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De bouw is gestart!

4e Verdiepingsbijeenkomst met de ouders

De bouw van het TOV-huis is inmiddels opgestart (!)
en op dinsdag 20 juni is er door Heijmans een StartBouw-Feest georganiseerd. De TOV-bewoners waren
erbij om hun nieuwe buren te leren kennen.
En wat een ontzettend toffe buren krijgt TOV; ook een
heel internationaal gezelschap!
Als attentie hebben de TOV kandidaat bewoners
speciaal voor deze gelegenheid flesjes overheerlijke
TOV-punch uitgedeeld.

Op 17 juni j.l. is er een vierde bijeenkomst geweest
met alle ouders van de potentiële bewonersgroep. De
sessie werd opnieuw gefaciliteerd door Anne Wibaut.
De focus lag op het terugkoppelen van de voortgang
van alle verschillende commissies (woongroep,
interieur, findsenwerving, zorg & begeleiding,
veiligheid, ICT en evenementen). Ook stond de interne
en externe communicatie op het programma.
Donderdag 30 september vindt de volgende
oudervergadering plaats.

Fondsenwerving en crowdfunding
Veel jongeren zijn op vakantie geweest, maar ook
gedurende de zomervakantie zijn er activiteiten
geweest om meer geld te verkrijgen voor TOV.
1. Rabobank Coöperatiefonds: € 3.500. Tobias en
Bonno zijn de gift in ontvangst gaan nemen.
2. Lenteprijs van € 2.500 tegekend aan TOV om een
ontmoetingsfeest voor de buurt te organiseren.
Anouschka iheeft de prijs mogen aannemen.
3. Rommelmarkt in Delft (varend corso).
Allemaal super bedankt voor de donaties!
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Programma commissie

Interieur commissie

Na de zomervakantie staan er veel activiteiten op het
programma voor de jongeren om elkaar nog beter te
leren kennen. Deze activiteiten worden door de
jongeren zelf bekostigd. O.a.:
1. Fietstocht Rabobank (crowdfunding) (18 sep)
2. Borrelen en eten jongeren (zondag 18 sep)
3. Bijeenkomst met thema: wonen en koken (30 sep)
4. Lunch en bowlen (22 oktober)
5. Dineren en musical (4 november)
6. Poolen en uit eten (24 november)
7. SintKerst spel (17 december)
In een volgende nieuwsbrief zullen wij hierover verder
verslag doen.

De Interieur commissie heeft momenteel ‘de keuken’
als focus. Met de digitale tekening zijn er
verschillende keukenaanbieders bezocht voor
concrete offertes. Ook worden er verschillende
leveranciers voor de vloeren benaderd.

Borrelen op de markt in Delft

Fondsenwervings commissie

In juni zijn een aantal jongeren met Birgit gaan
borrelen op de Beestenmarkt in Delft. Er werd
geborreld, gesnackt, veel gelachen en zelfs gedanst!

Er zijn naast alle bedragen die hierboven zijn vermeld
ook twee donaties vanuit een tweetal fondsen
toegezegd:
het VSB Fonds (€ 10.000) en NSGK (€ 15.000).
Hartelijk dank voor deze prachtige bedragen!

Woongroep commissie
Inmiddels zijn er twee nieuwe kandidaat bewoners
aan de groep toegevoegd: Laurens en Michiel.
En is het aantal bewoners weer volledig (10)!

Zorg commissie
De Zorg commissie heeft op basis van de zorg die de
kandidaat bewoners nodig hebben, verschillende
zorgaanbieders (meerdere keren) gesproken. Deze
gesprekken zijn positief verlopen en de commissie zal
op 30 september een voorstel aan alle ouders doen
voor de keuze van een zorgaanbieder.
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ICT commissie
De nieuwe website van TOV zal binnenkort live gaan!
De website zal overzichtelijker en interactiever
worden. Houd de site dus goed in de gaten:
www.TOVwonen.nl

Additioneel vermelden wij dat
- de teller van de Vrienden van TOV op ruim € 3.000
staat!
- we al een heel eind op weg zijn, maar dat we nog
meer sponsorgeld nodig hebben om in het TOV
huis te kunnen wonen… dus doneer s.v.p.!
- Doneren gaat heel makkelijk via de doneer-knop
op www.tovwonen.nl pagina ‘sponsors’.
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Wist u dat…?
Patrick een geweldige hobby heeft? Namelijk puzzels
leggen….en kunt u raden hoeveel legpuzzels Patrick in
zijn kast heeft leggen…. Eehhh… liggen 😉?

Lizzy wederom een mooie vlog heeft gemaakt van het
Start-Bouw-Feest van 20 juni j.l.
Ga haar vlog snel bekijken!
https://www.youtube.com/watch?v=Q2Hyg4O1dHw&
t=1s

TOV jongeren en ouders zaterdag 17 september met
vrienden en familie samen bijna 1.000 km gaan
fietsen? Natuurlijk gaan de sponsorgelden naar TOV!
Menno zijn VSO-certificaat heeft behaald en
hier erg mee ‘in zijn nopjes’ was. En zijn ouders zijn
natuurlijk supertrots!
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