VRIENDEN VOOR VRIENDEN
Vrienden voor Vrienden is een initiatief van de Stichting “Vrienden van Het Westerhonk”, onderdeel van ’s Heeren Loo, sector West-Nederland.
Deze pagina verschijnt eenmaal per jaar en is mogelijk gemaakt door de uitgever van Het Hele Westland.
Teksten door Cécile Boers, tenzij anders aangegeven

Ingezonden brief van de bewoners van Vijverweg 8

Nieuws
van de
Vrienden

Beste stichting vrienden van het Westerhonk,

wij net verhuisd zijn. Wij hebben in de nieuwe
woning een hele mooie snoezelkamer tot onze
beschikking met daarin een bad en een waterbed.
Hierin komen ook de fiberglow kabels te hangen
en de geurstreamer past daar heel goed bij. Een
snoezelkamer met lampjes en geurtjes maakt het
helemaal compleet.

De knikkerbaan vinden ze erg leuk, omdat dit voor
hun een ontspannende activiteit is. Het blad waar
de knikkers in zitten kunnen ze omdraaien en dan
rollen 1 voor 1 de knikkers naar beneden. Dit vinden
ze erg interessant en maakt ook nog eens een leuk
geluid!
De fiberglow kabels hangen helaas nog niet, omdat

Zoals ik net vertelde zijn wij onlangs verhuisd met
de woning. De kids hebben veel baat gehad bij de
aroma geurstreamer. Voordat wij gingen verhuizen,
hebben wij deze heel vaak aangezet in de woonkamer, zodat de geur bekend werd voor ze. Toen wij
zijn verhuisd hebben wij dezelfde geur gebruikt in
de nieuwe woning. Hierdoor herkenden de jongens

de geur en bood dit veiligheid en herkenning.
Hierdoor werd de overstap naar de nieuwe woning
makkelijker voor de kids.
Daarnaast gebruiken wij de aroma geurstreamer ook
tijdens activiteiten voor extra ontspanning.
Je kunt het dus voor allemaal verschillende momenten gebruiken en dat maakt de aroma geurstreamer
zo fijn!
Wij willen jullie hartstikke bedanken voor de spullen. Daarnaast ook onze complimenten voor het
werk dat jullie verrichten.
Wij zijn hier onwijs blij mee en het heeft echt een
meerwaarde voor de groep!
De bewoners van Vijverweg 8

Van de voorzitter...
Zoals altijd in onze beleving vliegt de tijd voorbij.
Zo ook het afgelopen jaar. Op deze pagina een
aantal high lights die aangeven dat onze Stichting
Vrienden nog alle reden heeft tot bestaan.
Vele cliënten van Het Westerhonk hebben wij weer
blij kunnen maken met mooie spullen.
Ook het komend jaar 2019 gaan we ervoor om de
wensen van deze cliënten te vervullen.
Onze zorg en verantwoordelijkheid bestaat eruit dat
er voldoende middelen zullen zijn hiervoor.
Naast hun dagelijkse verzorging, dagbesteding en
onderkomen blijft er altijd de vraag naar wat extra’s
zoals wij dat ook kennen in ons dagelijks bestaan.
De genoemde middelen komen altijd van goede
gevers zoals onze donateurs, sponsors en georganiseerde acties. Hartelijk dank hiervoor!
Goede Kerstdagen en voorspoedig Nieuwjaar toegewenst door het bestuur van Stichting Vrienden van
Het Westerhonk
John Kloos
Voorzitter Stichting Vrienden van Het Westerhonk

Een waterbed voor de bewoners van
landweg 1!
De cliënten van Landweg 1 wonen vanaf de oplevering van het pand bij elkaar. Om aan te sluiten
bij hun belevings- en gevoelswereld is er vanuit
een oude woning een waterbed meegekomen.
Dit waterbed is zo in trek geraakt bij de cliënten
dat zij hier bijna allen gebruik van maken. Dit
gebeurt ook gezamenlijk, dagelijks wordt hij
vaak door meerdere personen tegelijk gebruikt,
er blijft echter geen plek over om op individuele
manier te kunnen ontspannen. Met de hulp van
de Vrienden van het Westerhonk is het ons gelukt
om naast een collectieve dagbesteding ook op
individuele basis mensen een sensorische belevenis te laten ondergaan.
Als dank voor de inspanningen van de ‘Vrienden
van het Westerhonk’ hebben wij er voor gekozen
om een verhaal te schrijven vanuit de enige vrouwelijke cliënte die onze woning rijk is:
Eindelijk is het waterbed er! Dank je wel lieve
mensen! Zo kan ik eindelijk ook een eigen plekje
hebben op de woning. We hebben wel een waterbed op de woning, maar al die andere jongens
willen er altijd op en zorgen ervoor dat er voor
mij geen plaats is. Al die lange lijven en ook
hoe zij erop liggen: Breeduit! Zo is er voor mij
geen plaats om even rustig te gaan liggen. Me te
verstoppen onder een deken en te genieten van
de warmte en het gevoel te kunnen ontspannen
na een dag op de Oester te zijn geweest. Ook in
de weekenden wordt het grote waterbed ingepikt
door die gasten. Ik vind er niets aan dat ik zo aan

