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Willen je graag elk seizoen op de hoogte brengen van ontwikkelingen van de stichting.
Bij deze de eerste zomer-nieuwsbrief!
Activiteiten dóór en vóór personen met afasie
Maandag 5 juli was

De picknick van

Marian.
We startten met koffie en zelfgemaakte
appeltaart door Marian.
Hebben genoten op de boot en en van
Marian’s picknick
Noordlaren.

in het haventje van

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!

Will heeft de afgelopen tijd weer heerlijk gekookt
Zij heeft het volgende gemaakt:

.

De komende maand ‘mosterdsoep’!
Suggesties voor nieuwe recepten

De kookvideo’s zijn te zien op het

met Afasie - YouTube

zijn altijd welkom.

-kanaal van de stichting

Stichting In Contact

Week van de afasie:

René wil weer 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
voor een activiteit met lotgenoten?
Neem dan contact op via https://incontactmetafasie.nl/activiteiten/

heeft

Inspiratie-dag

De stichting is nog steeds enthousiast om samen met Dinges Afasie Events een
inspiratie-dag te organiseren! Gaan achter de schermen nog even verder ☺.
Wanneer

? Voorjaar 2022

Thema : “Samen leven met afasie”, vóór (maar ook dóór) personen met afasie en diens
naasten.
Stand van zaken:

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 worden
duidelijker!
➢

Eerst 5 weken op proef

➢

Groepscoaches:

Doriene van der Kaaden, logopedist en gezondheidspsycholoog

en

Vicky Voorbraak, oprichter van de stichting en ook logopedist

➢

Woensdagen. In het najaar. In de bakkerswinkel van molenmuseum de Wachter.

➢

Personen met afasie uit de regio’s Groningen, Friesland en Drenthe. Zij
krijgen de vraag: Wat vind je van het plan? Heb je andere ideeën?

Meer informatie?
https://incontactmetafasie.nl/contactgroep/

“Wachtershof” (te Zuidlaren)
Een gastenverblijf voor eventueel 5 personen!
Vicky en Joram zijn de gastvrouw en gastheer
van dit verblijf.
Voornamelijk bedoeld voor
personen met afasie en diens naasten.
Op de 1ste verdieping een extra slaapkamer
en toilet
Ook gezinnen

kunnen dan komen!

Ontbijt is mogelijk.
Open vanaf de week van de afasie (2 oktober).
De stichting wil dit steunen

. Door een bezoek aangenamer te maken.

Zoals:
Hulpmiddelen.
Mogelijkheden bekijken voor zorg bij ADL.
We sparen € voor een duo-fiets!
Ook voor het verblijf: dóór en vóór personen met afasie.
Er komt een link

op de website.

Oproep
Heb je afasie en wil je meehelpen in het reilen en zeilen van het gastenverblijf of heb
je een leuk idee

?

Horen graag van je en denken mee in mogelijkheden!

voor d

Rieks maakt een plattegrond van het gastenverblijf
voor de website.
t Marian heeft een
proefrondje gereden.
Het is rolstoelvriendelijk!

websitewebsite

Donatie
Vanuit mijn vorige bedrijf kreeg ik een financieel aandeel uitgekeerd.
Ik had al bedacht dat mijn deel terecht moest komen bij een goed doel.
Vicky heeft tijdens een van onze familiedagen over haar droom verteld.
Gaaf dat dit werkelijkheid is geworden.
De stichting zorgt ervoor dat iedereen gewoon mee kan blijven doen.
En vooral met elkaar in contact kan blijven!
Niet vanzelfsprekend als je te maken krijgt met afasie.
Ik hoefde daarom niet lang na te denken.
Mijn bedrijfstegoed wil ik aan de stichting doneren.
Ik weet zeker dat de donatie een goede bestemming krijgt.
Ik ben blij dat ik op deze manier een heel klein steentje kan bijdragen.
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,
Onder vermelding van: Donatie+ jouw emailadres
(let op: het @-teken vervangen door --).

Bij voorbaat hartelijk dank

!

Leuk als je een reactie wil geven op deze nieuwsbrief.
Alvast dank daarvoor!
Vanuit het bestuur, een hartelijke groet.

