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Nieuwsbrief SWODK
Een nieuwsbrief? Heeft u dan al die vorige
nieuwsbrieven gemist? Nee hoor! Wij hebben
ons voorgenomen om vanaf nu gemiddeld vier
keer per jaar een nieuwsbrief te versturen om
u op de hoogte te houden. Dit is de eerste.

Stichting Wonen op de Korenschoof zag in
2013 het licht en heeft ruim een jaar nodig
gehad om te settelen.
Er moest een bestuur komen, een website,
een visie en een missie. Het bestuur bestaat
uit vijf functies waarvan er nu vier zijn gevuld.






Bert Bril, Secretaris
Ineke Luijerink, Penningmeester
Monique Snijder, waarnemend
website beheer & Social media
vacature, Bestuurslid website beheer
& Social media
Jelle Kramer, Voorzitter

Het bestuur vergadert iedere eerste dinsdag
van de maand op de Korenschoof. In de
afgelopen drie jaar zij er twee wisselingen
geweest in het bestuur. De functie van
Secretaris werd in 2013 vervuld door Brigitta
Bakhuis, die na een aantal maanden haar
functie moest neerleggen. In deze periode
werd het bestuur versterkt met Monique
Snijder en Hans Noordkamp. Hans heeft de rol
van Secretaris vervuld tot hij genoodzaakt was
om zijn functie binnen het bestuur terug te
geven. Wij zijn Brigitta en Hans dankbaar voor
hun inzet en passie voor de doelgroep. Mede
dankzij hun inzet heeft SWODK belangrijke
stappen kunnen zetten in haar groei als
Stichting. Wij zijn blij met de komst van Bert,
die de rol van secretaris op zich neemt.
En zoals altijd gaat groeien met vallen en
opstaan! SWODK heeft in het eerste jaar veel

energie gestoken in fondsen en
subsidiewerving, helaas met weinig resultaat.
Wij hebben na advies van verschillende
instanties de bus van de Korenschoof
overgenomen om zo het vervoer goedkoper te
kunnen aanbieden. Belastingtechnisch
kwamen we daardoor in een lastig pakket en
vroegen een intern onderzoek aan bij de
belastingdienst om helder te krijgen wat wel
en niet mogelijk is. We hebben geprobeerd
om als stichting een ANBI status of SBBI status
te krijgen. Een ANBI status is helaas niet
mogelijk, maar een SBBI status wel.
In 2015 zijn we een nieuwe weg gaan
bewandelen. Die heeft geleid tot succes. Om
geld van fondsen te krijgen moet je een
sluitend plan indienen met begrotingen en
een eenduidig doel. Ons eerste grote project
heeft de naam “Buiten Beleven.” Hoofddoel is
de bewoners van De Korenschoof de
mogelijkheid te geven om, ondanks hun
beperkingen, het buiten zijn te beleven.
Dit project bestaat uit drie onderdelen:
1. Buiten beleven, Dichtbij: het
ontwerpen en plaatsen van een
belevingstuin waarbij de beïnvloeding
van de zintuigen centraal staat.
2. Buiten beleven, Samen:
rolstoelvriendelijk maken van de
speeltuin, uitbreiden van de
mogelijkheden inclusief plaatsen van
nieuwe aangepaste speeltoestellen.
3. Buiten beleven, Veraf: het
aanschaffen van de elektrische fiets
‘Funtrain’. Dit is een fiets van ruim
17.000 euro waarmee begeleiders
met meerdere cliënten tegelijk
kunnen fietsen.

(SWODK: onze versie heeft 6 zitplaatsen)

Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen? U kunt mailen naar info@swodk.nl. Verdere informatie kunt
u vinden op www.swodk.nl.
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Het totale plan ‘Buiten Beleven’’ heeft een
begroting van ruim 100.000 euro. De stichting
heeft een fondsenwerving gerealiseerd van
93.330,- euro dus konden we starten met de
uitvoering van het plan. Wij hopen mei 2016
de belevingstuin gereed te hebben. De fiets is
reeds aangeschaft en in gebruik. De speeltuin
“De fiets wordt gebruikt door alle bewoners
en de nieuwe speeltuin wordt een stuk
interessante voor alle gebruikers. De
belevingstuin kan op gezette tijden een plek
zijn waar iemand zich kan terugtrekken”.