de kant geduwd wordt en geen mogelijkheid heb
om rustig te kunnen gaan liggen. Het is al heel
vaak voor gekomen dat ik met mijn deken in mijn
hand naast het waterbed sta en dan niet weet
waar ik moet gaan zitten en liggen. Ook ik wil
me soms even terugtrekken en een plekje voor
mijzelf hebben.
Wat de plek ook mooi maakt is dat ik zowel naar
buiten kan kijken, in de warmte van de zon liggen maar ook binnen achter glas bij regen het
toch lekker warm kan hebben. Ook kan ik nu alles
goed in de gaten houden wat er op de woning
gebeurt. Het is een centrale plek waar de jongens
niet snel naar toe zullen gaan. Zij lopen snel naar
hun eigen plek en zien dan niet dat ik op een
andere plek kan gaan liggen.
Lieve mensen, bedankt dat ik mijn eigen plek heb
gekregen waar ik me kan terugtrekken.
Rita

Club 25
tvan minimaal 25 euro per jaar
Meer informatie bij: vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com
Club 25 bestaat uit:
Bronsveld & Blok financiële Planning.
‘s-Gravenzande
A.A. Snijders, Monster
Jamido Holding b.v., Naaldwijk
KP Holland, Naaldwijk
Het Hele Westland West Media, Naaldwijk
Elektravon, Naaldwijk
Autobedrijf Herman Dekkers, Hoek van Holland
Drukkerij SK, Hoek van Holland
Akro automateriaal, ’s-Gravenzande
Berna Sport, Poeldijk
Leliekwekerij A.P. van der Voort BV, Naaldwijk

J. van de Ende, Monster
Spaans Electro, Monster
Vlaq projectinrichting, Katwijk
Inventief Bouwmanagement Monster
Architectenbureau Ruud van Broeckhuijsen,
Doesburg
De Roo, Naaldwijk
Uw klusbedrijf, Krimpen aan den IJssel
Van Paassen Installatie, ’s-Gravenzande
René van Schie Potplanten B.V., Honselersdijk
H&C Partners, De Lier
Jem-ID, Honselersdijk

Vrienden van het Westerhonk heeft dit samen met
Rabobank Westland gerealiseerd. In de locatie
Samen op Het Westerhonk werd de skelter voor
vier personen overhandigd en dat werd een goed
feestje met ballonnen en limonade voor iedereen.
Zeebries is superblij met de skelter:
‘Wij zijn veel buiten. Lekker bewegen en buiten
zijn is voor deze jonge mensen erg belangrijk.
Goed voor hun gezondheid en daar leren ze van
alles met elkaar. Zo gaan we in de omgeving op
stap, bijvoorbeeld boodschappen doen in het
centrum van Monster, naar Madestein of het bos.
Ook doen ze klusjes op Het Westerhonk of ze gaan
gewoon even een rondje fietsen. Met deze skelter
is er meer mogelijk. Zo kunnen ze met meerdere
personen op pad. Wat ontzettend handig, fijn
én leuk.’
Bedankt Rabobank Westland, die € 1.000 schonk
en de Stichting Vrienden van Het Westerhonk
voor dit mooie en sportieve gebaar. Als je ons
tegenkomt op de skelter, zwaai je dan naar ons?
We zwaaien zeker terug!
De Zeebries

De opbrengst van het eindejaarsgeschenk (voor
de medewerkers van Het Westerhonk) eind
2017 bracht € 875 voor de Vrienden op.
De Vrienden ontvingen een cheque van € 1.250
tijdens de Nieuwjaarsreceptie van aannemersbedrijf P. Peters b.v., RTP Electrotechniek b.v.
en Megens. Waarvoor onze dank!

Voor de groepen van Groenendaal 4 en 6 is
tuinmeubilair aangeschaft door ons.

Hier had uw bedrijf kunnen staan. Voor info: vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com

Stichting Vrienden
digitaal actief

Actie ISW Sweelincklaan

De Vrienden gaan meer en meer digitaal! Daarvoor
zetten we in de komende periode een aantal stappen. Gaat u met ons mee?

