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NIEUWSBRIEF

Voorjaar / zomer 2019,

Dit is de 20 e nieuwsbrief van de stichting. Wij (bestuur en gastvrouw/-heer) vinden het belangrijk u op de hoogte
te houden, zowel van de dagelijkse bezigheden rondom de gastenverblijven, als de bestuurlijke en financiële
zaken. Wij hopen zo dat u betrokken blijft bij het werk van de stichting.

Gasterij en Gaard:
Nieuw was dat we in het appartement een gast hebben gehad die bijna drie maanden gebruik heeft gemaakt
van “De Gaard” . De meervoudige problematiek van de betrokkene rechtvaardigde het langdurig verblijf.
Hoewel meerdere externe hulpverleners betrokken waren heeft dat niet geleid tot een bevredigende oplossing:
definitieve huisvesting in de kop van Noord Holland. Wij hebben dan ook eind april met pijn in ons hart afscheid
van hem moeten nemen. Hij heeft ook op zijn eigen (handige) wijze zijn bijdragen aan de stichting gegeven in
de vorm van het vervaardigen van zo’n 50 vogelhuisjes en hulp bij het leggen van het klinkerpad rond het grind
en het verleggen van de goot voor de schuur. Daar zijn wij erg blij mee. Hij was op zijn beurt blij met alle geboden ondersteuning via de stichting.
Inmiddels maken andere gasten alweer gebruik
van “De Gaard” en “De Gasterij” en wordt genoten van de boomgaard die in bloei staat en de
bloeiende tulpen.
Een jaarlijks geschenk van bloembollenbedrijf
De Geus -Troost op de Stroet, aan de stichting.

De bezetting van de “De Gasterij” (B&B) kan nog best wat intensiever.
Wij gunnen het mensen om bij ons te gast te zijn. Ondanks verschillende berichten via Facebook, een nieuwsbrief vorig najaar, het verspreiden van folders via Noordwest Ziekenhuisgroep en het delen van de
folder met groepjes hulpverleners heeft dat nog niet het effect dat wij
graag zouden willen. In samenspraak met het bestuur wordt inmiddels op verschillende manieren gewerkt aan het vergroten van de
bekendheid.
Een geweldige promotie hebben we afgegeven in St. Pancras. De Protestantse diaconie heeft de stichting voor twee jaar geadopteerd.
Dat betekent dat zij meerdere keren per jaar geld inzamelen. Gevraagd
was om in maart in een kerkdienst ruim aandacht te schenken aan het
werk van de stichting.
Dat hebben we met leden van de diaconie gedaan door “de zeven
werken van barmhartigheid” (zie nevenstaande afbeelding) te tonen.
In prachtige beelden en gedichten maar ook te actualiseren via
“portretten” van gefingeerde gasten van de stichting.

--

Na de dienst zijn 25 vogelhuisjes verkocht (à 10 euro per stuk). Er is nog
voldoende resthout om meer vogelhuisjes te maken. Inmiddels zijn
kleinere stukjes hout verwerkt tot pindakaaspot-houders, die ook te
koop worden aangeboden. Nico Roozing, (Schagerbrug) weer erg
bedankt voor het beschikbaar stellen van het hout.
Wij willen ook u vragen om mensen te blijven wijzen op de mogelijkheden van de stichting. Wilt u daarvoor folders ontvangen ? Schrijf of
bel even en wij zorgen ervoor dat u ze ontvangt.

Bestuur:
Op bestuurlijk niveau hebben we ons gericht op het ontwikkelen van
ideeën en suggesties om de bekendheid van de stichting verder te
vergroten, zodat meer gasten hun weg vinden naar de beide prachtige gastenverblijven.
Eén van de acties (op korte termijn) is het benaderen van alle hulpverleners die eerder gasten hebben aanbevolen voor een verblijf. Het is
een “reminder” om de verblijfsmogelijkheden bij hen weer in beeld te
krijgen.
Een advertentie en een artikel in het
blad “Lekker thuis” gericht op mantelzorgers in de regio Alkmaar, Zaanstad, Purmerend, Waterland etc. en
een link op de website van Aristozorg
(Heiloo) zijn de eerste stappen.
De stichting heeft dit jaar weer meegedaan met NL DOET, de landelijke
actiedagen van het Oranjefonds.
Misschien wel omdat er slecht weer
was voorspeld waren er voor de dag
zelf geen aanmeldingen om de bomen
te snoeien.
Samen met de gast heeft Jos het
klinkerpad afgemaakt toen het later
op de dag droog werd.
Mocht u een goed idee met ons willen delen om de bekendheid van de stichting verder te vergroten, dan
horen/lezen we dat graag.

Penningmeester:
Dank u voor grotere en kleinere donaties in de afgelopen maanden. Eigenlijk zijn wij altijd blij verrast ! Er wordt
onderzoek gedaan naar fondsen en de mogelijkheid om de kring van “vrienden van . . . ” verder uit te breiden.
De stichting heeft dit voorjaar deelgenomen aan de
“Club-kas-campagne” van de RABO bank. Misschien hebt
u het al voorbij zien komen. Helaas voor de stichting
konden alleen de leden van de RABO bank uit de kop van
Noord Holland hun stem geven aan de stichting maar wij
hopen op een mooie bijdrage.
Erg blij zijn wij met de donatie van het Oranjefonds voor
het opknappen van het pad rond het grind van de oprit
aan de voorzijde van “De Gaard” en “De Gasterij”.
Het blijft bijzonder dat wij van dergelijke giften gebruik
mogen blijven maken.

Stichting “Gasterij In de boomgaard” heeft als doel mensen op adem te laten komen tijdens of na een intensieve
tijd waarin bijvoorbeeld sprake was van een verlieservaring, overspannenheid, burn out, mantelzorg of traumatische gebeurtenis. Daarnaast biedt zij mensen die als gevolg van bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of hoge ziektekosten, al langere tijd leven van een minimum inkomen de gelegenheid er even uit te zijn.
Daarvoor zijn beschikbaar: “De Gasterij” (B&B) en/of “De Gaard” (appartement). Gasten betalen naar draagkracht. De gastvrouw en –heer bieden hun luisterend oor als u even uw hart wilt luchten.
Daarmee is de stichting uniek in Noord-Holland.

