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Het verschil
Wat is nu het verschil tussen
Zorgboerderij De Korenschoof en
Stichting Wonen op de Korenschoof
(SWODK)? En waarom zijn wij er?
Dat leggen wij u graag uit.
Dit doet SWODK
Wij zetten ons in voor de dertig
mooie, maar kwetsbare bewoners van
Zorgboerderij De Korenschoof. Deze
kinderen en jongeren hebben door hun
handicap dagelijks intensieve zorg en
begeleiding nodig. De Korenschoof levert
die zorg. Daarbij staat het belang van de
bewoners altijd voorop. De bewoners
krijgen zorg van hoge kwaliteit, ook als er
bezuinigd wordt. Dat is bijzonder in
Nederland, dat maakt De Korenschoof
uniek.
Waarom is SWODK nodig?
Omdat kwaliteit van leven voor deze
kwetsbare groep bewoners niet
vanzelfsprekend is. Zij hebben meer nodig
dan zorg alleen. Daarom is SWODK er.
Waar de zorg van De Korenschoof stopt,
beginnen wij. SWODK vergroot met haar
projecten het welzijn van de bewoners
van De Korenschoof. Lees meer:
http://swodk.nl/over-swodk/

Nieuw logo SWODK!

Graag presenteren wij u ons nieuwe
logo! Hiermee onderscheidt Stichting
Wonen op de Korenschoof (SWODK)
zich duidelijk van Zorgboerderij De
Korenschoof.
Dus: ziet u een huisje in het logo, dan
weet u dat u met SWODK te maken
heeft!

Nieuwe website
In het belang van alle kinderen en
jongeren op De Korenschoof is het goed
dat iedereen weet wie wij zijn en wat wij
precies doen. Met onze splinternieuwe
website geven wij u en onze (toekomstige)
sponsors duidelijke informatie over onze
stichting en de projecten die in opdracht
van ons worden uitgevoerd. Bovendien
vindt u op de website onze wensenlijst.
Wensen die wij graag in vervulling laten
gaan! Lees meer: http://swodk.nl/

Nieuw logo!

Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen? Aarzel niet, wij staan u graag te woord!
Mail naar info@swodk.nl
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Ons bestuur
SWODK heeft een actief bestuur dat zich
vol overgave inzet voor het welzijn van de
kinderen en jongeren op De Korenschoof.
Het bestuur van SWODK beslist
onafhankelijk. In het belang van de
kinderen en jongeren onderhouden wij
warme contacten met De Korenschoof.
Lees meer:
http://swodk.nl/over-swodk/bestuur/

Winterfair
Op 29 december 2016 sluit Zorgboerderij
de Korenschoof weer af met de jaarlijkse
Winterfair. Geniet van warme
chocolademelk, glühwein en een heerlijke
oliebol bij een knetterend vuurtje in de
vuurkorf. Dit jaar zijn er ook workshops en
marktkraampjes met zelfgemaakte
artikelen van de kinderen en jongeren van
De Korenschoof! Lees meer:
http://swodk.nl/winterfair/

Documentaire
‘Zorg om Daan
Heeft u deze indrukwekkende
film al gezien? Warm
aanbevolen!

Daan is veertien jaar en een van
de vaste bewoners van de MCG
groep op De Korenschoof. ‘Zorg
om Daan’ gaat over hem, zijn
ouders Paul en Jacomien en zijn
broertje Gijs van zeven.
In 2014 nemen Daans ouders de
moeilijkste en verdrietigste
beslissing van hun leven. Daan,
op dat moment twaalf jaar oud,
moet het huis uit. De zorg voor
hem wordt te zwaar.

Uitzending gemist? Lees meer:
http://swodk.nl/documentairezorg-om-daan/

En tot slot:

Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen? Aarzel niet, wij staan u graag te woord!
Mail naar info@swodk.nl

