NOABERSCHAP XL
Hoe het begon
Daphne Voorhuis, lid Raad van
Toezicht Coöperatie Zorgondernemers Twente (CZOT) en
werkzaam als toegepast psychologe, liep al langer rond met het
plan om iets speciaals te doen voor
mensen die veel tegenslagen te
verwerken hebben gekregen.
Daarbij gaat het bijvoorbeeld ook
om mensen die, buiten hun eigen
schuld om, het financieel lastig
hebben. Toen één van
haar cliënten het vakantiegeld aan
moest spreken om de
uitvaartkosten van een familielid
te kunnen betalen, kwam het idee
om gratis vakanties aan te bieden.

Inrichting
Inmiddels zijn we stichting Sociaal
Twente en hebben we 7 locaties in
Twente waar we vakanties
organiseren: Oldenzaal,Haaksbergen,
Almelo, Rossum, Vasse, Borne en
Delden.
De gezinnen* worden aangemeld
door leden van CZOT maar ook de
Twentse WMO consulenten en
medewerkers van de diverse
Stichtingen Leergeld weten ons
inmiddels te vinden.
Elke locatie heeft een
centraal persoon, de locatiebeheerder, die de giften op locatie regelt en
zorgt voor een compleet vakantiepakket.

Doelstelling
We willen natuurlijk zo veel mogelijk
gezinnen een mooie herinnering
geven en ons streven is om alle 14
Twentse gemeenten bij het initiatief
te betrekken.

Wat doet Sociaal Twente?

In het kort: wij zorgen ervoor dat kwetsbare Twentse
gezinnen een weekje geheel verzorgd op vakantie kunnen!
De afgelopen jaren hebben wij vijf Twentse gezinnen blij
gemaakt met een vakantie in de regio. De gezinnen die wij
selecteren zijn gezinnen die buiten hun toedoen financiële
problemen hebben en daardoor niet op vakantie kunnen.
Stichting Sociaal Twente is helemaal afhankelijk van giften
en donaties en wij hebben verschillende sponsoren die ons
‘half staan’. Wij zijn er erg trots op dat we de vijf gezinnen
een geheel verzorgde vakantie hebben kunnen aanbieden en
mooie vakantieherinneringen hebben kunnen geven, en dat
hebben we te danken aan alle weldoeners.
Dat is toch Noaberschap XL!

Noaberschap is elkaar ‘voorthelpen’ en
Tukkers kunnen dat als geen ander.

* Uitsluitingsgronden zijn verslaving en huiselijk geweld.

Doorgroeien

Vakantiemap
De locatiebeheerders zorgen
voor een goed gevulde
vakantiemap die op het
vakantieadres ligt.
Wij zorgen bijvoorbeeld voor:
• Dinerbonnen;
• Lunchbonnen;
• Bon voor boodschappenpakket;
• Entreekaartjes voor
• bijvoorbeeld zwembad en/
of speeltuin;
• Entreekaartje midgetgolf;
• Bioscoopbon;
• Kappersbon;
• Bon voor schoonheidsbehandeling;
• Bon voor de bakker, slager,
groenteboer;
• Enzovoorts.

Noaberschap
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en TukWe
hebben inmiddels
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Haaksbergen, Almelo, Rossum,
Zenderen/Hertme
endat
Delden.
Elke locatie
heeft een eigen
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als geen
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beheerder die de giften op locatie regelt. De locatiebeheerder
stelt een gevulde vakantiemap samen met bijvoorbeeld dinerbonnen, entreekaartjes voor de speeltuin of zwembad, misschien een kappersbon of een bon voor een schoonheidsbehandeling voor de moeder. Dit zijn merendeel allemaal giften
van ondernemers of organisaties.
De grootste kostenpost is de post van de overnachtingskosten.
Wij willen ondernemers niet belasten met te hoge kosten,
vooral niet in Corona-tijd, dus wij bekostigen zelf de
overnachtingen. De kosten per gezin zijn ongeveer €800,-,
dat is inclusief accomodatie, dinerbon, herinneringsfoto op
canvas en wat zakgeld. Stichting Sociaal Twente kan inmiddels
verschillende gezinnen in 2022 een vakantieweek aanbieden
in de Regio.
Wij willen graag doorgroeien en alle 14 gemeenten bij het
initiatief betrekken en wij willen dan ook uitbreiden naar 14
gezinnen zodat we jaarlijks per gemeente een gezin blij maken
met een welverdiende vakantie. Daar is niet alleen geld voor
nodig, ook zoeken wij locatiebeheerders voor verschillende
Twentse gemeenten. Iets voor jou of wil je graag een donatie
doen?
Neem dan contact met ons op via www.sociaaltwente.nl.

Sociaal Twente wil graag veel gezinnen blij maken met
een welverdiende vakantie!
Wil jij ons daarmee helpen, als locatiebeheerder of als sponsor?
Kijk dan voor meer info op www.sociaaltwente.nl

