Nieuwsbrief, najaar 2019
De zomervakantie is weer voorbij. Een tijd van rustig
aan doen was even lekker voor alle werkers en
vrijwilligers van Leven in Zuidwest. Het nieuwe
seizoen gaat weer beginnen en onder Gods zegen
mogen we weer plannen maken en verder groeien.
Logo
We hebben als Leven in Zuidwest een eigen logo, zoals
u hierboven kunt zien. Dit hebben we laten ontwerpen
als een fysieke herkenbaarheid voor het werk wat we
doen. We hebben gekozen
voor frisse kleuren; het
groen voor het (nieuwe)
Leven en blauw voor het
Levende water. Daaronder
het symbool van de
handen: de uitgestoken en
vasthoudende hand van
God, maar ook de samenwerkende en verbindende
handen naar elkaar als medemens toe.

Dinsdag 23 juli
Het belooft een warme dag te worden met
voorspellingen tot 33 graden. In de ochtend, met
genoeg drinken en eten aan boord, met z’n allen in
drie auto’s (14 kinderen en 5 begeleiders), op naar
Geitenboerderij ’t Geertje in Zoeterwoude. Daar
hebben we
een aantal uur
de
dieren
kunnen
verzorgen,
pony kunnen
rijden,
de
boerderij
bekeken en lekker in de speeltuin kunnen spelen. De
kinderen genoten van de activiteiten en het buitenzijn.
De geuren die af en toe onze neusgaten bereikten en
het hoge gras waar we doorheen moesten lopen,
vielen wat minder in de smaak. Na het bezoek aan ’t
Geertje, zijn we doorgereden naar het Noord Aa in
Zoetermeer. Daar hebben we heerlijk met elkaar op

Zomerweek
In de week van dinsdag 23 t/m vrijdag 26 juli hebben
we als Leven in Zuidwest een zomerweek
georganiseerd voor kinderen uit de wijken Bouwlust
en Vrederust. We wilden kinderen uit de wijk die niet
de middelen hebben om op vakantie te gaan, graag
een fijne week bezorgen. Een week van ontspanning,
waarin we ze liefde en aandacht kunnen geven en ze
met elkaar kunnen spelen. Zo ontstaat verbinding met
ouders en kinderen uit diverse culturen en
achtergronden en verbinden zij zich ook aan elkaar. Er
kwamen vooral kinderen van statushouders en
kinderen uit gezinnen die in een sociaal isolement
leven.

grote kleden kunnen genieten van een picknick,
waarna we allemaal konden afkoelen in het water. Aan
het eind van de middag kwamen we weer aan op het
Sterrenoord en konden we de kinderen met een blij
gezicht weer teruggeven aan hun ouders.
Woensdag 24 juli
Het belooft een nog warmere dag te worden met
temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. En

op de planning staat: het bezoeken van een kas om
fruit te gaan plukken en nog meer activiteiten te doen.
Het bleek echter onverantwoord om met een groep
kinderen met deze extreme temperaturen naar binnen
te gaan. Logisch, maar wat nu? Er is maar één ding
lekker met dit weer: zwemmen! Met vier auto’s (20
kinderen en 6 begeleiders), zijn we naar Madestein
gereden en hebben we heerlijk met elkaar kunnen
zwemmen, stoeien in het water, voetballen, scheppen
en nog veel meer leuke activiteiten in en rondom het
water.

Donderdag 25 juli
Hebben we vandaag zin in het programma wat we
eerder hebben opgesteld: knutselen en spelletjes
spelen op het Sterrenoord en voetbaltoernooi aan de
Hengelolaan? En dat met 38 graden? Uhm…nee! Dan
maar een herhaling van gisteren. De kinderen vinden
het geen probleem. Weer met 20 kinderen en 6
begeleiders naar Madestein. Héérlijk, zoals het water
ons ook weer die dag heeft kunnen verkoelen.

…en dat met 38 graden…
Vrijdag 26 juli
Deze vrijdagmiddag stond er een buitenspeelmiddag
op het programma op een grasveld tussen Het Oord en
Zonneoord in. En ook deze dag zouden de
temperaturen snel oplopen. We waren licht bezorgd
dat deze activiteit met deze temperaturen ook wel
voor overlast zou kunnen zorgen en andere
ongemakken met zich mee zouden kunnen brengen.
Maar we voelden ons goed beschermd, mede door
gebed, door God die ons een heerlijke wind gaf die de
hele tijd over het veld waaide en verkoeling gaf. Het
was erg goed uit te houden. En veel water drinken en
goed insmeren was geen overbodige luxe.

Er kwamen deze middag naar schatting 250 kinderen
op het veld af waar 2 springkussens, 1 stormbaan en
een ‘Get him off’, opblaasbare gladiator arena,
stonden. Daarnaast konden de kinderen zich laten
schminken en genieten van suikerspinnen, popcorn,
vers fruit, water en limonade. Een DJ zorgde voor
muziek. Deze middag hebben we veel contacten
kunnen leggen.

We kijken met alle vrijwilligers terug op een zeer
geslaagde zomerweek waarin we de kinderen een
hoop plezier hebben kunnen geven. Deze week, en
met name de buitenspeeldag, was mogelijk gemaakt
door de samenwerking tussen Leven in Zuidwest en
andere stichtingen in en rond Het Oord. En onze dank
gaat uit naar alle vrijwilligers die op een of meerdere
dagen actief mee deden met de activiteiten. Daarom
hebben we op vrijdagavond nog een heerlijk
ontspannen BBQ georganiseerd voor alle vrijwilligers
die deze week mogelijk hebben gemaakt en konden
we deze prachtige week op een mooie manier
afsluiten.
Gebedspunten
Danken voor:
- Een gezegende zomerweek
- Onze vrijwilligers
Bidden voor:
- Voorbereidingen Kerstviering
- Verdiepende contacten
De volgende gezamenlijke gebedsavond is op
maandag 28 oktober, van 20.00 tot 21.00 uur op
Sterrenoord 81A.

