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Dromen… en ervaren

Hofje 

in deze nieuwsbrief 

juni 2022 >>>

Koppen bij elkaar steken
Wees welkom op 23 juni 2022

Koppen bij elkaar steken  

Dromen…. 

Infoavond 23 juni 2022, save the date! 

Bekendheid genereren

Regelmatig zitten we bij elkaar. 
We, dat zijn Tineke (moeder van Ellen en 
Anneloes), Karin (moeder van Suzanne), 
Hetty Hollander (zorg) en Anne van 
Cliëntondersteuning PLUS. 

Wat gaan we doen? 
Info verzamelen rondom financiering, 
netwerk aanschrijven, administratief en 
financieel talent zoeken. Wie is er nog 
meer bij betrokken en wellicht 
geïnteresseerd? Politiek, journalistiek, 
mantelzorg, zorgkantoor. Er komt veel bij 
kijken 

Interesse? Vragen? Op de hoogte 
blijven? Mail naar: 
tdejongvansanten@gmail.com 

Het 
Een update over het Hofje in wording

=

Op donderdag 23 juni 2022 nemen we je graag mee in ons denkproces en 
nodigen we je uit daar aan mee te doen! Hoe zie jij wonen in een warme 
gemeenschap voor je? Hoe voelt dat? Hoe ruikt dat? Welke sfeer proef je? 
We zijn al druk bezig met het maken van een voorbeeld maquette.

Hoe gaaf is het om samen te kijken, 
ieder vanuit zijn perspectief. Door 
middel van een presentatie en 
moodboards nemen we jullie mee in 
wat er al in ontwikkeling is. Welk 
zaaigoed we al hebben geplant in de 
gedachten en harten van mensen om 
ons heen. Graag willen we het vuur 
van enthousiasme laten branden. 

Vind je het leuk om tussen de 
bloemen en fruitbomen te werken in 
de moestuin? Geniet je van mensen 
om je heen die jouw naam kennen? 
Zie je jezelf een workshop geven in 
het clubhuis of repareer jij de fietsen 
van de bewoners. Of kook je voor 
een ander een potje mee? Vind je het 

fijn om jouw eigen bijdrage te 
leveren aan de leefgroep? Iedereen 
heeft zijn eigen unieke kwaliteiten en 
kan mee zorgen voor een prettige 
samenleving vanuit vreugde en 
vrijheid. 

Zie je het al voor je dat je in een 
gemeenschap woont met veel privacy 
maar waar je de grasmaaier deelt? 
Voel je de warmte die uitgaat van een 
beetje naar elkaar omkijken maar 
samen de benodigde professionele 
zorg inkoopt. Droom je met ons 
mee? Wees welkom en doe mee. 
Denk mee. Vertel in je omgeving 
over dit project. Nodig mensen uit 
voor deze avond. We zien je graag op 
23 juni 2022 van 20.00 tot tot 
22.00.u Vooraf aanmelden via: 
tdejongvansanten@gmail.com 

Een prachtige woonplek te 
midden van een kring vol 

bekenden en dierbaren. Waar 
de zorg professioneel is 
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