Hilversum, 20 september 2012

KING ARTHUR GROEP ONTVANGT €25.000 VAN HET ORANJE FONDS
King Arthur Groep krijgt een bijdrage van € 25000 van het Oranje Fonds voor het project Tweede
Leven. In mei 2013 wordt de kleinschalige woonzorgvoorziening Ridderspoor geopend. Om de
toekomstige bewoners direct een thuisgevoel te geven in hun nieuwe woon- en leefomgeving
worden alle gemeenschappelijke ruimtes ingericht met oude (2 e hands) meubels en dierbare
voorwerpen. De inrichting wordt gerealiseerd aan de hand van een door een interieurontwerper
gemaakt inrichtingsplan.
Naast de financiële ondersteuning van het Oranje Fonds, mag King Arthur Groep zich verheugen op
steun van familie en vrienden van toekomstige bewoners, relaties en geïnteresseerden en al vele
mooie oude spullen in ontvangst nemen. In oktober wordt een grootschalige inzameldag
georganiseerd (volg daarvoor de pagina “Een Steentje Bijdragen” op website van de Huizen van de
Ronde Tafel Hilversum).
Wilt u ook een steentje bijdragen?
De stichting is op zoek naar een ruimte/werkplaats in Hilversum die zij antikraak of tegen een kleine
vergoeding voor een zestal maanden mogen gebruiken. In deze ruimte zullen de ontvangen meubels
onder leiding van werkplaatsbegeleiders, met vrijwilligers, wijk en buurtgenoten worden
gerestaureerd.
De gerestaureerde meubels die geen plekje krijgen in het huis worden verkocht via de
advertentiesite www.tweedehands.nl en de opbrengst daarvan komt ten goede aan de Actie voor
Alzheimer.
Ronald van der Giessen, directeur: “Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving.
Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. We
verwachten dat onze bijdrage dit bijzondere project een goede stimulans geeft en zo onze
doelstelling helpt bereiken.”
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde
het € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der
Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de
samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en
door Vrienden en bedrijven. De Prins van Oranje en Prinses Máxima zijn al sinds de oprichting het
beschermpaar van het Oranje Fonds.
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