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Hêt was even stil lÍdens de winter van
2011 en het voo4áar 2012. Er warcn
wel prcjecten toesekend, maar het
aanbieden iiet even op zich wachtên.
in deze nieuwsbriêf vooral aandacht
ovêr de praklischê en mooie dingen

Er zijn heel wal projecten t@oekend
enloÍ nog in behandeling. Soms blijít
hel buiten onze wil een beetje liggen
We weten jámmd genoeg niet állijd
hoe dai komr. Formeel gesproken
verualt eên toegekend prcject een jaaÍ
na instemming. Er zin altijd
uilzonderinsen moselijk.
Eind dèember werden er op alie
groepen kersistollettes en een \ /V
bon aanseboden. Een qezamenliik
project dat jaadtks dooÍ de Stichting
Wezln en de Slichting Fonds wodt

Eên ze$ succêsvol prcjêc1 is de
picknickpaals aan de VlindeMes op
de LosserHoÍ. Een mooiê hangplek
zoals de bêwonêGÉad gÉag wide.
Misschien gaan we eÍ nog wel meer

Dat wêíd op 25 apd afsewe i. Het is
seÍinancierd door een sahenwêrkings-
verbánd vá. de Rabobank Twenie
Oost, de stichting Wezrjn DTZC en
onze slichling Bovêndien kwam
pannenkoekenbakks Jos lrakteren.
Dê burgemeesier van Losser kreeg
bakles. Als een volleed kookacleur
sooide ht de pannenkoeken door de

Wij moelen, ook al komt het zelden
voor, ook wêl eêns een pÍoject
w€iseren, Soms komi het niet overeen
met de doelstellingen van de stichtirg.
Het besiuur gaat daar zeer zoÍgvuldig
mee om. De aanvraser krtst altijd
antwoord en kan ook dê aqumênlaljê

Er werdên in 2010 ên 2011 meêrdêre
duoÍielsen aangêvraagd. De slichli.g
heeft her manaqemenr sevraaqd beleid
te ontwikkelen, er rerd een siudentop
losgelaten en die kwam met êên
eindrapporlágê Hêt rêsulláát s
voodopig dat zowel bi hel Bouwhujs
als bt de LosseÍHof 2 side by side
fieisen worden geÍnancierd voor
algemeen gêbruik. zê wordên behêerd
door de afde ing bêweging. Mocht u op
de sroep .a wêrktiiden en in hel



weekend behoefte hêbbên aan zon
Íets dan kunt u dal aÍstemmen met
dê2ê ardelins. Dat belekent nog niet
dal allê aangevEagde Íêtsên
gêl/!€iged zullen worden. Het kan besl
zÍn dál er op een sroep èen gÍote
bêhoêfte is elke das zon íiets te
kunnen gebruiken. Mochien er veel
deelnemeB van dê Stichling Fonds op
die grcep zin dan is de wes voor een
aanv.aag nog steeds open. wÍ kunnen
êchtêr nooil alle groêpen van zo'n Íels

Op de rebsite M.slchtnoíonds n
kunl u alles lêzên oveÍ hoe ee.
aanvraag rerkl. u kunt daar ook êên
aanvÍaagíomulier downloaden.
Ook nog in apnl zullen de nieuwê
vidêG ên fotó.ámêÉ wordên
aanseboden aan de LOHO tv van de
LosseÈor. Er zÍn nog meer p.ojêclen
in bêhandêllng of aÍrikkêlins

Het jaar 2011 was een dieptepunl in
het aantal deelnemeF. U kuni zich
vooFtel,en dát wi toen dachten het
êindê van de Slichling Fonds in beêld
te kriisen. Gelukkis bleek hel aantal
deelnemers voor 2012 Ílink le stÍgen.
Dat kwam o.a. door de mèdewerking
van de Íinanciole administatie, maar
ook door dê positiêve beêldvoÍrning diê
de stichling aan het onlwikkelen is.
Toch is hêt een ieit dat hel tolaal
aantal deêlnêmêls
veêl hogd mag zijn. Wij hêbben dan
ook een telling gehouden op basis van
hel aanlaldeelnemeB per regio. Dat is
exi€em veÉchillend. Het verhoudt
zich als 1:3:6 in volgorde Almelo,
Ensohede en LosseÍ. ÍVocht u zich
erover veÍbazên dat we in Lossêr meer
fnanciêren dan ziet u hier de @aak.
Wii hebben afqesproken dit iaarliiks te
beoo.delen en de Ínanciering daarop
aan te passên. wiLt u alsnos
deelnemen aan de bídÊge Stichting
Fonds dan kan dal dooÍ hêt bij dê FIA

schíitelik aan 1ê geven. Het is in íeile
êen solidariteitshefÍing. Hoe meêr
dêelnemeB, hoe mer projectên re
kunnên financieEn. Denk er nog eens
over als u nog niel mee doel.

De slichlirg gêêfl op vezoek
voorJichling aan belangstêllendên. Dat
kunnen zowel fámilielêden als
medererkeB zijn. Dai kan zêlís aan
beddven of organisalies d e de
stichting willen ondeBtèunen. lMlt u
dat wij een prêsentatie gevên dan diêÍÍ
u zich le melden bij onde€etekende.
Wi stellen e. pds op dai er minimaal
10 bêlangstellend€ koóen

WÍ hebben antd beweed iranspaÊnt
en open tê wilien zijn. Dit jaar is hèl
ons gêlukl hêt jáaruêrslag 2011
woegrijdig klaar te kijgen. Hêt is nu in
druk en binnenkoÍt kunl u het ook van
onze websile downloaden. Zo kunt u
altid zien wat we mei hel geld van uw
íamiliê hêbbên gedaan

Heêft u víagên oi goêdê ideêèn dan
kan dat bÍ ondêígêtêkende. Aazelnier
en bel. Kom vooÊl eens kijken bij het
aanbieden van projeclen Mocht u niêt
kunnen dan zult u op een latêrmomênl
ziên hoêveêl plêziêr onze íaóiliêledên
van zon proiecr hebben. v€aq @k
eens aan andeÉ lamilieleden en
medere*e6 hoe ze iegenover de
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se ZorgcentÍa, waar De LosserHof
toe behoort, en met een bijdrage
uit het Coóperatiefonds van de Ra-
bobank Twente Oost.
Ter gelegenheid van de ingebruik-
name werden op het grasveld pan-
nenkoeken gebakken door een mo-
biele pannenkoekenbakker. Mede-
werkers van de Rabobank brachten
de lekkernijen naar de bewoners.

Picknickplaats voor LosserHof
Op het terrein van De LosserHo{,
op het grasveld tegenover het
hooftlgebouw, is gisteren een nieu-
we picknickplaats in gebruik geno-
men. Deze is bedoeld voor bewo-
ners, medewerkers en wandelaars
en fietsers die voorbij komen. De
picknickplek is gefinancierd met
een biidrage van de Stichting Fonds
en Stichting Welziin van De Twent-
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