Beste vrienden van Scouting Diemen,
Toen wij vlak voor de zomervakantie de vierde nieuwsbrief schreven genoot iedereen van
het mooie weer. Op de foto's zijn dan ook mooie blauwe luchten te zien met prachtige
witte wolken. Gelukkig bleef het tijdens de zomerkampen nog steeds lekker weer. Iedereen
heeft genoten en is weer veilig thuis. Inmiddels zijn de kinderen zelfs al weer naar school .
Op een prachtige zomeravond in de laatste week van de zomervakantie is het bouwteam bij
elkaar gekomen om door te spreken hoe we de bouw gaan organiseren . Het is fantastisch
hoeveel mensen er met ons mee denken en aan de slag willen.
Er zijn afspraken gemaakt over de planning voor de komende tijd, de onderlinge
communicatie. Maar net zo belangrijk, over de veiligheid. Iedereen die helpt met de
werkzaamheden op het terrein zal gebruik moeten maken van veiligheidsschoenen.
Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van helmen en handschoenen. We zullen erop
toezien dat de veiligheidsmiddelen ook gebruikt worden!

En over voortvarend gesproken .....de volgende dag al werden de mouwen opgestroopt en
is gestart met het klaar maken van het terrein. Gras maaien, harken, fundering
schoonmaken etc.

Om te kunnen starten met bouwen moest het terrein verder geëgaliseerd worden met
zand. En ook dat was een paar dagen later geregeld met de nodige inspanningen.

Zoals duidelijk zal zijn hebben we niet alleen menskracht nodig, maar is er ook veel
gereedschap, materiaal en materieel nodig. Wij danken de firma Meerleveld voor het
doneren van het zand en het beschikbaar stellen van de shovel.

Na afloop het resultaat - het bouwterrein ligt er klaar voor!

Dit weekend is het bouwteam gestart met het overbrengen van de eerste onderdelen van
de blokhut naar het Diemerbos , zodat er gestart kan worden met de bouw. Op dit moment
nog veel hand - en dus sjouw - werk. Omdat de benodigde machines nog niet beschikbaar
zijn.
De komende week verwachten we nog een transport uit Letland. Een aantal mensen van
het bouwteam zal daarbij aanwezig zijn om te helpen met lossen. Bij het lossen is het
gebruik van verreikers noodzakelijk. Incidenteel hopen we deze te kunnen lenen.
Wat natuurlijk ook een hoop kosten bespaart. Maar u kunt ons helpen!!!

OPROEP:
Weet of heeft u een verreiker te leen.
Neem dan even contact met ons op!!

Hieronder nog een impressie van de eerste bouwactiviteiten voor de blokhut op
zondagmiddag 10 september:

Heel veel dank voor jullie hulp! Want ook vandaag hebben weer veel mensen hun vrije
middag besteed om mee te werken aan ons prachtige project !
Het laatste nieuws:
In onze laatste nieuwsbrief vertelden wij dat er nog € 45.000 nodig is. Dit bedrag is
grotendeels noodzakelijk voor de afbouw en inrichting van de blokhut. zoals bijv. de
aanschaf van een tegelvloer, een keuken , toiletpotten e.d.
Eerder hebben wij van de Stichting Amsterdamse Padvinders een toezegging gehad voor
een bijdrage van € 3.000. Recent hebben zij besloten om dit te verhogen en is er € 5.000
overgemaakt. Daarnaast is er afgelopen zomer nog ruim 500 euro aan giften
binnengekomen. Heel veel dank !
De barbecue met Ondernemend Diemen moet nog opnieuw ingepland worden. Wij hopen
dat we dit binnenkort toch mogen organiseren en Ondernemend Diemen deelgenoot te
maken van onze prachtige plannen.

Hoe nu verder?
Binnenkort zal gestart worden met het opbouwen van de blokhut. De leverancier geeft
hiervoor instructies aan het bouwteam.
Ondertussen blijven wij maar rekenen! Want we zijn er nog niet. Op dit moment ontbreekt
er nog ca € 42.000 . Hulp en goede ideeën zijn nog steeds van harte welkom.
Wilt u ons helpen? Dat kan door een financiële bijdrage over te maken. Of misschien
wilt u met ons in gesprek over de mogelijkheden? Vanuit uw bedrijf of uw relaties kunt u
ons wellicht helpen aan materialen, materieel of kunt u ons misschien helpen met nieuwe
ideeën. Wij horen graag van u.
Voor zover een update. Als u nog vragen heeft neem dan contact met ons op
via: info@scoutingdiemen.nl .
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