Samenwerkende Religieuzen Teteringen
Nieuwsbulletin SART - nr. 22
12-07-2021
Dit is het SART Nieuwsbulletin 22, 2e jaargang.
Met de Nieuwsbulletins willen we u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen betreffende de SART.

Tot slot: blijf alert, was
uw handen goed en ontsmet ze met alcohol.
Dan blijven wíj de vinger voor U aan de pols houden.
_________________________________________

Ontwikkelingen binnen de organisatie

Beste mensen,
Hierbij weer een nieuwsbrief van de SART, een zomerse deze keer, met ook nu veel wetenswaardigheden en nieuwtjes.
Ik wens u veel leesplezier toe.
En: heeft u onze nieuwe website al bezocht?
www.sart.nu

___________________________________________

Corona
Wat een genot dat we dat mondkapje niet meer
hoeven te dragen en de maatregelen weer versoepeld zijn. Ik weet niet hoe u dat ervaart, maar het
voelt voor de meeste mensen letterlijk en figuurlijk
als een verademing. De leden van de SART eten en
recreëren weer samen. Ook bezoekers zijn weer welkom, mits zonder klachten en bij voorkeur gevaccineerd.

- Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, hebben
de dames van welzijn en ondersteuning onder de
leden van de SART een inventarisatie gemaakt van
wenselijke activiteiten.
Hierbij een opsomming van de wensen:
kaartspellen zoals bridgen en rikken – bingo – leesgroep – teken- en schildercursus – filmavond – gespreksgroep om de H. Schrift te bespreken – bezoek aan Teteringen, Breda of Oosterhout – picknick – gezamenlijke
busreis (bijvoorbeeld naar missiemuseum Steyl, Damiaanmuseum in
Tremelo (België) of Hoge Veluwe) –
bus/boottocht over de Linge – brieven schrijven
voor Amnesty International – aanschaf van een duo-fiets voor de leden van de Sart, zodat er gefietst
kan worden in de omgeving – boodschappen doen voor bewoners – helpen bij het tuinieren – wandelen
met bewoners. In de komende weken zal het programma verder uitgewerkt worden.
- Op 6 juli jongstleden heeft er een medewerkersbijeenkomst plaatsgevonden. De medewerkers zijn
bijgepraat met betrekking tot ontwikkelingen binnen de organisatie, de vertrouwenspersoon heeft
zich voorgesteld en de nieuwe werkafspraken op
het gebied van verzuim, overuren, pauze- en werktijden zijn doorgenomen.
- Op 6 juli jongst leden heeft er ook een kennismakingsbijeenkomst plaatsgevonden met de vrijwilligers en de medewerkers van welzijn en ondersteuning. In een gezellige ambiance is er kennisgemaakt, informatie uitgewisseld en hebben de vrijwilligers een rondleiding gekregen.
De vrijwilligers zullen binnenkort ingezet worden
bij de activiteiten. De vrijwilligers komen onder de
hoede van de dames van afdeling welzijn en ondersteuning.

- Linda Filius heeft haar arbeidsovereenkomst met
de SART per 31-07-2021 opgezegd. Binnenkort is
haar laatste werkdag. Ze heeft aangegeven op persoonlijke wijze afscheid te willen nemen van de leden van de SART.
We bedanken Linda heel hartelijk voor haar jarenlange inzet en betrokkenheid bij de organisatie en
wensen haar veel succes toe in haar nieuwe werkkring.
- In juni is pater Marcel Heyndrikx (SVD) in het missiehuis komen wonen. We wensen hem heel veel
geluk toe in zijn nieuwe woonomgeving .
- Op vrijdag 2 juli is Pater Harrie van Kleijnenbreugel
(MSF), woonachtig in het missiehuis, op 84 jarige
leeftijd overleden. We wensen zijn medebroeders
en familie heel veel sterkte toe met dit verlies.
- Op 5 juli heeft een bestuursvergadering plaatsgevonden. Agendapunten waren onder andere de
jaarrekening 2020, de Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), de inzet vertrouwenspersoon, bespreken concept huurovereenkomst en bijzonderheden met betrekking tot de
SART.
- Sinds eind vorig jaar verzorgden we vanuit de SART
de administratie voor de zusters Franciscanessen
van de H. Elisabeth uit Breda. Deze werkzaamheden zijn per 1 juni overgegaan naar de SVD, waardoor de samenwerkingsovereenkomst met de zusters en de SART is beëindigd.
________________________________________

Vertrouwenspersoon SART
voor medewerkers en vrijwilligers:
Ima van de Westeringh
Mail: ivdwesteringh@gmail.com
Mobiel: 06 10677592
___________________________________________

Tot slot
We proberen elke
maand een nieuwsbrief uit te brengen.
Wanneer u onderwerpen heeft die u graag wilt
plaatsen, dan kunt u deze aanleveren bij
ondergetekende.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief s.v.p. vóór 30 juli
aanstaande aanleveren.
Arno Heesters,
Directeur SART

