
 

 

Op een mooie zondagmiddag 

reden we naar Zoeterwoude om 
een kijkje te gaan nemen in het 
"t huis als thuis" van 5 jongens 
met een verstandelijke beper-
king. 
 

Zelf had ik al een bepaald 

"plaatje" ingevuld. Wat ik in dit 
uurtje gezien,beluisterd, maar 
vooral gevoeld heb, overtrof 
mijn verwachtingen. In vijf jaar 
tijd is een droom uitgekomen 
van ouders, die met veel liefde 
en inzet hun kinderen een om-
geving bieden, waar zij zich vei-
lig voelen en zich kunnen ont-
wikkelen. Een eigen kamer is 
onontbeerlijk, iedere jongen een 
plek waar je je terug kunt trek-

ken, prachtig !!! Een eetkamer, 
zitkamer, badkamer, keu-
ken, een tuin, alles is beschik-
baar, zelfs aan een snoezelka-
mer is gedacht en ...... uitge-
voerd. 
 

Een enthousiast personeelslid 

vertelde over haar mooie werk. 
De jongens zelf waren die dag 
met hun begeleiders naar het 
orgelmuseum, voor hen zou al 
dat bezoek te veel zijn geweest. 
Er werd een PowerPoint pre-
sentatie getoond over de dage-
lijkse gang van zaken in " t 

Huis" . In de eetkamer kon je 
nog wat publicaties bekijken 
over dit unieke project. "Iets 
wat goed is, moet je niet voor 
jezelf houden ", dus wordt er 
naar buiten getreden met alle 
ervaringen tot nu toe. 
 

Wat heeft mij het ritje naar 
Zoeterwoude gedaan ? 
Wat goed dat er mensen zijn die 
voor deze kinderen initiatieven 
ontwikkelen, er voor gaan en 
ondanks ( misschien dankzij....) 
teleurstellingen doorgaan om 
hun droom wat betreft de ver-
zorging van hun kind te verwe-

zenlijken. 
 

Ik heb diep respect voor al 
degenen die zich ingezet hebben 
en kan met bewogenheid terug-
kijken op een zeer welbesteed 
uurtje in Zoeterwoude. 
Dank voor de goede rondlei-
ding, 
  

Een bezoekster van de "Open 
Dag" 
  
Erik, Job, Pascal, Tjakko en 
Thomas, veel plezier met elkaar 
in jullie THUIS  

Wist je dat… 

 
∗ De jongens dankzij de 

donaties weer heerlijk op 
vakantie zijn geweest 

 

∗ Het Open Huis goed 
bezocht is, door 
enthousiaste bezoekers! 
 

∗ Desirée samen met 
groepsleiding een presen-
tatie over ‘tHuis hebben 
gegeven aan de  
supportopleiding (SPWA) 
te Baarn! 

 

∗ we in de volgende nieuws-
brieven aandacht willen 
besteden aan de jongens 
zelf, wie zijn zij, wat doen 
ze graag, etc.  

 

∗ de jongens dankzij de 
stichting voorzien zijn van 
nieuw meubilair...(o.a. 
banken) 
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Rondleiding tijdens 
het Open Huis 
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Pagina 2 

 

Nieuwsbrief april 2007 

Voor het eerst ben ik op bezoek geweest bij 

Swetterhage ik ben pas donateur geworden en 
had al veel enthousiaste verhalen gehoord van 
mijn neef Wim van Tol. 
Het viel mij op dat er een hele ontspannen sfeer 
hing bij binnenkomst. 
De rondleiding werd gegeven door de ouders en 
begeleiders ik ben onder de indruk van wat ik 
gezien en gehoord heb. 

 
Ik zal dit project zeker blijven steunen, door re-
gelmatig geld te stortten. 
Ook hoop ik dat jullie er in de toekomst meer 
sponsors /donateurs bij krijgen om met dit pro-
ject verder te kunnen. 
 
Met heel veel vriendelijke groeten en complimen-
ten.  

Bezoek door Elisabeth Beij 

Pagina 2 Nieuwsbrief oktober 2007 

Zondag 3 juni gingen mijn man Rob en ik naar 

de open middag van ´t Huis. 
Wij werden verwelkomd door de voorzitter en na 
wat gedronken te hebben, gaven Paul en Désirée 
Pardon een rondleiding. 
Vol liefde legden zij uit hoe het reilen en zeilen 
geregeld was. Wat een organisatie zit hier achter 
en ook het ontstaan van ´t Huis werd door hen 

belicht. De jongens hebben met recht een Thuis 
gevonden en laten wij dan een beetje hieraan 
meehelpen. 
 
Een geslaagde middag en fijn dat we een blik ach-
ter de schermen kregen.  
 
 

Geslaagde middag door Gonny Rietveld 

 

 

 

In de tuin tijdens Open Huis 

Donaties van de afgelopen tijd... 

• Skanfonds te Hilversum 

• Stichting Kaleidoscoop te Vuren 

• Stichting W.S. Hibbeln te Malden 

• ECCE BV te Den Haag 

• Stichting Nuts Ohra  te Amsterdam  

• Inzameling tijdens 50-jarig huwelijksfeest 
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