Nieuwsbrief 04

Zuidlaren, zomer 2021
Willen je graag elk seizoen op de hoogte brengen van ontwikkelingen van de stichting.
Bij deze de eerste zomerbrief!
Activiteiten dóór en vóór personen met afasie
Maandag 5 juli heeft De picknick
Marian plaatsgevonden.

van

Het regende pijpenstelen in de vroege ochtend,
maar na de koffie met zelfgemaakte appeltaart
door Marian werd het droog. Hebben genoten op
de boot, aan de wal bij de tussenstop en in het
haventje van Noordlaren van de picknick van
Marian.
Er werd gepraat, gelachen, en gezongen. Ook
zijn er Facebook-adressen uitgewisseld.
Deze activiteit werd onder andere mogelijk
gemaakt door de donateurs van de stichting!
Super!

Ook Will heeft weer gekokkereld de afgelopen tijd.
Zo heeft zij Shakshuka en Kip kapsalon gemaakt. De komende maand ‘mosterdsoep’!
De kookvideo’s zijn te zien op het Youtube-kanaal van de stichting

met Afasie - YouTube

Suggesties voor nieuwe recepten zijn altijd welkom.

Stichting In Contact

Van 2 t/m 9 oktober is het week van de afasie:

Na het succes van vorig jaar wil René weer met ondersteuning vanuit de stichting een
fietstocht organiseren voor zijn lotgenoten in deze week.
Woensdag 6 oktober van 10.15-14.00, omgeving Zuidlaren.
Voor koffie/thee en lunch wordt
gezorgd.
Een fietsmaatje is ook welkom.
Inschrijving: €5 p.p., de stichting legt
bij!
Meer informatie of aanmelden kan
vóór 30 september
via info@incontactmetafasie.nl

Oproep
Heb je afasie of ken je iemand met afasie die een leuk, gezellig
of mooi idee heeft voor een activiteit met lotgenoten?
Neem dan contact op via https://incontactmetafasie.nl/activiteiten/
Inspiratie-dag
Samen met Dinges Afasie Events zijn we nog steeds enthousiast over het idee om
volgend voorjaar een inspiratie-dag te organiseren!
Thema: “Samen leven met afasie”, vóór (maar ook dóór) personen met afasie en diens
naasten.

Gaan achter de schermen nog even verder. Het brengen van een bezoek aan mogelijk
geschikte locaties staat nu bovenaan ons lijstje.
Wordt weer vervolgd!
Contactgroep afasie “Ontmoeten in de Wachter”
De plannen voor het starten met de lokale contactgroep in Zuidlaren krijgen vorm!
Samen met Doriene van der Kaaden, logopedist en gezondheidspsycholoog zal Vicky
Voorbraak, oprichter van de stichting en ook logopedist, eerst een pilot gaan draaien in
molenmuseum de Wachter. In het najaar zijn zij de woensdagen welkom om samen te
komen in de bakkerswinkel van de molen.
Op korte termijn willen zij personen met afasie uit de 3 noordelijke provincies
(Groningen-Friesland-Drenthe) vragen om feedback te geven op het concept.
Meer informatie? Neem contact op middels het contactformulier of bezoek de website
https://incontactmetafasie.nl/contactgroep/
“Wachtershof” (te Zuidlaren)
Van B&B naar gastenverblijf voor eventueel
5 personen……
Er is hard gewerkt deze zomer door Vicky en Joram,
gastvrouw en gastheer van dit verblijf dat zich
met name gaat richten op personen met afasie
en diens naasten.
Om eventueel ook gezinnen te kunnen
ontvangen, is een extra slaapkamer en toilet
gecreëerd op de 1ste verdieping.
Het heeft inmiddels meer weg van
een luxe, aangepast gastenverblijf dan B&B.
Wel kan ontbijt verzorgd worden indien gewenst!
Vanaf de week van de afasie worden de deuren
geopend voor gasten.
De stichting draagt dit initiatief een warm hart toe.
Op de website van de stichting zal een link komen naar de website van Wachtershof.
De stichting zal ondersteunen in de vorm van veraangenaming bij een bezoek aan het
verblijf.
De hulpmiddelen zijn daar een voorbeeld van.
Momenteel sparen we voor een duo-fiets.
Verder zijn we in gesprek met een zorgorganisatie om mogelijkheden te bekijken voor
ondersteuning bij ADL-zorg in het verblijf.

Het dóór en vóór-principe van de stichting wordt ook in dit concept meegenomen.
Oproep
Heb je afasie en wil je meehelpen in het reilen en zeilen van het verblijf of heb je een
leuk idee? Horen graag van je en denken met je mee in wat mogelijk zou kunnen zijn!

d

Zo is Rieks een plattegrond van het gastenverblijf aan het maken voor
voorde website en heeft Marian een
proefrondje gereden en beoordeeld op
rolstoelvriendelijkheid .

websitewebsite

Donatie
Het bedrijf wat ik had met andere partners is verder gegaan in een andere vorm. Alle
formele en boekhoudkundige handelingen waren eind juni een feit. En zoals dat hoort
krijgt dan iedere partner zijn of haar financiële aandeel uitgekeerd, tenminste als er nog
wat te verdelen valt. In ons geval was daar gelukkig sprake van, want ik had al bedacht
dat mijn deel terecht moest komen bij een goed doel. Dat kwam ook mede overeen met
het gedachtegoed van het bedrijf.
Vicky heeft tijdens een van onze familiedagen haar droom met mij gedeeld en hoe gaaf
is het dat inmiddels haar droom werkelijkheid is geworden. De stichting is een feit,
diverse activiteiten zijn georganiseerd en er is zelfs een heuse vlog. Alles om er voor te
zorgen dat iedereen gewoon mee kan blijven doen en vooral met elkaar in contact kan
blijven. Iets wat niet zomaar vanzelfsprekend is als je te maken krijgt met afasie. En
juist dat maakt dat ik er niet lang over na hoefde te denken om mijn bedrijfstegoed te
doneren aan de stichting. Ik weet zeker dat de donatie een goede bestemming krijgt en
ik ben blij dat ik op deze manier een heel klein steentje bij kan dragen.
Nanda Timmerman
Enkhuizen

Namens de stichting, ontzettend bedankt Nanda!

Wil je de stichting ook financieel ondersteunen?
Word dan donateur!
Je gift is welkom op rekeningnummer NL18RABO0353820520, op naam van Stichting In
Contact met Afasie, ovv Donatie en jouw emailadres (let op: het @-teken wordt niet
herkend, dit kun je vervangen door --).
Bij voorbaat hartelijk dank!
We vinden het heel leuk om reacties op deze nieuwsbrief te lezen en hopen dat je
personen met afasie maar ook verwijzers uit je omgeving wil wijzen op het bestaan van
onze stichting!
Alvast dank daarvoor!
Vanuit het bestuur, een hartelijke groet.