ISW Sweelincklaan in s’-Gravenzande had dit jaar
onze stichting Vrienden uitgekozen als goed doel
voor hun jaarlijkse goededoelendag.
Wij hebben deze dag op school mogen meemaken
als een zeer positieve energierijke en enthousiaste school met een enorme drive om zoveel
mogelijk geld binnen te halen voor onze stichting
De totale opbrengst was een bedrag van € 8.500
wat toekwam aan de groepen op Het Westerhonk
volgens een tevoren aangegeven verlanglijst. De
vele mooie spullen zijn in dank aanvaard.
Leerlingen en docenten van ISW zeer bedankt
nogmaals. Kanjers!

E-mailadressen
Hoe meer e-mailadressen wij van onze donateurs
en sponsors hebben, hoe makkelijker het is om
digitaal te werken. Hebt u een e-mailadres, maar
weten wij dit nog niet? Meld het ons dan!
Stuur een e-mail met uw naam en adres naar vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com
Geef de e-mail als onderwerp: e-mailadres voor de
Vrienden.
Uw e-mailadres is veranderd
Mocht uw e-mailadres wijzigen geeft u het dan ook
aan ons door, dan passen wij onze gegevens aan.

Voor de opbrengsten van diverse activiteiten
zoals de kofferbakverkoop, sponsorbingo en de
loterij danken wij de gulle gevers.
Daarnaast bedanken wij onze trouwe donateurs, onze sponsors, onze Club 25 leden,
diverse families en diverse kerken voor hun
giften.

De vrienden op Facebook
De Vrienden zijn ook gestart met Facebook. Dit
doen wij om informatie voor onze donateurs en
sponsors nóg toegankelijker te maken. Via dit communicatiekanaal kunt u met ons in contact komen.
Vindt u het leuk om ons te volgen via Facebook?
‘Like’ de pagina van de Vrienden op Facebook.

Een nieuwe skelter voor de jongens en
meiden van de Zeebries!
Wauw! Op dinsdag kregen de jongens en meiden
bij dagbesteding Zeebries een skelter! Stichting

De vrienden hebben voetbalkleding gesponsord voor de bewoners van Het Westerhonk.
Met veel trots heeft het voetbalteam van Het
Westerhonk hun nieuwe sportkleding ingewijd
door een wedstrijd te spelen tegen Feyenoord
jeugd op het Johan Cruijffveld. Wat een blije
mensen.

Als bestuur zijn wij heel blij met ieder bedrag
wat uiteraard geheel ten goede komt aan de
cliënten van Het Westerhonk.

Nieuw karaoke set voor
de muzikale afdeling!
De Vrienden ontvingen een spontane gift vanuit particuliere handen voortgekomen als extra
opbrengst uit een optreden van een Braziliaanse
zangkoor hier in Westland en andere regio’s.
De gift van € 750 is bestemd voor de muzikale afdeling. Een moderne karaoke set met ombouw wordt
hiervan aangeschaft en een aantal handpoppen
voor nog meer beleving.

Wilt u ook donateur worden van de Vrienden?
Eenmalig een bedrag schenken? Of lid worden
van Club 25? Mail naar vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com

✄
ik machtig de Stichting ”Vrienden van het Westerhonk”
tot wederopegging om een bedrag van € .......................................
per jaar van mijn bankrekening af te schrijven.
Mijn bankrek.nr. (wegens donatie) .....................................................
Handtekening

.......................................................................................................

wij worden donateur van de Stichting ”Vrienden van het
Westerhonk” en ontvangen ieder jaar een brief met het
verzoek een donatie te doen.

Oproep
Het bestuur van de Stichting Vrienden is op
zoek naar bestuursleden of vrijwilligers.
Heb je interesse stuur dan een mail naar:
vriendenvanhetwesterhonk@gmail.com

wij schenken de Stichting ”Vrienden van het Westerhonk” een éénmalig bedrag van € .........................................................
op rekening van Stichting ”Vrienden van het Westerhonk”. Rabo NL04RABO O12.91.53.737.
wij willen graag als bedrijf of privé contact met de
Stichting ”Vrienden van het Westerhonk” om samen iets
te bespreken of te sponsoren.
Informatie: vriendenvanhetwesterhonk@sheerenloo.nl
Vul het strookje in en stuur op naar:

Heer/mevrouw:

.........................................................................................................

Adres:

.........................................................................................................

PC/Plaats:

.........................................................................................................

Telefoon:

.........................................................................................................

Handtekening

.........................................................................................................

Email

.........................................................................................................

Stichting ”Vrienden van het Westerhonk”
Antwoordnummer 19 - 2680 VB Monster

"

Wij hebben een tijdje terug fiberglow kabels, een
aroma geurstreamer en een knikkerbaan voor onze
snoezelruimte van jullie mogen ontvangen. Wij zijn
hier als groep erg blij mee en willen jullie hiervoor
bedanken! Ik zal jullie vertellen hoe blij wij, en
vooral hoe onze kids blij zijn met al onze nieuwe
spullen die jullie voor ons gerealiseerd hebben.

