Een veilige haven
in BunschotenSpakenburg

Nieuwe éénkamerappartementen

In Bunschoten-Spakenburg worden nieuwe éénkamerappartementen gebouwd

voor mensen met een verstandelijke beperking. De nieuwe bewoners krijgen zorg,

ondersteuning van stichting Sprank. Sprank biedt hen een veilig thuis in een christelijke
omgeving. Bewoners hebben een eigen appartement, maar er zijn ook gezamenlijke
ruimten, zoals keukens en woonkamers.

In de zomer van 2018 worden de eerste 18 appartementen opgeleverd. De bouw van dit
appartementencomplex met 3 verdiepingen is in volle gang. Begin 2018 wordt bekend
of er een tweede gebouw naast komt. Deze locatie biedt dan ruimte aan 24 nieuwe
bewoners met een verstandelijke beperking.

”Thuis is voor mij lekker uitrusten
en bezig zijn met mijn hobby’s,
zoals muziek luisteren en puzzelen.”
Kees: “Een fijne, veilige plek waar
we ook over God kunnen praten.
Dat voelt thuis voor mij.”
joke:

Op de Ree 252a
3752 GT Bunschoten-Spakenburg

Ik voel me thuis

Wilt u ons helpen om van ons nieuwe huis een warm thuis te maken? We zamelen geld in

voor zaken die niet door de overheid bekostigd kunnen worden (vanuit de Wet langdurige
zorg). Juist deze ‘extra’ dingen zorgen dat je, je thuis voelt. Zoals een snoezelruimte waar
bewoners d.m.v. muziek en kleuren kunnen ontspannen.

Maar ook een groene tuin om van het zonnetje te genieten, of een gezellig ingerichte
woonkamer waar je ’s avonds op de bank kan ploffen. Het gaat om de gezamenlijke

woonruimten waar alle bewoners gebruik van kunnen maken. De nieuwe bewoners richten
zelf hun eigen appartement in naar eigen smaak.

Ik help mee!

Bedankt voor uw hulp!

Op www.vriendenvansprank.nl kunt

u een bijdrage geven. Of geef uw gift

rechtstreeks via het rekeningnummer
van de vrienden van Sprank:
NL90 RABO 0118 716 638

Onder vermelding van Project De Haven
KvK Zwolle 05081269

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van het project?
www.stichtingsprank.nl/haven

Vrienden van Sprank is ANBI geregistreerd.

 facebook.com/stichtingsprank

Stichting Vrienden van Sprank: een groep vrienden die klaar staat voor hun vrienden
met een verstandelijke beperking. Vrienden die wonen of logeren in één van de huizen
van Sprank of thuis hulp en ondersteuning krijgen.

Gewoon, omdat échte vrienden elkaar helpen.

