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Nestschommel
Van de voorzitter
Natuurlijk, ook dit jaar, vlak voor de
zomervakantie onze speciale Zomer
nieuwsbrief. Terwijl ik deze woorden
schrijf denk ik met een enorm blij
gevoel terug aan zaterdag 25 juni.
Op deze zonnige dag was de heropening van de mooie locatie
Nieuw Buitenzorg in Leiderdorp. Hier hebben de Vrienden een
prachtig mooie beweeg- en beleeftuin gerealiseerd voor de
50 bewoners van deze locatie. Een feestelijk moment met blije
gezichten!
Dit jaar zijn wij begonnen met belevingsgerichte theater
voorstellingen voor ernstig meervoudig beperkte cliënten.
Het theater bracht emoties los bij de cliënten die ons en de
begeleiders enorm hebben verrast. Vanzelfsprekend gaan
we hier mee door en organiseren we dit jaar nog eens
16 voorstellingen.
En dan hebben we natuurlijk eindelijk weer samen ons eigen
voetbaltoernooi gehouden. Ook dit jaar werden we gastvrij
ontvangen door voetbalvereniging Hierden. Het was een
ontspannen voetbalfeest met een terechte winnaar Philahof
uit Zeewolde. Tijdens de lunch was Marco den Hollander de
sfeermaker en ontstond er spontaan weer een gezellige
polonaise.
Wist u overigens dat onze snoezelwagen alweer 10 jaar door
heel Nederland langs de verschillende Philadelphia locaties
toert. Dit jubileum vieren we met een prachtig vernieuwd
interieur waar vele cliënten van zullen gaan genieten.

Met zowel adviserende als financiële als ondersteuning van de
Vrienden hebben we een droom voor onze EMB-cliënten kunnen
realiseren: het plaatsen van een nestschommel. Nestschommels zijn
geschikt voor verschillende soorten doelgroepen. Het schommelen
heeft vaak een therapeutische werking, het geeft veel ontspanning
en al schommelend komen cliënten tot rust. De schommel is toe
gankelijk gemaakt voor een lift zodat we cliënten uit een rolstoel
makkelijk in de schommel kunnen tillen. Bijkomend voordeel is dat
we lekker bewegen in de buitenlucht.
Heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning!
Gaby Mandl, Begeleider locatie Componisten Hilversum

De Vrienden organiseren en realiseren enorm veel, dagelijks zijn
wij voor onze cliënten actief. Veel van dit nieuws kunt u volgen
via onze facebookpagina en natuurlijk ook op de website:
www.vriendenvanphiladelphia.nl
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om ons bestuur, mede
werkers en vrijwilligers te bedanken voor hun fantastische inzet.
Mijn dank gaat ook uit naar alle organisaties, instellingen,
stichtingen en bedrijven die helpen en ondersteunen. Grote
dank ook zeker voor de vele trouwe donateurs. Samen met
elkaar kunnen we wensen blijven vervullen voor onze waarde
volle cliënten!
Een hele fijne zomer,
Hartelijke groet,
Robert Rem

Familiedagen
Nadat het kabinet vorig jaar besloot om te versoepelen, hebben
de Vrienden de locaties in de gelegenheid gesteld om een
financiering aan te vragen voor het organiseren van een
familiedag. Het was weer tijd voor gezelligheid en samenzijn!
Veel locaties hebben
gebruik gemaakt van
dit aanbod en een
mooie dag gehad.
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Teamdag
Onder leiding van onze klusvriend Richard
is de afdeling Communicatie van Stichting
Philadelphia Zorg druk aan de slag gegaan
bij het Zoddepark IJsselmuiden tijdens hun
teamdag. Er waren veel klussen te doen
op deze locatie en met deze extra handjes,
hebben ze enorme stappen gezet! Een mooie
samenwerking tussen Stichting Vrienden van
Philadelphia, Afdeling Communicatie en het
Zoddepark IJsselmuiden.
Zie filmpje: https://bit.ly/3IbFTtk

Pooltafel
De Vrienden hebben het mogelijk gemaakt dat de bewoners op de locatie Zonnedauw kunnen
poolen. Er wordt met heel veel plezier volop gebruik gemaakt door alle bewoners en uiteraard
ook door de begeleiders. Fijn dat we extra plezier en ontspanning op de locatie kunnen
beleven! Dank jullie wel!
Namens het team en bewoners locatie Zonnedauw

Muziekinstrumentenbox
Ritme brengt leven in de muziek!
Instrumentaal met een lied aan de slag
gaan is uitdagend en geeft bijna altijd
een verrassend resultaat. De Vrienden
hebben 25 muziekboxen verloot.
In deze box zitten houten, metalen en
kunststoffen instrumentjes met ieder
een eigen klankkleur en klankhoogte.
De instrumenten bieden voor een ieder,
hoe beperkt de mogelijkheden ook,
een manier om muziek te maken en
ervan te genieten! Voor iedereen een
instrument! We wensen alle winnende
locaties veel muziekbeleving!

