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Van de voorzitter
Het bestuur van de Vrienden komt
elk jaar, in ieder geval, vijf keer bij
elkaar om de actuele stand van
zaken samen door te nemen.
Natuurlijk was dat in het afgelopen
jaar grotendeels online. Los van deze vergaderingen is ons
onderling contact zeer intensief en zijn we uitermate betrokken
bij de vele mooie en waardevolle projecten die de Vrienden
mogen realiseren.
Zoals u weet bestaat Philadelphia dit jaar maar liefst 60 jaar.
Als jubileumscadeau zijn we begin dit jaar gestart met een uniek
project en realiseren wij maar liefst 12 hele mooie welness/
snoezelbadkamers. Hierover schreef ik u eerder in onze vorige
nieuwsbrief. Een goed bericht is dat we op schema zitten en
onlangs de zesde badkamer hebben opgeleverd.
Onze snoezelwagen, die door het gehele land naar locaties reist,
gaan we dit jaar nog Upgraden. Zo blijft onze wagen niet alleen
actueel maar zeker ook extra aantrekkelijk voor onze cliënten.
Wij houden u graag verder op de hoogte!
En dan heel goed nieuws voor onze Innovatheek. We gaan deze
nog verder uitbreiden en wel met een flink aantal innovaties ter
waarde van maar liefst € 25.000,1.	De Acticom, een spelcomputer met mogelijkheid voor
oogbesturing
2.	De Omnireflex, een interactief wandreflectiesysteem dat
reageert op beweging
3. Een lichtsnoer van drie meter dat van kleur kan veranderen
4.	Het Cosmospel, een iPad met 6 gekleurde schakelaars
waarmee je spellen kunt spelen op de iPad
Ander, muzikaal, nieuws is dat we voorzichtig beginnen met het
opstarten van onze huiskamerconcerten. Er staan 24 mini
optredens in de planning. De optredens zijn bedoeld voor een
klein aantal cliënten en worden gegeven in de woonkamers van
acht locaties. Voorts hebben zich in de afgelopen periode 64
nieuwe donateurs aangemeld. Dit naar aanleiding van onze
jaarlijkse wervingscampagne. Dat is fantastisch mooi en hier ben
ik persoonlijk enorm blij mee!
Mijn lijst met goed nieuws is veel groter dan ik in dit voorwoord
kan melden. Dat betekent dat we met onze Vrienden het enorm
goed doen. Als team zijn wij sterk, enorm actief en realiseren wij
samen steeds meer kleine, maar zeker ook grote projecten.
Namens het bestuur, medewerkers, en het allerbelangrijkste…
namens onze cliënten heel erg veel dank voor al uw bijdragen op
welke wijze dan ook!
Graag wens ik u een fijne nazomer, geniet er samen van!
Hartelijke groeten,
Robert Rem

Medewerkers Carglass steken
handen uit de mouwen!
Een groot aantal medewerkers van Carglass®, expert in ruitschades,
hebben afgelopen maanden deelgenomen aan ons project “Handen
uit de Mouwen”. In het kader van Maatschappelijk Betrokken
Ondernemen klussen de medewerkers dit jaar op verschillende
locaties van Philadelphia. Er zijn inmiddels locaties in Middelburg,
Hilversum, Amsterdam. Westervoort en Hoensbroek bezocht. Diverse
klussen zijn door de mannen weggewerkt tot grote tevredenheid van
de cliënten en medewerkers!

Volg de Vrienden op Facebook
Elke maand verloten we op facebook mooie sport en spelmaterialen
voor de Philadelphia locaties. Volg ons en loot mee!
Deze maand verloten we vier kiekeboe spellen. Het spel biedt 78
close-up foto’s van voorwerpen uit de alledaagse werkelijkheid.
Bijvoorbeeld een schoen, kop en schotel, verfkwast, paraplu, enz.
Wie raad het voorwerp het eerst? Wil je voor een locatie mee loten
voor dit spel? Mail dan naar stichtingvrienden@philadelphia.nl
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Familiedagen
Met de hoop dat er binnenkort weer
versoepelingen zijn ingetreden en
de locaties daardoor weer wat meer
kunnen organiseren willen de
Vrienden hen in de gelegenheid
stellen een familiedag te organiseren.
Het is weer tijd voor gezelligheid
en samenzijn! We ondersteunen
de locaties deze dag met een gift.
Inmiddels zijn er al vele aanmeldingen
binnen.

Nieuw plekje voor de Kakelkeet
Onze Kakelkeet die in de eerste coronaperiode enorm populair was, heeft een nieuw plekje.
De keet staat op locatie kinderboerderij Emmelerbos in Emmeloord. De cliënten zijn erg blij
met dit extra onderkomen.

