Voorwoord
Het is gebruikelijk om u zo midden in het jaar
op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen op allerlei gebied.

digd voor een kennismakingsavond en auditie. Het zou mooi zijn als alle nieuwe vrijwilligers bij de Stichting zouden kunnen gaan
spelen.

Qua spelactiviteiten hebben we de afgelopen
maand met de handpoppen gespeeld voor
mensen met een beperking en voor kinderen
met een autistische beperking op een Autipicknick. Bij beide groepen zijn de handpoppen goed aangeslagen, wat aanleiding geeft
om de handpoppen ook buiten het ziekenhuis in te gaan zetten.
Bovendien zijn we op de Autipicknick begonnen om aan de kinderen een verhaal voor te
lezen en ook dat viel goed in de smaak.
We gaan met deze nieuwe activiteiten aan de
slag, zodat we deze meerdere keren kunnen
aanbieden.

Ook op het gebied van vrijwilligers zitten wij
niet stil en blijven we constant bezig. Zo zijn
er nu diverse maatregelen genomen om verbeteringen aan te brengen in het beleid en
bestuur. U leest er meer over in deze Nieuwsbrief.
Verder treft u aan enkele leuke verslagen en
diverse foto’s van activiteiten in de afgelopen
maanden.
Mede namens de redactie en het bestuur
wens ik u allen een prettige vakantie.

Voorts hebben we met behulp van Irene Zijlstra, van het Steunpunt Vrijwilligerswerk Castricum, een vrijwilligers-wervingsactie opgezet, dat werd ondersteund door flyers, die we
overal hebben opgehangen en door een artikel van de hand van Irene in de Castricummer.
Daar zijn negen potentiële nieuwe vrijwilligers
op af gekomen, die in juli worden uitgenowww.stichtingsamenspelen.nl
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Bestuur voor Vrijwilligersbeleid

Ontvangen giften en donaties

De Stichting Samen Spelen is heel trots op haar

Ontvangen van Desiree de Haan:

vrijwilligers en wil die dan ook zoveel als mogelijk

drie spellen Playmobil

is behouden en koesteren. De Stichting is dan ook
steeds bezig om haar vrijwilligersbeleid te verbeteren.
Daarom is per 1
juli 2019 Jamila
Cheour benoemd
als bestuurslid,
met als aandachtsgebied
vrijwilligersbeleid.
Jamila is al diverse

Ontvangen van Marco Dam:
€ 300,00

jaren voor de

Ontvangen van Cees Jongerius:

verschillende kin-

Stichting actief in

spade, bijl, bezem en veel afzetlint

derspellen en

Heel erg bedankt!

dere gebieden

heeft ook op anorganisatorisch al
heel wat betekend

Vrijwilligers

voor de Stichting.
We gaan er dan ook vanuit dat Jamila een heel

Cees Jongerius

gewenste en positieve inbreng zal hebben op het
taakgebied vrijwilligers.

Cees heeft de Stichting
een aantal jaren enorm

Na overleg met het Steunpunt Vrijwilligerswerk

goed geholpen in het opzet-

Castricum, een afdeling van de Stichting Welzijn

ten en in de logistiek tijdens

Castricum, heeft de Stichting een lijst met tips

de uitvoering van de

ontvangen over hoe het vrijwilligersbeleid verbe-

Griezeltocht. Helaas

terd kan worden en hoe vrijwilligers behouden

voor ons gaan Cees en

kunnen blijven. Dit heeft onder meer geresulteerd

zijn vrouw Ida nu meer

in een inspraakavond met barbecue voor vrijwilli-

en meer tijd besteden

gers, die gehouden gaat worden op 13 september

aan hun zoon, schoondochter

2019 op de Julianaweg 65 in Akersloot. We hopen

en kleinzoon in Thailand en

dan velen van u te zien en te vernemen wat we
kunnen doen om het werkklimaat voor vrijwilligers

daardoor kunnen wij niet meer van
zijn diensten gebruik

zo goed mogelijk te regelen.

maken. Wij bedanken

Mochten er zich na 13 september zaken voordoen, die u zou willen bespreken, dan kan dat

Cees heel erg voor het vele goede werk dat hij
heeft gedaan en wensen hem en zijn familie veel

altijd via onze vertrouwenspersoon (als het om

geluk voor de toekomst.

vertrouwelijke zaken gaat; contactgegevens te
vinden in het artikel gedragscode op de website)
of anders via contact met Jamila.
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Mup & Ap bij Harteheem
Op woensdag 19 juni was er een straatfeest op

tjes, ijsjes, patat en suikerspin eten en dansen bij

Harteheem in Heemskerk, en Mup en Ap waren

de feesttent op het plein.

uitgenodigd! Op Harteheem kunnen mensen

Mup en Ap hebben heel wat handjes geschud,

met een beperking of intensieve zorgvraag wo-

knuffels uitgedeeld, meegedanst en zelfs polo-

nen, werken, dagbesteding doen en hun vrije

naise meegelopen! Ze zijn vaak op de foto ge-

tijd doorbrengen met allerlei activiteiten. De wijk

weest en hebben meegedaan met de spelletjes.

bestaat uit drie straten en een plein. En op 19

Zo deed beer Ap mee aan een spelletje eieren

juni hadden ze dus een straatfeest.

gooien en ging ook een rondje mee met de

Mup en Ap en de vier begeleiders van Stichting

trein. Beer Mup verzamelde ondertussen high

fives en swingde er samen met
een aantal bewoners op los op
het dansplein! De beren werden
spontaan uitgenodigd door een
bewoner om koffie te komen
drinken in haar appartement en
Ap is zelfs ten huwelijk gevraagd!
Om het half uur gingen de beren
even rusten en hebben de begeleiders ook een patatje en ijsje
gegeten. Door haar eigen werk
kende Ellen heel veel mensen die er rondliepen

