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Feestmaand december
Sinterklaas heeft ook in 2021 weer Pieten naar de Slotlaan gestuurd 

en ze hebben niet alleen naar binnen gegluurd. 
Met pakjes en dansjes was het dolle pret 

en de kinderen hebben ook meerdere keren hun schoen gezet. 
Ook de Kerstman heeft hen dit jaar niet overgeslagen 

en zij waren dolblij dat er cadeaus onder de Kerstboom lagen. 
Op het menu stond Gourmet, Pizzarette en een heus tapas diner. 

Begeleiders, kinderen en stagiaires, iedereen deed mee. 
Als laatst hebben de kinderen Oud & Nieuw uitbundig gevierd.

Ze hebben zichzelf in mooie kleren versierd. 
Kinderchampagne en sterretjes om het nieuwe jaar te vieren. 

En hieronder nieuwjaarswensen van de kinderen om iedereen mee 
te plezieren:

D.S.: Mijn wens voor alle begeleiders van D3 en alle mensen die ik lief vind is heel veel liefde voor 2022.
G.O.: Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en heel veel schermtijd in 2022. En ik hoop dat Corona weggaat dit jaar. 
L.C.: Ik wens dat het in 2022 lekker warm weer wordt.
A.B.: Ik hoop dat in 2022 Corona uit de wereld gaat.
R.S.: Ik wens iedereen een gelukkig nieuwjaar en nog heel veel fijne dagen in 2022.

Samenwerking D3 en House of Pop

Stichting D3 Dromen Durven Doen maakt activiteiten mogelijk om de
persoonlijke groei en zelfredzaamheid van de jeugdigen bij D3 te
stimuleren en te bevorderen. Een mooi voorbeeld hiervan is de
samenwerking met House of Pop (HoP) in Borculo, die door financiële
ondersteuning vanuit de stichting kon plaatsvinden. Het doel is om de
jeugdigen meer te betrekken in de Borculose gemeenschap en om,
middels muzikale vorming, een uitlaatklep te bieden. Om nader met elkaar
kennis te maken vond een tuinconcert plaats door docenten van HoP
waarbij jeugdigen verzoeknummers konden aanvragen. Ook is een
workshop gegeven bij de popschool waar kennis gemaakt kon worden met
diverse muziekinstrumenten. Deze avond werd afgesloten met een mini
concert van de docenten. 

Stichting D3 Dromen Durven Doen
 

is het 'I CAN Wounded Warriors Team' en

'Stichting Ride2LiveLife' zeer dankbaar. De

opbrengst van de grote clubactie wordt in

zijn geheel gedoneerd t.b.v. de jeugdigen

van D3 Jeugdzorg.

Het is fantastisch om te zien hoe

gemotiveerd de jeugdigen en medewerkers

van jeugdzorgvoorziening D3 zijn, om zich

in te zetten voor Stichting D3 Dromen

Durven Doen.

Wij willen onze dank uitspreken aan alle

lotenverkopers en lotenkopers. 

 
https://www.linkedin.com/company/stichting-d3-

dromen-durven-doen/

Vervolgens zijn de jeugdigen
begonnen met lessen. HoP
streeft er naar voor deze
kinderen een omgeving te
creëren waarin ze zich in hun
eigen tempo muzikaal kunnen
ontwikkelen. Plezier is daarbij het
belangrijkste aspect!


