NIEUWS OVER DIVOO ZORG- EN AAIPROJECTEN

LENTE 2018- NUMMER 19

VOORZITTER
VRIJWILLIGERS
Marianne Beukers
marianne.beukers@divoo.nl
06-13747770
VICE-VOORZITTER
SECRETARIS
Liesbeth Volmuller
l.volmuller@gmail.com
010-5112163
PENNINGMEESTER
Christien Brandner
c.brandner65@kpnmail.nl
06-51670228
COÖRDINATOR

VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN

Suzanne van der Linden
suzanne.vanderlinden@divoo.nl
06-28198084

ALGEMEEN BESTUURSLID
WANDEL- EN ZORGCOORDINATOR

Shandra de Zeeuw
shandradez@gmail.com
06-19350736

COÖRDINATOR
WANDEL- EN ZORG
Sonja Moerman
sonja.moerman@divoo.nl
06-30291706
NIEUWSBRIEF
Cintha Swalue
Marianne Beukers
INFO
Info@divoo.nl
Onze website
www.divoo.nl

Wandelen met DIVOO
Het wordt tijd om weer eens gezamenlijk te gaan wandelen. Op
zondagmiddag 10 juni willen we met zoveel mogelijk vrijwilligers
met of zonder hond en met alle familie en bekenden, die het ook
leuk vinden,
een wandeling
m a k e n . S uzanne is nog
volop bezig om
dit te organiseren maar als
het je leuk lijkt
houd dan deze
datum vast vrij.
Een leuke manier om alle
mede-vrijwilligers te leren
kennen.

Wandelvrijwilligers
Onze wandelvrijwilligers hebben voor een mevrouw die in het
hospice verzorgd werd haar hondje uitgelaten. Op die manier
kon ze haar hondje bij zich hebben wat een grote troost was.
Het hospice plaatste op haar facebook een stukje over DIVOO
waarin ze hun waardering uitten voor onze vrijwilligers. Deze
mevrouw is ondertussen helaas overleden maar het hondje
heeft een goed nieuw thuis gevonden. Als dank ontving DIVOO
een mooie financiële bijdrage van de familie.
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Vrijwilligersbijeenkomst 12 februari
Op 12 februari organiseerden we een informatieavond voor
onze vrijwilligers. Dierenarts Carolien Paytentoea was bereid
om een en ander te vertellen over haar werk en vooral over
eerste hulp bij huisdieren, met name honden. Het werd een
interessante avond waar veel onderwerpen aan de orde
kwamen. Wat moet je doen als er iets aan de hand is met je
hond. Wat kun je zelf oplossen en wanneer moet je echt naar
de dierenarts. Natuurlijk weten onze vrijwilligers al veel over
hondenverzorging maar volgens mij was er voor iedereen wel
iets nieuws te leren. Daarbij vertelde Carolien op een humorvolle manier en was er volop ruimte voor vragen en opmerkingen.
We zijn blij met alle medewerking die we kregen. Via Ria
Spoel konden we kosteloos van een zaaltje van de Oudelandse Hof gebruik maken en bovendien zorgde ze voor de
koffie en wat te drinken.
We bedanken ook Linda Dierenspeciaalzaak uit Bergschenhoek. Zij sponsorde volledig de prachtige honden EHBO-setjes die iedereen na afloop mee kreeg. Dat was een geweldig
gebaar van haar!
En natuurlijk bedanken we dierenarts Carolien die belangeloos een avond besteedde aan DIVOO.
Gelukkig hadden veel vrijwilligers zich opgegeven voor deze
avond. In de pauze konden we even bijpraten met een hapje
en een drankje. Zo werd het een geanimeerde bijeenkomst en
kunnen we terugkijken op een geslaagde avond.

WORD
DONATEUR!
AL VOOR 12 EURO PER
JAAR KUNT U DONATEUR 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
CHRISTIEN
OUDELANDSE HOF 1
DE WATERSNIP
06-51670228
MONIQUE
OUDELANDSE HOF 2
06-22820303
PAMELA
OUDELANDSE HOF 3
WESTPOLDERHUIS
06-30606370
SHANDRA
OUDELANDSE HOF 4
06-19350736
MARIANNE
VEENHAGE
06-13747770
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Veranderingen
DIVOO bestaat al 9 jaar en we prijzen ons gelukkig dat er
vrijwilligers zijn die van het begin af aan betrokken zijn bij
onze stichting. Helaas nemen we nu afscheid van drie van
hen. Dorothe is gestopt met de coördinatie van het wandelproject. Deze vaak lastige taak heeft ze, samen met Sonja, al
die jaren op zich genomen. Veel dank daarvoor Dorothe, je
hebt heel wat mensen in moeilijke situaties kunnen helpen.
Omdat Spike, het hondje van Jessica is overleden en haar
leenhondje naar zijn eigenaar teruggaat neemt Jessica ook
afscheid als aaivrijwilliger. Na 9 jaar zal ze niet meer aanwezig zijn bij de aaiuurtjes. Zij was er vanaf het begin van DIVOO bij. Ze kwam niet alleen bij verschillende aaiuurtjes maar
heeft op braderieën, kerstmarkten en natuurlijk de Dog’s
Plons gestaan. Haar manier om vrijwilligers of sponsors te
werven of de mensen bij de Dog’s Plons nèt iets meer te laten
betalen zijn legendarisch. Gelukkig heeft Jessica beloofd dat
ze zich voor dit soort activiteiten nog wil blijven inzetten. Bedankt Jessica voor alles wat je voor DIVOO hebt gedaan.
Tenslotte heeft Pamela aangegeven dat haar taken in het bestuur haar te zwaar worden. Ook zij is vanaf de oprichting bij
DIVOO betrokken geweest. Haar honden Missy en Dimple
waren geweldige knuffelhonden en nu zij er helaas niet meer
zijn heeft hondje Mica met verve hun taak overgenomen.
Hoewel Pamela dus afscheid neemt van het bestuur blijft ze
gelukkig wel aaivrijwilliger en is ze vast ook nog betrokken bij
andere activiteiten van DIVOO. Pamela heeft veel taken vervuld in het bestuur maar verzorgde vooral de indeling van de
aaiuurtjes en de werving en de contacten met de vrijwilligers.
We zullen haar missen in het bestuur maar we zijn erg blij dat
ze zich toch als vrijwilliger blijft inzetten voor DIVOO. Dank je
wel Pamela voor je bestuurswerk en alle andere taken. We
raken je gelukkig niet kwijt als vrijwilliger.
Shandra de Zeeuw, onze aaivrijwilliger in de Oudelandse Hof,
komt ons bestuur versterken. We zijn heel blij met haar. Welkom Shandra, ik hoop dat je het naar je zin zult hebben bij
ons.
De taken binnen het bestuur moeten, door het vertrek van
Pamela en Dorothe, opnieuw verdeeld worden. Marianne gaat
de vrijwilligers en de aaiuurtjes coördineren. Liesbeth gaat het
secretariaat doen en Shandra ons nieuwe bestuurslid gaat
samen met Sonja het wandelproject op zich nemen. Voor iedereen weer even wennen maar het gaat vast lukken.
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Westpolderhuis
Sinds kort komen enkele vrijwilligers van DIVOO met hun
honden in het Westpolderhuis. Dit is een nieuw woonzorgcentrum in de Westpolder. Hier wonen mensen met dementie of
een andere vorm van geheugenverlies. Er zijn twee gezamenlijke woonkamers waar we met de honden op bezoek gaan.
We voelen ons als DIVOO erg welkom hier en merken dat de
bewoners genieten van de honden en ook van het contact
met de vrijwilligers.
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