Samen Spelen Ellen, Jamila, Linda en Miranda

en des te leuker dat ze haar niet herkenden als

arriveerden rond 10.30 uur. Tot die tijd had het

beer!

best wel flink geregend en waren we bang dat
de beren nat zouden worden. Maar zodra we er

Rond 14 uur, vlak voor de afsluiting waren de

waren verscheen de zon en die ging de rest van

mochten de begeleiders een plantje uitzoeken

beren moe en gingen ze naar huis. Als bedankje

voor in de tuin.

de dag niet meer weg! Het thema van het feest

We waren het er allemaal over eens: het was een

was koken en daarom hadden de beren en hun

“bere-gezellige” en geslaagde middag daar in

begeleiders allemaal een kookschort om ge-

Heemskerk met hele lieve mensen! We komen

daan. Om 11 uur begon het feest en gingen de

graag nog een keertje terug!

beren met hun begeleiders een rondje lopen. Ze
merkten dat beer zijn nog niet zo makkelijk was

Miranda

en zo’n berevel best wel heel erg warm!
Met een strippenkaart konden de cliënten, familie en begeleiders allerlei spellen doen, poffer-
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Autipicknick Sint Pancras (1)
Op uitnodiging van het Auticafé, zijn de vrijwilligers van de Stichting Samen Spelen - Wendy, Jamila,
Nicolette en Petra - gaan deelnemen aan de Autipicknick op 29 juni 2019, bij de kinderboerderij ‘Jong
Leven’ in Sint Pancras.
Het betreft een kinderboerderij met geiten, herten, kippen, cavia’s, konijnen, vijvers met karpers, en zelfs
een ezel en een hangbuikzwijntje. Deze kinderboerderij ‘Jong Leven’ heeft de beschikking over een
groot terrein waarop diverse gebouwen staan die dienen als onderkomen voor dieren, maar waar ook
geknutseld en gespeeld kan worden. Zo kun je er hoefijzer werpen en leren koe-melken, maar ook het
spijkerbroekhangen ontbreekt er niet.

Het terrein waarop de kinderboerderij is gesitueerd is omgeven door een hekwerk teneinde hun gasten
en bewoners te beschermen en biedt ruime openingstijden.
Er is een ruim buitenverblijf waar de dieren verblijven. Jong Leven is mogelijk vanwege de vele vrijwilligers, die er élke dag, en nacht indien nodig, zijn! Voor ons een reden om hier van harte aan mee te werken!  De sfeer was er uitermate gastvrij en ongedwongen en zo hebben we ook onze deelname kunnen verwezenlijken. Nicolette hield het voorlezen voor haar rekening en had een kruiwagen vol met
voorleesboeken. Jamila met handpop Tessa en Petra met handpop Pien onderhielden contact met alle
aanwezigen inspelend op de behoeften.
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Autipicknick Sint Pancras (2)
Wendy, onze super alleskunner, was overal en nergens aanwezig en begeleidde daar waar dit nodig was.
Door de voorzitter werd een welkomstwoord gegeven en spontaan een rondleiding op het prachtige
terrein van ‘Jong Leven’. Daarna ging een ieder zijn gang en ontmoetten mensen elkaar op ongedwongen wijze. In een latere ontmoeting met de voorzitter kwam het nog tot een spontane ontmoeting tussen hem en Pien. Hij raakte hierdoor zo enthousiast dat hij ons wilde boeken voor de dierendag op 6
oktober 2019 bij zijn boerderij. Hoe leuk, een date voor Tessa en Pien.

We hebben enorm genoten om te werken in een vrijblijvende sfeer met de aanwezige bezoekers en
vrijwilligers van ‘Jong Leven’. Tot nog eens, bye bye 
Met een hartelijke groet van ons,
Nicolette, Wendy, Jamila, Tessa, Petra en Pien

Muziekspel Leekerweide op 1 juni 2019

Vlnr:
Annelies Geldermans,
Linda Kerker,
Jamila Cheour,
Riet Noordeloos,
Joke Limmen
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Tessa en Jip op bezoek in Harteheem

Op dinsdag 18 juni gingen Jamila en Nicolette met de handpoppen
Tessa en Jip op bezoek bij Harteheem. Samen namen ze een kijkje
bij de activiteiten die de vrijwilligers daar organiseerden en maakten
ze een gezellig praatje met de deelnemers.
Van sommige deelnemers kregen Tessa en Jip een hand, van andere
een voorzichtige glimlach. Er werd volop gepuzzeld en getekend. Er
werd gewiebeld op het luchtkussen en Jip deed enthousiast mee.
Ze mochten zelfs een kijkje nemen in de snoezelruimte. Tessa en Jip
waren onder de indruk en werden er stil van - en dat gebeurt niet
snel!
Nicolette

Rabo Clubkas Campagne
Omdat de Stichting Samen Spelen vorig jaar voor haar bankzaken is overgestapt naar de Rabo Bank kon
dit jaar meegedaan worden aan de sponsoractie Rabo Clubkas Campagne van de Rabobank.
Aan onze relaties en vrijwilligers is gevraagd om - als ze lid zijn van de Rabobank - op de Stichting samen Spelen hun stem uit te brengen.
En achttien
leden hebben hieraan
gehoor gegeven, zodat
de Stichting
achttien
stemmen en
in totaal €
82,98 heeft
ontvangen.
Alle stemmers heel
hartelijk
bedankt
voor hun
stem en
daarmee hun
gift.
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Agenda
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