
Samen houden we vol!
Even lekker in beweging. Elke dag wordt er een 
rondje rond de molen gelopen of gefietst door 
clinten en medewerkers van onze locatie in 

Koog aan de Zaan. Zo blijft iedereen fit en raken 
de hoofden weer leeg. Want, zoals ze zelf zeg-
gen: Samen houden we vol! En zo is het! 

Zorg voor elkaar
We zijn ongelooflijk trots op het aanpassings vermogen, de flexibiliteit en de creativiteit van onze 
medewerkers en clinten tijdens deze Corona-crisis. Wat is hun liefde, passie en over gave dagelijks 
zichtbaar! Afgelopen periode is wel gebleken hoe vindingrijk iedereen is en tot wat voor mooie initia-
tieven dit leidt. De saamhorigheid binnen Prinsenstichting is indrukwekkend. En hoe bijzonder is het 
dat grote n kleine re ondernemers/particulieren ons steunen in deze periode. Heel hartelijk dank 
daarvoor! 

Carlo woont op locatie Westerkoogweg. Vanwege 
het Corona-virus krijgt hij dagbesteding thuis. 
Gelukkig begrijpt Carlo goed waarom het nodig 
is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Carlo had 
een goed idee; hij ging een kaartje maken voor de 
politie. Om hen een hart onder de riem te steken. 
Omdat zij gewoon doorwerken en goed moeten 
opletten of iedereen zich wel aan de regels 
houdt. Wat lief van je Carlo! 

Hart 
onder de riem

Een lief gebaar
Remy is bezig met een schilderij voor een medewerker die al een tijdje ziek is. Alle clinten van locatie 
Carostraat 49 hebben er op hun eigen manier aan meegewerkt. Buurvrouw Anuradha kijkt bewon-
derend toe hoe Remy de laatste hand aan het schilderij legt. Uiteraard op gepaste afstand! 

Finidi, bedankt!
Maurice van Finidi uit Oostrum, een groothandel 
in carnaval en feestkleding, heeft maar liefst 4 
dozen vol verkleedspullen bij ons afgeleverd. Hoe 
leuk is dat?! 

Van pingun- en dolfijnenpakken tot jungle- en 
Minnie Mousejurkjes en nog veeeel meer. Onze 
clinten zijn er superblij mee! Dankjewel Maurice 
van Finidi! 


