HEADLINES APRIL 2014
Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde, open voor Hem uw hart,
God is onze schuilplaats (Ps 62 : 8 NBV)

Vertrouwen
Het zijn spannende tijden voor de zorg. Telkens vergt het een uiterste inspanning
om de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Maar we gaan in vertrouwen
verder. Want hier ligt ons hart en onze roeping: mensen helpen!
Mooi nieuws: mede dankzij u hebben we de ingestorte Eikenhorst-boerderij
kunnen herbouwen. Bedankt! De komende tijd willen we ook het terrein (dat
door de verbouwing behoorlijk geleden heeft) weer op orde krijgen. Dit kunnen
we grotendeels zelf doen. Voor de benodigde materialen hebben we €35.000,nodig. Wilt u ons (opnieuw) steunen om ook dit laatste stuk herstel uit te kunnen
voeren? U kunt de acceptgiro gebruiken voor het overmaken van een gift.
Verdrietig nieuws: Begin januari is er een rechtszaak geweest tegen een oudmedewerker van het EBC. Hij is schuldig bevonden aan seksueel misbruik van
twee cliënten. Voor alle betrokkenen bij het werk van het EBC is de periode van
aanklacht tot veroordeling zwaar en ingrijpend geweest. Wat gebeurd is, staat
zo ver af van wat het EBC wil zijn, een veilige plek voor cliënten, maar ook voor
medewerkers. Met elkaar werken we aan die veiligheid. We vertrouwen daarbij
op onze God en Vader. Hij is onze Schuilplaats en Hij zal de aardse schuilplaats in
’t Harde weer een veilige schuilplaats doen zijn voor mensen die hulp zoeken.
Rien Brand (directeur-bestuurder)

Fairs op de Eikenhorst!
Vrijdag 9 mei, 13.00-16.30 uur
WMO FAIR (voor medewerkers van
gemeenten en zorgaanbieders
Meer info: z.o.z en www.ebczorg.nl
Afzender: EBC, Vaarbekerweg 7, 8084 PT in ‘t Harde

Zaterdag 10 mei, 10.00-15.00 uur
SPRING FAIR (voor alle belangstellenden)
Meer info: z.o.z en www.ebczorg.nl
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Zaterdag 10 mei 2014, 10.00-15.00 uur

SPRING FAIR (OPEN DAG)

De Spring Fair is een gezellige markt
op het terrein van de Eikenhorst in
Oldebroek. Boeketten, eigen textielproducten (bekend van Net ff anders),
bakwerk, fotoshoots, springkussens,
het Belevings Circuit en... gratis koffie,
thee en limonade. Iedereen is van
harte welkom. Toegang gratis.

Boeket bestellen? Mail naar info@ebczorg.nl | Meer info? kijk op www.ebczorg.nl

Vrijdag 9 mei 2014, 13.00-16.30 uur

VOOR GEMEENTEN EN ZORGAANBIEDERS: DE WMO FAIR

Speciaal voor gemeenten en zorgaanbieders op de Noord-Veluwe: een middag
boordevol informatie en ontmoeting. Hoe
gaan we samen om met de nieuwe WMO?
Deze Fair is ook dé gelegenheid voor
nieuwe Colleges en Gemeenteraden om
kennis te maken met de zorg.

r
nheid voo
Dé gelege
college
een nieuw
teraad om
een
gem
of
maken
kennis te
rg!
met de zo

WMO
MO
en
Gemeent

FAIR

Zorgaanbieders

9 mei 2014

Beleidsren
ambtena

van 13:00 - 16:30 uur

Wilt u met ons danken
en voor ons bidden?
• Danken dat we voor veel mensen
een plek kunnen zijn om tot rust te
komen, eerlijk naar zichzelf te leren
kijken en van daaruit weer een
haalbare route voorwaarts uit
te stippelen.

De Eikenhorst, Bovenstraatweg 64, Oldebroek
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Meer info? kijk op www.ebczorg.nl | Stand inrichten? Mail naar kvdhoeven@ebczorg.nl

• Bid met ons mee dat het EBC voor
iedereen weer de veilige plek kan zijn
die we zo graag willen zijn. Dat we
zelf waakzaam zijn en tegelijkertijd
vertrouwen dat God ons zegent
als we Zijn wil doen.

Kom naar het Belevings Circuit Autisme tijdens de Open Dag

KRUIP IN DE HUID VAN IEMAND MET AUTISME

Op EBC-locatie De Eikenhorst bieden we begeleidende en activerende hulp aan mensen met autisme. De kunst daarbij is ‘anders
leren kijken’, want dat doen onze hulpvragers zelf ook. Eigenlijk kruipen we in hun huid. Wilt u dat ook eens meemaken? Kom dan naar
het Belevings Circuit Autisme tijdens de WMO en de SPRING FAIR op
vrijdag en zaterdag 9 en 10 mei. Bekijk, hoor, proef, ruik en voel zelf
wat autisme is.

ragers en verwijzers

Telefonisch spreekuur voor hulpv
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• Danken voor de gerenoveerde
Eikenhorst, een prachtig nieuw
gebouw dat ons in de gelegenheid
stelt de komende jaren goede zorg en
zinvolle dagbesteding te bieden.
• Danken dat er veel mensen zijn die
voor ons bidden en ons ondersteunen,
bidden voor onze vrijwilligers, zonder
wie we echt niet kunnen
• Bidden voor de financiële situatie
van het EBC in een tijd waarin de
overheid moet bezuinigen.
Voor zorginstellingen en ook
voor het EBC geeft dit veel onzekerheden. We moeten steeds anticiperen.
We willen daar graag met wijsheid
mee omgaan. En vooral de focus bij
onze missie houden: mensen helpen,
geïnspireerd door ons geloof in
Jezus Christus.

