
 
Nieuwsbrief!          
Hier is alweer de tweede nieuwsbrief, voor en door cliënten met een link met Buro 
3O. De  brief waarin jij mag vertellen wat je bezig houdt en wat je graag wilt delen. 
Of waarin je je vragen mag stellen. Wat je maar wil: the sky is the limit…De naam 
‘nieuwsbrief’ is overigens best slaapverwekkend. Als je andere suggesties hebt, laat 
het weten via: redactie@buro3o.nl! 
 
Interview Martijn 
Op de dagbesteding werkt een aantal begeleiders en er wordt een hoop gekletst. 
Toch zijn er dingen die jullie nog niet van ze weten. Een groepje nieuwsgierige aagjes 
heeft een aantal vragen opgesteld. Dit keer worden ze beantwoord door Martijn 
van der Heijden. Komen ze… 
 
Wat wilde je worden toen je klein was? 
‘Ik wilde politieman worden.’ 
 
Wat is het grappigste dat je bij Buro3o hebt meegemaakt? 
‘We waren met de jongeren naar de zandverstuiving en waren daar een spel aan 
het doen. Een collega was aan het rennen en struikelde. Ze viel voorover het zand in 
maar had gelukkig geen pijn want anders was het natuurlijk niet grappig.’ 
 
Wat is je grootste blooper bij Buro 3O (tot nu toe…)? 
‘Mijn sleutelbos bij Buro3o laten liggen maar dat pas merken toen ik thuis was. 
Hierdoor kon ik mijn huis niet meer in maar er was ook niemand meer bij Buro3o. Ik 
ben toen maar bij mijn ouders gaan eten en heb gewacht tot mijn vriendin thuis 
kwam.’ 
 
Wat zou je doen met één miljoen? 
‘Mijn huis afbetalen en een mooie reis gaan maken. De rest zou ik op een 
spaarrekening zetten zodat ik daar de rest van mijn leven gebruik van kan maken als 
ik het nodig heb.’ 
 
Wat gebruik je als wekker ’s ochtends? 
‘Een wekkerradio. Hij staat erg hard want anders word ik niet wakker.’ 
 
Wat zou je wensen als je één wens mocht doen? 
‘Ik zou wensen dat ik voor een dag een vogel zou mogen zijn. Het lijkt me erg mooi 
om alles eens van bovenaf te kunnen zien:).’ 
 
 3o Creations + logo Stan! 
3o Creations: de producten die jongeren op de dagbesteding maken. Denk aan 
warme mutsen, schilderijen en vooral: leuke (kerst)kaarten. En het mooie is: deze zijn 
voortaan te koop. 
Om 3o Creations een ‘gezicht’ te geven, mochten jongeren van de dagbesteding 
een logo ontwerpen en presenteren. Dit werd volop gedaan en uiteindelijk werd er 
door de jongeren zelf een keuze gemaakt uit ongeveer 20 designs. En de ontwerper 
van het beste logo is,,,,,,,: Stan! Gefeliciteerd met je stoere en strakke ontwerp. Stan 
zelf is er bescheiden over: ,,Ik vind het leuk om te ontwerpen, het is een hobby”, zo 
vertelt hij. ,,Ik post regelmatig designs op Instagram.” 
Het design van Stan is binnenkort te vinden op labels aan alle creaties van 3o 
Creations.  



 
 
Kooklab Bistro 3o 
Kooklab Bistro 3o, waarbij de jongeren lunchgerechten voor collega's gaan maken, 
is gestart. Twee keer per week verwerken de keukenprinsen en -prinsessen tussen de 
acht en twaalf bestellingen. Soms maken zij een lekkere lunch, soms een stevige 
avondmaaltijd. En binnenkort wordt er gestart met het maken van traktaties voor 
kids van de basisschool.  
 
Decembermaand feestmaand 
Tijdens de kerstvakantie is de dagbesteding dicht van maandag 25 december tot 
en met maandag 1 januari. Daarna zijn we weer op de gebruikelijke dagen open. 
 
Nogmaals       
Mijn naam is Linda van de Wiel en ik ben door Elke gevraagd om de nieuwsbrief 
samen met jullie drie keer per jaar – of vaker als jullie dat nodig vinden - te schrijven. 
Bij de eerste twee nieuwsbrieven heb ik veel hulp gehad van de jongeren die op de 
dagbesteding zitten, en ik hoop dat jij misschien ook leuke onderwerpen hebt die we 
in de nieuwsbrief kunnen gebruiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je hobby 
waarover je graag vertelt, een mooie tekening, rebus of strip die je wilt delen of je 
favoriete playlist die iedereen moet horen!! Soms komt er ook nieuws van Buro 3o  in 
de brief die handig is om te weten.  
Ik ben elke dinsdagochtend op het kantoor in Rosmalen en je mag me altijd 
aanspreken. Je kunt me ook mailen: redactie@buro3o.nl.  
 
Ik hoor heel graag van je! 
 
Greetz, 
Linda  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Oh ja. Fijne feestdagen!!! En op naar een mooi 2018! 


