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NIEUWSBRIEF 

Stichting groen-doen 

Hallo allemaal, Hier is hij weer, de nieuwsbrief. Alweer de 4e editie. Afgelopen maanden 
was het prachtig weer, zonnig met op zijn tijd een groeizaam buitje. Heerlijk om te 
werken, afwisselend op de potvelden, de tunnels of in de koelte van de schuur. Op 
vrijdag 15 augustus hebben we een hele gezellige zomerbarbecue gehouden. Natuurlijk 
was het niet de bedoeling dat hiermee het mooie zomerweer voorbij zou zijn. Integendeel 
voor ons mag de zomer nog maanden duren. 
 
Stichting Groen Doen is nu een6--tal maanden actief. Goed om te ervaren dat er voor de 
cliënten niets is veranderd, het werk is hetzelfde gebleven, alsook de sfeer. En aan de 
naam is iedereen ook al gewend. 
Vanaf april heeft Anne ons team versterkt, ze heeft twee dagen per week gewerkt, maar 
in september gaat Anne weer studeren en zodoende zijn wij op zoek naar een nieuwe 
collega. Eind augustus hebben we een feestelijke barbecue gehad, waarbij we Anne in 
het zonnetje hebben gezet. We hadden er, heel gezellig, live music bij. Hierdoor werd het 
een gezellige bijeenkomst. We danken Anne heel hartelijk voor de bijdrage die ze de 
afgelopen maanden heeft geleverd en wensen haar veel succes met haar studie. 

 

Wat staat er in deze nieuwsbrief: 

 De afgelopen maanden 

 Even voorstellen 

 Ons team 
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Zoals in nieuwsbrief 1 en 2 , stelt iemand zich 
voor van het bestuur. Deze keer is de beurt 
aan Ria. 

 

 

Ons team/uitje 

Door het wegvallen van Anne is er een 
vacature ontstaan. In de bode heeft een mooie 
advertentie gestaan. We zoeken iemand die 
kennis van zaken heeft op het gebied van het 
begeleiden van onze cliënten, maar ook 
deskundig is op het gebied van groen. We 
weten dat we veel vragen van onze nieuwe 
collega, maar toch kunnen we stellen dat de 
reacties binnen zijn gestroomd. Er is al een 
selectie gemaakt en er zijn mensen 
uitgenodigd voor een gesprek. We hopen op 
korte termijn  onze nieuwe collega voor te 
kunnen stellen. 
Op donderdag 18 september hebben we het 
werk gelaten voor wat het was en zijn we voor 
een uitstapje vertrokken naar de Menmoer 
hoeve in Etten Leur. Wat weer betreft hadden 
we geen mooiere dag uit kunnen kiezen. Op 
de Menmoerhoeve hebben we heerlijk rond 
gekeken in de vlindertuin en het menhuis. Hier 
waren hier veel oude gebruiksvoorwerpen van 
vroeger te zien. Leuk om te kijken en over te 
vertellen. Het terras was een prima plek om 
ons te laten verwennen met een frietje en een 
snack. Daarna weer rustig aan terug naar 
onze werkplek, waar we nog een ijsje hebben 
gegeten. Kortom een prima dag. 
 
Het is de bedoeling dat er op onze website 
ook nieuwe berichten en foto’s komen. Wij 
nodigen iedereen uit hier met regelmaat naar 
te kijken. 

 
 

  

 

Even voorstellen  

In deze nieuwsbrief ben ik aan de beurt om 
me voor te stellen. Mijn naam is Ria 
Foesenek en ik ben de penningmeester van 
de Stichting Groen Doen. Ik ben 54 jaar en 
geboren in Rijsbergen. Met mijn man Ad 
Suijkerbuijk heb ik eerst 4 jaar in Zundert 
gewoond; daarna zijn we naar Etten-Leur 
verhuisd. Inmiddels wonen we alweer 30 
jaar ‘op de Leur’, zoals ze dat daar zeggen. 
Samen hebben wij 2 dochters, Grietje en 
Merel. Zij wonen allebei op kamers in 
Amsterdam, omdat ze daar studeren.           
Ik werk 4 dagen per week als 
salarisadministrateur bij het Amerikaanse 
bedrijf Amgen in Breda. Veel van onze 
familie en vrienden wonen in Breda, 
Rijsbergen en Zundert.  
Ik kende de dagbesteding bij Kennis Plants 
al langer en vond het heel leuk dat ik 
gevraagd werd in het bestuur te komen. De 
eerste kennismaking met de mogelijke 
bestuursleden voelde meteen al goed. 
Iedereen was heel enthousiast en wilde 
ervoor gaan. We hebben samen veel 
vergaderd, besproken en geregeld om zo 
snel mogelijk zelfstandig door te kunnen 
gaan. Dat was erg intensief, maar we wisten 
waar we het voor deden.  
Want toen ik op de opening al die blije 
gezichten zag, was ik ontzettend trots. Trots 
op Francien en Hans, die hun bedrijf 
beschikbaar stellen. Trots op Jeanne, 
Yvonne en Maria, die zomaar even ontslag 
namen en in het dienst kwamen van de 
stichting. Dat vraagt lef, om zomaar in het 
diepe te springen. En trots op de cliënten 
met hun familie en vertegenwoordigers, die 
hun vertrouwen geven aan ons allemaal om 
dit project uit te voeren.  
Inmiddels zijn we al bijna een half jaar op 
weg het gaat allemaal voorspoedig. De 
cliënten zijn in goede handen en ik weet 
zeker dat ze zich helemaal thuis voelen op 
de kwekerij. 
 
Groeten Ria 


