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Nu de bouw min of meer geregeld is zullen we
ons moeten werpen op de zorgfinanciering. 
Ik heb het bange vermoeden dat het ZZP (zorg-
zwaartepakket) niet voldoende genereert om de
begrote zorgkosten te dekken. 
Voorlopig blijf ik optimistisch want "de mens lijdt
het meest van het leed dat hij vreest".

Als straks de bouw officieel van start gaat orga-
niseert DGW daaromheen nog een bescheiden
feestje. Met name de toekomstige bewoners
zullen hierbij betrokken worden.Dit is al over
een paar weken en misschien is het dan ook al
wat mooier weer. Graag tot dan.

Van de voorzitter

Vorige week was het dan eindelijk zo ver. Het
contract met woningbouwvereniging De Goede
Woning is getekend. 

Voor iedereen een opgelucht gevoel maar toch
neemt het niet volledig weg dat we wel een erg
lange weg hebben moeten afleggen.

Als je daar naast zet dat de overheid wooninitia-
tieven toejuicht, dan vraag je je toch af wat
daarvan de betekenis is. 

Nu maar hopen dat onze sponsoren geen pro-
blemen hebben met de vertraagde oplevering
want het eventueel intrekken van eerdere toe-
zeggingen kunnen we al helemaal niet gebrui-
ken. Gelukkig zijn de toezeggingen nog van
vóór de crisis en we gaan er gewoon van uit dat
we niet in de problemen komen.

V.l.n.r. Wim Poortman (Nijko), Alexander Macke (De Goede Woning), Ton Jesse (Woongroep 2000)

S p e c i a l e  E d i t i e !



Fondsen: NSGK, Oranje Fonds, Skan Fonds, St. Anton Jurgens Fonds, VSB fonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Algemeen Welzijnsfonds

voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten,. Sponsoren: Johanna Donk-Grote Stichting, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, St. Boschuysen,

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Monuta Charity Fund, Vepa BV, KansPlus, Zorgbelang Gelderland, J.P. van den Bent Stichting, Vrienden

van de JP van den Bent,  Delta Lloyd, Rotaryclub Apeldoorn, RegioNS,  De Goede Woning, Bouwcombinatie Nijhuis-Koopmans v.o.f., Takkenkamp

en Particulieren.
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Bouwcombinatie Nijhuis - Koopmans v.o.f.

REGIONS
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Johanna Donk - Grote Stichting JP van den Bent

                 stichting 

Stichting Anton Jurgens Fonds

TAKKENKAMP
VOEGWERKEN GEVELRENOVATIE GEVELRESTAURATIE GEVELREINIGING 

Zelhem 0314-622134

www.takkenkamp.com

Stichting Boschuysen

Algemeen Welzijnsfonds voor geest. en lich. gehandicaptenM.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

ROTARYCLUB APELDOORN

Van de Fondsenwerving moet brengen voor een “Brandmeld Installatie”

en een “Personen Zoek Installatie” (€ 76.279).

Deze kosten werden in de laatste gesprekken

aan ons voorgelegd en zullen door ons gefinan-

cierd moeten worden, ook het onderhoud/af-

schrijving van deze installaties is voor rekening

van woongroep 2000.

De fondsenwerving commissie is enthousiast

aan haar taak begonnen, is ervan overtuigd dat

zij het enthousiasme blijft behouden voor maar

één doel: een heel mooie woonvorm realiseren

voor 14 verstandelijk beperkte jong volwasse-

nen, die elkaar steeds beter leren kennen en

die weten wat het betekent om heel, heel veel

geduld  op te brengen!!!!

De fondsenwervingcommissie heeft van  fond-

sen, stichtingen, bedrijven en particulieren 

(24 totaal) een toezegging ontvangen om de

Apeldoornse Woongroep 2000 financieel of in

natura te ondersteunen.

Met trots kunnen we u melden dat er 

€ 289.307,00 (incl. €140.000,00 eigen inrichting

van de bewoners). Ons dekkingsplan is nu slui-

tend. Geen vuiltje aan lucht zult u denken. 

Waar we als woongroep 2000 het afgelopen

jaar mee geconfronteerd werden is het vol-

gende:  Onze woningbouwvereniging heeft te

maken gekregen met een investeringsstop.

Onze appartementcomplexen en vele andere

projecten hebben daardoor een forse vertraging

opgelopen. Oplevering van onze appartemen-

ten in december 2008 werd daarom niet ge-

haald.  

De fondswervingcommissie heeft mei 2008 aan

alle fondsen, stichtingen etc. een bericht ge-

stuurd dat de geschatte einddatum zomer 2009

zou worden.  

Er is nu een akkoord, op 25-02-2009 heeft het

bestuur van woongroep 2000 en woningstich-

ting De Goede Woning het contract onderte-

kend waarin staat dat de bouw gaat starten en

de oplevering Maart 2010 gaat worden. Na veel

tegenslag, nu een concrete datum voor de jon-

gelui om naar uit te kijken.

Voor de fondsenwerving commissie is er nog

heel veel werk te doen, de fondsen, stichtingen,

bedrijven en particulieren worden opnieuw aan-

geschreven of zij de toegezeggingen met een

jaar willen verlengen, naar maart 2010.

Ook zullen wij hen op de hoogte brengen van

de extra kosten die de woongroep 2000 op

Van de Contactcommissie
Buurt Barbecue Het Monument:

Woongroep 2000 was blij verrast

met de uitnodiging in september 2008 vanuit de

buurtvereniging Het Monument, om deel te

nemen aan de barbecue. 

Vuurkorven, banken/tafels, salades, niet te ver-

geten vlees, fruit, wijn, limonade kortom alles

was aanwezig om er een gezellig feestje van te

maken.

De jongelui en ouders werden als ere gasten

ontvangen en meteen in de gesprekken opge-

nomen. Uit die gesprekken kwam naar voren,

dat de "buurtjes" die al 1½ jaar wonen regelma-

tig onze website bezoeken en erg benieuwd zijn

wanneer de jongelui hun 'plekje' in Het Monu-

ment gaan bewonen.

De buurtjes gingen wat langer door om de

schalen leeg te krijgen, wij zijn naar huis ge-

gaan met dit gevoel: een stukje integreren is

met deze barbecue al begonnen en van beide

kanten als zeer prettig ervaren.


