Open dag activiteiten- en woonbegeleidingscentrum De vier torens in Velden
Teamleider cliëntenzorg Raymond Peltzer: ‘Op zondag 14 januari was de open dag
van de locatie. Een groot succes! Vanaf 11.00 uur is er constant volk geweest.
Familie, vrienden en bekenden van cliënten, vrijwilligers, medewerkers en mensen die
op de wachtlijst staan of in het voortraject zitten richting wonen bij SGL. Opvallend is
dat er ook veel buurtbewoners een kijkje kwamen nemen. De flyers die bewoners
Michel en Leo hebben verspreid, alsook de advertentie in het dorpsblaadje, hebben
veel Veldenaren waarschijnlijk nieuwsgierig gemaakt.
Bij de ingang hadden medewerkers ballonnenzuilen geplaatst om het geheel wat meer
cachet te geven en extra aandacht te trekken. Om 10.30 uur is Barbara begonnen
met wafels bakken. Hierdoor verspreide zich een heerlijke wafelgeur door de
woonkamer. Wilco heeft ballonnen opgeblazen en voorzien van een touwtje voor de
kleintjes. Dit vormde een leuke decoratie. Een aantal bewoners heeft zijn of haar
appartement opengesteld voor belangstellenden en heeft rondleidingen verzorgd.
Verder zijn er een aantal marktkraampjes opgezet voor het aanbieden van koffie, thee
en fris. Vrijwilligster Hannie heeft het hiermee de hele middag heel druk gehad. Eén
kraampje was ingericht voor de verkoop van creatief werkstukjes, aangeleverd door
de activiteitencentra van SGL in Velden, De Maashorst en Venray. Opvallend hierbij
waren de verkooptalenten van bewoonster Jolanda en medewerkster Heidi. We
hadden een wafelkraam waar dankbaar gebruik van werd gemaakt. De tafels en
statafels waren voorzien van bloemetjes in de SGL-kleuren. Samen met een aantal
ballonnen en slingers vormde dit een leuk geheel. In de entreehal stond een kraampje
van zorgbemiddeling, waarin zorgbemiddelaar Ans Coppus aan de lopende band
informatie heeft verstrekt aan belangstellenden.
Wat vooral heel bijzonder was, was de gezellige sfeer, de warmte en de grote
belangstelling. Bewoners en bezoekers straalden van trots om deze prachtige locatie
te kunnen laten zien. Ook bijzonder: bestuurder Leon Poels heeft een cheque cadeau
gegeven voor het tuinproject van Velden. Een tuinhuisje en een aantal nieuwe planten
staan heel hoog op het verlanglijstje!’

Zondagochtend, voorafgaand aan de open
dag.

Leon Poels (l.) overhandigt de cheque
voor het tuinproject.

