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OOK IETS BETEKENEN VOOR ONZE CLIËNTEN?

Via fondsenwerving hebben we onze 
medewerking kunnen verlenen aan het 
boek, de expositie en de tv-/filmreportage 
Getekend - Sporen van kindermishandeling. 
In dit drieluik vertellen slachtoffers en 
plegers van kindermishandeling hun 
ervaringen. Altijd hebben ze gezwegen, uit 
angst, schaamte of schuldgevoel. 
Schrijver/presentator Gijs Wanders en 
kunstenaar Herman van Hoogdalem 
tekenden hun indringende verhalen op. 
Verhalen die herkenning, troost en kracht 
bieden en die aanzetten tot gesprek.

GETEKEND - SPOREN VAN 
KINDERMISHANDELING

HET GOEDE DOEL VAN
DE 8 VAN DRACHTEN
Zienn Drachten was in 2020 het goede doel 
van het jaarlijkse hardloop- en 
wandelevenement De 8 van Drachten. 
Honderden sportievelingen wandelden of 
liepen hard door het leuke Drachten op 14 
juni. De route liep onder andere langs ons 
Sociaal Pension en onze Tiny Houses. Daar 
bemensten wij het waterpunt voor de 
hardlopers en wandelaars. Wat een 
zonnige, gezellige en sportieve dag! Van de 
opbrengst hebben wij recreatieve en 
sportieve activiteiten voor en met bewoners 
georganiseerd. 

GEEF DECEMBER GLANS- ACTIE,
EEN GROOT SUCCES
In de maand december hebben we 
een oproep gedaan om te doneren 
tijdens onze actie Geef December Glans.  
Met deze decemberactie, tijdens de 
lockdown, hebben we het leven in de 
opvang nét wat specialer kunnen 
maken. Het was een groot succes. 
Met dank aan alle gulle gevers 
hebben we een mooi kerstgeschenk 
voor alle cliënten kunnen realiseren.

FONDSENWERVING
& 2020

Buiten & binnen kindvriendelijk 
ingericht - Vrouwenopvang Emmen

In Vrouwenopvang Emmen is een fijne tuin 
en beleefkamer met Tovertafel 
gerealiseerd. Twee plekken waar we trots 
op zijn. Wij stimuleren moeders om samen 
met hun kind naar buiten te gaan en/of 
samen creatief bezig te zijn. Positief 
contact tussen ouder en kind versterkt de 
ouder-kind relatie. Interactie tussen moeder 
en kind en kinderen onderling, in 
combinatie met goede begeleiding, helpt in 
de ontwikkeling en om op een prettige 
manier met elkaar om te gaan.

De prachtige Tovertafel draagt bij aan een 
positief zelfbeeld, stimuleert de fysieke en 
cognitieve ontwikkeling en versterkt sociale 
interactie en communicatie.

“We hebben hele leuke en 
hartverwarmende reacties gehad uit 
de teams, cliënten waren erg blij met 

het Kerstgeschenk..”

“Vanuit mijn cliënten hartelijk dank 
voor het cadeau. Het is en werd 
echt op prijs gesteld dat er aan 

hen is gedacht… ”
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