
Dit jaar kijken we niet alleen terug 
op het afgelopen jaar, maar ook op 
de afgelopen 25 jaar. De Stichting 
Vrienden van IJsselvliedt en Villa 
ExpertCare Wezep (voorheen: 
Mappa Mondo) bestaat dit jaar 
namelijk 25 jaar! Daar staan we o.a. 
bij stil in de vorm van deze speciale 
nieuwsbrief die huis aan huis in 
de hele gemeente Oldebroek is 
verspreid. 

Daarnaast heeft het bestuur het 

plan opgevat om een “Open Dag” te 

organiseren voor iedereen die daar 

belangstelling voor heeft. Deze “Open 

Dag” zal plaatsvinden op zaterdag 9 

juli 2022 in Hotel IJsselvliedt. U kunt 

zich hiervoor per e-mail aanmelden 

via: secr.vriendenvan@hotmail.nl. 

U kunt zich ook aanmelden bij één 

van onze bestuursleden. Vanwege 

de beschikbare ruimte kunnen we 

helaas maar een beperkt aantal gasten 

ontvangen. Dus wees er snel bij! En 

houd de media in de gaten!

Het bestuur wil hierbij graag iedereen 

bedanken die de Stichting Vrienden van 

IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep 

een warm hart toedraagt en ons ook 

het afgelopen jaar weer heeft gesteund: 

in het bijzonder onze donateurs, onze 

vrijwilligers en onze relaties. We doen 

het natuurlijk allemaal voor de gasten 

van Hotel IJsselvliedt en de kinderen 

van Villa ExpertCare Wezep. En zonder 

u kunnen we het niet! 

Daarom, namens het bestuur van de 

Stichting Vrienden van IJsselvliedt en 

Villa ExpertCare Wezep: “Hartelijk dank 

en veel leesplezier gewenst!” 

Henri Kolkman, voorzitter

Zoals in de vorige nieuwsbrief al 
werd aangekondigd, hebben we 
vorig jaar september afscheid 
genomen van onze secretaris 
mevr. Thea van Thiel. Ze vervulde 
die functie sinds 2018. Mevrouw 
van Thiel kreeg een ingelijste 
oorkonde en een mooie bos 
bloemen overhandigd. Thea heeft 
veel betekend voor onze stichting 
en we zullen haar zeker gaan 
missen. Hierbij willen we haar 
nogmaals bedanken voor haar 
inzet en betrokkenheid! 

Ook mochten we in september 
een nieuw bestuurslid 
verwelkomen. De heer Mathieu 
Vanderlinden werd benoemd 
tot (nieuwe) secretaris van 
het bestuur. Hier zijn we als 
bestuur erg blij mee. De heer 
Vanderlinden is een bekend 
gezicht op IJsselvliedt. Hij komt er 
al jarenlang en is er bijna dagelijks 
te vinden voor allerlei klussen. 

Mathieu Vanderlinden vormt 
nu samen met Henri Kolkman 

(voorzitter), Frans Beijaard 
(penningmeester), Diny Griede en 
Jan Bredewout het bestuur van 
de Stichting. 

BESTUURSWISSEL
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Deze nieuwsbrief wordt mede mogelijk gemaakt door:

Oud-voorzitters Mirjam van Dijk en André van Lierop 
over hun periode bij de Stichting
Mirjam: “Toen Mappa Mondo startte, was ik 

leerkracht in het basisonderwijs in Wezep en 

moeder van twee kinderen. Mappa Mondo 

was een plek waar zieke kinderen verzorgd 

en ouders ontzorgd werden. Hier wilde ik 

me voor inzetten.” 

André: “Toen ik bijna met pensioen ging, 

kwam ik bij de Stichting Vrienden van 

IJsselvliedt en Mappa Mondo terecht. Ik 

solliciteerde en kwam als penningmeester 

in het bestuur. In 2014 kregen we de 

Erepenning van de gemeente Oldebroek 

voor grote verdiensten voor de 

gemeenschap. Wat een eer voor ons!” 

Mirjam: “We mochten ook op IJsselvliedt 

vergaderen met onze stichting. Dat voelde 

als bijzonder. Een clubje vrijwilligers in dat 

statige landhuis. We kregen steeds meer 

een beeld van welke gasten er kwamen en 

welke blijdschap we konden geven met 

onze bijdragen. Bijv. een klimmuur huren 

voor de gezinsweek of kaartjes regelen voor 

de dierentuin in Emmen. Voor de Indiëweek 

werden Indische specerijen gekocht waar 

de kok “echt” Indisch van kon koken. Ook 

werd er geld beschikbaar gesteld voor 

vervoer zodat de gasten naar de kerstdienst 

konden gaan in de kerk in het dorp.” 

MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO:
Ondergetekende wenst donateur te worden van de Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Vila ExpertCare Wezep (p/a 
IJsselvliedtlaan 1, 8091 PN Wezep). Hij/zij verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging aan bovengenoemde Stichting 

om jaarlijks onderstaand bedrag van zijn/haar bankrekening af te schrijven (minimum € 5,00). 

 
Bedrag: € 

Naam + voorletters:  

Straat, postcode en plaatsnaam:     

IBAN-rekeningnummer: 

E-mail: 

Datum:       Handtekening: 

André van Lierop

(bestuurslid/voorzitter 

van 2011 - 2020)

Mirjam van Dijk 

(bestuurslid/voorzitter 

van 2009 - 2016)

Het bestuur van de Stichting Vrienden van IJsselvliedt en 

Villa ExpertCare Wezep wenst u het allerbeste toe en hoopt 

dat u ons de komende 25 jaar ook wilt (blijven) steunen! 

Graag tot ziens op onze Open Dag  
op zaterdag 9 juli 2022!

DE VRIENDEN VAN



De Stichting mocht het afgelopen jaar weer een aantal wensen vervullen. 
Bij Villa Expertcare Wezep hebben we (kleine) knuffelpaardjes laten 

komen om lekker mee te knuffelen. De kinderen vonden dit 
fantastisch! Rond de zomer van 2021 hebben we een zandbak en 

een tweetal glijbanen bij hen laten bezorgen. En rond 5 december 
heeft de Stichting weer voor de nodige cadeautjes gezorgd. Daar waren de 

kinderen erg blij mee. In verband met het 25-jarig jubileum van onze Stichting hebben 
we, mede dankzij een aantal giften van de handwerkgroep en kaartenmaaksters van 
wooncomplex De Eemgaarde uit Amersfoort, een financiële bijdrage kunnen leveren aan 
de aanschaf van een prachtige rolstoelschommel.

Bij Hotel IJsselvliedt hebben we afgelopen zomer een aantal buitenspellen bezorgd. Zo 
konden de gasten zich buiten lekker vermaken. Daarnaast hebben we de kosten voor onze 
rekening genomen voor een tweetal actieve en gezellige avonden op IJsselvliedt die waren georganiseerd 
door de Stichting Happy Holiday. En we hebben de kosten op ons genomen voor de aanschaf van materiaal 
voor een speciale ombouw van een bed. Op IJsselvliedt kon het Sinterklaasfeest helaas niet doorgaan.

Wensen IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep 

OLIEBOLLEN
De jaarlijkse oliebollenactie is eind vorig 
jaar helaas weer niet doorgegaan vanwege 
de omstandigheden. Wel hebben we het 
afgelopen jaar een aantal statiegeldacties 
gehouden bij een aantal supermarkten in de 
gemeente Oldebroek. Ook hebben we een 
gift mogen ontvangen van de vrijwilligers 
van IJsselvliedt. Daarnaast hebben we, 
zoals eerder genoemd, een aantal giften 
ontvangen van een handwerkgroep en 
kaartenmaaksters uit Amersfoort. Zij maken 
leuke handwerkproducten en kaarten, die ze 
vervolgens verkopen. Hier zijn we uiteraard 
erg blij mee. We hopen dat de oliebollenactie 
eind dit jaar wel door kan gaan. Als u wilt 
meehelpen, laat dat dan gerust weten aan één 
van onze bestuursleden.

Wij willen onze donateurs, relaties en andere 
belangstellenden door middel van onze jaarlijkse 
nieuwsbrief graag op de hoogte houden van wat 
er speelt binnen de Stichting. We willen de jaarlijkse 
nieuwsbrief in het vervolg digitaal (dus per e-mail) 

E-mail-adressen BESTUURSLID OF VRIJWILLIGER WORDEN?
Als u bestuurslid of vrijwilliger wilt worden, neem dan contact op met Mathieu Vanderlinden via 

e-mail: secr.vriendenvan@hotmail.nl. Of bel even met onze voorzitter Henri Kolkman 
(tel: 06 - 57 43 59 18) voor meer informatie. 

