Pagina 1

Nieuwsbrief Stichting Plus Wonen
Tel. 033-4952023, Email: info@stichtingpluswonen.nl

Nieuwsbrief Stichting Plus Wonen

Jaargang 2, nieuwsbrief 4

29 juni 2007
Comité van
Aanbeveling:
Prof.dr. René S.
Kahn, voorzitter en
medisch afdelingshoofd Afdeling Psychiatrie Universitair Medisch Centrum Utrecht
Mr. Boris O. Dittrich,
advocaat
Mevr. Drs. Wiebke
Cahn,
Medisch Hoofd Zorglijn
Psychotische Stoornissen Universitair Medisch Centrum Utrecht
Drs. Cees Jan G.M. de
Vet,
Burgemeester van
Leusden
Bert Stavenuiter,
directeur Ypsilon , vereniging voor familieleden van mensen met
schizofrenie of een
psychose

In dit nummer:
Van het bestuur

1

Contacten met de 2
WSL
Het aantal in- 3
schrijvingen
INSCHRIJF - 4
formulier

1. Van het bestuur

In onze vorige nieuwsbrief hebben we drie voorlopige programma’s van eisen gepresenteerd met de vraag ze kritisch door te lezen en van uw commentaar te voorzien.
We hebben van één toekomstige bewoner, drie ouderparen en van iemand die werkzaam is in de zorg reacties gehad. Hartelijk dank hiervoor.
Het commentaar is daar waar mogelijk in de programma’s van eisen verwerkt.
U kunt deze documenten vinden op onze website:
http://www.stichtingpluswonen.nl/downloads.html
De wensen die in de reacties te lezen waren variëren van bijna volledige zorg tot bijna
geen zorg. Individuele wensen wat zorg betreft kunnen als het zover is vastgelegd worden in het individuele zorgplan.
De verplichte hulp voor de schoonmaak is ‘op maat”, maar blijft verplicht omdat dan
een professioneel geschoold iemand de bewoner in zijn / haar eigen omgeving kan observeren. Als alles goed gaat en de bewoner kan ook zijn / haar eigen woning goed
schoonmaken dan is dit wekelijks contact maar kort.
Waar naartoe gewerkt moet worden is dat de bewoner zonder hulp van ouders of familie kan leven. Mocht er plotseling iemand van de familie wegvallen, dan moet de bewoner wat de woon-zorgsituatie betreft geen verandering merken.
Er moet gedacht worden op lange termijn.

2. Contacten met de WSL

Er wordt in september vergadert met de WSL.
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Bestuursleden:
Drs. John R. Verkaik,
voorzitter

3. Het aantal inschrijvingen

Dhr. J.P. Roos, penningmeester

Het aantal inschrijvingen staat momenteel op 20 personen die interesse hebben

Mw. Mary Dekker,
secretaris

4. Inschrijfformulier

Bestuursleden:
Mw. Jennifer Waller–
Mulder
commissie fondswerving

Een inschrijfformulier kunt u downloaden van onze website, of telefonisch aanvragen

Ing. H. B. Waller website

De Stichting Plus Wonen
is opgericht op 9 aug.
2006,
nr.KvK. 32117369
De doelstelling van de
stichting :
Het (doen) oprichten en in
stand houden van een
wooncomplex voor mensen die reeds langere tijd
lijden aan schizofrenie of
een aanverwante stoornis
of stoornissen.
Er wordt daarbij de voorwaarde gesteld dat zij
ouder zijn dan 25 jaar, dat
hun ziektebeeld redelijk
stabiel is en dat zij niet
verslaafd zijn aan alcohol
en geen drugs gebruiken
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tel. 033-4952023 of 06-21881559

