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Hartelijk welkom bij de Stichting Huifbedrijden Goeree-Overflakkee. Het feit dat uw adres
voorkomt op onze sponsorlijst/vriendenlijst, geeft aan dat u op welke manier dan ook een
steentje bijdraagt aan onze mooie stichting. En wij willen, op onze beurt, u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen, die op dit moment razendsnel plaatsvinden.
Even voorstellen
Allereerst, wie zijn "wij"? Hans Koldijk en Nienke Veenendaal zijn de koetsiers van het
Huifbed, zij worden bijgestaan door Nicolette de Gans en Pieter Breugem. Met z'n vieren
vormen wij het bestuur van de SHGO.
Geen huifbedrijden zonder paarden. In opleiding zijn Ben en Jerry, beide vier jaar oud en
Ierse Tinkers.

Van links naar rechts:
Ben, Nienke, Pieter, Nicolette, Hans en Jerry

Schenking paarden door Rabobank.
Jaarlijks stelt Rabobank Goeree-Overflakkee geld beschikbaar uit het Stimuleringsfonds,
waarmee lokale projecten worden gesteund die een plaatselijk belang dienen.
De SHGO had een verzoek ingediend voor ondersteuning. En met succes! Beide paarden
Ben en Jerry werden door de Rabobank aan onze stichting geschonken. Hier zijn we
bijzonder blij mee, daar de aanschaf van de paarden een grote kostenpost is.
Samenwerkingscontract met Stichting Vrienden van Zuidwester.
Stichting Vrienden Zuidwester is een onafhankelijke stichting, die in samenwerking en
overleg met de Stichting Zuidwester, zich inzet om het leven van de cliënten van Zuidwester
beter en leuker te maken. De cliënten van Zuidwester, zijn mensen met een verstandelijke
beperking, en de vriendenstichting wil van deze cliënten een vriend zijn, om een positieve
bijdrage aan hun dagelijks bestaan toe te voegen.
Stichting Vrienden van Zuidwester en de SHGO hebben een samenwerkingsverband
afgesloten om het mogelijk te maken, via de dagbesteding, de cliënten van
Zuidwester te laten huifbedrijden. Het Huifbed en de til-installatie heeft de SHGO in
bruikleen van de Stichting Vrienden van Zuidwester.

Mijna & Jaap (tevens vrijwilliger) Sonneveld.
Sponsoravond Kiwanis.
Kiwanis Goeree-Overflakkee (www.kiwanis.nl) heeft op 10 november een kaas- en wijnproef
avond georganiseerd, waarbij geld werd ingezameld voor onze stichting. de opbrengst was
maar liefst 3000 euro. Op deze avond is ook voor de eerste keer een demonstratie gegeven
met het huifbed.
Ook kreeg de SHGO deze avond twee heel bijzondere quilts, vrolijke dubbel gestikte
dekens, aangeboden Deze zijn gemaakt door mevr Mijna Sonneveld . De cliënten zullen
hier, tijdens de rit op het huifbed, heerlijk warm op en onder liggen!
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De SHGO schonk Hippisch Centrum Ouddorp voor haar gastvrijheid een grote stationsklok
om op te hangen in de nieuwe, prachtig verbouwde, binnenmanege. Onze stichting is
ontzettend blij op deze vijfsterren manege een goed onderkomen gevonden te hebben
www.knapepaard.nl
Knuffeldag
Een touringcar vol cliënten en verzorgsters van de vestiging Hernesseroord van Zuidwester
in Middelharnis, arriveerde maandag 15 november op het Hippisch Centrum Ouddorp in
Ouddorp. Op uitnodiging van de Stichting Vrienden van Zuidwester kwamen ze kennismaken
met de manege en de paarden. We noemden het “knuffeldag’.
De bedoeling was om met name de meervoudig complex gehandicapte cliënten te laten
ruiken en voelen wat een manege is, wat paarden zijn, hoe die aanvoelen en hoe ze een
stuk winterwortel van je hand pakken. Over niet al te lange tijd kunnen deze mcg-cliënten
namelijk in deze manege bij de SHGO in Ouddorp gaan huifbedrijden.
Zie voor meer info: www.vriendenvanzuidwester.nl

Knuffeldag Ouddorp.
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Vrijwilligers
Geen Knuffeldag en zeker geen Stichting huifbedrijden zonder vrijwilligers. Inmiddels hebben
we een leuke, vast groep vrijwilligers, die ons helpen de paarden te trainen, straks de
cliënten te ontvangen, te helpen met de catering en met 1001 andere dingen.

Van links naar rechts:
Saskia, Petra, Kelly, Lianne, "Ben", Jan, Melissa, Angelique, Steffy, "Jerry", Trudy, Emma, Nicolette, Fons
niet aanwezig: Jaap )

Naast het vrijwilligerswerk doen we ook aan een stukje training en scholing. Zo wordt er in de
maand december een longeer training gegeven voor de vrijwilligers en staat er ook nog een
men training op het programma. Voor de vrijwilligers zijn deze trainingen kosteloos.
Vele handen maken licht werk, dus als je interesse hebt om ook een keertje te komen
helpen, neem dan contact met ons op (tel: 06- 81246839 Nienke, of 06-12237218 Nicolette)
Sponsoren en donateurs
Onze sponsoren staan allemaal genoemd op de website ( www.shgo.nl ). Daarnaast kennen
we ook een groep donateurs. Wij willen bij deze nogmaals de sponsoren en de donateurs
hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Zonder die steun, zou de Stichting geen bestaansrecht
hebben!
Komende activiteiten in 2011
- aanschaf till-liftinstallatie (med dec 2010)
- longeerles vrijwilligers (dec 2010)
- aanvang huifbedrijden (medio jan 2011)
- diverse Knuffeldagen voor andere zorginstellingen en hulpverleners (samenwerking met
St. Vrienden van Zuidwester) (eerste helft 2011)
- ponyrijden voor clienten (eerste helft 2011)
- aanschaf koets geschikt voor rolstoelgebruikers (2e helft 2011)
Volgende nieuwsbrief SHGO: febr 2011
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