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De adelaar
De adelaar spant zijn vleugels zo wijd,
hij vliegt naar de verte, tot daden bereid.
Maar een mens moet leren, met groot geduld,
bescheiden te dienen, van liefde vervuld.
Dan komt hij tot daden van grote kracht,
En weet zich gezegend door God’s eeuwige macht
M. Von G.

Stichting Vrienden voor het Hermes Huis
Al weer een jaar geleden verscheen de eerste Nieuwsbrief van de Stichting Vrienden.
We hebben daarop veel positieve reacties ontvangen. Dat heeft ons extra gemotiveerd
om ook dit keer weer de prachtige dingen binnen het Hermes Huis te laten zien die
ondanks de corona tijden gebeuren in en rond het Hermes Huis.
Het team, de ouders maar zeker ook de bewoners hebben de schouders eronder gezet
en met hulp van onze Vrienden weer veel mogelijk kunnen maken.
Naast indrukken van alle mooie en indrukwekkende momenten laat ook de
penningmeester zien wat er met de bijdragen is gedaan. Met name de speerpunten van
de Vrienden spelen hierin een belangrijke rol: de identiteit van het Hermes Huis, de
scholingsbijeenkomsten Antroposofie in het Hermes Huis voor ouders en team en de
ondersteuning van de Jaarfeesten.
Alle reacties op deze Nieuwsbrief zijn welkom!
Wij gaan met vertrouwen en enthousiasme de groei en bloei van het Hermes Huis
stimuleren en koesteren.
Namens het bestuur van de Vrienden, Odette

Muzikale koffieochtenden
Ondanks Corona, konden er op kleine schaal toch een paar muzikale
koffieochtenden gehouden worden.

Workshop voeding en vitaliteit
Een van de speerpunten van de Stichting Vrienden is de antroposofische scholing in het
Hermes Huis. Die bestaat uit een reeks workshops waaraan ouders en begeleiders
samen deelnemen. In februari zorgde een tweede workshop Voeding en Vitaliteit weer
voor veel enthousiasme en lekker eten.

Jaarfeesten
Passend bij de tijd van het jaar, organiseren de begeleiders van het Hermes
Huis een jaarfeest. Aan het begin van de Advent kunnen bewoners een
labyrint in- en uitlopen: de adventstuin.

Bijdrage van Siebe
De langste bewoner van allemaal maakte een prachtige tekening die we u
natuurlijk niet willen onthouden.

Op maat gemaakt:
..een bijzonder wandkleed van wol dat in de woonkamer
hangt van het Hermes Huis en twee halfronde tafels,
gemaakt van het hout dat nog beschikbaar was van de
oude bureaus van het Hermes Huis. Daarnaast hebben de
Vrienden een tandem aangeschaft voor de bewoners.

Zomerfeest
In september vierden we een heerlijk
(na)zomerfeest met veel oude en nieuwe vrienden

Dierentuin
De Vrienden zorgen voor een abonnement bij Dierenpark
Amersfoort en ook bij andere uitjes van bewoners wordt een
beroep op hen gedaan.

Lichtje
Het is een goede gewoonte om aan het eind van ieder jaar alle
begeleiders, oproepkrachten, flexwerkers, management en
orthopedagoog te bedanken met een attentie namens ons
allemaal. Dit jaar werden ze verrast met een kaart en daarbij
een houten hanger met een kristal

Van de penningmeester
Door uw vrijwillige bijdragen wordt het werk van de Stichting mogelijk gemaakt en
staat zij er goed voor. Er wordt door de bewoners heel breed bijgedragen, en de
donaties door anderen zijn van harte welkom, want daarmee kunnen naast de
weerkerende uitgaven een aantal eenmalige uitgaven gedaan (in 2021 onder andere
een voedingsworkshop in het kader van scholingsbijeenkomsten “antroposofie en
het Hermes Huis” en een tweedehands tandem in goede staat). Er is wederom een
positief saldo, mede doordat verdere scholingsbijeenkomsten toch weer door de
coronasituatie moesten worden uitgesteld.
Alle bijdragers, hartelijk dank. We hopen dat we ook in 2022 weer op uw bijdragen
kunnen rekenen. Drie uitgestelde scholingsbijeenkomsten “antroposofie en het
Hermes Huis” staan zeker op het programma.
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