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Beste lezer, 
 
U heeft de negende jaargang in handen! 

 

De foto hiernaast hebben we in Nederland dit jaar nog niet kunnen 

maken, maar ik vond hem toch wel erg passen bij de Kerstdagen! 

 

Zoals ik al eerder heb gemeld is het opvallend hoe vaak er contact 

opgenomen wordt met ons en gevraagd wordt om advies en hulp. 

 

Dit is wel begrijpelijk want men weet dat wij zeer goed op de hoogte 

en een perfect voorbeeld zijn van hoe een aantal ouders de schou-

ders er onder hebben gezet en dat zij niet alleen voor hun eigen kinderen maar ook voor anderen 

een prachtig initiatief hebben gerealiseerd.  

 

Het kan u niet ontgaan zijn dat het afgelopen jaar het in de kranten, op televisie en via de social 

media bol heeft gestaan met termen zoals kanteling, maatwerk, transitie, de WLZ, zelfredzaamheid, 

greep op de toekomst, participatiewet, en nog veel, veel meer.  

 

Ook de gemeente Leusden heeft het over digitaal portaal, eigen kracht en mogelijkheden van de 

burger, de implementatie van de Participatiewet, aandacht voor preventie en ook nog veel, veel 

meer. 

 

Wij hebben het afgelopen jaar het erg druk gehad om ons in te lezen in alle veranderingen en zijn 

daar inmiddels zeer goed van op de hoogte. Wij zien de wijzigingen met vertrouwen tegemoet. 

 

Heeft u vragen over de aankomende veranderingen dan kunt u ons altijd benaderen, telefoonnum-

mer en mailadres staan bovenaan deze pagina. 

 

Wilt u ons komen versterken, commissielid, bestuurslid of voor een éénmalig iets? Wij horen graag 

van u!  

Ik wil graag nogmaals een citaat van een familielid herhalen: 
“ Om met oud president Kennedy te spreken, het gaat er niet om wat Plus Wonen kan doen voor u, 

het gaat erom wat u voor Plus Wonen kunt doen. “  

 

Tot slot wens ik u fijne feestdagen met uw naasten en een voorspoedig en gezond 2015! 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

John Verkaik, voorzitter 

_____________________________________________________________ 
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Doelstelling: 
- Het oprichten en in stand 
houden van een levens-
loopbestendig woon/
zorgcomplex voor mensen 
met de hersenziekte schi-
zofrenie 
 
Dit houdt in: 
- Een fijne woonomgeving 
creëren voor mensen met 
een psychotische kwets-
baarheid. 
Ons motto: gewoon waar 
mogelijk, zorg waar nodig. 
Dit volgens de visie van de 
Stichting. 
- De bewoner staat cen-
traal. 

2. De bewoners gaan uit eten 

Het is leuk om u te schrijven dat de 

bewoners op 11 januari van het nieu-

we jaar uit eten gaan. 

 

Er is gereserveerd bij een uitstekend 

Sushi restaurant hier in Leusden. Een 

bewoner heeft geïnventariseerd wie 

meegaat, maar de lijst is nog zeker 

niet definitief. Fijn is dat een aantal 

bewoners die nog nooit aan iets heb-

ben meegedaan zich nu bij hem al 

enthousiast hebben opgegeven. 

Diegenen die geen Sushi willen kun-

nen natuurlijk wat anders bestellen. Met dieetwensen wordt al rekening gehouden. 

 

Dit etentje is mogelijk gemaakt door een gift van gulle gevers die hun 50-jarig jubileum heb-

ben aangegrepen om hun cadeaugeld te bestemmen voor de Hersenstichting en voor de 

Stichting Plus Wonen. Hartelijk dank hiervoor! 

 

Het voltallige bestuur laat deze kans niet voorbijgaan en gaat (voor eigen rekening) natuur-

lijk mee! Gezellig! 

3. Per Saldo, Wooninitiatievendag.  
Verandering, vernieuwing, kansen  

Op 15 november was de wooninitiatievendag 2014 georganiseerd door PerSaldo in Utrecht. 

 

Tijdens het dagprogramma en tijdens de themasessies zijn door vele sprekers allerlei onder-

werpen besproken die van belang zijn voor wooninitiatieven. 

 

Wij waren natuurlijk nieuwsgierig of er nog nieuwe zaken zouden zijn wat betreft de wetswij-

zigingen. We blijken al uitstekend op de hoogte. 

 

Een helder en duidelijk betoog kwam van Aline Sears, directeur van PerSaldo, die alle wets-

wijzigingen nog eens doorsprak. 

De kwaliteitseisen binnen wooninitiatieven werden besproken door Jan Willem de Jonge, 

senior inspecteur nieuwe zorgaanbieders van de Inspectie voor Volksgezondheid. 

Eén van de themasessies was `Wooninitiatieven gezien vanuit het perspectief vanuit de 

gemeente` door Toon Antonis, wethouder Reusel- de Mierden. 

 

Leuk was het om tussen de speeddates door met de sprekers zelf van gedachten te kunnen 

wisselen. 
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11 Oktober heeft het bestuur gesteund door Rita, Helma 

en Mary op uitnodiging van Ypsilon een stand bemand tij-

dens de derde en laatste regionale Ypsilon jubileumdag in 

de Bergkerk in Amersfoort.  

 

Met veel belangstelling hebben wij geluisterd naar de spre-

kers waaronder Wiebke Cahn en Rokus Lopik en gekeken 
naar een muzikale theatervoorstelling “Hou me Los” van 

Nynka Delcour  (de maker van Vlieg!). 
 

Hier tussendoor en tijdens de lunchpauze hadden we geen vrije tijd wegens de grote belangstelling 

voor Plus Wonen. Niet alleen was er belangstelling van ouders en familie die graag ook zoiets voor 

hun naasten willen, maar ook van werkers in de zorg.  

Een inspirerende dag! 

Dank voor de extra handjes! 

4.  Ypsilon,  regiobijeenkomst viering 30-jarig bestaan in de Bergkerk te 
Amersfoort 

5. De wachtlijst 

Er wordt geen actie op ondernomen, maar de wachtlijst met belangstellenden voor Plus Wonen groeit gestaag.  

Inmiddels staat de teller op 37.  


