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Voor u ligt de achtste nieuwsbrief van Stichting Gezi(e)n Worden: geniet ervan!

Er is veel gebeurd binnen de Stichting de afgelopen tijd. Meer hierover kunnen jullie hieronder lezen. We
hebben de meiden die nu in het huis wonen en de begeleiders vanuit Timon beter leren kennen door een
buffet wat georganiseerd was door Stichting Timon. Het was heerlijk en gezellig!
Bedankt Jakolien
Jakolien heeft ons geholpen om eens goed te kijken naar de Stichting, ons doel, de activiteiten en de taken
die binnen onze scope liggen. Jakolien, heel erg bedankt!

Bestuurslid gezocht!

Bestuurslid Communicatie (vrijwillig) m/v
>>> Meer informatie over Stichting Gezi(e)n Worden
Stichting Gezi(e)n Worden wil zich inzetten voor jonge moeders in (de omgeving van) Zwolle die een steuntje in de
rug nodig hebben. De activiteiten zijn gericht op zelfstandigheid van de jonge moeders en het ontwikkelen van een
(sociaal) netwerk voor deze jonge moeders. Eventuele professionele zorgtaken worden niet uitgevoerd door
Stichting Gezi(e)n Worden, wel kan de stichting hierin een signalerende functie hebben. Momenteel wordt er nauw
samengewerkt met Stichting Timon en is er een jonge moederhuis in Stadshagen waar de Stichting een rol in speelt.
Website: www.stichtinggezienworden.nl

>>> Functieprofiel bestuurslid Communicatie
Stichting Gezi(e)n Worden zoekt een bestuurslid die verantwoordelijk is voor de communicatie voor de Stichting. Dit
betreft o.a.





Communicatie van Stichting Gezi(e)n Worden (online en offline);
Geeft vorm aan (verbetering van) de website (naast een professionele partij) en zorgt voor
voorlichtingsmateriaal/flyers;
Redacteur van de nieuwsbrief (welke 4x per jaar verschijnt);
Bijdrage in de bestuursvergaderingen, agenda hiervoor maken en notuleren (ca. 6x per jaar).

Belangrijke competenties:






Je bent enthousiast;
Je bent goed in de communicatie, hier liggen ook je kwaliteiten;
Je kunt samenwerken in teamverband met medebestuursleden;
Je draagt de doelgroep een warm hart toe;
Je bent minimaal beschikbaar voor 3 jaar.

>>> Wat bieden wij?
Een veelzijdige bestuursfunctie met maatschappelijke meerwaarde in een gezellige en gedreven stichting met een
warm netwerk. Het bestuurslid maakt deel uit van het statutaire stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat
momenteel uit 3 enthousiaste vrijwilligers, bestuurslid financiën, bestuurslid vrijwilligers, bestuurslid Marketing en
tevens voorzitter. Kom jij ons bestuur

versterken?!

Verhuizing soos
Sinds de vorige nieuwsbrief is er veel gebeurd in en rond “Het Uitzicht”, het opvanghuis voor jonge moeders in
Stadshagen!
De soosruimte aan de Veldbeemdgras 46 is inmiddels niet meer door onze stichting in gebruik. We bedanken de
familie Sollie, van wie we deze ruimte mochten gebruiken!

Dankbaar
Onze contacten met de jonge moeders verlopen goed en dat zien we als verhoring van gebeden. Toch blijven we uw
gebed vragen voor de jonge moeders – specifiek of zij het “gewone leven” weer kunnen oppakken: opleiding
afmaken, kracht voor de opvoeding van hun kindje, etc.
Meer dankpunten!
De volgende personen willen we nog met name noemen:
-

Rieneke en Hendrieke. Zij hebben de ruimte voor onze koffieochtenden in “Het Uitzicht” mooi opnieuw
ingericht! Bedankt creatieve dames!

-

Bram. Hij heeft o.a. meegeholpen bij verhuizing van onze soosruimte. Ook heeft hij een ”sociale kaart” voor
onze stichting gemaakt. Bedankt Bram, voor jouw inzet tijdens je maatschappelijke stage voor onze
stichting!
Jakolien. Zij heeft ons en de bestuursleden ontzettend geholpen om duidelijkheid te krijgen over de
verschillende taken en verantwoordelijkheden. Erg fijn Jakolien: enorm bedankt!
Marieke, Rubi en Johanna die druk zijn geweest met het opruimen en schoonmaken van “Het Uitzicht”.
De Gift-City in Zwolle: enkele jonge moeders mochten daar mooie spullen uitzoeken. Bedankt!

-

Verder willen we als onze financiële ondersteuners van harte bedanken!
Iedere keer weer merken we dat er veel betrokkenheid is voor het wel en wee van de jonge moeders en hun
kinderen: veel redenen om dankbaar te zijn dus. Daarom: alle eer aan God, onze Vader!
We wensen jullie alle goeds toe!
Hartelijke groeten,

Het bestuur van Stichting Gezi(e)n Worden, en
Rik, Ilja, Marco, Bram, Anna en Marleen Klein

