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VOORZITTER
Marianne Beukers 
marianne.beukers@divoo.nl  
010-5114677  

PENNINGMEESTER 
John Heij
johncheij@hotmail.com
06-51367445  

SECRETARIS 
AAIPROJECTEN 
Pamela Nijhof 
pamela.nijhof@divoo.nl  
06-30606370  
 
COÖRDINATOR  
VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN 
Suzanne van der Linden  
suzanne.vanderlinden@divoo.nl  
06-28198084 

VICE-VOORZITTER 
FONDSENWERVING 
Liesbeth Volmuller  
 l.volmuller@gmail.com  
010-5112163

WANDEL- EN ZORG 
Sonja en Dorothe  
sonja.moerman@divoo.nl  
dorothebax@hotmail.com 
06-30291706 of 010-5147191  
 
NIEUWSBRIEF  
Cintha Swalue  
Marianne Beukers

INFO
Info@divoo.nl  
Onze website  
www.divoo.nl  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Rabobank Sponsorfietstocht 2017:  
zondag 17 september  
 
De datum van de Rabobank Sponsorfietstocht 2017 is bekend. Op 
zondag 17 september kunnen alle verenigingen en stichtingen in Lansin-
gerland, Pijnacker-Nootdorp, Delft, Den Hoorn en Schipluiden op een 
gezellige en sportieve manier hun clubklas aanvullen. Het lijkt nog heel 
ver weg maar als je deze datum vast in je agenda vrijhoudt kunnen we 
met zoveel mogelijk deelnemers meedoen en zo onze clubkas spekken. 
Dus nodig vrienden en familie uit voor deze gezellige dag! 
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WORD 
DONATEUR!  

AL VOOR 12 EURO PER 
JAAR KUNT U DONA-
TEUR ZIJN VAN DIVOO. 
ZORG DAT WIJ LIEFDE EN 
KAMERAADSCHAP 
KUNNEN BRENGEN EN 
GEEF!

Ga naar www.divoo.nl voor 
meer informatie.

ONZE VASTE CON-
TACTPERSONEN

JOHN
DE TUINEN 
06-51367445  
 
JESSICA 
OUDELANDSE HOF 2 
06-10055367  
 
MARIANNE 
OUDELANDSE HOF 3 
010-5114677  
 
PAMELA  
DE WULP  
OUDELANDSE HOF 1 
06-30606370 

 

     NIEUWS OVER DIVOO ZORG- 

 
Gezocht: Vrijwilligers
We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Daarom doen 
we een beroep op jullie! Maak eens een praatje met iemand 
tijdens het uitlaten van je hond of tijdens het winkelen wan-
neer je iemand met een geschikte hond in het winkelcentrum 
ziet lopen. Vertel over ons mooie werk en over de weinige 
uurtjes per maand dat het vraagt. Nog steeds weten mensen 
niet van ons bestaan en vooral in deze tijd zijn er weer veel 
nieuwe en trotse hondeneigenaren. We krijgen geregeld het 
verzoek van nieuwe woonzorgcentra om te komen aaien 
maar als we niet over een vast groepje vrijwilligers kunnen 
beschikken dan kunnen we niet aan de verwachtingen vol-
doen en moeten we het desbetreffende huis en de bewoners 
teleurstellen. Ook voor het uitlaten van honden hebben we 
steeds mensen nodig. De laatste tijd zijn de wandelaars be-
hoorlijk in actie gekomen en daar zijn we ze erg dankbaar 
voor. Gelukkig zijn er weer enige nieuwe uitlaters voor DIVOO  
actief zodat we niet steeds op dezelfde mensen een beroep 
hoeven te doen. Minder goed gaat het met het aaiproject in 
Nootdorp. Vanuit Nootdorp hebben we 2 vrijwilligers waarvan 
er een tijdelijk heeft moeten afhaken. Dat is eigenlijk te wei-
nig. Voor de mensen uit Berkel is Nootdorp toch wel een aar-
dig eind rijden voor een uurtje aaien maar helaas komen er uit 
de omgeving van Nootdorp zelf weinig vrijwilligers hoewel we 
ons best doen om ze te werven o.a. via de vrijwilligersbank.  

