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Beste mensen,
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van Stichting “Gezi(e)n worden”.
Veel leesplezier!

VAN HET BESTUUR
Graag willen wij als bestuur van stichting Gezi(e)n Worden u in deze
nieuwsbrief kort bijpraten over het afgelopen seizoen.
Zo heeft bijvoorbeeld stichting Gezi(e)n

dingen waar we dankbaar voor zijn: prak-

Worden haar 1 jarig jubileum mogen vieren

tische en concrete punten waaraan door

en wel op 29 januari 2016. In samenwer-

zowel de familie Klein als stichting Gezi(e)n

king met familie Klein heeft de stichting al

Worden, invulling mocht worden gegeven in

zaken kunnen oppakken. Verderop in deze

het afgelopen seizoen.

nieuwsbrief vindt u een mooie lijst met

Na de zomerperiode hopen wij verder aan
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de website van de stichting te werken en u

Hartelijke groet,

een update te geven over de laatste stand van

bestuursleden van stichting “Gezi(e)n worden”

zaken rondom de opvang van jonge moeders in
Zwolle.

Miranda Bouwhuis
Tanja Hofsink

Als laatste wensen wij iedereen een goede zo-

Irene Sietzema

merperiode toe!

Robert Klein

VAN DE FAMILIE KLEIN
Zomervakantie! Een tijd om te genieten, er op uit
te gaan, uit te rusten en … dankbaar terug te kijken.
Leest u daarom vooral verder!
Recente ontwikkelingen

kindje heeft gekregen

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie

en dat ze is verhuisd van

verteld over onze gesprekken met diverse

een tijdelijke opvangplek naar

organisaties die werkzaam zijn op het

een zelfstandige woning. Dat is mooi!

gebied van opvang aan jonge moeders.
Concreet heeft dit geleid tot een veilige

Nog meer dankpunten

opvangplek voor jonge moeders in

Natuurlijk zijn er nog veel meer

Zwolle-Stadshagen! Hier zijn we onze

dankpunten die we graag noemen:

Vader erg dankbaar voor!

• Van collega’s, familie, vrienden, broers
en zussen van de Fonteinkerk in Zwolle

De bedoeling is dat Timon in augustus

krijgen we regelmatig veel mooie 2e

2016 een woning openstelt voor de opvang

handsspullen die de jonge moeders

van hulpbehoevende jonge moeders. Wij

goed kunnen gebruiken!

mogen hier als omwoners (“goede buur”)

• Van communicatiebedrijf Bldsprk te

aan de slag. Dit nieuws is zeer recent: we

Zwolle kregen we onze visitekaartjes

hopen u de volgende keer meer te kunnen

aangeboden: wauw!

vertellen!

• Laura Dekens (zie foto), die met de

Daarnaast hebben we nu ook al veel

opbrengst van haar zelfgemaakte

mooie contacten met een aantal jonge

kaartjes stichting Gezi(e)n Worden

moeders. Van één jonge moeder kunnen

financieel ondersteunde: hartelijk

we melden dat zij inmiddels een gezond

bedankt meid!
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moeder die “haar verhaal” heeft verteld op

• De vaste donateurs van stichting Gezi(e)n

een mentoravond voor enkele jongeren van

Worden!

de Fonteinkerk te Zwolle. Indrukwekkend!

• De samenwerking met “ons” bestuur:
wij zijn blij met en dankbaar voor Tanja,

• De fijne en opbouwende contacten die

Miranda, Irene en Robert! En zij gelukkig

we op regelmatige basis hebben met het

ook met en voor ons.

netwerk voor opvang van jonge moeders in

• We zijn erg dankbaar voor een jonge

Zwolle: inspirerend!

Wilt u zelf ook meehelpen?
Dat kan natuurlijk! In de eerste plaats vragen wij blijvend uw gebed: voor jonge moeders en
hun kinderen die het moeilijk hebben, voor de bestuursleden van de stichting en voor ons.
Als u goede ideeën heeft en/of een (aanstaande) jonge moeder bent/kent die het moeilijk
heeft: laat het ons vooral weten!
Ook kunt u ons helpen door deze nieuwsbrief door te sturen aan geïnteresseerden/derden.
Dat mag overigens zonder onze toestemming.

Als u vragen/opmerkingen heeft, dan kunt u de stichting en ons op dit
e-mailadres bereiken: info@stichtinggezienworden.nl
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