
vianen • Namens businessclub Con-
tactus heeft voorzitter John Hol afge-
lopen zaterdag een dolby surround-
geluidssysteem overhandigd aan en-
kele bewoners van Steevast.

Niet alleen netwerken in een infor-
mele sfeer, maar ook een open oor en 
oog voor diverse stichtingen en goede 
doelen in de directe regio behoren tot 
de doelstellingen van businessclub 

Contactus. Tijdens de voorlaatste bij-
eenkomst besloten de leden een 
schenking van vijfhonderd euro te 
doen aan stichting Steevast Vianen.

Deze stichting wil kinderen met een 
beperking die in Vianen zijn geboren 
of thans woonachtig zijn, zelfstandig  
leren wonen met begeleiding in een 
veilige woonomgeving in Vianen, om 
vereenzaming en een beperkt sociaal 

leven te voorkomen. De stichting 
tracht haar doel onder meer te verwe-
zenlijken door het bieden van woon-
ruimte en begeleiding. “Steevast is op-
gericht op initiatief van ouders van 
jongvolwassenen met een beperking. 
Zij wilden voor hun kinderen, waarvan 
het merendeel uit Vianen en directe 
omgeving, een veilige woonomgeving 
creëren. In nauwe samenwerking met 
LEKSTEDE Wonen en Syndion is in De 
Plataan een complex gerealiseerd 
waar sinds 2013 zestien jongvolwasse-
nen wonen”, verduidelijkt voorzitter 
John Stuijvenberg. “Ieder heeft daar 
zijn eigen appartement met alle voor-
zieningen, en zorg naar behoefte. 
Daarnaast zijn er gemeenschappelijke 
ruimten: naast een grote keuken waar 
de jongeren na werk en school samen-
komen en waar ze gezamenlijk eten en 
koffie drinken, zijn er een woonkamer 
en een tweetal ontspanningsruimten 
met tafelvoetbalspel en poolbiljart. In 
de woonkamer wordt vaak televisie ge-
keken en naar muziek geluisterd, en 
er was vraag naar een goede geluidsin-
stallatie.”

Contactus heeft de aanvraag gehono-
reerd en het geluidssysteem is on-
langs door de voorzitter van de busi-
nessclub overhandigd aan Robbin 
Stuijvenberg en Gert-Jan van der Perk, 
twee bewoners van Steevast.

Muzieksysteem bewoners Steevast
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