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21 maart 2015
De Roode Eenhoorn in Nieuwe Niedorp
Op 21 maart heeft Rotaryclub Schagen zich in het kader van NL Doet ingezet voor De Roode Eenhoorn,
een woon-zorgcomplex voor lichamelijk gehandicapten in Nieuwe Niedorp.
(http://www.deroodeeenhoorn.nl/) Het bestuur had via NL Doet gevraagd om te helpen bij de jaarlijkse
grote schoonmaak. Rotary Schagen heeft zich aangemeld om te helpen bij deze klus: op zaterdag 21
maart hebben zich 13 leden gemeld, waarvan één lid zelfs haar zoon en dochter als extra hulp had
meegenomen. Naast de leden waren diverse bestuursleden van de Roode Eenhoorn aanwezig.
Er werd begonnen met koffie, waarbij Joke Broersen iedereen welkom heette en wat meer vertelde over
de Roode Eenhoorn. Dit eindigde met een rondje langs de aanwezigen, waarin iedereen zich kort
voorstelde en aangaf wie hij of zij was en wat men buiten NL Doet zoal doet, zodat ieder wist met wie hij of
zij te maken had.
Vlak voor er werkelijk met de werkzaamheden gestart werd, kreeg iedereen ook nog een kleine
rondleiding door het gebouw. Voor de werkzaamheden was een lijst aanwezig, zodat precies duidelijk was
wat er gedaan moest worden.

De te verrichten werkzaamheden heeft een ieder bezig gehouden van 10 uur tot ongeveer 2 uur in de middag.

Tussen de vele schoonmaakwerkzaamheden door heeft iedereen van een heerlijke lunch kunnen
genieten, aangeboden door de Roode Eenhoorn. Na afloop van de schoonmaakdag kon ieder ook nog
wat aan zijn eigen bezigheden voor de zaterdag doen.
Er kan terug gekeken worden op een goede actie, met een doel waarvan de aanwezige bestuursleden
van het goede doel aangaven heel blij te zijn met de inzet van de Rotary, welke bijzonder is
gewaardeerd. Na afloop kregen alle medewerkers van deze dag van NL Doet een oorkonde.

Het bestuur heeft verteld over het ontstaan en hoe de zaken er nu bij staan. Uit dit verhaal blijkt dat
ondanks de vele vrijwilligers die hier werken de financiële middelen nog niet geheel toereikend zijn.
Daarom werd er gevraagd of er misschien ook nog mensen zijn die deze stichting willen steunen door
middel van een gift of door middel van een lening tegen 2% rente. Hierover kan je contact opnemen met
Ruud Wiedijk (Rotary Club Medemblik), 0226-413008 / 06 51330508m / r.wiedijk@quicknet.nl

