
 
 

      

  

 

 
Inleiding. 
 
Na de vakantie brak de periode van 
genieten en uitdelen aan. Weggeven is 
nog mooier dan ontvangen. Wij hopen 
dat in deze brief als thema goed neer 
te zetten. 
 
Side by side fietsen.  
 
De in de vorige nieuws aangekondigde 
actie m.b.t. twee fietsen voor het 
Bouwhuis en de LosserHof is 
inmiddels geëffectueerd middels een 
schenking op het Bouwhuis tijdens de 
familiedag in november 2012. Op de 
foto kunt u zien hoe kerkenbaar deze 
fietsen zijn. Twee fietsen zijn in beheer 
van de afdeling beweging van beide 
locaties. De fietsen staan ter 
beschikking van alle cliënten op het 
Bouwhuis en de LosserHof. Bij de 
afdeling beweging kunt u hierover 
informatie opvragen. Iedere gebruiker 
is natuurlijk verantwoordelijk voor 
opgelopen schades. 
Daarnaast had het bestuur ook nog 
ingestemd met een aanvraag voor 
Amelinklanden 29 van het Bouwhuis 
en bij Ledeboer 7 van de LosserHof. 
Beide groepen hebben een groot 
aantal deelnemers voor de vrijwillige 
bijdrage van de Stichting Fonds en 
beide groepen hebben ook een 
mobilteitsprobleem bij de cliënten 
geconstateerd. Dat is voldoende reden 
voor de stichting een aanvraag toe te 
kennen. Op de foto de trotse 
gebruikers van de fiets op het 
Bouwhuis, een prachtig plaatje, Dat 
maakt het werk van de stichting zo 
leuk. 

 
 
De fiets voor Ledeboer wordt nog 
aangeboden. 
Tevens kwam er een aanvraag voor 
een fiets voor cliënten van de 
Sportlaan in Losser. Dat was voor de 
stichting de aanleiding om samen met 
de aanvrager het traject van een WMO 
aanvraag in te gaan. Immers de 
inwoners van elke gemeente hebben 
bepaalde rechten binnen het kader van 
de WMO als het om hulpmiddelen gaat 
die in het kader van recreatie en 
sociale contacten noodzakelijk zijn. De 
stichting is benieuwd hoe zich dit 
verder ontwikkelt. 
 
Discokarren. 
 
Wat is er nu nog mooier dat je binnen 
je instelling allerlei prachtige 
voorzieningen hebt. Op vrijdag naar de 
disco, wie wil dat niet. De stichting 
kreeg al in 2011 de aanvraag voor 
twee discokarren voor Losser en 
Enschede binnen. We hoefden er 
eigenlijk niet lang over na  te denken 
en besloten na overleg met de stichting 
Welzijn DTZC dat we ieder een kar 
voor onze rekening namen. We 
konden ons goed voorstellen dat er 
cliënten zijn die daar volop van 



genieten. Het duurde wel erg lang 
deze aanvraag te effectueren. Daarom 
is het goed nog eens te vermelden dat 
een aanvraag een geldigheidsdatum 
heeft. Normaal gesproken wordt een 
aanvraag een jaar na de toezegging 
niet meer gefinancierd. Deze was zo 
bijzonder en viel gelukkig nog net 
binnen de termijn. De firma Moekotte, 
die veel werk bij DTZC verricht heeft er 
iets bijzonders van gemaakt. 
Sinterklaas kwam zowel op Het 
Bouwhuis als op De LosserHof het 
cadeautje alvast aanbieden samen met 
de voorzitter van de Stichting Fonds. 
De officiële aanbieding volgt nog, er 
moeten nog een paar kleine dingen 
aan gebeuren. 
Op de bijgaande foto’s kunt u zien dat 
Giovanni en de andere cliënten 
bijzonder verheugd zijn met zo’n mooi 
geschenk. 
 

 
 
Deze is voor Het Bouwhuis en de foto 
hieronder is de kar voor de LosserHof. 
 

 
 

Individuele begrotingen. 
 
Jaarlijks worden deze per cliënt aan de 
zorgcoördinator gestuurd, die dan weer 
met de wettelijk vertegenwoordiger 
deze begroting opmaakt. Onder de 
post B12 staat bijdrage Stichting Fonds 
aangegeven. Dat is de bijdrage die we 
vragen om deel te nemen aan de 
solidariteit. U snapt net zo goed als wij 
dat we zonder een groot collectief de 
solidariteit niet kunnen handhaven. Het 
aantal deelnemers ligt ver onder de 
maat. Let wel ook als u denkt wat heeft 
mijn familielid daar nou aan, er zijn 
altijd zaken die we geschonken 
hebben en die op alle niveaus ingezet 
worden. Het kan en mag niet zo zijn 
dat alleen de ander opdraait voor het 
collectief. Heeft u vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met een van de 
bestuursleden of met ondergetekende. 
 
Kerstactie. 
 
Jaarlijks schenken de Stichting Welzijn 
en de Stichting Fonds aan alle groepen 
een kerstcadeautje. Welzijn zorgt dan 
voor lekker kerststolletjes en Fonds 
geeft naar gelang de groepsgrootte 
een VVV bon erbij. Dit jaar gaan de 
stichting en nog iets verder en 
schenken ook aan de cliëntenraden 
hetzelfde cadeau. Deze mensen zetten 
zich iedere keer met volle energie voor 
onze kinderen, familie in. Dat mag wel 
eens gezegd worden 
 
Tot slot. 
 
De stichting Fonds DTZC wenst u allen 
een fijne decembermaand en nu al 
vast de beste wensen voor het nieuwe 
jaar. 
 
www.stichtingfonds.nl  
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