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De eerste nieuwsbrief

van de voorzitter

In het, voor onze woongroep, belangrijke jaar
2008, starten wij met onze eerste nieuwsbrief.
Waarom is 2008 zo belangrijk? Omdat na 10
jaar voorbereiding er eindelijk gebouwd gaat
worden.
Alhoewel we juist nu erg druk zijn met de komende gebeurtenissen, zijn er toch momenten
om nog even terug te denken aan hoe het
begon.

In 1998, toen onze kinderen rond de 20 jaar
waren en dus verplicht werden afscheid te
nemen van het speciaal onderwijs, wilden we
de groep, die zo harmonisch functioneerde, niet
uit elkaar laten vallen. We hebben toen het plan
opgevat om ervoor te zorgen dat onze kinderen
rond hun 25ste een eigen woonplek zouden
hebben. Cynisch hebben we toen gezegd
“gezien de trage bureaucratie en de wachtlijsten
kunnen we beter nu maar vast beginnen. Je
kunt beter te vroeg dan te laat zijn”. Achteraf
heeft de voorbereiding dus 10(!) jaar geduurd
en onze kinderen zijn nu allen rond de 30 jaar!
Gelukkig kunnen we nu deze frustrerende periode afsluiten en gaan werken aan het eindresultaat. U zult merken dan wij hebben gekozen
voor een organisatie met werkgroepen die zo
autonoom mogelijk mogen werken. Via onze
maandelijkse vergaderingen komen de resultaten bij elkaar en vormen dan één compleet
plan. Via de nieuwsbrieven zullen de diverse
werkgroepen van tijd tot tijd uitgebreid aan de
orde komen.

Onze nieuwsbrief zal ook gelezen worden door
andere, vergelijkbare, wooninitiatieven. Laten
we hopen dat onze resultaten op hen een inspirerende invloed zullen hebben.
Iedereen veel leesplezier en reageer gerust, per
email of in het gastenboek op onze website Alle
verdere informatie vindt u op deze website:.
www.woongroep2000.nl
Ton Jesse; Voorzitter
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Hier doen we het
dan allemaal

voor

Inspirerende Praktijkervaring

van de Fondsenwerving

Het is goed dat ik ons woonproject bespreekbaar heb gemaakt op de cursus fondswerving
van Zorg Belang Gelderland. Ik weet dat het
heel belangrijk is geweest voor mij zodat ik wist
waar ik het over had en elke cursus pik je wat
van op. Nooit geweten dat er zoveel bij kwam
kijken. Ook ik vond het nog wel wat om de
cijfers € 262.307,00 (incl. € 140.000,00 eigen
inbreng bewoners) ter tafel te leggen en dacht
dat gaat nooit lukken. Vooral omdat de geluiden
van projecten die worden afgewezen ook aanwezig zijn.

Goed alle moed verzameld en met 4 personen
(ouders) het projectplan bijgeschaafd (ook in
samenwerking met cursusleidster), flyer uitgebracht (hartstikke mooi geworden), statuten
afgedrukt en Kamer van Koophandel, goede
brief erbij, kortom een heel leuk pakketje.
In november zijn we gestart; lekker gebakje
erbij en het schrijven van de enveloppen kon
beginnen. Ook hebben we andere ouderinitiatieven gebeld met de vraag wie hebben jullie
benaderd en wat zijn de kansen? Niet allemaal
waren zij bereid de informatie te geven, wat ons
leert om het toch anders te doen dan zij. In
oktober 2007 hebben we ons ook gepresenteerd op de beursvloer, de flyer's waren nog nat
van de inkt.
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We maakten kennis met bedrijven die ons wel
zagen zitten oa. Monuta Charity Fund staat garant voor 1 beamer en 2 schermen, de tuinman
gaat een gratis tuinontwerp voor ons maken, de
fotograaf maakt een foto van de eerste steenlegging (groepsfoto die ook in de huizen komen
te hangen).

Op dit moment hebben wij ontvangen schrik
niet € 115.342,00 niet te geloven of niet.
Oranje Fonds € 30.000,00, Bedrijf betrokken bij
de bouw laat zonwering plaatsen voor
€ 8.000,00, Skanfonds 15.000,00 toegezegd,
St. Boshuizen € 5000,00 toegezegd, Monuta
€ 1.200,00, Woningbouw € 1.500,00, Kansplus
€ 5000,00, Zorgbelang Gelderland 4.500,00,
Delta Lloyd € 500,00.,Johanna Donk-Grote
Stichting € 3000,00,
Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind
€ 17.500,00, Vepa BV Hoogeveen, sponsort in
natura meubelen voor de gemeenschappelijke
ruimte t.w.v. € 10.000,00, Zorgaanbieder J.P.
van den Bent bijna € 3000,00, Fundatie
Santheuvel € 4.400,00, St.Anton Jurgensfonds
€ 5000,00, Potje met Geld (zorgbelang
Gelderland) € 4.500,00. We wachten nu nog op
het VSB-fonds en andere kleine bedrijven uit
Apeldoorn en de Rotary.