In een eerder project hebben wij een bijdrage
gekregen voor een speciaal waterbed voor de
snoezelkamer van de MCG groep.

Daarmee kon iedereen zijn eigen kamer/plekje
creëren op de Korenschoof. Het totaal aan
bijdragen van de stichting komt daarmee op
ruim 85.000 euro excl. kosten.
Het project “Buiten beleven” was een
intensief en tijdrovend traject. Zoiets groots
doen we als stichting niet ieder jaar. Het is fijn
te zien dat alle bewoners baat hebben bij onze
inspanningen.
Wij richten ons nu op de tweede helft van
2016 om te zien welke doelstellingen wij nog
kunnen realiseren en welke doelstellingen wij
doorschuiven naar 2017. Wij hebben nog een
wensenlijst:


Multifunctioneel sportveld met



Uitbreiding sport en bewegingsmogelijkheden Jeugdzorg groep:
Multifunctioneel sportveld met
kunstgras en pannakooi voor
voetbal, volleybal en basketbal.
Ondersteuningspakket onderwijs.
Aanschaf onderwijsleermiddelen voor
het onderwijsprogramma op de
Korenschoof.
Creëren van reservebudget voor
aanvragen vanuit de groepen.



(Voorbeeld waterbed)

Dit is een plek waar regelmatig ook andere
jongeren zich even terugtrekken. Het
waterbed was helaas te groot en moest
geruild worden. We hopen dit op korte
termijn te realiseren.
De bijdrage van de Rotary Ootmarsum (ruim
1700,- euro) is gereserveerd voor de nieuwe
keuken en het Glazen Huis in Ootmarsum
heeft een bedrag opgeleverd van ruim 2500
euro. SWODK wordt bestuurd door
vrijwilligers maar er worden natuurlijk wel
kosten gemaakt. Denk aan bankkosten,
verzekeringen en inhuur van externe partijen
voor het werven van fondsen.



Als stichting willen wij het vooral leuk houden.
Wij stemmen onze werkzaamheden af op de
draagkracht van het bestuur. Dit betekent dat
wij niet alles aanpakken wat op ons af komt.
Wij maken regelmatig een pas op de plaats.
Dat neemt niet weg dat wij uw inbreng en
ideeën zeker op prijs stellen!.

SWODK heeft een aantal kleinere verzoeken
gekregen om bij te dragen aan de aanschaf
van materiaal. Zo zijn er spellen aangeschaft,
speelgoed en is er een bedrag is gereserveerd
voor hen die geen eigen middelen hebben.
Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen? U kunt mailen naar info@swodk.nl. Verdere informatie kunt
u vinden op www.swodk.nl.

Boven een afbeelding van de
geplande belevingstuin.

Rechts een waterelement met
waterpomp.

Onder een rolstoelschommel
en taludglijbaan met
gedwongen zit.

Als SWODK zijn wij altijd op zoek naar fondsen en subsidies. Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in
eenvoudige, kleinere lokale initiatieven zoals eerder dit jaar van de Rotary of het Glazenhuis. Zo zijn er ook
lokale bedrijven die fondsen beheren. Bent u bekend met zulke initiatieven en draagt u SWODK een warm
hart toe? Neem contact met ons op. info@swodk.nl
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Rolstoelschommel

Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen? U kunt mailen naar info@swodk.nl. Verdere informatie kunt
u vinden op www.swodk.nl.
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In de speeltuin worden paden aangelegd
zodat de meeste toestellen toegankelijk
worden voor rolstoelen. Verder willen wij
daar waar mogelijk rubber tegels plaatsen
onder de toestellen, zodat de toestellen door
de seizoenen heen bruikbaar zijn.

Hebt u ideeën, vragen of opmerkingen? U kunt mailen naar info@swodk.nl. Verdere informatie kunt
u vinden op www.swodk.nl.

