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Nieuws uit het dagcentrum
In september zijn we met alle werknemers van Kom & Zie naar Wit-Rusland
geweest. Hier was een conferentie van Youth for Christ Oost-Europa (de
overkoepelende organisatie van Kom & Zie). Er waren verschillende workshops zoals teambuilding, je ontwikkelen in je beroep en collegialiteit. Ook
was er tijd om wat van het land te zien. Voor alle werknemers was het een
mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en om nieuwe ideeën op
te doen voor het dagcentrum Kom & Zie.
In oktober hebben we een soort ouderraad opgericht. Tijdens onze eerste
bijeenkomst is gediscussieerd over wat
de kinderen nodig hebben, het gedrag
van de kinderen, de verwachtingen van

ouders en de verwachtingen van ons als
begeleiders van de ouders. Het was een
hele fijne avond, wat hopelijk een goede
samenwerking teweegbrengt.

Even voorstellen:

Vitalie

Dit is Vitalie Maler. Het is een lief jochie. Hij
is altijd vrolijk en opgewekt. Toen hij in april
voor het eerst bij Kom & Zie kwam, vond hij
het er spannend en moest hij erg wennen.

Nog even en het jaar 2018 is geschiedenis...
Misschien overweegt u om nog geld over te maken naar een goed doel. Mocht
dat zo zijn, dan brengen we graag Kom & Zie bij u onder de aandacht. Wilt
u het werk van de stichting ondersteunen met een gift? Maak dan geld over
naar IBAN NL71RABO0132868407 ten name van stichting OZA te Woudenberg onder vermelding van “Kom & Zie”. Uiteraard kunt u ook donateur
worden en Kom & Zie periodiek steunen met een vast bedrag. Uw bijdrage is
fiscaal aftrekbaar.

Nu vindt hij het elke dag fantastisch om te
komen.Vitalie is geboren met een hersenverlamming. Hierdoor worden zijn spieren niet goed
aangestuurd. Ook heeft hij een spraakprobleem.
Ondanks zijn beperking is hij een doorzetter. Hij
heeft elke dag zin om naar Kom & Zie te gaan.
Hij is vriendelijk en vindt het leuk om met de
andere kinderen te spelen. Zijn lievelingsles is
muziektherapie. Ook vindt hij het leuk om op
excursie in de stad te gaan en om tekenfilmpjes
van robots te kijken.

Nog 5000 euro nodig
voor de nieuwe bus

Colofon

De acties om een andere bus aan te schaffen voor dagcentrum Kom & Zie brachten het afgelopen jaar bijna 35.000 euro op. Dat is een prachtig bedrag, maar het is nog onvoldoende om de
aankoop van een tweedehandsbus volledig te kunnen financieren. Daarvoor is nog circa 5000
euro nodig.

Website
www.komenziemoldavie.nl
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afgelopen jaar bijna 35.000 euro op. Dat is een
prachtig bedrag, maar het is nog onvoldoende om
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ven en ook werd een flyer verspreid voor de
collecte in onze gemeente.Via de collecte en per
bank overgemaakte giften kwam veel geld binnen.
Ook de kringloopwinkel van de Voorhof en de
stichting Manna voor Roemenië gaven blijk van
hun betrokkenheid. De commissie is iedereen
zeer erkentelijk voor zijn of haar bijdrage.

Het tot nu toe bij elkaar verzamelde bedrag
kwam tot stand door onder andere de sponsortocht naar Rome van Jan Heijns, de haringparty
van Ondernemersnetwerk Kom & Zie en de opbrengst door de acties van de jongeren van onze
gemeente die in juli in Moldavië waren. Na de
zomervakantie voerde de Kom & Zie-commissie
stevig campagne om het resterende bedrag bij elkaar te brengen. Er werden instanties aangeschre-

Het vervangen van de huidige bus is broodnodig.
De bus waarmee de cliënten van en naar het
Kom & Zie-dagcentrum worden vervoerd, heeft
geen rolstoellift en er zijn onvoldoende veilige
zitplaatsen. In het vertrouwen dat het resterende
bedrag ook nog wordt opgebracht, is de commissie hard op zoek naar de juiste bus. We hopen dat
deze zo spoedig mogelijk kan worden aangeschaft.

Pannenkoekenfeest
Vrijdag 1 februari 2019

Op vrijdag 1 februari 2019 hopen we weer
een groot pannenkoekenfeest te houden
in Pannenkoekenhuis Bergzicht aan de
Doornseweg 23 te Woudenberg. Al voor
de achtste keer biedt Kees Haalboom,
directeur van Bergzicht, ons dit feest aan!

Gebedspunten
n De vader van Dina Malic, kreeg een maand
geleden een klein infarct en is nu linkszijdig
verlamd. Personeel van Kom & Zie heeft de man
bezocht en voor hem gebeden. Zijn situatie is
nu stabiel.
n Vaceslav (Slavic) Stanilescu heeft last van epilepsie in zijn slaap. Zijn moeder is erg bezorgd.
Op dit moment in Slavic in een soort instelling
voor een kalmerende therapie. Door de epileptische insulten is hij lichamelijk erg onrustig
geworden. Hij heeft last van tremors.
n De vader van Marina Rotari is onlangs geopereerd aan zijn hart. De vraag is of we willen
bidden voor zijn herstel en dat hij de kracht van
God mag ervaren.
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marissavanmanen@live.nl
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We hoeven alleen het meel en ingrediën
ten af te rekenen. De opbrengst komt dus
vrijwel geheel ten goede aan Kom & Zie.
We zijn heel dankbaar dat we dit ook nu
weer mogen organiseren.
Er zijn twee sessies: de eerste om 17.30
uur en de tweede om 19.30 uur. De kos
ten zijn 15 euro. Daarvoor krijgt u een
pannenkoek met maximaal twee ingre
diënten, twee drankjes en een heerlijk
ijstoetje of koffie na.

Reserveer uw plaatsen!

Opgeven kan bij Jaap de Jong.
Liefst mailen (jongdejacob@gmail.com)
maar bellen (033-2864709) mag ook.
Graag naam, adres, gewenste tijdstip en
aantal personen doorgeven.

Facebook

U kunt ook via Facebook
op de hoogte blijven van het
reilen en zeilen van het Kom
& Zie-huis:
facebook.com/komenziemoldavie