Als ouders zijn we erg druk met de nieuwe indicatie stelling voor onze kinderen en als u de politiek volgt komen er Zorg Zwaarte Pakketten
aan die in 2009 in gebruik worden genomen,
deze pakketten vallen lager uit dan de huidige
indicaties, waardoor woon-initiatieven niet meer
betaalbaar zijn. We volgen ook workshops en
gaan informatie-bijeenkomsten waar we te
horen krijgen toch wel gemotiveerd te blijven en
dat zijn we. In mei begint de bouw en de oplevertijd is najaar 2008. Dus in 2009 zal ik, hoop
ik, een rustiger bestaan krijgen maar had het
vooral niet willen missen.
Ans Dalhuisen; Fondsenwerving
Dit artikel is ook geplaatst in de nieuwsbrief van
zorgbelang Gelderland en verzonden naar lid
organisaties.
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2008
het jaar van
bouwen en wonen

Even kennismaken

interview met:

Wat is je naam? Celiene
van den Brand
Waar woon je? in Apeldoorn, in een huis voor
begeleid wonen, samen
met 2 andere meisjes
van mijn leeftijd.
Hoe oud ben je? 30 jaar
Waarom wil je naar de

woongroep 2000?
Zelfstandigheid, omdat ik dan een eigen appartement voor mezelf heb en niet meer hoef te
delen.
Heb je er al over nagedacht hoe je je appartement gaat inrichten?
Ik zou een rode bank van stof willen,een eetkamertafel ,en een salontafel.
Heb je nu ook een kamer voor jezelf?
Een kleine slaapkamer.
Wat zijn je hobbys?
Kaarten maken dvd kijken, acties (smurfen) en
“statten”.
Doe je aan sport?
Ik ga naar de fitnes en zwemmen.
Heb je ook werk en waar?
In een supermarkt in Emst en daar doe ik vakken vullen en bij de Buurtsuper in Epe, daar
ben ik hoofdcassierre.
Wat is het verschil tussen de 2 super
markten?
Buurtsuper Attent is een winkel waar verstandelijk gehandicapten werken, en in Emst is een
gewone meermarkt .
Celiene; bedankt voor dit interview .
Ik geef de pen door aan: Ruby
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Leuke Activiteiten

van de contact commissie

Het thuis voor de kinderen, het plekje waar ze
samen met leeftijdsgenoten zouden kunnen
wonen zal er eindelijk komen.
Dit was het moment voor de jongeren om elkaar
beter te leren kennen.

Sommigen kenden elkaar al van de Nieuwendijk, het logeerhuis van de J.P. van den Bent
stichting en anderen kenden elkaar van school,
de Klup, of Pierrot, maar dat was wat anders
dan met 14 personen samen gaan wonen in appartementen.
Een viertal ouders van de Woongroep2000 nam
de taak op zich om leuke activiteiten te gaan
organiseren, zodat men elkaar beter zou leren
kennen, ideeën kon uitwisselen en met elkaar
toewerken naar de verhuizing. Samen met medewerkers van de JP werd daartoe een
planning gemaakt voor vormende bijeenkomsten afgewisseld met recreatieve activiteiten.
Afgesproken werd dat de medewerkers van de
Nieuwendijk de vormende bijeenkomsten zouden uitvoeren en de contactcommissie zou zorgen voor ondersteuning en het organiseren van
gezellige uitstapjes.

Op 13 maart 2006 werd gestart met een kennismakingsspel en langzaam maar zeker werd de
groep steeds hechter.
Door een tijdsbalk in de vorm van een ladder
werd duidelijk gemaakt welke stapjes er nog
gezet moesten worden en hoever men al was
gekomen.
Door middel van knip en plakwerk werden de
mooiste appartementen op papier gezet zodat
er vanzelf vragen kwamen over de tv, de computer of de telefoon.
Alle vragen werden verzameld en bij een vol-

gende bijeenkomst besproken.
In kleine groepjes werden andere woonlocaties
bezocht zodat men kon zien hoe dat er allemaal
uitzag. Ook konden er vragen worden gesteld
aan de bewoners.
Met elkaar werden ook leuke uitstapjes bedacht
zoals lekker eten, bowlen of pierewaaien.
Van pierewaaien is het nog niet gekomen, wel
hebben we met elkaar oud-Hollandse spelen
gedaan met daarna een huifkartocht.
In de planning staat nog om samen iets moois
te gaan schilderen voor de appartementen.

Niet alleen voor de jongeren is het nodig om
zich voor te bereiden, ook voor de ouders
brengt de komende verhuizing naar de appartementen veel veranderingen met zich mee.
De ouders zullen in de toekomst veel met
elkaar samen moeten werken, ook moeten zij
leren om de kinderen los te laten en een deel
van de zorg uit handen te geven. De contactcommissie gaat daarom ook voor de ouders
een aantal activiteiten organiseren.
Ben van de Berg; contactcommissie.
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