DONATEURS GEZOCHT!
Wij willen op dit bijzondere moment heel 
graag een oproep doen aan iedereen om 
donateur te worden van onze Stichting. 
Elk bedrag met een minimum van € 5,00 
per jaar is welkom. Het bedrag wordt elk 
jaar tot wederopzegging per automatische 
incasso in de maand mei van uw rekening 
afgeschreven. Met uw steun hopen wij nog 
jaren het verblijf van de gasten op IJsselvliedt 
en de kinderen bij Villa ExpertCare een stukje 
aangenamer te maken. 

Op de laatste pagina vindt u een invulstrook. 
Vul hem in en breng of stuur hem naar 
IJsselvliedt (IJsselvliedtlaan 1) of Villa 
ExpertCare (Stationsweg 103 dichtbij 
het station) in Wezep. Afgeven aan een 
bestuurslid mag natuurlijk ook.

25 jaar Stichting Vrienden van IJsselvliedt en Villa ExpertCare Wezep 
(voorheen: Mappa Mondo)
Wat een mijlpaal! 25 jaar Vrienden 
van IJsselvliedt en Villa ExpertCare! 
Bij een 25-jarig jubileum horen ook 
jubileumactiviteiten. Zoals deze 
mooie jubileum-nieuwsbrief. 

Via deze weg wil ik graag het bestuur 
en alle vrijwilligers van de Vrienden 
van IJsselvliedt en Villa Expert Care 
van harte bedanken voor de inzet en 

natuurlijk wil ik u ook feliciteren met 
dit jubileum. Ook wens ik u allen veel 
kracht en energie om door te gaan met 
uw mooie werk. Voor deze organisaties 
én hun gasten en familie maakt u het 
verschil. En ik hoop dat u dat nog lange 
tijd zo kunt blijven doen.

Tanja Haseloop - Amsing
Burgemeester

De omgeving en het Hotel 
ademen nog steeds de 
ambiance van vervlogen 
dagen, maar het Hotel is 
in de afgelopen 50 jaar 
helemaal aangepast aan 
de eisen van deze tijd. Al 50 
jaar ontvangen we mensen met 
een zorg-/begeleidingsvraag. Vakantiegasten 
ontvangen met een mooie groep 
vrijwilligers. Elke week weer. En ondersteund 
door de Vrienden voor de mooie extra’s. 
In al die jaren kan ik zoveel mooie 
voorbeelden noemen met als resultaat: 
genietende gasten. Op de duofiets, spelletjes 
voor buiten, een aangepast bed en een 
duidelijk zicht op de televisie tijdens een 
voetbalwedstrijd. Fijn dat de Stichting 
Vrienden van IJsselvliedt en Villa Expert Care 
Wezep dat allemaal voor ons wil doen.

Ginette Wieggerink
Locatiemanager/Verpleegkundige Hotel IJsselvliedt

VRIENDEN BEDANKT! HET IS EEN HEUGELIJK  
JAAR: 2022! 
Het jaar waarin de Stichting Vrienden van IJsselvliedt 
en Villa ExpertCare Wezep 25 jaar bestaat. Ook staat 
er dit jaar al 25 jaar een huis in Wezep waar zieke 
kinderen kunnen verblijven. 
Kort na de oprichting van de Stichting (in 1997) is het 
huis in Wezep geopend als onderdeel van het Rode 
Kruis. In 2016 heeft het Rode Kruis gezocht naar een 
andere partij die de Mappa Mondo-huizen op de 
juiste manier kon voortzetten: ExpertCare. De naam 
van het huis is veranderd naar “Villa ExpertCare”. We 
bieden nog steeds zorg aan (ernstig) zieke kinderen 
die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Dit alles doen 
we vanuit ons hart en met heel warme ondersteuning 
van de Vrienden. Wij kijken uit naar 
een lange verbintenis en nog vele 
mooie succesvolle projecten.

Evelien de Jong
Adjunct-directeur Villa ExpertCare

aanbieden aan diegenen die dat op prijs stellen. Wij 
vragen u dan ook vriendelijk om uw e-mailadres 
door te geven aan onze secretaris de heer Mathieu 
Vanderlinden via (secr.vriendenvan@hotmail.nl). Wij 
zorgen er dan voor dat u de nieuwsbrief in het vervolg 
per e-mail ontvangt. 


