Beste Vrienden
Aan het begin van 2011 wenst het bestuur
van de Stichting Vrienden van de Geode u
veel geluk en gezondheid toe. We hopen
in dit nieuwe jaar wederom op een goede
samenwerking met alle vrienden van de
Geode om voor de bewoners van de
Geode het thuisgevoel op hun plekkie te
optimaliseren.
In deze nieuwsbrief blikken we kort terug
op 2009, het oprichtingsjaar van onze
stichting en vervolgens leest u in een
uitgebreid overzicht wat er in 2010 is
gebeurd. Vervolgens kijken we alvast wat
het nieuwe jaar voor ons in petto heeft.

2009, de start
In 2009 worden de handtekeningen gezet
onder de oprichtingsakte van de Stichting
Vrienden van de Geode en kunnen we
eindelijk “echt” beginnen.
De eerste wens voor de bewoners van de
Geode, een snoezelruimte of twee
snoezelhoeken, was al bekend dus wordt
de fondsenwerving voortvarend ter hand
genomen.

Het BDO Fonds zegt het fantastische
bedrag van € 5.000,-- toe voor het
realiseren van de snoezelhoeken.
De spontane pompoenenactie van de
familie Brink uit Klarenbeek brengt maar
liefst € 1.537,-- op.
En “last, but not least” ontvingen we van
vele gulle particulieren de nodige giften en
donaties!
In 2009 werd zodoende een goed
fundament gelegd voor het realiseren van
de snoezelhoeken.
2010, een bewogen jaar
Dit jaar wordt de lijn uit 2009
doorgetrokken en ontvangen we in januari
al meteen een gift van € 250,-- van TOCH
Opleidingen uit Apeldoorn.
Door 225 stemmen uit de regio wordt onze
stichting 8e bij de goede doelen actie van
de Telefoongids BV en ontvangen we
€ 250,-- voor de aanschaf van een
audio/DVD-set.
In het voorjaar schonk het Fonds
Verstandelijk Gehandicapten ons
€ 2.000,-- voor de inrichting van de
snoezelhoeken. En in dezelfde periode
wordt er in Klarenbeek tijdens een
oecumenische vastenmaaltijd in de RKkerk en door een gift van de Parochiële
Charitas Instelling in totaal € 312,-- voor
de Geode ingezameld.
De Stichting Hetty Odink, een stichting
gelieerd aan Astrum Automotive, stort voor
de inrichting van de snoezelhoeken het
prachtige bedrag van € 2.500,--.
De kinderen van de zondagsschool in
Klarenbeek hielden een geweldige actie
en spaarden voor de bewoners van de
Geode € 450,--!

Met een startsubsidie van € 1.500,-- van
de NSGK, Nederlandse Stichting voor het
gehandicapte Kind, kunnen we ook
organisatorisch uit de voeten en beginnen
we met het bedenken van een logo en de
opzet van een website.
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In oktober wordt er door Sions Lofzang uit
Klarenbeek samen met de Lofstem uit
Lemele een concert voor de Geode
gehouden. Zij zingen het mooie bedrag
van € 512,92 bij elkaar.
En het jaar werd in de Geode muzikaal
afgesloten door de Vereniging Apeldoorns
Matrozenkoor. Ook zij zongen voor de
Vrienden van de Geode € 500,-- bij elkaar.
Tijdens dezelfde bijeenkomst deed de
personeelsvereniging van Hollander
Techniek daar nog eens € 250,-- bij.
2010 is ook het jaar dat de Geode, na
zeven jaar voorbereiding, eindelijk van
start gaat. In september opent zij haar
deuren en nemen de eerste bewoners hun
intrek in het ruime en kleurrijke gebouw.
Een gebouw waar de betrokken partijen,
de Passerel, de Woonmensen, Courage
Architectenbureau, ouders en bewoners
trots op kunnen zijn.

Voor het bestuur is dat ook meteen het
signaal om te gaan werken aan het
daadwerkelijk realiseren van de
snoezelhoeken want daarvoor is immers
veel geld ingezameld. Eind 2010 zijn alle
offertes binnen en kan het bestuur
beoordelen wie de twee snoezelhoeken en
de mobiele snoezelunit mag leveren.
Dit jaar hebben Christina de Bakker en
Alie Talsma helaas onze Raad van Advies
moeten verlaten.
Vanaf het begin zijn zij betrokken geweest
bij de plannen voor de Geode. Ook zij
stonden aan de wieg van onze stichting en
werden na de geboorte lid van de Raad
van Advies, Alie als voorzitter en Christina
als vice-voorzitter.
Christina heeft ook de naam “de Geode”
bedacht. Als dank voor het vele werk dat
zij voor de Geode en onze stichting
hebben gedaan ontvingen zij dan ook een
echte Geode met een schitterende

fonkelende binnenkant. Nogmaals bedankt
voor jullie briljante inzet!
Om alle direct betrokkenen goed te
informeren over de gang van zaken bij
onze stichting hebben we in november
een betrokkenenvergadering
georganiseerd. Het was een goede
vergadering waarin ook de nodige nieuwe
wensen voor de bewoners werden
geïnventariseerd.
Samen met Carlo Veenje hebben we dit
jaar onze website opgebouwd. Sinds het
voorjaar zijn we op het wereldwijde web te
vinden via www.vriendenvandegeode.nl.
Ook dit jaar melden zich weer veel
mensen aan als vriend of vriendin van de
Geode en werd er gul gegeven en
gedoneerd!
2011, de handen uit de mouwen
Het nieuwe jaar wordt het jaar dat we
“eindelijk” een aantal wensen van de
bewoners van de Geode gaan realiseren.
Op 15 en 16 april zal de Geode officieel
geopend worden en voor die tijd zullen de
snoezelhoeken en de snoezelunit voor de
twee woongroepen op de benedenverdieping zijn gerealiseerd zodat
iedereen ze kan komen bewonderen.
Daarnaast bestaan er nog een aantal
concrete wensen voor de tuin zoals een
goed beveiligde trampoline en een mooie
aangepaste schommel.
Ook hopen we de bewoners te kunnen
steunen bij een aantal activiteiten. Er leeft
bijvoorbeeld het idee om een
buurtfeest/BBQ te organiseren zodat op
een informele manier nader kennis
gemaakt kan worden met de buren.
Tot slot…….
willen wij iedereen van harte bedanken
voor zijn of haar inbreng de afgelopen
jaren. Zonder haar vrienden en
vriendinnen kan onze stichting niet verder
en we hopen van harte dat we ook in het
nieuwe jaar op u mogen blijven rekenen.
Hartelijke groeten,
namens de raad van advies,
Ans Kleverwal, secretaris,
Anja Blom en
namens het bestuur,
Chris van den Haak, voorzitter,
Gerrit Hendriks, penningmeester,
Rens Diepenbroek, secretaris.
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