevrouw Thea Rutten. Zij zal de beslissingen over onze activiteiten
vanuit het oogpunt 'ouder' aanvullend kunnen beoordelen.
Tijdens de Bewonersdag in juni heeft Jan Dogger het nieuwe bestuurslid mevrouw Rutten aan de
aanwezige bewoners en de familieleden voorgesteld.
Donateurs
Middels deze Nieuwsbrief danken wij alle vaste donateurs en andere goede gevers voor hun
bijdragen. Hierdoor kan de Vriendenstichting hier en daar wensen van bewoners en medewerkers
van het Maartenhuis mogelijk maken door financiële ondersteuning.
Daarom hopen wij ook volgend jaar weer op uw financiële bijdragen te mogen rekenen.
Periodieke gift
Naast de vrijblijvende donatie, kunt u ook kiezen voor het doen van een periodieke gift. Deze is
voor u aftrekbaar van uw belastbare inkomen vanwege onze ANBI -status, indien u de gift vastlegt
in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst. Wij kunnen u assisteren bij het opmaken van
een schriftelijke overeenkomst. De looptijd van de gift dient minimaal 5 jaar te zijn.
Giften of erflatingen kunt u overmaken naar bankrekening
NL15 RABO 0152233040, RABO Bank Den Burg, ten name van Stichting Vrienden van het
Maartenhuis.
Op de website van het Maartenhuis www.maartenhuis.nl kunt u meer informatie lezen over de
Vriendenstichting onder de tab organisatie vervolgens: vrienden.
Tot slot wenst het Bestuur van de Vriendenstichting u een feestelijke decembermaand en voor 2019
een gezond en gelukkig nieuw jaar.
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