Nieuwsbrief, september 2009
Op 12 mei werd het ‘hoogste punt’ van
de bouw bereikt. Dit werd gevierd met een
Borgheerd versie van het traditionele
spantenbier. Bouwers en bewoners aten
samen een Chinese rijstmaaltijd.
De bouw ligt goed op schema. We zijn in
de afbouwfase. De verwachting is dat
Woonborg begin november het project kan
opleveren. De bewoners kunnen dan aan de
slag om hun appartement ‘woonklaar’ te
maken en kan de gemeenschappelijke
ruimte worden ingericht.

De bewoners van Borgheerd stonden op
6 juni op de jaarlijkse braderie in Haren.
Zij waren met een eigen kraam aanwezig
om producten uit hun dagbesteding te
verkopen zoals kunstbloemen en houtwerk.
Ook op de Kunstmarkt op 5 september
ontbrak Borgheerd niet. Het kleurige werk
van medebewoner Sander Dijkstra werd
goed verkocht. De opbrengst van beide
activiteiten zal worden besteed aan de
inrichting van Borgheerd.
Er werden diverse groepsactiviteiten
voor de bewoners georganiseerd. Op
uitnodiging van Albert Heijn ging de
bewonersgroep op maandag 24 augustus
naar Delfsail waar ze werden ontvangen op
de Bounty door niemand minder dan Jack
Sparrow.

Inmiddels heeft de stichting een
overeenkomst afgesloten met
zorgaanbieder
Promens Care. Op dit moment zijn de
sollicitatieprocedures bezig voor een
coördinator en begeleiders. In december
gaat het nieuwe team inwerken en per 1
januari 2010 kunnen de bewoners definitief
in Borgheerd gaan wonen.
Borgheerd nadert zijn voltooiing. Wij
zijn er bijna, maar wij zijn nog wel op zoek
naar sponsorgeld of donaties om de
binnentuin en schoolpleinen in te richten.
Verder hebben wij nog geld nodig om een
fietsenberging te kunnen bekostigen om
alle (deels aangepaste) vervoermiddelen
zoals tandems, driewielers etc. veilig te
kunnen stallen.
Daarom organiseren wij op zaterdag 31
oktober in Borgheerd van 15.00- 22.00
uur een sponsorfeest, waarvoor wij
toegangskaarten (à 10 euro) gaan
verkopen aan iedereen die
geïnteresseerd is in dit mooie project en
graag het verbouwde pand van binnen
wil bekijken.
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging
met het programma. We hopen dat u
massaal een kijkje komt nemen!
Bestuur Stichting Wooninitiatief Haren.
www.wooninitiatiefborgheerd.nl

