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Van de voorzitter
En voor dat je er dan weer erg in hebt 

is het al weer tijd voor de laatste 

nieuwsbrief van 2021. Een jaar waar 

we met de Vrienden zeker niet stil 

hebben gezeten. Tijdens onze 

vergaderingen, door het jaar heen, behandelen we altijd de 

aanvragen die we krijgen van vele locaties in het land. 

Aanvragen waar we worden gevraagd wensen te helpen 

vervullen. In wensen vervullen zijn wij natuurlijk heel goed!

Het begon dit jaar met de aanvraag van een rolstoelfiets in 

Doetinchem en de laatste aanvraag voor dit jaar gaat over een 

dierenweide in Leusden. Vele cliënten die wonen en/of werken 

bij Philadelphia hebben we dan ook heel erg blij kunnen maken.

De reorganisatie van Dierenweide Zoddepark in IJsselmuiden is 

gestart. Het lokale nieuws heeft hier reeds veel over geschreven. 

Ik ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat.

Ons jubileum cadeau aan het 60 jarige Philadelphia nadert zijn 

eind. Deze maand leveren we de laatste van maar liefst 12 

snoezel  badkamers op. Zie de mooie fotoreportage in de nieuws

brief. Over snoezelen gesproken... onze snoezelwagen heeft een 

geheel nieuw interieur gekregen en kan er dus weer hele maal 

tegen aan! U komt hem ongetwijfeld in het land weer tegen op 

een van de vele locaties.

We gaan in het nieuwe jaar 2022 natuurlijk weer veel muziek 

maken. We zijn bezig met de voorbereidingen van 40 huis kamer

concerten in de maanden februari, maart en april. 

Helaas zijn we nog wel in spanning over ons eigen nieuwjaars

concert in de Veluvine in Nunspeet. Zoals u weet organiseren wij 

dit samen met het Gelders Fanfare Orkest. Op het moment van 

dit schrijven is nog niet duidelijk of dit ook doorgang mag 

vinden. We houden u op de hoogte! Volg daarom ook onze 

facebook pagina!

Het jaarlijkse kerstdiner i.s.m. het ouderenfonds hebben we, 

door de huidige omstandigheden, helaas moeten afzeggen. 

Dat is dan een minder leuk bericht. Ik hoop op een spoedig 

nieuw initiatief.

Er is veel meer te vertellen en zeker ook te doen. De Vrienden 

blijven enthousiast doorgaan, elke dag van het jaar! Dat doen we 

met de steun van donateurs, vele bedrijven en instellingen, 

overheden, fondsen en zeker niet te vergeten onze vrijwilligers!

Ik ben iedereen heel erg dankbaar voor zijn inzet, op welke wijze 

dan ook! Deze dank spreek ik zeker uit namens alle cliënten bij 

Philadelphia voor wie we dit allemaal doen!

Hele fijne feestdagen samen en graag tot ziens  

in het nieuwe jaar!

Hartelijke groet

Robert Rem

Vriendendagen
De  Vriendendag van locatie Utrechtstraat uit Alphen was fantastisch! 

We zijn naar de Alpaca’s in Brabant geweest. Wij hebben hier genoten 

van een heerlijke Hightea en hierna mochten we de Alpaca’s voeren. 

Ook hadden we een heerlijk zonnetje. 

Iedereen heeft genoten van deze dag. We willen jullie dan ook 

hartelijk danken voor het financieren van deze Vriendendag. 

Groeten, Ben, Margreet, Alie, Jo, Anneke, Edwin, David, Peter, Arjan, 

Hareld, Jerome en Martijn. En natuurlijk de begeleiding.

De cliënten van de Reijderhaven uit Emmeloord hebben hun 

Vriendendag op Urk doorgebracht. Daar zijn we op de zuiderzee 

gestapt. We voeren langs de kust van Urk. Het was mooi weer en 

konden ook buiten op het dek zitten. Binnen kregen we een drankje 

en cake. Ook werd er een voorstelling gegeven van de Urker kleder

dracht, door lokale bewoners. Ter afsluiting van deze erg leuke dag 

genoten de cliënten van een heerlijk chinees buffet. 

Bedankt!
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Snoezelwagen 10 jaar
Onze snoezelwagen rijd alweer 10 jaar door heel Nederland langs de locaties van Philadelphia. 

Dit jubileum vieren we met een compleet nieuw interieur. Je kunt nu snoezelen midden in ons mooie landschap met zijn molens  

en kleurrijke bossen. Locaties kunnen de snoezelwagen reserveren voor een lang weekend of een midweek.

