SESAMDoet! 9 – 10 maart 2018
Ter gelegenheid van het derde SESAM Lustrum deden 32 SESAM adviseurs op vrijdag 9 maart en/ of zaterdag
10 maart mee aan NLDoet.
Regio Oost, Lugtmeijer school.

Arend Kloosterman, Annette Schreurs, Yvonne
Lengkeek, Henk van Kessel, Otto Meulenbeek.

Otto Meulenbeek in de werkkast van de school
waar hij voorheen bovenschools directeur van was.
Regio Zuidwest, Bernadette van Beurden en Ruud
van Hof aan de slag op de Nijkamphoeve, waar zij ook
een adviesopdracht doen.
Els Driessen ging aan de slag bij Zilverdistel, onder
meer het maken van een bijenhotel, herstel tuinhuis
en kleine beestjes tuin, schoonmaken tuinmeubels,
vervangen educatieve beplanting stond op het lijstje.

Regio Noordwest: Bijgaand een paar
foto's van Annelies Hopman en mij tijdens
onze vrijwilligersactiviteit in en om het
wooncomplex van de Stichting Woongroep
Uitgeest.
We hebben geholpen de binnentuin en de
buitentuin(en) van het wooncomplex, waar
7 jongeren met een beperking in een
beschermde woonvorm wonen, op te
knappen, schoon te maken, kortom
voorjaar-gereed te maken.

Na afloop gezellig met bewoners en vrijwilligers een
broodje gegeten.
Was fijn om te doen namens de SESAM academie.
Groet,
Henk Beentjes

SESAM adviseurs Henk Kroeze, Frank Thunnissen
en Willem Neisingh bakten pannenkoeken bij
Verpleeghuis De Beukenhof in Nieuwloosdrecht.
Onvermoede talenten!
Op de foto Henk Kroeze.
Martien Giele, Ingrid Bartelsman en Niek van der Linden verzorgden een High Tea Party in Schalkwijk, Haarlem.
Regio Midden: Jan Willem Dijckmeester, Cees van Laarhoven, Tonny van Diemen, Henk Spitsbaard, Anthony
van Kempen en Aukje Boer klussen bij het Ontmoetingscentrum van Vitras in Zeist.

Klussen in het Maximapark, Ria Koppejan, Sytste
Koopman, Norbert André de la Porte, Yvon Horsten en
Johan Hahn durven het aan.

Regio Zuidoost, Jeannemarie van den Acker en Nettie Mulders raakten in
het kader van een adviesaanvraag (vervolg op Beursvloer Den Bosch)
betrokken bij jeugdzorgboerderij de Locatie in Vlijmen.
Aan de SESAM adviseurs was gevraagd de vrijwilligers (ca. 50 vrijwilligers
op beide dagen) die meedoen aan NLDoet aan te sturen. Een prima klus
waar ook Bertus Terpstra, Jaap Lucieer en Helen Eggenkamp aan
meewerkten.
Het waren 2 bijzondere dagen met aparte werkzaamheden, zoals dozen
‘ontnieten’, nodig als voorbereiding op ondergrond voor permacultuur,
kruien en verspreiden van mest, een tegelpad aanleggen,
opruimwerkzaamheden,
takken verzamelen voor
een heg, enz. Dit alles in
een prima werksfeer, de
ene dag samen met
leerlingen van een
middelbare school o.l.v. een leraar, de andere dag samen met
de Rotaryclub en vele anderen.

Beste SESAM adviseurs,
Jullie waren nu eens op een heel andere
manier aan de slag als vrijwilliger,
samen met de SESAM collega’s.

Reuze bedankt voor jullie inzet,
Monique Schoonen
Bureaumanager SESAM academie

