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Met de kerstdagen net achter de rug en de Nieuwjaarswisseling nog voor de 

boeg ontvangt u deze laatste nieuwsbrief van 2007.  

U kunt lezen hoe onze Stichting ervoor staat en zult samen met ons tevreden 

terug kunnen kijken op 2007 en met vertrouwen naar het volgende jaar uit kun-

nen zien. 

We hebben een hele hoop bereikt en verwachten in 2008 de gestarte samen-

werking met de Woningstichting Leusden en de Gemeente Leusden verder uit 

te bouwen. De intentieverklaring ligt klaar om getekend te worden, dit gaat in 

januari gebeuren en dan is de volgende stap de samenwerkingsovereenkomst. 

In de inhoud kunt u lezen welke onderwerpen verder in deze nieuwsbrief aan 

bod komen. 

Wij wensen alle lezers een zeer voorspoedig 2008 en danken allen die op welke 

manier dan ook onze Stichting hebben gesteund: zij het door financiële hulp, zij 

het door inzet in een commissie, zij het door een kaartje, mailtje of telefoontje. 

Het bestuur is voornemens in februari, of anders zo spoedig mogelijk, weer een 

informatie bijeenkomst te organiseren 

Een goed 2008 !     Een goed 2008 !     Een goed 2008 !     Een goed 2008 !                         Het bestuurHet bestuurHet bestuurHet bestuur                                                              

1. Van het bestuur 

Comité van              
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Prof.dr. René S. 

Kahn, voorzitter en 

medisch afdelings-

hoofd Afdeling Psychia-

trie Universitair Me-

disch Centrum Utrecht 

Mr. Boris O. Dittrich,      

advocaat 

Mevr. Drs. Wiebke 
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Medisch Hoofd Zorglijn 

Psychotische Stoornis-

sen Universitair Me-
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Drs. Cees Jan G.M. de 
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Burgemeester van    
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Bert Stavenuiter, 

directeur Ypsilon , vere-

niging voor familiele-

den van mensen met 

schizofrenie of een 
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2. Ypsilondag 
10 November was de tweede Ypsilon Studiedag. In een interessant en gevari-
eerd samengesteld programma kon men naar eigen keuze een reeks van lezin-

gen bezoeken. 
                                                                                       Dagvoorzitter Lourens Henkelman 
 
Een greep uit de onderwerpen: 
• Psycholoog en bijzonder hoogleraar Mark van 

der Gaag: Het voorkómen van psychoses 
• Psychiater Daniël van Dijk: gevaren van canni-

bisgebruik en hoe daaraan te ontsnappen 
• Officier van Justitie Marjolein van Eykelen: de 

huidige wet en gedwongen opnamen 
• Psychiater en onderzoeker Dan Cohen: het on-

ontstaan van lichamelijke aandoeningen bij psy-

chiatrische patiënten  
• Jody Sluijter: hier kon men terecht met vragen 

over sociale wet– en regelgeving 
• Roel Bloks van het ACT team: actieve zorg aan 

huis, bemoeizorg in optima forma 
 
Wilt u meer weten kijk dan op de website van Ypsilon: www.ypsilon.org  
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Het (doen) oprichten en in Het (doen) oprichten en in Het (doen) oprichten en in Het (doen) oprichten en in 

stand houden van een stand houden van een stand houden van een stand houden van een 

wooncomplex voor men-wooncomplex voor men-wooncomplex voor men-wooncomplex voor men-

sen die reeds langere tijd sen die reeds langere tijd sen die reeds langere tijd sen die reeds langere tijd 

lijden aan schizofrenie of lijden aan schizofrenie of lijden aan schizofrenie of lijden aan schizofrenie of 

een aanverwante stoornis een aanverwante stoornis een aanverwante stoornis een aanverwante stoornis 

of stoornissen. of stoornissen. of stoornissen. of stoornissen.     

Er wordt daarbij de voor-Er wordt daarbij de voor-Er wordt daarbij de voor-Er wordt daarbij de voor-

waarde gesteld dat zij waarde gesteld dat zij waarde gesteld dat zij waarde gesteld dat zij 

ouder zijn dan 25 jaar, dat ouder zijn dan 25 jaar, dat ouder zijn dan 25 jaar, dat ouder zijn dan 25 jaar, dat 

hun ziektebeeld redelijk hun ziektebeeld redelijk hun ziektebeeld redelijk hun ziektebeeld redelijk 

stabiel is en dat zij niet stabiel is en dat zij niet stabiel is en dat zij niet stabiel is en dat zij niet 

verslaafd zijn aan alcohol verslaafd zijn aan alcohol verslaafd zijn aan alcohol verslaafd zijn aan alcohol 

en geen drugs gebruikenen geen drugs gebruikenen geen drugs gebruikenen geen drugs gebruiken    

5. Ingeschreven geinteresseerden 

4. Keuze Zorgleverancier Centraalzorg 

Het bestuur heeft, na zich georiënteerd te hebben bij diverse zorgleveranciers, unaniem 

besloten Centraalzorg Centraalzorg Centraalzorg Centraalzorg  te kiezen als zorgleverancier. 

Centraalzorg is een jonge Leusdense, officieel AWBZ erkende instelling die zorg aan-

biedt aan personen met een Persoonsgebonden Budget en ook zorg kan aanbieden in 

natura via de AWBZ. 

Momenteel is men bij Centraalzorg aan het inventariseren wat voor zorg nodig zou kun-

nen zijn, welk zorgteam daarvoor nodig is en hoe dit gefinancierd zou moeten/kunnen. 

