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De bouw aan de Tabakssteeg is gestart!  
 

Ons eerste woonzorgcomplex in Leusden komt eraan. Het kan ons natuurlijk niet 
snel genoeg gaan, maar de bouw is gestart. Ga vooral regelmatig een kijkje ne-
men, wij houden u via nieuwsbrief en website ook op de hoogte van de vorderin-
gen.  
Hoe ver zijn We? Op 22 mei 2010 zijn de contouren van de fundamenten al vast-
gelegd, zie de foto... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Misschien is het nog moeilijk voor te stellen? Een wegwijzer: op de voorgrond 
komen 5 woningen, op de foto van links naar rechts. Op het donkere gat rechts 
in het midden verrijzen de gemeenschappelijke ruimten (huiskamer en keuken, 
ruimte voor Centraalzorg) Daar achter, voor het rijtje al gebouwde huizen komen 
de andere tien woningen (vijf op de begane grond, vijf op de eerste verdieping). 
In september vieren we de eerste steenlegging met elkaar op de bouwplaats. 
Samen met de Woningbouwstichting Leusden, het bouwbedrijf  Heijmans en 
Centraalzorg Leusden. Uw krijgt hiervoor nog een uitnodiging! 
 
Vrijdag 23 april waren wij in het nieuws bij via RTV-Utrecht en de regionale radio 
M met een interview met Manuel van de Berg, een kandidaat bewoner voor één 
van onze projecten, en met ondergetekende. Manuel heeft het doel van onze 
Stichting heel goed verwoord! Heeft u interesse dan kunt u het beluisteren op: 
http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/236558. Dit kunt u knippen en plakken naar 
uw internet-adresbalk. 
 
Speciale aandacht vraag ik voor onze oproep op de volgende pagina! 
 
Met vriendelijke groet, John Verkaik (voorzitter St. Plus Wonen) 
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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 

De commissie subsidies/donaties en giften heeft het te druk! Een aantal 
leden zetten zich al jaren voor onze stichting in en hebben nu hulp nodig. 
 
Wij doen daarom een oproep voor personen die ons willen komen 

versterken. 
 
Wellicht denkt u “dat kan ik niet”, “wat moet ik dan doen?”.  
Dat hebben de huidige commissieleden ook gedacht, maar zij weten 
inmiddels waar het om gaat en zullen u uiteraard helpen.  
Het belangrijkste is dat u tijd vrij wilt maken. Potentiële donateurs worden 
benaderd, ze krijgen uitleg over ons doel en ze worden gevraagd ons te 
steunen. Als commissielid benadert u potentiële donateurs, bedrijven en 
fondsen. U geeft uitleg over het doel van onze stichting en vraagt om ons 
ouderinitiatief financieel te willen ondersteunen. Dit gaat via de telefoon en 
schriftelijk. 
U moet ook niet snel teleurgesteld zijn als er een afwijzing volgt, want 
omdat het bij ons om een kleine doelgroep gaat en wegens de 
economische situatie is de bereidheid om te doneren gering.  
 
Maar we boeken ook successen. Zo heeft de firma AFAS uit Leusden ons 
onlangs een donatie van € 500,00 gegeven. Zo’n bedrijf bedanken we dan 
ook graag met vermelding als donateur op onze website. Een succes dat 
overigens verviervoudigd wordt beloond want door support van de 
Provincie Utrecht en een particulier, wordt elke euro die we binnenhalen 

vier euro waard! 
 
Wilt u onze commissie komen  helpen, graag!  
U kunt contact opnemen via onderstaande telefoonnummers onderaan de 
bladzijde. 
Met vriendelijke groet, 
John Verkaik, voorzitter en Helma van den Berg, ouder/bestuurslid 

Oproep voor hulp 

Hoe gaat de selectie? 
Hoe gaat de selectie in haar werk? 
Wanneer en hoe wordt bepaald of ik mag komen wonen?  
Deze vragen worden regelmatig gesteld.  
 
Uitgangspunt is de volgorde van inschrijving, daar starten we mee bij het 
benaderen van de kandidaat-bewoners. De contactpersonen van de inge-
schreven personen worden benaderd. 
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Wij hebben het als volgt met Centraalzorg afgesproken: 
1. Eind oktober 2010: De contactpersonen van de mensen die op de 

wachtlijst staan worden eerst benaderd door iemand van de Stichting, 
beginnende bij wachtlijstnummer één, met de vraag of er nog 
belangstelling is om te komen wonen en of er al directe 
belemmeringen zouden kunnen zijn. Bijvoorbeeld een opname. 

2. Daarna volgt in november 2010 een uitnodiging voor een oriënterend 
gesprek met de zorgleverancier Centraalzorg en met iemand van de 
Stichting Plus Wonen erbij. 

3. Tijdens dit gesprek wordt besproken of de geïnteresseerde bewoner 
zou passen binnen de mogelijkheden van het complex. De mensen 
staan voorop, niet het wooncomplex, maar er zijn uitersten. Iemand 
zou zo zelfstandig kunnen zijn dat hij/zij te weinig zorg nodig heeft en 
iemand zou zo veel zorg nodig kunnen hebben dat dit niet geleverd 
zou kunnen worden binnen onze setting. De indicatie van het CIZ 
wordt hiervoor als maat gebruikt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) onderzoekt of u AWBZ zorg kunt krijgen, en zo ja, hoeveel zorg 
en hoe lang. 

4. Er volgen daarna in november en december 2010 nog één of meer 
gesprekken. 

5. Medio februari 2011  wordt bekendgemaakt wie (voorlopig) is 

geplaatst en wie niet is geplaatst. 
6. De maanden daarna worden praktische zaken besproken. 
         Welke woning krijgt iemand toegewezen, welke inrichting is er nodig,   
         wat neemt de bewoner zelf mee en hoe kunnen ontbrekende zaken   
         worden aangevuld. Neemt iemand bijvoorbeeld zelf een bed, een  
         bankstel mee, dat soort dingen. 

7.      De financiën worden uitgelegd en geregeld. 
8. Hetzelfde geldt voor het huishoudelijk reglement dat moet worden  
9. ondertekend. Dit om onduidelijkheden te voorkomen. 
10. Speciale wensen worden besproken. Soms zal het wel kunnen, soms 

niet. 
11. Als alles duidelijk is volgt er een verhuisdatum en wordt de gang van 

zaken daaromheen vastgelegd. 
 
Al met al een hoop zaken om te doorlopen. Bedoeling is om iedereen gelijk 
te behandelen, om stress rondom de aanname zo veel mogelijk te 
voorkomen, en om eerlijk te zijn. Als iemand niet kan komen wonen, dan is 
dat heel jammer. Maar dat is toch in het belang van alle betrokkenen: in de 
eerste plaats voor de persoon zelf, en verder voor de overige bewoners, en 
de anderen betrokken bij het complex. 
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Onze website: wist u het al? 
Heeft u de website de laatste tijd nog bekeken? De site is zeker de moeite 
waard. Hij is nieuw gemaakt door Aljo Wijnands, een ingeschreven Kandi-
daat-bewoner. 
Heeft u zelf een website nodig dan kunt u Aljo hiervoor benaderen of hij in-
teresse heeft. Neemt u hiervoor eerst contact op met de Stichting. 