We wensen iedereen een fijne dag!

Nieuwe innovatie: De Actiecomm EVO
Mede dankzij uw giften kunnen we binnenkort de Innovatheek uitgebreiden met een nieuwe
innovatie: de Acticomm EVO
De Acticomm EVO is een computersysteem met aanraakscherm, verwerkt in een veilig meubel,
en voorzien van speciale software. De Acticomm is speciaal ontwikkeld voor mensen met een
verstandelijke of meervoudige beperking, die normaal gesproken niet zelfstandig kunnen
computeren. Binnen de Active omgeving kan de gebruiker filmpjes en foto’s bekijken, muziek
luisteren, educatieve of gewoon leuke spelletjes spelen. Bijzonder aan deze Innovatie is dat er
een oogbesturingsmodule i.c.m. eenvoudige spelsoftware opzit. We verwachten veel van deze
nieuwe innovatie met name voor de meervoudig beperkte cliënten.
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Philadelphia bestaat 60 jaar
Philadelphia bestaat in 2021 60 jaar, en dat vieren we!
De Stichting Vrienden heeft inmiddels in samenwerking met Philadelphia op 6 locaties de bestaande badkamer omgetoverd tot een
snoezel/wellness-badkamer. De functionele “natte” ruimte is door aanpassing van de beschikbare ruimte en toevoeging van diverse
materialen een ware wellnessbeleving geworden en vele cliënten genieten hier enorm van! Er volgen er nog eens zes. Tweehonderd
locaties hebben we financiële ondersteuning gegeven voor het boeken van een artiest op hun locatiefeestje ter ere van het 60 jarig
bestaan in september.

voor
na

Vriendendag
Wat hebben de bewoners van locatie
BenThuis in Benthuizen genoten, dankzij
jullie gulle gift! We hebben een prachtige
middag gehad, met vogelshow, lekker eten,
een ijsje toe en daarna kwam er nog een
man met een accordeon die nummers op
verzoek speelde voor ons. We kwamen zelfs
in de plaatselijke krant, dankzij onze aardige
buurman die ook in de organisatie zat.
We kijken met elkaar terug op een hele
mooie middag en avond, en hebben in
onze woonkamer ook een collage hangen
met de foto’s zodat we nog even na
kunnen genieten.
Namens alle bewoners: BEDANKT!!!
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Vriendendag Utrechtsestraat Alphen aan den Rijn
Woensdag 16 juni hebben we met elkaar een fantastische dag beleefd! We zijn met de groep en begeleiding naar de Alpaca’s bij
Vorstenbosch in Brabant geweest. Wij hebben hier genoten van een heerlijke High-tea en hierna mochten we de Alpaca’s voeren met
elkaar. Ook hadden we een heerlijk zonnetje deze dag. Iedereen heeft genoten van deze dag. We willen jullie dan ook hartelijk danken voor
het sponsoren van deze dag.
Groeten, Ben, Margreet, Alie, Jo, Anneke, Edwin, David, Peter, Arjan, Hareld, Jerome en Martijn. En natuurlijk de begeleiding.

Mede dankzij uw gift:
• h eeft de kaarsenmakerij in Elst een nieuwe smeltketel
• k unnen de cliënten van dagbesteding het Y huis met hun
nieuwe gereedschap aan het werk met kleine houtprojecten

• z ijn de cliënten van locatie Puttenstein in Spijkenisse sportief
bezig met behulp van de fitness toestellen en spelen een
spelletje op de spelcomputer

• h ebben de cliënten van de Naarderstraat in Hilversum een
bewegingstrainer

• f ietsen de cliënten van locatie Nassaulaan in Middelburg op

Steun Vrienden van
Philadelphia!
De Vrienden van Philadelphia hebben uw hulp nodig om het
stukje extra aandacht en plezier te realiseren waarvoor geen
of onvoldoende budget beschikbaar is.
Wanneer u een specifiek doel wilt ondersteunen, zoals
bijvoorbeeld een locatie van Philadelphia of een van de
projecten waarvoor we speciale aandacht vragen in de
nieuwsbrief en op de site, geef dit dan aan bij uw overmaking.
Overleg hierover is natuurlijk altijd mogelijk.

hun nieuwe hometrainer

• s pelen de kinderen die kinderdagverblijf de Trapeze in

Ga naar www.vriendenvanphiladelphia.nl/steun-ons

Amsterdam bezoeken met nieuwe sport- en spelmaterialen
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