
Beste ouders en begeleiding Olivier, 
 
Ik wil jullie graag informeren over een project waar wij als Olivier bij zijn betrokken. 
 
Rabobank Hart van Brabant sponsort projecten en initiatieven die zoals zij zeggen het leven 
voor een grote groep mensen een stukje mooier maakt. Dit alles onder de naam actie Hart 
voor elkaar. 
 
Op 31 mei kreeg Christ Priems van de Rabobank Hart van Brabant een brief, waarin Olivier 
werd uitgenodigd in het kader van deze actie een project of initiatief in te dienen. Van alle 
inzendingen zou dan begin september een speciale selectiecommissie een voorselectie van 
6 projecten worden gemaakt. Deze projecten ontvangen dan vervolgens een bijdrage van 
minimaal € 2.500,- oplopend tot maximaal € 7.500,-. De uiteindelijke bijdrage wordt door de 
kieskring van Rabobank Hart van Brabant begin november bekend gemaakt. 
 
Na een avondje intensief brainstormen, kwamen we op het idee een plan voor een tuinkas in 
te dienen. De gedachten hierachter zijn: 

 Het geeft een leuke en zinvolle dagbesteding voor de jongelui; 

 We kunnen de senioren in het Sint Antonius huis erbij betrekken, wat de integratie 
bevordert; 

 De gekweekte groenten kunnen door de jongelui worden bereid en gegeten. 
 
Tot onze vreugde hoorden we begin september dat ons project tot de 6 genomineerde 
inzendingen behoorde. Op 17 september is bij Olivier een promotiefilmpje gemaakt, waaraan 
het bestuur, de jongelui, de begeleiding en Kees Schoenmakers namens de senioren 
hebben meegewerkt. Dit filmpje wordt door de Rabobank samen met de 5 andere filmpjes op 
de site www.rabobank.nl/hartvanbrabant geplaatst. De leden van de kieskring kunnen dan 
online stemmen. Wij kunnen de filmpjes ook bekijken. 
 
Tijdens de kieskringvergadering op maandag 7 november in Tiliander in Oisterwijk ( 
aanvang 20.00 uur) wordt op een feestelijke en bijzondere wijze de uitslag van de 
verkiezing bekend gemaakt. Olivier is uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
 
Verder is ons gevraagd om op die avond voor de leden van de kieskring een lied mee te 
zingen. Dit lied wordt onder professionele begeleiding op dinsdag 18 oktober in Den 
Boogaard in Moergestel ingestudeerd.( aanvang 20.00 uur.) Er is ons verzekerd dat 
zangtalent absoluut geen vereiste is.  
Laten we ervoor zorgen dat we met een zo groot mogelijk aantal bewoners, ouders, familie 
en vrienden op 18 oktober en 7 november aanwezig zijn, want dit is een uitgelezen kans om 
Olivier in de schijnwerpers te zetten. 
 
Voor meer informatie kijk op onze website. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur Vereniging Olivier 

http://www.rabobank.nl/hartvanbrabant

