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   15-04-2020  

Beste vrijwilligers,  

 

 in Sinds onze laatste nieuwsbrief zijn we inmiddels 4 weken verder. De maatregelen om 

het corona virus tegen te gaan zijn onveranderd van kracht en daar worden we allemaal 

dagelijks mee geconfronteerd. Echt een lastige tijd, we merken aan het contact met de 

vrijwilligers dat de een er makkelijker mee kan omgaan en dat er ook verschillende 

vrijwilligers zijn die extra zorgende taken hebben als mantelzorger, een ieder vult het op 

zijn eigen manier in, maar de grootste gemene deler is toch het gemis aan de 

gezelligheid van onze KinderKOOKschool!  

Toch staan we niet stil : zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, zijn we in de 

gelegenheid om juist nu wat achterstallige grote klussen aan te pakken. Hierbij een 

nieuwe : Update 2 :  

 

❖  Administratie 

In de totstandkoming van de Stichting en de realisatie van de verbouwing hebben Karin 

en ik een soort natuurlijke verdeling van taken op ons genomen. Er is nu tijd om een van 

de grootste administratieve klussen op te pakken : onze individuele administraties en 

correspondentie moeten een gezamenlijke administratie en databank worden…. het lukt 

gestaag, maar we zijn er nog lang niet! 

❖  Akoestische panelen 

We zijn op ‘stoffen-jacht’ geweest om de akoestische panelen te kunnen bekleden. Het 

leuke ervan is dat we met minimale kosten bij o.a. Kringloop en de ‘aanbiedings-bakken’ 

bij interieurspecialisten, fantastische kleurencombinaties hebben gevonden.  

Guus en Marie-José hebben ALLE akoestische panelen bekleed : en echte TOP job!! 

en vervolgens hebben we samen geprobeerd er een mooie afwisselende wand van te 

maken. 
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Guus is begonnen de bestaande wand van de beklede panelen te voorzien. 
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Het 2e paneel in wording : 
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Daarna hebben we de wand doorgetrokken tot achter het Digibord.  
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En voor de andere wand hebben we meer de combinatie in de groene petrol kleur 

gezocht (de kleuren komen hier niet echt tot z’n recht!) : 

 

 

❖ Kookstudio 

Met behulp van Gisela is de hele inrichting van de keuken onderhanden genomen : Wij 

hebben 2 kasten gedoneerd gekregen en daarmee de kans om materiaal, wat we niet 

dagelijks gebruiken, op te bergen, én voorraad op te ruimen. Het ziet er fantastisch uit, 

opgeruimd en geordend. Momenteel worden er geplastificeerde inhoudsweergaven van 

alle lades en kastjes gemaakt, zodoende kunnen straks ook de kinderen zorgen dat alles 

weer netjes op zijn plaats is terug gelegd en opgeruimd! 

 

❖ Het Bestuur  

Is recentelijk voor de 2e keer bij elkaar geweest om tot een meer gerichte takenverdeling 

te komen.  
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We willen jullie hiermee informeren over de belangrijkste verandering : Stan Seveke 

gaat de HRM taken behartigen. Hieronder valt het verzorgen van de:  

• contracten met vrijwilligers 

• de VOG van de vrijwilligers 

• eventuele vrijwilligersvergoeding 

• verzekering vrijwilligers 

• kennismaking met alle vrijwilligers 

Stan zal zelf kontakt met jullie zoeken om het nodige papierwerk in orde te krijgen! Wij 

nemen daarmee de vrijheid om jullie NAW én email gegevens aan hem door te geven, 

zodat hij eea. in gang kan zetten. 

Karin blijft verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de vrijwilligers inzake de Werving, 

Planning en Organisatie. Met de voorgenomen uitbreiding naar meerdere Basisscholen 

en daarmee meerdere dagdelen én de uitbreiding naar andere Sociaal Maatschappelijke 

projecten zoals : ‘Budgetkoken’, en ‘Gezond eten óók met een klein budget’, een enorm 

pakket!. 

Jorianne blijft verantwoordelijk en aanspreekpunt voor Scholen, Publiciteit en Promotie 

(website, flyers, aanvragen interviews), Sponsor werving, nieuwe projecten, 

Commerciële Verhuur| aanvragen Commerciële activiteiten en voorlopig nog de 

Financiën (we zijn nog driftig op zoek naar financiële/boekhoudkundige ondersteuning – 

iemand???/ kent misschien iemand???) 

Hans Wauben is verantwoordelijk voor de subsidiering vanuit Gemeente en Provincie, 

onderhoud via de Gemeente ook de contacten met de Basisscholen van Echt-Susteren.  

 

❖  Fase 2 : 

het realiseren van een moestuin c.q. speel- en picknick plaats :  

Inmiddels is het 1e sponsor verzoek aan ‘Jong Leren Eten’ gehonoreerd met € 2.500!!! 

De 2e wervingsronde zal een dezer dagen richting de Rabobank gaan. (wordt vervolgd!) 
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❖  You tube 

Een geweldig initiatief van Karin en Rick (een van haar collega’s van Menswel) én met 

medewerking van een van onze Koks : MIMI : Het opnemen van een filmpje van diverse 

van onze gerechten dat naar de kinderen van zowel de Springdonk als In ’t Park 

gestuurd wordt : Onder het motto : Jullie kunnen nu niet naar ons komen??? Dan komt 

de KinderKOOKschool naar jullie! Bekijk deze link : 

https://www.youtube.com/channel/UCTMaG7GDH-0MmNOA_dWCxuw  

 

 

Tot zover de nieuwste ontwikkelingen, uiteraard blijven we een nauw contact met de 

Gemeente Echt-Susteren houden over alle nieuwe ontwikkelingen. 

 

Graag blijven we jullie via email informeren over de toekomstige scenario’s en 

veranderingen. 

Uiteraard zijn we telefonisch te bereiken : Karin 0631913463 – Jorianne 0651034037.- 

Stan : 0651522562, en schroom niet! ook wij missen jullie! 

 

 

Namens Karin wens ik jullie : Blijf gezond, let op elkaar! en een hartelijke groet,  

Jorianne 

https://www.youtube.com/channel/UCTMaG7GDH-0MmNOA_dWCxuw

