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2010 is alweer gestart, het is januari ! 

 
Reden voor het bestuur om u een goed en voorspoedig 

2010 toe te wensen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2010 Wordt een spannend jaar, een jaar waarin ons complex werkelijk gebouwd 

gaat worden, de bouwaanvraag ligt sinds 17 december op het gemeentehuis ter in-

zage tot en met woensdag 27 januari. Afhankelijk van eventueel ingediende zienswij-

zen gaat daarna de bouw van start. 
Dit zou dus betekenen dat in het gunstigste geval eind 2010 de woningen en het 

gemeenschappelijke gebouw klaar zijn, en waarschijnlijker begin 2011. Dus dit jaar 

gaat een hele hoop gebeuren. De wachtlijst met mensen die erg graag willen komen 

wonen zal gebruikt gaan worden om op volgorde van inschrijving gesprekken aan te 

gaan en de intake procedure te starten. Dit proces is op de laatste voorlichtings-

avond in grote lijnen al uitgelegd aan de daar uitgenodigde potentiële bewoners en 

hun familie of begeleiders. 

 

2009, Hierop terugkijkend is er een hoop gedaan en gebeurd:  
Meest belangrijke is de overeenstemming met aannemer Heijmans en het indienen 

van de bouwaanvraag door de Woning Stichting Leusden. 
Verder is het bestuur anders van samenstelling geworden door af en aantreden van 

drie personen,  

Het aantal mensen op de wachtlijst is gegroeid naar 32. 
De voorlichtingsavond in oktober was een groot succes wat mij betreft en de enquê-

te geeft aan dat we op de goede weg zijn. 
28 November was de Ypsilon jubileumdag in Hilversum. Wij hebben daar voorlichting 
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De doelstelling van de  

stichting : 

Het (doen) oprichten en in 

stand houden van een 

wooncomplex voor men-

sen die reeds langere tijd 

lijden aan schizofrenie.  

Er wordt daarbij de voor-

waarde 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 

Het wordt in 2010 een belangrijk jaar wat onze eigen bijdrage aan de inrichting van  
de woningen en het gemeenschappelijke gebouw betreft. Hoe meer financiële midde-

len we ter beschikking hebben hoe meer we een goede materiële start kunnen ma-

ken.  
Elke financiële bijdrage is welkom, dus mocht u niet benaderd zijn door de commissie 

Subsidie en Sponsoring, vraag ik u te doneren voor ons geweldige project. 

 
Speciale dank gaat natuurlijk uit naar iedereen die in 2009 een gift heeft gedaan of 

ons op een andere manier heeft geholpen, bijvoorbeeld voor de incidentele giften, de 

maandelijkse overschrijvingen en het bouwbedrijf uit Amersfoort (deze wilde anoniem 

blijven) met een gift van € 2000,00.  

Allen hartelijk dank! 

 

Met hartelijke groet, natuurlijk ook  namens de overige bestuursleden, 

John Verkaik, 

voorzitter 

De voorlichtingsavond 14 okt. was een groot succes. Er zijn ongeveer 60 personen 

op af gekomen. In een goede sfeer is met PowerPoint presentaties voorgelicht 

betreffende de Stichting door John Verkaik, betreffende Centraalzorg door Wilko 

Groenweg en betreffende de woningen en het gemeenschappelijke gebouw door 

Mary Dekker. Na de pauze zijn vele vragen gesteld. We waren in staat hier adequaat 

op te antwoorden. Rond 22.15 uur is de geslaagde avond afgerond. 
De woningstichting Leusden stelde hun ruimte en personeel ter beschikking, 

hartelijk dank hiervoor. 

2. Ons comité van Aanbeveling 

Misschien had u het op pagina 1 al gezien: Ons comité van aanbeveling is versterkt 

door Mw. Drs. A. Vermeulen, de burgemeester van Leusden. 
In een gesprek vroegen wij haar en hierop heeft mevrouw Vermeulen te kennen ge-

geven zeker in ons comité te willen plaatsnemen en indien mogelijk ons met raad en 

daad bij te staan. Wij danken haar hier hartelijk voor. 