Mede dankzij uw gift:
• k unnnen de cliënten van locatie Scandinavielaan in Emmeloord lekker kliederen met
water en zand in een mooie zandwatertafel

• genieten de cliënten van de locatie Ramswelle in Urk van hun Nintendo
• o ntspannen de cliënten van de locatie Schotbalk in Urk door middel van
de nieuw aangeschafte snoezelmaterialen

• z ijn de kinderen van de ouder-kind locaties in Amsterdam veel in
beweging dankzij de nieuwe beweegmaterialen

• z ingen en swingen de cliënten van locatie Buitenhof in
Driebergen met de nieuwe karaokeset.

Nalatenschap
We hebben onlangs een nalatenschap ont
vangen van een ex-cliënt van Philadelphia.
In overleg met de familie hebben we hiervan
een snoezelkamer gerealiseerd op een
locatie in Oost-Souburg, de geboorteplaats
van de cliënt. Veel cliënten genieten nu
dagelijks van deze relaxruimte.
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Belevingstheater
Belevingstheater is een vorm van theater waarbij de beleving centraal staat. Via sensomotorische prikkeling ontdekken, verkennen en
vergroten de cliënten hun belevingswereld.
De basis van de voorstellingen ligt bij het therapeutisch zintuigelijk theater waar professionals via sensomotorische prikkeling de
belevingswereld van cliënten verkennen en vergroten. De cliënten worden persoonlijk op hun niveau aangesproken. De spelers worden
voor de voorstelling op de hoogte gebracht van eventuele zintuiglijke beperkingen, medische complicaties of specifieke benaderingen.
De voorstellingen zijn heuse theaterproducties, maar spelen zich af tussen het publiek en niet op een podium.
Onlangs zijn de Vrienden gestart met acht voorstellingen. Dit was een zo’n succes dat we op herhaling gaan en dit jaar nog 16 voor
stellingen hopen te realiseren.
Toevoegen foto 7 en 8

Philadelphia Voetbaltoernooi 2022
19 locaties uit heel Nederland hebben in juni weer gestreden om de grote bokaal tijdens het landelijke voetbaltoernooi van Philadelphia
bij voetbalvereniging Hierden. Het was een geweldige dag met mooi weer, veel muziek en gezelligheid. En hoe fanatiek sommige
deelnemers ook zijn, het draait uiteindelijk allemaal om de lol en het vriendschappelijk potje voetballen. Het is een toernooi met allemaal
winnaars. Want ook de vrijwilligers en het publiek tellen mee! Iedereen ging voldaan en met een medaille om de nek naar huis.
De grote winnaar werd team Philahof uit Zeewolde. Gefeliciteerd!

Huiskamerconcerten
Begin dit jaar hebben we weer verschillende huiskamerconcerten
georganiseerd op de locaties. Kleinschalige en toegespitste
muziekprogramma’s die in de directe en vertrouwde woonomgeving
plaatsvonden. Soms een verstild belevingsconcert en soms een
uitbundig en vrolijk liedjesprogramma. De cliënten werden betrokken
en genoten enorm van de concerten.
De Lachende Zon heeft ook een aantal concerten verzorgt.
Zie filmpje: https://bit.ly/3afWMGS
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Muziekstudio Bonk

Nieuw logeerhuis in Kampen
In Kampen wordt een nieuw logeerhuis gerealiseerd. In het logeerhuis
kunnen thuiswonende kinderen en volwassenen met een verstandelijke
en/of meervoudige beperking het hele jaar door logeren.
Het logeerhuis biedt ouders en andere gezinsleden een tijdelijke
ontlasting van de vaak intensieve dagelijkse zorg. De Vrienden onder
steunen dit project door gelden te werven voor een belevingsgerichte
tuin bij het logeerhuis.
Wilt u ons een handje helpen?
Kijk op www.vriendenvanphiladelphia.nl en doneer direct via de
rode knop of maak u gift over op stichting Vrienden van Philadelphia
NL 91 ABNA 0400326361 o.v.v. ‘Logeerhuis’.

Muziek is de taal van iedereen. Op mooie en moeilijke
momenten. Muziek zorgt voor écht contact. Voor ontspanning.
Voor zelfvertrouwen. Dat zien we om ons heen, maar ook in
wetenschappelijk onderzoek. Dat maakt muziek zo bijzonder.
Dat is precies de reden dat Philadelphia muziek zo belangrijk
vindt in de begeleiding van haar cliënten. Door de steun van de
Vrienden hebben we onze eigen geluidsdichte studio kunnen
realiseren. We kunnen onze cliënten nu de mogelijkheid bieden
om hun muzikale en media technische talenten te ontwikkelen.
De aanschaf van de verschillende materialen geeft een enorm
potentieel aan educatie en ontwikkeling van de cliënt. Met het
zelf maken van podcasts, het opnemen en bewerken van eigen
muziek, het maken van een eigen song, kunnen we nu iets bieden
dat nog nergens gerealiseerd is. Het is een enorme verrijking van
de emotionele ontwikkeling van de cliënt.

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

Bedankt Vrienden!
Eric de Jong,
Regiomanager Werk & Begeleiding - Zuid-Holland B.V.
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