
 

 

      

  

 

 

Inleiding. 

Het naar buiten treden voor ondersteuning 

bij projecten binnen de organisatie van De 

Twentse Zorgcentra heeft effect. Dat zal in 

deze nieuwsbrief uitvoerig worden 

aangetoond. 

Projecten. 

Gedenkplek. 

De plek is in aanleg en bijna afgerond. 

Kom vooral kijken, u weet niet wat u ziet. 

Nou maar wachten op de oplevering en 

het aanbieden van deze plek in combinatie 

met de speelplek. Het aanbieden zal 

plaats vinden op 5 september. 

 

Op de foto ziet u leden van de werkgroep 

tijdens het benefietdiner dat georganiseerd 

werd door de Lions Gronau – Losser. 

Tijdens het diner werden in samenwerking 

met de stichting KIK kunstwerken geveild, 

gemaakt door mensen met verstandelijke 

beperkingen. Met dank aan allen die daar 

aan hebben meegewerkt, waarbij we de 

medewerkers van het OC graag apart 

even willen noemen. Geweldig wat jullie 

ons gepresenteerd hebben. Dankzij de 

gezamenlijke inspanningen krijgen onze 

cliënten die dat willen een prachtige 

laatste rustplaats.  

Speelplek 

 

Een speelplek gebaseerd op wensen van 

verschillende groepen cliënten, met als 

uitgangspunt beleving. Voor de een is dat 

waarnemen, zintuiglijk, ruiken, bewegen, 

voor de ander is dat actief bezig zijn. Dat 

kan allemaal op deze prachtige plek op de 

LosserHof. Ook hier hebben velen energie 

in gestoken. We kunnen ze niet allemaal 

noemen, maar we zijn er niet minder 

dankbaar om. 

Financiën 

Beide bovenstaande projecten kwamen en 

komen tot stand mede door externe 

bronnen zoals de NSGK. Natuurlijk 



hebben de stichting Fonds, de Stichting 

Welzijn en DTZC flink meebetaald, ook nu 

kwam er een externe stichting Kunst en 

Asperge op de proppen, die de stichting 

KIK koos als goede doel voor de nog te 

geven aspergemaaltijd in Ootmarsum op 

23 mei a.s. De stichting KIK is een externe 

steunstichting en zal de bijdrage van de 

maaltijd en verkoop van kunstwerken 

besteden aan het project speelplek. Ook 

kwamen er giften van cliënten via hun 

wettelijk vertegenwoordiger binnen met 

het waarmerk gedenkplek, dan wel 

speelplek evenals giften van bedrijven. De 

stichtingen hebben zich garant gesteld 

voor een groot bedrag en dat zal naar 

gelang van de schenkingen alleen maar 

afnemen, zodat we weer andere projecten 

kunnen financieren. De giften zijn fiscaal 

aftrekbaar omdat zowel DZTC als de 

Stichting Fonds, KIK en Welzijn een ANBI 

erkenning hebben. 

Boom TV 

 

Iets waar veel cliënten van het Bouwhuis 

veelvuldig gebruik van maken en veel 

plezier aan beleven, geleid door een zeer 

enthousiaste groep vrijwilligers. We zijn er 

getuige van geweest toen de studio in 

Enschede werd uitgerust met zeer 

professionele en gebruikte apparatuur van 

TV Enschede. (VECT). Dankzij bijdragen 

van externe bronnen, de Stichting Fonds, 

de regionale cliëntenraad van het 

Bouwhuis, die nog geld wist los te weken 

van de voormalige Stichting Vrienden van 

Het Bouwhuis, beschikt Boom TV over 

een schitterende TV studio met vele 

technische mogelijkheden. Tevens  kwam 

de pannenkoekenbakker die iedereen 

namens de steunstichtingen trakteerde. Er 

werd volop gebruik van gemaakt. 

Overkapping. 

Aan de Rondweg in Losser was behoefte 

aan een overkapping, schommel en 

waterbed. Nadat de voorzitter van de 

Stichting Fonds voorlichting had gegeven 

over verschillende financiële 

mogelijkheden kwamen er schenkingen 

binnen bij zowel de Stichting   Fonds als 

de Stichting KIK. Dankzij deze bijdragen 

konden 3 projecten in een keer worden 

afgerond. De schommel werd geschonken 

door de stichting KIK. Omdat deze 

stichting btw-plichtig is kon uit de terug te 

ontvangen btw het waterbed worden 

geleverd. De overkapping werd betaald 

door de 3 stichtingen gezamenlijk. Een 

pracht resultaat. 

Tot slot. 

U leest het wel, het is een kwestie van de 

kennis hebben, de weg weten en natuurlijk 

creatief meedenken. Daar zijn we goed in 

geworden, mede dankzij de voorlichting 

die we van de notaris kregen. Ook weten 

we inmiddels dat veel wettelijk 

vertegenwoordigers liever het geld 

schenken aan de doelgroep dan dat Den 

Haag het terughaalt. Wij zijn met de 

Stichting Welzijn het eens over het feit dat 

we vinden dat er bij DTZC een loket moet 

zijn waar alle aanvragen binnenkomen en 

verstuurd moeten worden. Doet u ook mee 

aan de Stichting Fonds bijdrage? 

Inlichtingen Jan Wegdam 06-22754338 

Jan.Wegdam@hetnet.nl  

mailto:Jan.Wegdam@hetnet.nl