Mede dankzij uw gift:

•  hebben de cliënten van locatie de Korte Water in Amsterdam nieuwe muziekinstrumenten voor de buurtband

•  genieten de cliënten van locatie Eastwei in Oppenhuizen van hun nieuwe snoezelbadkamer

•  ontspannen de cliënten van de dagbesteding in Vierhouten bij hun nieuwe bubble buis

•  kunnen de cliënten van locatie Zonnedauw in Bovenkarspel gezellig poolen op hun nieuwe pooltafel
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Jubileumactie Philadelphia 60 jaar afgerond!
Deze maand wordt de laatste hand gelegd aan snoezelbadkamer nr 12. In samenwerking met 12 Philadelphia locaties hebben we 

afgelopen jaar elke maand een bestaande badkamer omgetoverd tot een snoezel/wellnessbadkamer. Dit in het kader van het 60jarig 

bestaan van Philadelphia. Een functionele ’natte’ ruimte werd door aanpassing van de beschikbare ruimte en toevoeging van diverse 

materialen een ware wellnessbeleving! 

 

De cliënten die hier erg van genieten wonen op de locaties: 

Plantaan A, Nunspeterweg 90b en Eik 98 in Vierhouten • De Handpalm in Bleskensgraaf, De Regenboog in Brakel • De Doeven in 

Duivendrecht • Guldenhof in Wateringen • Korte Rille ’t Leem in Kampen • Fluitekruid in Leusden • Polderzicht boven en Polderzicht 

beneden in IJsselmuiden • Scandinavialaan 4 in Emmeloord. 

Hierbij een impressie!

60 JAAR

Voor realisatie

Na realisatie
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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.

Ga naar www.vriendenvanphiladelphia.nl/steun-ons

Gerealiseerde projecten
Hometrainer voor locatie 

Nassaulaan in Middelburg

Hartelijk dank voor de financiële 

ondersteuning van de home

trainer! De hometrainer staat 

vaak op het balkon, zo kan er bij 

de onder gaande zon gefietst 

worden. Maar fietsen en onder

tussen naar Goede Tijden 

Slechte Tijden kijken kan ook. 

Want dan rijden we hem weer de 

huiskamer in. Geen hightech 

apparaat. Maar een apparaat die 

doet waar hij voor dient, 

namelijk fietsen. En in onze fantasie fietsen we over al heen.  

De bewoners hebben wel wat stimulatie nodig om tot activiteit 

te komen. De stap naar de fitness is niet voor iedereen 

weggelegd. Maar dit apparaat is zo laagdrempelig in de eigen 

veilige omgeving. 

Tafeltennistafel voor locatie 

Volle Wens in Veenendaal

Afgelopen zomer hebben de 

cliënten van locatie de Volle wens in 

Veenen daal veel gebruik gemaakt 

van de tennistafel die we gekregen 

hebben. Maar ook binnen word de 

tafel gebruikt tijdens het koffie

moment of tijdens de borrel, en in 

het weekend overdag. De cliënten 

vinden het leuk om de begeleiding 

uit te dagen maar ook elkaar! Ze 

houden samen de score bij. Kortom 

het is echt een leuke aanwinst! 

Snoezelmaterialen voor 

locatie Spoorzicht in 

ijsselmuiden

We hebben de afgelopen 

tijd de woonkamer van de 

bewoners op Spoorzicht in 

Ijsselmuiden gezellig 

gemaakt. Er ontbraken 

helaas nog wat mooie 

snoezelmaterialen maar 

dankzij de vrienden van 

Philadelphia hebben we op 

onze woning Spoorzicht nu 

een mooie snoezelkar en orgellichtwand.  

En wat is dat fijn! De bewoners genieten hier enorm van.  

Namens ons allemaal; bedankt Vrienden van Philadelphia!  

Nieuwe projecten
Orthopedagogisch dagcentrum De Rots in Purmerend en De Trapeze 

in Amsterdam zijn beide nieuwe locaties binnen Philadelphia. 

Ze bieden beide zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen 

tot 18 jaar. Buiten bewegen is ontzettend belangrijk voor deze 

doelgroep. Om de ontwikkeling van deze kinderen in het bijzonder 

de sensorisch motorische ontwikkeling te waarborgen, willen we 

beide locatie ondersteunen met de realisatie van een speelplein. 

Wilt u ons helpen? 

Bekijk het project op www.vriendenvanphiladelphia.nl 

Klik op het project na keuze en doneer!

Nieuw speelplein  
De Rots in Purmerend

Nieuw speelplein  
De Trapeze in Amsterdam


