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Goeie Reis! start seizoen

Stichting Goeie Reis! organiseert
reizen en dagtochten voor senioren
die geen aansluiting hebben bij een
reguliere vakantie. Zij zet zich in
voor senioren die graag actief oud
worden maar daarbij ondersteund,
begeleid of verzorgd willen worden
tijdens de vakantie. Het seizoen
startte afgelopen maandag met het
vertrek van de eerste vakantiegangers naar Drenthe.
“Ik kon niet meer wachten, wat
duurde deze winter lang”, vertelt
meneer Brouwers die in oktober met
Goeie Reis! naar Diepenheim was
geweest. “Ik heb Teddy gebeld om
te vragen wanneer de eerste reis
ging want ik was er aan toe”.
Het echtpaar Van der Heijden is na
de tip van een goede kennis voor het
eerste met Goeie Reis! op vakantie.
Meneer van der Heijden heeft zorg
nodig in de ochtend en daar zijn
gediplomeerde verzorgenden voor
aanwezig. “We houden rekening
met de toegankelijkheid en de energieboog en dat is voor meneer van
der Heijden prettig”, vertelt Teddy
Thenu. “We werken kleinschalig
zodat er ruimte is voor aandacht
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Zij was de drijvende kracht in ons moment. Door een zachte (remens. Niet iedereen heeft het geluk
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humor die op straat ligt, de natuur die nu langzaam weer ontwaakt, de vogeltjes in de tuin, de
zon die ons verwarmt. Dat brengt
groei en energie! Een mooie quote hierbij: ‘dans met je hart en je
voeten zullen volgen’.”

Kom ook in actie!
Doe mee als Eregast
of loop mee!
Wil je net als Mariëtte
iets betekenen voor
onze Eregasten?
Kom vanavond om
19.30 uur naar
de Pul voor een brainstormbijeenkomst.
Ga snel naar samen
loopvoorhoop.nl/uden
voor meer info! Voor
de laatste (en leukste)
updates: facebook.
com/slvhUden.

