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NIEUWSBRIEF 
 Villa Vief | ouderproject | Jongeren met een matige mentale handicap

Nieuwsbrief nieuwe 
stijl 

Hallo beste Sympathisanten. Villa 
Vief is nu in een stroomversnelling 
geraakt. We starten begin 
augustus met de bouw van onze 
droom, het huis voor onze 
jongeren. Daarom hebben we 
besloten om ook de nieuwsbrief 
in een nieuw jasje te steken en 
deze frequenter te laten 
verschijnen. Zo kunnen jullie beter 
op de hoogte blijven van de 
evolutie van de bouw en ons 
project. 

We verwelkomen 
Manon en Quinten. 

Na ons info-moment bleek dat 
Manon en Quinten heel goed in 
onze groep zouden passen. 
Inmiddels hebben ze het team 
van de Villa Viefers vervoegd. 
Welkom Quinten en Manon! 

We gaan beginnen 
bouwen! 

Als je een kelder uitgraaft, moet je 
zorgen dat het grondwaterniveau 
daalt. Daardoor zal er vanaf 
midden augustus reeds een 
beetje bedrijvigheid zijn op de 
werf. 

Beste vrienden en 
sympathisanten van Villa 
Vief 
Wat een bizarre tijden. Hopelijk zijn jullie allemaal in 
goede gezondheid door deze corona maanden geraakt 
en vinden jullie de weg terug naar het nieuwe normaal.  

Ook Villa Vief heeft deze tijd anders beleefd dan de 
vorige jaren. Wij zaten in onze bubbel terwijl we andere 
jaren een druk voorjaar hadden. Onze 
chocoladeverkoop voor Pasen was voorbereid maar 
moesten we spijtig genoeg in laatste instantie annuleren. 
Samen chocolade inpakken en aan huis leveren zaten niet 
in de essentiële verplaatsingen. Waarschijnlijk hebben 
jullie net zoals wij ook het eetfestijn enorm gemist. 
Lekker eten, en gezellig samenzijn zat er tot nu toe nog 
niet in. Maar geen getreur, we doen er alles aan om in het 
weekend van 10 oktober het eetfestijn toch nog te laten 
doorgaan. Het zal wel in een aangepaste vorm zijn om te 
voldoen aan de Covid-19 voorschriften.  

Voor onze jongeren zat een leuke activiteit samen er de 
laatste maanden eveneens niet in. Daarom hebben ze hun 
toevlucht gezocht tot de digitale wereld. Hun wekelijkse 

EETFESTIJN  

09 en 10 oktober 2020 
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We zoeken nog 
centjes. 

De bouw van ons huis gebeurt 
door Villa Vief Invest. Dit is een 
Cvba met sociaal oogmerk. 
Om voldoende kapitaal te 
hebben voor de bouw zijn we op 
zoek naar mensen die willen 
participeren in onze “cvba so” 
door het kopen van aandelen. 
Een aandeel kost slechts 500 € en 
je helpt er ons veel mee vooruit! 

Hoe je dat kan doen vind je op de 
website van Villa Vief 
www.villavief.be en doorklikken 
naar “investeren”, of door op deze 
link te klikken. 

Eetfestijn weekend 
van 10 oktober 
oktober. 

Als de Covid-19 maatregelen het 
toelaten zullen we ons eetfestijn 
toch nog kunnen laten doorgaan. 
Hopelijk dit najaar! 

Er zal meer afstand voorzien 
worden tussen de tafels en er zal 
minder volk in de zaal kunnen. Er 
zal ook geen dansvloer voorzien 
worden. 

We overwegen een 
middagsessie…  

Eerstdaags zal er meer info 
verschijnen.

Skype sessie op zaterdagavond geeft de gelegenheid om 
de belevenissen van de week te delen, mekaar te 
vertellen over de vakantieplannen, of hun 
kampeerweekend samen verder vorm te geven.  

Ondertussen zijn de Corona maatregelen versoepeld en 
hebben we de draad terug opgenomen. We hebben jullie 
toch heel wat nieuws te brengen. 

Vooreerst zijn we heel enthousiast met twee nieuwe 
jongeren in onze groep, Manon en Quinten. We hebben 

ze leren kennen tijdens ons info-moment in februari. Ze 
passen mooi in onze groep en hun geestdrift sprak ons 
meteen aan. Samen met hen en hun ouders werken we 
verder aan een mooie toekomst. Welkom Manon en 
Quinten, Els, Gert, Nancy en Koen.  

Ook de papa’s van werkgroep ‘bouw’ hebben niet stil 
gezeten. De offertes van de aannemers zijn zorgvuldig 
nagekeken. Midden augustus wordt er gestart met de 
graafwerken aan onze kelder die later zal ingericht 
worden als ontspanningsruimte. In het najaar moeten we 
dus stilaan ons huis, waar we al zo lang naar uitkijken, uit 
de grond zien verschijnen.  

Naast het eetfestijn zullen we ook dit jaar tijdens de 
feestdagen genieten van een heerlijk glaasje champagne 
en of lekker wijntje. Noteer alvast onze wijn- en 
champagneverkoop vanaf november 

Alle Villa Viefers wensen jullie verder een deugddoende, 
ontspannende en zonnige vakantie toe. 
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