Binnenkort komt er een nieuw woonzorgcentrum in Berg-
schenhoek waar we ook graag naar toe zouden willen gaan 
met onze honden. Dus mocht je het leuk vinden om je werk-
zaamheden voor DIVOO wat uit te breiden, meld het ons dan! 

http://www.divoo.nl
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Gert-Jan gaat wandelen voor DIVOO 

Een poosje geleden kwam ons bestuurslid Suzanne in ge-
sprek met Gert-Jan van Meggelen die haar vertelde dat hij 
een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella ging lopen. 
Hij was nog op zoek naar een goed doel dat hem voldoende 
aansprak. Nou daar had Suzanne natuurlijk wel ideeën over 
en ze wist hem enthousiast te maken voor DIVOO. Doordat 
Gert-Jan samen met zijn hond geregeld zijn 90-jarige moe-
der in De Oudelandse Hof bezoekt, ervaart hij van dichtbij 
hoe verrassend deze contacten tussen de bewoners en 
honden kunnen zijn. Hij wil het bij elkaar gelopen sponsor-
geld dus met volle overtuiging doneren aan onze stichting. 
Sponsoring kan bijvoorbeeld voor elke gelopen kilomater of 
voor de hele tocht; op rekening NL40 INGB 0651 712327 
t.n.v. Santiago ovv Santiago. Er staat ook een bus bij Jum-
bo Veltrop (Bergschenhoek) waar statiegeldbonnetjes in 
kunnen worden gedeponeerd. 

We zijn natuurlijk heel blij met dit mooie initiatief en we wen-
sen Gert-Jan veel succes op zijn mooie maar superzware 
tocht van 2500 kilometer!  

Niet alleen het geld is van harte welkom maar ook het ver-
groten van onze naamsbekendheid is voor ons belangrijk. 

Je kunt Gert-Jan’s tocht volgen op zijn Facebook

Imke

‘Dat dieren met hun aan-
wezigheid, warmte en aai-
baarheid troost kunnen 
bieden is een feit. Net zoals 
ze in staat zijn om het iso-
lement van eenzame men-
sen te doorbreken. Toen 
hondje Imke bij haar de-
menterende eigenaresse 
werd weggehaald, deden 
hupverleners er alles aan 
om ze weer samen te 
brengen. Toch had nie-
mand kunnen vermoeden 
dat het verhaal zo’n mooie 
afloop zou krijgen.’ 

Lees dit mooie verhaal uit 
het tijdschrift ‘Dier’ van de 
Dierenbescherming over 
hoe de medewerkers van 
een verzorgingshuis door 
hun enthousiasme en be-
trokkenheid ervoor zorgden 
dat hond Imke en haar ba-
zin weer herenigd konden 
worden. (Blz. 35) 
https://www.dierenbescher-
ming.nl/pdf/dier-1-2017 
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Geslaagde voorjaarswandeling
Zondag 9 april organiseerde DIVOO voor de vrijwilligers een 
wandeling in het Annie M.G. Schmidtpark. We begonnen om 
11 uur op het terras van De Salon met een kop koffie of thee.  
Daarna vertrokken we in een lange rij richting Boterdorpse 
weg waar we overstaken en richting de speeltuin van Flodder-
tje liepen. Deze speeltuin mochten we natuurlijk niet in met de 
honden maar we konden er prima omheen lopen, behalve 
een heel eigenwijs hondje (we noemen geen namen) dat be-
s loo t da t h i j 
z w e m m e n d 
best even met 

de kinderen kon 
m e e s p e l e n . H e t 
kostte even moeite 
om hem over te ha-
len om weer terug te 
zwemmen maar uit-
eindelijk besloot hij 
toch om weer bij de 
roedel aan te slui-
ten. We eindigden 
bij het uitrenveld 
waar bazen en hon-

den even konden bijkomen om vervolgens weer terug te gaan. 
Al met al een stevige wandeling maar zelfs de kleinste hond-
jes gingen dapper door. Bij de Salon moesten de honden na-
tuurlijk eerst goed drinken en konden wij genieten van heer-
lijke soep en broodjes. Het was goed om weer eens gezellig 
wat samen te doen en kennis te maken met enkele nieuwe 
vrijwilligers. Iedereen was ook blij dat zowel Pamela als Su-
zanne er weer bij konden zijn. Het weer werkte natuurlijk 
mee en ook de perfecte catering van de medewerkers van 
De Salon. Een ochtend om met voldoening op terug te kij-
ken.
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Kleurplaat voor de kleintjes klik op de 
link!

http://www.kleurplatenvoorjou.nl/wp-content/uploads/2014/04/Moederdag-kleurplaat-hondje-met-tulpen-kleurplaat.jpg
http://www.kleurplatenvoorjou.nl/wp-content/uploads/2014/04/Moederdag-kleurplaat-hondje-met-tulpen-kleurplaat.jpg

