ACTIE

Een andere bus voor

De huidige bus waarmee de cliënten van het Kom & Zie-dagcentrum
worden opgehaald, heeft geen lift en vierwielaandrijving. Ook zijn er te
weinig veilige zitplaatsen. De bus moet daarom nodig worden vervangen. Elke dag haalt de chauffeur acht à tien personen voor het Kom
& Zie-huis op. Onder hen zijn drie rolstoelgebruikers. De chauffeur
tilt deze jongeren in de bus. Dat gaat prima zolang kinderen klein zijn.
Maar als ze groter en zwaarder zijn, levert dat problemen op.
Neem bijvoorbeeld de 24-jarige
Nicu (zie foto). Hij is zo zwaar en
kan niet meegeven zodat het bijna
onmogelijk is geworden om hem
mee te nemen. Helaas is Nicu niet
de enige voor wie dat geldt.
Verder wordt het transport soms
bemoeilijkt door de weersomstandigheden. ’s Winters kan het
vanwege hevige sneeuwval vrijwel
onmogelijk zijn om bij de huizen
te komen in de dorpjes, omdat
de wegen veranderd zijn in een
modderpoel.
Een sterke bus met een lift en vierwielaandrijving zou een uitkomst
zijn. De Kom & Zie-commissie onderzoekt de mogelijkheden om een
goede tweedehandsbus te kopen. De verwachting is dat deze ongeveer 40.000 euro gaat kosten. Er is al een groot bedrag binnen, onder
meer door de sponsortocht naar Rome van Jan Heijns, de haring-

party van Ondernemersnetwerk Kom & Zie en niet te vergeten de
opbrengst door de acties van de jongeren van onze gemeente die in
juli naar Moldavië zijn gereisd.

Helpt u mee?

De aankoop zou pas echt gerealiseerd kunnen worden als er per gezin
eenmalig 25 euro gedoneerd zou worden. Het zou fijn zijn als u daarin
mee wilt helpen. Dat kan via de collecte van zondag 21 oktober.
Maar het is ook mogelijk om een bedrag te storten op bankrekening
NL71 RABO 0132 8684 07 t.n.v. Stichting OZA, onder vermelding
van ‘bus’. Uw gift kan worden afgetrokken bij de aangifte inkomsten
belasting (ANBI-status).

Een sterke bus mét lift, dat zou een uitkomst zijn!