3. Voorlichtingsavond 14 oktober 2009 

4. De enquête  

Er zijn 15 formulieren terug ontvangen met antwoorden naar aanleiding van de 

enquête verspreid onder de genodigden die op de wachtlijst stonden. Overheersend 

in de antwoorden is de wens dat de ouders via het bestuur blijvende invloed houden 

op het wonen in de breedste zin van het woord: dit houdt in ten aanzien van het 

wooncomplex, ten aanzien van de zorgverlener, ten aanzien van de bewoners en ten 

aanzien van de ouders. 
Mocht u belangstelling hebben voor een uitgebreider verslag dan kunt u contact met 

ons opnemen. 
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Het aantal geïnteresseerden voor bewoning staat momenteel op 32. 

 

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

5. Geïnteresseerden 

6. Bloemen 

 

Ook in november geeft het Fonds Psychische Gezondheid weer bossen bloemen cadeau aan 

mensen die dit echt verdienen. De 'Bloemenactie' is een van de activiteiten die het Fonds dit 

jaar organiseert in het kader van het 60 jarig jubileum. 

  

De volgende personen zijn deze maand geselecteerd voor een bos bloemen: 

C. Francke, Hoek 

P. Goudsmits, Kaatsheuvel 

W. Jacobs, Alkmaar 

mw. M. Lancee, Woerden 

J. Michels, Nijmegen 

J. Verkaik, Leusden 

P. Verwindt, Alkmaar 

mw. S. Versfeld, Alkmaar 

M. Waverijn, Yerseke 

Blij verrast was ik met eens schitterende bos bloemen van het Fonds Psychische 

Gezondheid 

7. Open Dag Terp, Breda 

Stichting Terp uit Breda heeft voor 12 mensen 

met schizofrenie een “thuis” gemaakt door het 

opzetten van een woon-zorgcomplex. Zij zijn 

2003 gestart met hun initiatief en begin 2009 

zijn de bewoners in hun woningen getrokken. 

Het resultaat is te bekijken geweest voor 

genodigden op 31 oktober jl.  

 
Ikzelf en Wilko Groeneweg van Centraalzorg 

zijn er naartoe geweest. Het is Stichting Terp 

gelukt om er een groot succes van te maken. 

Het ziet er prachtig en vooral gezellig uit met 

zeer betrokken bewoners én personeel. Een 

uitspraak van één van de personeelsleden was 

bijvoorbeeld zij voor de bewoners werkt (en 

dus niet voor de zorgleverancier). Hun gebouw 

is gesitueerd in nieuwbouw tegenover 

bestaande bouw, met twee verdiepingen op de 

begane grond waar de gemeenschappelijk 

ruimte zich ook bevind. Prachtig, goed opgezet 

en de felicitaties waard! 
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Ria Huisman heeft namens de Stichting op de Leusdense Matchbeurs op 19 novem-

ber, waar het lokale bedrijfsleven contact legt met lokale organisaties om te zien of ze 

elkaar kunnen helpen, afspraken gemaakt met Verhoeve Advies B.V., leverancier van 

professionals en maatadviezen op het gebied van finance, techniek en HRM.  
Zij willen indien mogelijk wat voor ons gaan betekenen door donaties van complete 

computers. 
Nadere afspraken over de mogelijkheden en uitwerking zullen nog worden gemaakt, 

maar de intentie is er! 

9. Een paar foto’s tot slot 

Tot slot: misschien vind u het leuk: een verzameling foto’s op diverse datums van “de 

plek” waar het allemaal gaat komen: 

14-02-2009             

 22-09-2009       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

30-12-2009 

8. Leusdense Matchbeurs 

Hier komen wij 


