
Lekker swingen tijdens
Zumba-les
Sinds een paar weken doet een aantal bewoners 
aan Zumba. Zumba is een fitnessprogramma 
dat gebaseerd is op de Latijn-Amerikaanse dans. 
Zumba is goed voor je conditie, zorgt voor ont-
spanning en vergroot je zelfvertrouwen. Momen-

teel wordt er druk geoefend voor een uitvoering 
die met kerst gaat plaatsvinden. In het begin was 
het moeilijk maar de pasjes gaan steeds beter. 
Lekker swingen op leuke, hippe kerstnummers, 
daar wordt een mens toch blij van. 

Trots op Tim
Onlangs heeft Tim als eerste deelnemer via Werkom zijn diploma in ontvangst genomen voor de op-
leiding 'Woonhulp'. Met dit diploma kan Tim betaald werk krijgen. Hier is hij heel trots op. En terecht! 
Wij zijn ook trots op je Tim! 

Sinds juli wonen Remy en Suzanne officieel samen. Poes Cinta is een enorme bofkont met deze twee 
baasjes. Remy en Suzanne zorgen erg goed voor haar. Cinta was eerst een vrij angstig beestje maar 
door alle tijd, energie en aandacht die Cinta heeft gekregen is ze inmiddels superlief en relaxed 
geworden. 

Blij met Cinta

Ook bij Prinsenstichting hing de hele maand oktober de regenboogvlag uit. Hiermee willen we zeg-
gen dat we ons inzetten voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI-inwoners.  
LHBTI staat voor Lesbinnes, Homo's, Biseksuelen, Transgenders en Intersekse personen. Mensen 
die LHBTI zijn, worden nog steeds gediscrimineerd. Sommigen worden gepest of uitgescholden en 
voelen zich niet veilig op straat of op school. Bij Prinsenstichting is iedereen gelijkwaardig! 

Regenboogmaand

In september werd de jaarlijkse Truckrun gehou-
den voor mensen met een verstandelijke beper-
king. Dit jaar niet in de Zaanstreek maar in omge-
ving IJmond. De stoet van luid toeterende trucks 
trekt altijd weer grote publieke aandacht. Het 
Cleanteam van Prinsenstichting maakt dagelijks 
de bussen van Connexxion schoon. Zij zorgden 
ervoor dat de deelnemende Connexxion bus er 
spik en span uitzag. Ook werd hen gevraagd de 
bus te versieren, een verzoekje waar deze kanjers 
natuurlijk graag aan meewerkten! 
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