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NIEUWSBRIEF 

Stichting Groen doen is een feit! 
Hallo allemaal,  

Wij zijn nu een paar maanden bezig om een vervanging op te zetten voor het 

Dagbestedingsproject bij Kennis Plants. Wij, zijn de drie dames die de begeleiding van de 

cliënten doen en de zes mensen, die het bestuur vormen van de Stichting waaronder de 

activiteiten gaan plaatsvinden. Inmiddels is sinds afgelopen donderdag 27 februari de 

Stichting Groen doen opgericht, die dit gaat invullen. Wij zijn nu ingeschreven in de kamer 

van koophandel. Ook zijn we druk bezig met het maken van een nieuwe website en het 

openen van de e-mail. Verderop in deze nieuwsbrief nodigen wij u uit voor de feestelijke 

opening.  Tijd om kennis te maken met de mensen, die een rol spelen in de stichting. 

In deze nieuwsbrief stelt Teun van Dam zich voor. Bij de volgende nieuwsbrieven zullen wij u 

kennis laten maken met de rest van het Team en bestuur.  

Wat staat er in deze nieuwsbrief: 

 Stichting GroenDoen is een feit. 

 Kennismaken met: 

 Uitnodiging officiële opening 

 Praktische zaken. 
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         Uitnodiging  

officiële opening Groen doen. 

Wij willen u graag uitnodigen voor de officiële opening 

voor de werk en dagbesteding groen doen.  

Op vrijdag 11 april gaan wij deze gebeurtenis vieren. 

Vanaf half 2 hopen wij u allen te mogen verwelkomen. 

Om 2 uur zal de officiële opening plaatsvinden.  

Daarna willen wij met u het glas heffen en proosten op 

deze nieuwe start. .  

Wij hopen u allen te mogen ontmoeten! 

 

 

Praktische zaken: 

Anne Lochten wordt onze vaste invalkracht.  

Ze is al enige tijd werkzaam als invalkracht vanuit 

Amarant in onze dagbesteding. Anne heeft een goede 

klik binnen de groep.  

Groen Doen          

Egeldonkstraat 4  

4881 EH Zundert 

tel: 

Teun van Dam: voorzitter 

Kennismaken met:  

Ik ben Teun van Dam en mag voorzitter zijn 
van deze Stichting.  
Ik ben 64 jaar oud, getrouwd met Jet en wij 
hebben twee kinderen, die beiden 
zelfstandig wonen. Wij wonen sinds 15 jaar 
in Rijsbergen. Ik ben sinds november 2010 
gestopt met mijn werk bij ABN Amro. Daar 
heb ik 39 jaar gewerkt in een heleboel 
functies en op verschillende plaatsen in 
Nederland. De nadruk binnen de 
verschillende functies lag de laatste 30 jaar 
voortdurend op het leidinggeven aan 
veranderingsprocessen, waarbij veel 
aandacht nodig was voor de mensen die 
door die veranderingen werden geraakt.  
Sinds mijn vertrek bij de bank houd ik me 
naast de zaken thuis, bezig met 
verschillende activiteiten als vrijwilliger. Ik 
doe en deed dingen voor het Rode Kruis, 
het museum in Rijsbergen, het buurtschap 
Oekel en in de lokale politiek.  
Verder rijd ik als invalkracht bij Dutax en 
daar heb ik kennisgemaakt met dit project. 
Verder geeft mijn vrouw al vele jaren 
paardrijles aan mensen met een beperking. 
Toen ik van de plannen hoorde om dit 
project zelfstandig voort te zetten, heb ik niet 
lang hoeven na te denken om mee te doen. 
Dit verdient het om te lukken. En daar doe ik 
mijn best voor en ga ik mijn best voor doen. 
Zoals het er nu naar uitziet gaan we op heel 
korte termijn van start met de echte 
activiteiten waarom het gaat. We 
verwachten dit goed te kunnen invullen en 
we gaan er aan werken om dit ook in de 
toekomst te kunnen blijven doen.  
We zullen alle betrokkenen regelmatig 
bijpraten over de zaken die spelen en 
rekenen op hun support. 
 
Groeten Teun 


