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EXTRA EDITIE I.V.M. BRAND

Zoals iedereen ondertussen waarschijnlijk al
gehoord heeft, heeft er in de nacht van
woensdag op donderdag jl. een grote brand
gewoed in ons groepshuis ‘t Koetshuis. 
Hierbij is het groepshuis volledig afgebrand, en
alle materialen en andere spullen zijn volledig
verloren gegaan.
Deze extra editie van de Tono Tamtam is bedoeld
om ouders, leden, oud-leden en andere
belangstellenden even bij te praten over wat er
nu gaat gebeuren.
Donderdagavond 18 mei, de avond na de brand,
zijn alle bestuursleden, stafleden en de oudste
jeugdleden bij elkaar geweest om te overleggen
over “hoe nu verder”.
De eerste vraag die we onszelf daar gesteld
hebben is: Willen we verder? Het antwoord
hierop was een volmondig “JA!”. We willen als
Scouting Tono-groep weer zo snel mogelijk als
volwaardige, zelfstandig scoutinggroep kunnen
functioneren. Daarom zijn we voor de korte
termijn vooral op zoek naar praktische
oplossingen.
Voor de lange termijn starten we een onderzoek
hoe we ons huisvestingsprobleem op een
geschikte manier kunnen opossen. De vrijwilligers
zullen zich hier volledig voor inzetten, maar we

kunnen alle hulp gebruiken die we kunnen
krijgen.

OPKOMSTEN A.S. ZATERDAG

Onze eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat de
activiteiten voor onze jeugdleden “gewoon”
door kunnen gaan.

De Scouts zouden dit weekend deelnemen aan
de RSW in ‘s Gravezande. Heel veel groepen uit
de regio hebben hulp en materialen te leen
aangeboden, zodat dit weekend voor de Scouts
gewoon kan doorgaan. De Scoutsleiding zal zelf
nog contact opnemen met de (ouders van) de
Scouts om de laatste details af te spreken.

Voor de Welpen en de Explorers hebben we
onderdak kunnen vinden bij een van onze
zustergroepen. Scouting BvH heeft ons het
gebruik van een lokaal in hun gebouw
aangeboden, en van dat aanbod maken we
dankbaar gebruik. De Welpen en Explorers zijn
op de gebruikelijke opkomsttijden welkom in
het groepshuis van de BvH, dit is te vinden aan
het Burgemeester van der Lippad 3, in
Schiedam (zie kaartje hieronder).

Voor de Bevers was er voor a.s. zaterdag geen
opkomst gepland, en dat blijft ook zo.
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EN DAN VOLGENDE WEEK ...
Volgende week zaterdag, 27 mei, willen we
graag een informatie-bijeenkomst houden. In de
eerste plaats voor onze eigen leden en hun
ouders, maar andere belangstellenden zijn ook
van harte welkom.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in onze eigen
boomgaard. Wij realiseren ons dat de aanblik van
het verbrande gebouw voor m.n. de jongere
kinderen best schokkend kan zijn en dat het
sowieso voor iedereen behoorlijk emotioneel zal
zijn.

Wanneer u liever niet heeft dat uw kind hiermee
geconfronteerd wordt, begrijpen we dat
uiteraard, maar we willen u dan toch vragen om
in elk geval als ouder naar de bijeenkomst te
komen, zodat we u op de hoogte kunnen
brengen van de plannen (voor zover die er dan
zijn), in elk geval tot aan de zomervakantie.

Zoals gezegd willen we deze bijeenkomst houden
in onze eigen boomgaard. We beginnen om
13.00 uur, met de algemene zaken die alle
leden en hun ouders aangaan. Hier geven we ook
degenen die er behoefte aan hebben hun hart te
luchten over het gebeurde, de gelegenheid dat te
doen. Gedeelde smart is halve smart, zullen we
maar zeggen.

Daarna zullen we waarschijnlijk in groepjes per
speltak de specifieke zaken voor die speltak
bespreken. En uiteraard is er ook daarna nog
ruimte om vragen te stellen, je hart te luchten en
troost bij elkaar te zoeken.

Wij zorgen die middag voor koffie, thee en
limonade, maar we willen iedereen die komt
vragen om zelf een klapstoel o.i.d. mee te
nemen, want onze kampvuurkuil biedt
waarschijnlijk niet voldoende zitplek voor alle
belangstellenden.

Wij hopen die middag op een massale opkomst!

EN NU ...
Mocht u op dit moment al vragen hebben, dan
kunt u contact opnemen met de bestuursleden.
Zij zijn op dit moment even het eerste
aanspreekpunt. Dit kan door een e-mail te
sturen naar Bestuur@scoutingtono.nl . De
bestuursleden zullen hun best doen alle vragen
zo goed mogelijk te beantwoorden, maar soms
zullen zij ook het antwoord niet weten.

TOT SLOT

Vanuit het hele land (!) hebben we
steunbetuigingen ontvangen van  Scouting-
groepen die ons met raad en daad terzijde
willen staan. Van groepen uit onze regio
hebben we talloze aanbiedingen gekregen om
ons te helpen aan materiaal, aan ruimte om
onze opkomsten te houden, advies en nog veel
meer zaken waar we waarschijnlijk zelf nog niet
eens aan gedacht hebben. Het is echt
hartverwarmend om te zien hoe iedereen met
ons meeleeft en ons een hart onder de riem
probeert te steken. Wij zijn heel blij met al deze
steun en hulp en we zullen er zeker ook
dankbaar gebruik van gaan maken! 
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