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25 JARIG BESTAAN VAN DE STICHTING 
VRIENDEN VAN DE PLANTAGE 

Op vrijdagmiddag 10 juni 2022 werd vanaf 15.00 uur het 25 jarig 
bestaan van De Stichting Vrienden van de Plantage (SVVDP) gevierd in 
de vorm van een gezellige receptie. Onder de muzikale gitaarklanken 
van Erwin Kandan, Ted van Noort en zang van Suzanne Ness, werd het 
feestje gevierd. 

Een mijlpaal, want in de loop van deze 25 jaar heeft de SVVDP veel 
voor de bewoners van de Plantage kunnen doen. Voorzitter, Joop van 
Doren, nam halverwege de receptie het woord en bedankte allereerst 
zijn mede bestuursleden; Wim Kabouw, Nel Wijnen, Jaap den Ouden, 
Sylvia op de Weegh en Jeanine Wolters voor inzet en bijdrage. Tevens 
bedankte hij alle sponsors en donateurs die zich gedurende deze 25 
jaar hebben ingezet voor de Stichting. Met alle middelen die hier 
vandaan zijn gekomen, zijn veel doelen, projecten en wensen mogelijk 
gemaakt voor de bewoners van de Plantage.  

Joop liet nog eens even een aantal zaken de revue passeren; de aanleg 
van de belevingstuin, aanschaf van de Theravital fiets, aanschaf van de 
Tovertafel, het plaatsen van een televisie bij afdeling KOK, een jeu de 
boules mat bij Careyn Aktiviteitencentrum ‘t Akcent, het maken van 
een overkapping met verlichting bij de afdeling WFH, organisatie van 
een boottocht met een etentje en natuurlijk de aanschaf van de 
nieuwe bus, zodat de bewoners ook de gelegenheid hebben om 
verder te komen dan de Plantage en Brielle. Maar ook de kleine 
attenties die bijvoorbeeld werden gedaan tijdens de lockdown zoals 
uitdelen van aardbeien, ijsjes of bloemen die of een attentie met de 
kerst. Allemaal zaken die worden verwezenlijkt uit de inkomsten die 
de Stichting ontvangt door sponsoring of uit de giften van de 
donateurs.  
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  INTERVIEW MET MARISKA FARENHOUT-SCHILDERMAN EN JEANINE WOLTERS 

Mariska Farenhout-Schilderman heeft aantallen jaren in de Plantage gewoond en is inmiddels terug gekeerd 
naar huis. Mariska heeft in het verleden een hartstilstand gehad en heeft toen 2 weken in coma gelegen. Ze 
herkende niemand meer toen ze uit haar coma ontwaakte. Na haar ziekenhuisopname is Mariska naar het 
Revalidatie centrum Rijndam gegaan voor revalidatie. Na een half jaar is Mariska in De Plantage komen wonen. 
Mariska is getrouwd en heeft 2 kinderen en is een trotse oma van 3 kleinkinderen! Vroeger heeft Mariska hier 
gewerkt, en zodoende kende ik Mariska al heel lang.  
Als dagbesteding ging Mariska naar Het Akcent, ze heeft daar vele prachtige schilderijen gemaakt. Die werden 
ook verkocht, o.a. op de fairs in de Plantage! Deze schilderijen zijn te bewonderen door de hele Plantage.  

De meest mooie momenten van de afgelopen jaren zijn uiteten met de afdeling. Rond kerst gingen we altijd 
naar Oostvoorne uiteten. Ook de vakantieweken waren super gezellig!

 Vervolg 25 jarig bestaan SVVDP 

Namens de gemeente Brielle was wethouder Van 
Ravenhorst aanwezig om de Stichting te feliciteren en 
te benoemen dat het goed is dat er aandacht is voor de 
behoeften van de bewoners van de Plantage om 
meerdere vlakken, gezondheid, mentaal en vertier. Hij 
overhandigde een cheque ter waarde van de € 125,00 
aan de voorzitter om dit nog eens te onderstrepen. Tot 
slot nam bewoonster Dianne van Stevendaal het woord 
en bood de Stichting gipsen engelenvleugels aan als 
dank en symbool voor liefde en zorg die zijn ontvangen. 
Vervolgens werd er nog gezellig nagepraat op de 
receptie met oud bestuurders, vrijwilligers, bewoners 
en personeel van de Plantage.  Inmiddels hebben alle 
donateurs een bedankkaart ontvangen voor hun 
donateurschap.

Bezoek ook eens de website voor het laatste nieuws 
https://www.svvdp.nl 

https://www.svvdp.nl/
https://www.svvdp.nl/
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  ZOMERFAIR DE PLANTAGE 

Op zaterdag 25 juni werd na een aantal jaar met 
lockdowns de zomerfair weer georganiseerd. Een 
groot succes. Allemaal gezellige kraampjes waar 
verschillende zaken konden worden gekocht of 
worden gewonnen. Toen ’s ochtend ook het zonnetje 

begon te schijnen kon de fair niet meer stuk. Ook de 
Stichting Vrienden van de Plantage was present en 
verkocht knuffels, Rituals zeepjes en lieten nieuwe 
mensen kennis maken met de Stichting om 
eventueel donateur te worden. Aangezien we die 
zaterdag als Stichting ruim € 300,= hebben 

opgehaald werd de Stichting van de Plantage 
uitgenodigd om ook deel te nemen aan de fair op 
Camping Schreiershaven op maandag 01 augustus. 
Inmiddels heeft de Stichting Vrienden van de 
Plantage muizen met button laten maken en worden 
er in het hele land windslingers gemaakt door vele 
actieve mensen die we mogen verkopen. De muizen 
met button kosten € 10,= en de windslingers zijn € 

5,=. Allemaal geld dat wordt besteed aan projecten 
voor de bewoners van de Plantage. U kunt u 
bestelling doen bij J.Wolters@careyn.nl of 
telefonisch op 06-10005382. 

 Op maandag 01 augustus 2022 werd de Fair op Camping 
Schreiershaven georganiseerd. Een prachtige dag met veel zon. 
De Stichting Vrienden van de Plantage was vertegenwoordigt 
met de muizen en de windslingers die inmiddels in het hele 
land voor de Stichting worden gemaakt. De stand had veel 
bekijks en het heeft de Stichting in ieder geval weer 
naamsbekendheid opgeleverd. 

Wij  wensen u een fantastische zomer en een gezellig najaar toe!

 FAIR CAMPING SCHREIERSHAVEN 

mailto:J.Wolters@careyn.nl



