
GroenDoen editie 1- 2014 26 januari 2014

NIEUWSBRIEF 
Van Groenproject Kennisplants naar GroenDoen 

Hallo cliënten, ouders, begeleiders, medewerkers en alle betrokkenen! Na die voor ons zo 
belangrijke infoavond waarop wij onze plannen aan u verteld hebben is er veel gebeurd. We zijn 
op zoek gegaan naar enthousiaste mensen voor in het bestuur. Meer daarover leest u een stukje 
verder in deze nieuwsbrief. Als bestuur komen we iedere week samen om allerlei praktische, 
financiële en juridische zaken te regelen waarover u nog van alles te horen krijgt natuurlijk. We 
zijn in overleg met Amarant hoe de overgang goed en soepel kan verlopen. Maar ook hoe we in 
de toekomst blijven samenwerken. We hebben al onze cliënten gevraagd of ze willen blijven en 
daar hebben ze gelukkig ook massaal positief op gereageerd. Kortom het bruist van de positieve 
energie hier. De belangrijkste stap die we genomen hebben is een nieuwe naam en logo om te 
bezegelen dat we zelfstandig verder gaan. Om te laten zien dat we op eigen benen staan en dat 
we verder willen met dagbesteding, werken en opleiding in het Groen. Bezig zijn met allerlei 
activiteiten die iets met groen hebben. Hierbij de nieuwe naam van de stichting en het logo. 
Hopelijk zijn jullie ook zo enthousiast als wij en komen jullie als we officieel overgaan de naam en 
het logo mee inwijden
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Het nieuwe logo! 

En natuurlijk een 
nieuwe naam!  

Zo willen we iedere 
laten weten dat we een 
nieuwe organisatie zijn 
maar wel werkzaam 
blijven in het groen 
want daar is het ons 
om te doen!



De Bestuursleden 

Links ziet u de foto’s van onze enthousiaste 
bestuursleden maar meer als een naam en gezicht is het 
niet! in de volgende nieuwsbrief zullen we hen nader 
voorstellen. 

!
Praktische zaken: 

zoals het er nu uitziet is de officiële overdracht eind 
februari.  We willen dit moment niet zomaar aan ons 
voorbij laten gaan en u krijgt dan ook nog een uitnodiging 
om dat samen met cliënten en bestuur te vieren. 

!
Aanvulling! 

Er werd door iemand terecht opgemerkt dat we beloofd 
hadden op papier te zetten dat, indien dit project om 
welke reden dan ook zou stoppen, de client terug kan 
naar Amarant. Bij deze doen we dat! Ook als je het niet 
meer leuk vindt of andere interesses krijgt dan kun je 
altijd terug naar Amarant! 

!
Veranderingen? 

gaat er veel veranderen. Wat de dagelijkse gang van 
zaken betreft blijft het bijna bij het oude. Wat verandert er 
wel; Herman is vertrokken en er zal een andere 
begeleider bij komen. Wat vervoer betreft gaat het ook 
veranderen. Maar dat zou in de oude formule ook zo zijn. 

De volgende uitgave komt al weer over twee weken!
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