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2020 kreeg een totaal ander verloop dan wie maar
ook op 1 januari 2020 had kunnen bedenken. Dat
gold ook voor het Tesselhuus. In deze nieuwsbrief
blikken we terug op een jaar waarin we meer dan
ooit een beroep moesten doen op de eigen
inventiviteit om binnen alle beperkingen en
mogelijkheden alternatieven wegen te vinden.

Organisatie
Bestuur en
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2020 is géén leuk jaar geweest, zeker niet voor wie
door het coronavirus werd getroffen, maar
uiteindelijk is 2020 toch ook een jaar geworden
waarin we aan meerdere kanten steun en
medewerking kregen en daarvoor willen we u
graag bedanken!
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Anton Witte
Extern: Jan-Jacob Rab en Peerke

Door het wegvallen van giften en het merendeel van
de geboekte vakantieweken als gevolg van alle
maatregelen is er een tekort ontstaan waarvoor we de
algemene reserves hebben moeten aanspreken.

Reijnders

Secretariaat
DBB Projectmanagement & PR,

Dit leidde bij ons tot meerdere nieuwe maar
succesvolle activiteiten zoals een online
Tesselhuusquiz en een online escaperoom.

Joke de Boer

De online escaperoom die Locks & Keys in Tilburg
voor het Tesselhuus beschikbaar heeft gesteld, is nog
tot 1 januari voor tien euro te bestellen via deze link.
Een deel van deze inkomsten wordt gebruikt voor de
financiering van de vakantieweken in het Tesselhuus.

www.huurhettesselhuus.nl voor

Meer informatie?
Kijk eens op www.tesselhuus.nl of
meer algemene informatie over het
Tesselhuus!

Tesselhuusmagazine
Met steun van het Coöperatiefonds van de Rabobank Kop van
Noord-Holland en onze trouwe adverteerders konden we
ondanks de crisis ook een nieuw Tesselhuusmagazine laten
verschijnen. Dankzij het magazine ontvingen wij verschillende
hartverwarmende giften.

Nieuwe hoog-laag bedden
Op het moment zijn we nog bezig met de actie om zes zeer
verouderde hoog-laag bedden in het Tesselhuus te
vervangen. De speciale hoog-laagbedden kosten ca. € 3.000
per stuk. In totaal willen we zes nieuwe bedden aanschaffen.
Stichting Samen één Texel heeft ons een bedrag van € 3.000
geschonken om dit mogelijk te maken. Daarnaast ontvingen
we nog een aantal prachtige anonieme giften ten behoeve van deze actie. We zijn er nog niet,
maar we hebben goede hoop het benodigde geld bij elkaar te krijgen, zodat we de zeer
verouderde hoog-laag bedden in de loop van 2021 kunnen vervangen door nieuwe bedden.

Verkoop oldtimer motorfiets Harry de Graaf
De afgelopen weken hebben we gelukkig nog een extra actie gekend om geld voor het
Tesselhuus op te halen en dat was de verkoop van een oldtimer motorfiets van Harry de Graaf.
Hij is oud-hoofdredacteur van de Texelse Courant en hij was begin jaren tachtig de bedenker
van het Tesselhuus. Het was een motorfiets waarop Harry in zijn tijd als eilandverslaggever
jarenlang over het eiland reed en waarmee hij een bekende verschijning was.
De verkoop heeft drieduizend euro opgeleverd en dat heeft Harry volledig aan het Tesselhuus
geschonken. Een actie waar we zeer blij mee zijn en die voor ons extra waardevol is omdat hij
door Harry werd opgezet. Hij is sinds de oprichting altijd bij het Tesselhuus betrokken gebleven,
heeft het bestaan van het vakantiehuis en de vakantieweken voor mensen met spierziekten en
ms altijd een warm hart toegedragen en waar mogelijk onder de aandacht gebracht.

Gift Bedrijfs Ontbijtclub Texel
Soms heb je giften waar je even stil van wordt. Dat gebeurde
toen Bedrijfs Ontbijtclub Texel ons tijdens een online-ontbijt
van Texelse ondernemers verraste met een gift van liefst
€4500,- voor het Tesselhuus. De leden konden de afgelopen
maanden als gevolg van de crisis fysiek niet bij elkaar komen
om te ontbijten, maar ze besloten de contributie voor het
gezamenlijk ontbijt door te laten gaan, zodat zowel het Tesselhuus als Hospice Texel in Den
Burg een gift van €4500,- mochten bijschrijven! Zoals gezegd; daar zijn we even stil van. Een
prachtig gebaar waar we erg blij van worden. Dank voor de steun!

Verkoop babysokjes
Bärbel Beishuizen (bestuurslid) en Nel Bertrand breien
prachtige babysokjes ten bate van het Tesselhuus. De sokjes
kosten €10,- per paar en zijn te koop bij Modehuis Moerbeek
aan de Parkstraat in Den Burg. In verband met de huidige
maatregelen is de winkel tijdelijk gesloten. Heeft u
belangstelling? Stuur een mailtje naar info@tesselhuus.nl

Tesselhuusweken 2021
Het is allemaal nog steeds onzeker wat 2021 zal worden, maar we gaan doen wat we in 2020
ook hebben gedaan: hoop houden en blijven werken aan wat nog wel mogelijk is. Dit in de hoop
dat op een dag het normale leven weer zijn beslag krijgt. En dat betekent dat we ook de hoop
houden dat we in 2021 in de zomer de Tesselhuusweken weer kunnen houden voor mensen
met spierziekten en ms. Het afgelasten van die weken is voor ons het afgelopen jaar met
afstand het moeilijkste besluit geweest dat we hebben genomen. We kunnen uiteraard uw steun
voor nieuwe vakantieweken in 2021 zeer goed gebruiken: meer hierover vind u op onze
website.
Onze blik is gericht op 2021 waarbij we de woorden ‘voorspoed’ en ‘gezondheid’ graag extra
kracht bijzetten. Dank nogmaals voor uw steun aan het Tesselhuus in 2020!
Met vriendelijke groeten,
namens het bestuur en de medewerkers van de Stichting Tesselhuus
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@tesselhuus.nl toe aan uw adresboek.

