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Beste mensen,
Voor jullie ligt de zevende nieuwsbrief van Stichting Gezi(e)n Worden:
veel redenen om dankbaar te zijn!

VAN HET BESTUUR
Wisseling in bestuur
Voorzitter Robert Klein heeft het stokje

We bedanken Robert voor zijn inzet voor

overgedragen aan Martha van Dieren.

onze stichting!

Robert heeft een aantal jaren de

Inmiddels heeft Petra Càtàneanu zitting

vergaderingen van Stichting Gezi(e)n

genomen in het bestuur: we wensen haar

Worden deskundig voorgezeten.

veel succes en plezier toe!
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Warmlopers bedankt!

nieuwsbrief 7

In de vorige nieuwsbrief hebben we u

ons “werkgebied” uitgebreid. Zo is met

gemeld dat de Zwolse hardloopgroep “De

het geld van de Wamlopers de tuin van

Warmlopers” onze stichting voor 2018

de opvanglocatie in Zwolle-Stadshagen

heeft geadopteerd als het “Zwolse” goede

opgeruimd en kindvriendelijke gemaakt,

doel tijdens de Halve Marathon van Zwolle

maar heeft stichting Gezi(e)n Worden met

op 9 juni 2018. Daarnaast hebben de

het geld van de Warmlopers

Warmlopers ook de helft van de opbrengst

ook jonge moeders

van hun jubileum-loop (10 jarig jubileum)

in bijvoorbeeld

gedoneerd aan Stichting Gezi(e)n Worden.

Zwolle-Zuid en
Holtenbroek kunnen
helpen met starten luierpakketten
en huishoudelijke

We vinden het prachtig dat onze stichting

artikelen voor een goede

hierdoor de kans heeft gekregen om

hygiëne voor moeder en kind.

veel meer te kunnen betekenen voor
hulpbehoevende jonge moeders in heel

Aan alle Warmlopers die voor onze

Zwolle. Tot voor kort lag de focus van

stichting gelopen hebben en ook zeker

onze stichting op de samenwerking met

aan hun sponsoren:

Stichting Timon/de opvanglocatie in

Heel hartelijk bedankt!

Zwolle-Stadshagen. Maar inmiddels is
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Nog meer dankpunten!
We bedanken alle mensen die de jonge moeders en Stichting Gezi(e)n
Worden meenemen in hun gebeden. We merken dat onze contacten
met de jonge moeders goed verlopen en dat zien we als verhoring
van gebeden. Ook bedanken we onze vaste donateurs; zij maken het
bijvoorbeeld mogelijk dat jonge moeders toch moeder-kind zwemmen
kunnen volgen en regelmatig een gezonde “fruitbox” aangeboden krijgen.
De volgende personen willen we nog met

• collega’s Dinda, Minou (en dochter

name noemen:

Emma!) en Aswintha voor hun bijdragen

• Marco, Iris en Noa. We bedanken ze voor

in de vorm van kleding, knuffels, kussens

hun inzet tijdens hun maatschappelijke

etc. voor de jonge moeders en hun

stage voor onze stichting! Ze hebben

kinderen.

o.a. de soosruimte opgeruimd, op

• De familie Van het Hul voor hun

kinderen van de jonge moeders gepast,

bijdragen in de vorm van kleding en

startpakketten en Moederdag-pakketten

mooi speelgoed voor de kleintjes.

gemaakt.
• Harry Frieman. We bedanken hem voor

Naast de zorgen die we soms hebben voor

zijn “EHBO-cursus op maat” voor de

de jonge moeders en hun kinderen, is er

jonge moeders!

dus ook veel reden tot dankbaarheid: alle

• Tanja, Alinda, Irene, Charlotte en Ilja

eer aan God, onze Vader!

voor hun inzet tijdens de wekelijkse
koffieochtenden op de dinsdagochtend

We wensen jullie een goede, mooie, zonnige

in de soosruimte!

en rustgevende vakantietijd toe!

• een aantal leerlingen van het Greijdanus
College te Zwolle die ook tijdens de

Hartelijke groeten,

Halve Marathon van Zwolle geld hebben

het bestuur van Stichting Gezi(e)n Worden,

opgehaald voor Stichting Gezi(e)n

en Rik, Ilja, Marco, Bram, Anna en Marleen Klein

Worden.
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