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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u donateur bent van de Stichting 
Vrienden van IJsselvliedt en Mappa Mondo Wezep. We hebben belangrijk 
nieuws voor u. De naam van onze stichting gaat veranderen. Per 1 oktober  
2019 is onze nieuwe naam:
“Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep.” 

Naamwijziging Mappa Mondo Wezep.
Op 8 oktober 2018 is de naam van Kinderhotel Mappa Mondo gewijzigd in 
‘Villa ExpertCare’. Kinderhotel Mappa Mondo was sinds 2015 onderdeel van 
de organisatie voor specialistische thuisverpleging ExpertCare.  De naam 
en het logo van het kinderhotel zijn daarom veranderd. Onze doelstelling 
om een bijdrage te leveren aan de ontspanning van kinderen van Villa 
ExpertCare Wezep blijft onverminderd doorgaan.

Wat verandert er voor U?
De naam van onze stichting wordt per 1 oktober 2019: “Stichting Vrienden 
van IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep”. Onze website is nu al bereikbaar 
via: http://www.vriendenvanijsselvliedtenvillaexpertcarewezep.nl

Het rekeningnummer van onze stichting verandert niet. De 
naamsverandering van het bankrekeningnummer,  in het kader van de IBAN 
check, wordt later dit jaar door gevoerd. Informatie hierover kunt u dan 
lezen op onze website, tabblad ANBI. 

Bijzonderheden van het afgelopen jaar.
In 2018 hebben we weer veel gasten van IJsselvliedt en kinderen van Villa 
ExpertCare kunnen ondersteunen tijdens hun verblijf in Wezep.  
Hoe, dat leest u hieronder.
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Villa ExpertCare, voorheen 
Mappa Mondo, was het 
afgelopen jaar weer blij met 
ons.  Allereerst hebben we een 
mooi driewieler-fietsje kunnen 
schenken voor de kinderen. 
Voor de broertjes of zusjes maar 
ook voor de patiëntjes zelf een 
mooi speelobject waar nu al 
veel fietsuren op gedraaid zijn. 
Het fietsje staat bijna niet in 
de parkeerstand en wordt veel 
gebruikt, een voltreffer. 
Op vrijdagavond 21 december 
2018 werd op de Villa een 
Lichtjeswandeling georganiseerd. 
De wandeling was uitgezet met 
behulp van glazen potjes met 
daarin brandende waxinelichtjes. 
De wandeling stond in het teken 
van het kerstverhaal en werd 
op een aantal plaatsen  “live” 

Activiteiten van VILLA EXPERTCARE
uitgebeeld. Na afloop van de 
wandeling konden kinderen een 
rondje op een ezeltje rijden. 
Deze activiteit was een cadeautje 
van onze stichting. Heel veel 
kinderen maakten gebruik van 
een ritje op een ezel. Al met al 
een geslaagde avond!

Beste lezers, beste donateurs,
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Op 16 maart 2019 was er een Open dag bij Villa ExpertCare. Kinderen in 
een huis met allemaal vreemde mensen over de vloer is natuurlijk niet 
handig.  Daarom vroeg ExpertCare een bijdrage om met de kinderen 
naar de Orchideeënhoeve in Luttelgeest te gaan. In de vlindertuin en de 
overdekte speeltuin konden de kinderen heerlijk genieten. Dankzij uw 
bijdragen kunnen we deze wensen vervullen. Dank daarvoor.  
Een filmpje van de open dag kunt u vinden op:   
https://youtu.be/7bt3vfeZgXc

Een reis om de wereld  ZORGHOTEL IJSSELVLIEDT

Tot slot

Het thema van de gezinsweken op IJsselvliedt  
was in 2018 een reis om de wereld. De vijf 
continenten werden allemaal bezocht.  
Van twee continenten volgt hier een kort verslag.
Europa: “Het Canal Grande is het belangrijkste en 
grootste kanaal in Venetië in Italië. Een rondvaart 
over dit kanaal en een bezoek aan Venetië was 
vandaag het doel. We zijn vannacht namelijk 
doorgevlogen naar Europa. De Venetiaanse 
doge had ons uitgenodigd, in zijn dogenpaleis, 
voor een ottima cena. Maar eerst moest alles in 
het werk gesteld worden om in stijl aan dit cena 
(diner) deel te nemen. Van alle kanten werden er 
spullen bij elkaar gehaald. Er moesten toch z’n 
zestig gasten kunnen zitten in het steeds maar 
groter wordend kanaal. Uiteindelijk kon iedereen 
aan tafel. Een helft aan de ene kant van het kanaal 
en de ander helft aan de overkant.  

Het Venetiaanse vakantiehotel  
IJsselvliedt was helemaal in stijl.  
Na afloop van het diner werden de gasten 
uitgenodigd aan het gemaskerd bal.
Als je een reis om de wereld maakt, en je hebt 
maar één week, moet je soms keuzes maken. 
We zijn al in Europa, Antarctica, Amerika, en Azië 
geweest en vandaag zijn we doorgereisd naar 
Afrika. We hebben een oerwoud bezocht,  zijn in 
de woestijn geweest en zelfs, hoe bijzonder ook, 
ijsberen en pinguïns gezien. Dit gebeurde allemaal 
in Wildlands Emmen.  De toegang tot dit park 
hebben we gekregen van de “Stichting Vrienden 
van IJsselvliedt en Mappa Mondo”  (verslag van 
Happy Holiday).

Onze Stichting probeert het verblijf 
van gasten in zorghotel IJsselvliedt 
en kinderen van Villa ExpertCare 
zo aangenaam mogelijk te maken. 
Wij zorgen voor de extraatjes waar 
de organisaties zelf niet in (kunnen) 
voorzien, de spreekwoordelijke kers 
op de taart dus. 

Wij vergaderen 7 keer per jaar 
wisselend op IJsselvliedt of bij Villa 
ExpertCare. Aan het einde van het 
jaar bakken we twee dagen  
oliebollen om geld in te zamelen. 

Het bestuur bestaat uit 6 leden en 
heeft behoefte aan extra  
bestuursleden. Ben jij enthousiast 
en wil je ons komen helpen?  
Stuur dan een mail via de  
contactpagina van onze website. 
Meer informatie kun je lezen op 
onze vernieuwde website   
http://www.riendenvanijsselvlied-
tenvillaexpertcarewezep.nl

André van Lierop
voorzitter.