Voor verdere informatie over Centraalzorg kunt u het beste kijken op de website: 

www.centraalzorg.nl . 

Het ligt in de bedoeling bij de eerstvolgende grote informatiebijeenkomst de directeur Het ligt in de bedoeling bij de eerstvolgende grote informatiebijeenkomst de directeur Het ligt in de bedoeling bij de eerstvolgende grote informatiebijeenkomst de directeur Het ligt in de bedoeling bij de eerstvolgende grote informatiebijeenkomst de directeur 

van Centraalzog Wilko Groeneweg uit te nodigen om zijn organisatie voor te stellen.van Centraalzog Wilko Groeneweg uit te nodigen om zijn organisatie voor te stellen.van Centraalzog Wilko Groeneweg uit te nodigen om zijn organisatie voor te stellen.van Centraalzog Wilko Groeneweg uit te nodigen om zijn organisatie voor te stellen.    

In de vorige nieuwsbrief was een oproep geplaatst voor mensen die in diverse commissies 

wilden plaatsnemen. De onderwerpen waren Zorg, Bouw, Communicatie en Subsidie.  
Bij de betreffend onderwerpen moeten eerst  de grote lijnen worden uitgezet en daarna 

pas de details. 
Voldoende mensen hebben beseft dat het bestuur echt niet alles alleen aankan, er hebben 

zich de volgende mensen aangemeld, bijzondere dank hiervoor: 
De commissies zijn als volgt samengesteld: 
Commissie Bouw:   Mary Dekker (vanuit het bestuur) 
    Hobbe Waller (vanuit het bestuur) 
    Wim Koolhaas 
    Hans Schaapherder 
Commissie Zorg:   Jennifer Waller (vanuit het bestuur) 
    Rita de Greef 
Commissie Subsidie:  Jennifer Waller (vanuit het bestuur) 
    Henk Wijnands 
    Joke Wijnands 
Commissie Communicatie: Jan Roos (vanuit het bestuur) 

3. Commissies 

6. WSL geeft architecten opdracht 

De Woningstichting Leusden heeft het architecten en ingenieursbureau Op ten Noort 
Blijdenstein de opdracht gegeven ons woon-zorgcomplex te ontwerpen.  Zij hebben aan 
de hand van ons programma van eisen en een tweetal gesprekken een voorlopig voor-
stel gemaakt en zijn dit weer verder aan het uitwerken. Als het een goed doordacht ont-Als het een goed doordacht ont-Als het een goed doordacht ont-Als het een goed doordacht ont-
werp is waar onze wooncommissie, de WSL en de gemeente tevreden mee zijn zal dit werp is waar onze wooncommissie, de WSL en de gemeente tevreden mee zijn zal dit werp is waar onze wooncommissie, de WSL en de gemeente tevreden mee zijn zal dit werp is waar onze wooncommissie, de WSL en de gemeente tevreden mee zijn zal dit 
door Op ten Noort Blijdenstein worden gepresenteerd in de eerstvolgende grote informa-door Op ten Noort Blijdenstein worden gepresenteerd in de eerstvolgende grote informa-door Op ten Noort Blijdenstein worden gepresenteerd in de eerstvolgende grote informa-door Op ten Noort Blijdenstein worden gepresenteerd in de eerstvolgende grote informa-

tiebijeenkomst.tiebijeenkomst.tiebijeenkomst.tiebijeenkomst.    
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8. Waar zijn we nu? 

Op dit moment is de samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsovereenkomst samenwerkingsovereenkomst  tussen de Woningstichting Leus-

den, de Gemeente Leusden en onze Stichting Plus Wonen het volgende doel.  

De intentieverklaring is overeengekomen en moet alleen nog worden getekend door de 

drie partijen.  

De samenwerkingsovereenkomst wordt een veel uitgebreider document waar ook de 

zorgleverancier Centraalzorg partij zal zijn. 

Uit de vier betrokken partijen zijn werkgroepenwerkgroepenwerkgroepenwerkgroepen geformeerd die elk één of meerdere ver-

tegenwoordigers van iedere partij hebben en zelf nog een voorzitter moeten kiezen en 

een werkplan moeten maken. Deze werkgroepen zijn: ontwikkeling woningen,  zorg en 

beheer, en  communicatie. 

Het ontwerpenontwerpenontwerpenontwerpen van de vijftien woningen en het gemeenschappelijke gebouw is in volle 

gang.  

Het ontwikkelen van een zorgplanzorgplanzorgplanzorgplan heeft de volle aandacht van de zorgleverancier Cen-

traalzorg. 

Zodra de plannen te presenteren zijn wordt er een bijeenkomst georganiseerd om de 

zorgleverancier voor te stellen en om de architecten het plan te laten presenteren. 

 

U hoort nog van ons !    

In november is er een brief gestuurd naar onze donateurs van het afgelopen jaar waarin 
stond wat wij met het geld van de donaties hebben kunnen doen. Tevens is gevraagd om 
wederom te doneren Hier is heel genereus op gereageerd. Het is fijn te merken dat men 
onze Stichting , het doel erachter een warm hart toedraagt.  Dank aan allen die op welke 
manier dan ook een bijdrage hebben geleverd, van de 20 euro tot de 500 euro, die wij 

voor de tweede keer mochten ontvangen, en van de maandelijkse donatie van 20 euro!  
 
Wilt u ook geven: ons gironummer is 5112780 t.n.v. Stichting Plus Wonen te Leusden. 

7. Dank aan onze donateurs 

 
 
 
 
 

Wij wensen u een goede jaarwisseling 


