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Geachte lezer,  

 
Een korte nieuwsbrief om u nog voor de vakantie op de hoogte te brengen met de 

laatste ontwikkelingen, 

 

Veel leesplezier, 

 

Met vriendelijke groet,  

John Verkaik, voorzitter 

1. Van het bestuur 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 Stoornis-

sen Universitair Medisch 

Centrum Utrecht  

Drs. Cees Jan G.M. de 

Vet,                               

Lid directieraad Vereni-

ging Nederlandse Ge-

meenten 

Bert Stavenuiter, direc-

teur Ypsilon , vereniging 

voor familieleden van 

mensen met schizofre-

nie of een psychose 
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2. Nieuwe bestuurssamenstelling 

 
Onze oproep voor twee nieuwe bestuursleden heeft na het verschijnen van de vorige 

nieuwsbrief in april binnen een paar dagen geleid tot reacties! 
Na kennismaking zijn toegetreden tot het bestuur Rita de Greef– van Woerden en 

Helma van den Berg– Bakker. Wij zijn blij verrast met hun aanbod om het bestuur te 

komen versterken. 

3. Centraalzorg 

Onze zorgleverancier Centraalzorg heeft de erkenning “Verblijf”van het ministerie van 

VWS gekregen! 

 
We zijn hier blij mee want deze goedkeuring betekent dat Centraalzorg per 1 septem-

ber 2010 toestemming heeft om de zorg te gaan leveren voor 15 personen in het 

woonzorgcomplex. 

Het was tot nu toe wel mondeling toegezegd, maar is nu ook schriftelijk bevestigd. 
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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 

4. Voorlichtingsbijeenkomst 

Zoals al aangekondigd organiseren wij een voorlichtingsbijeenkomst voor 

iedereen die op de wachtlijst staat met familie/mantelzorgers. Wij hopen u dan 

meer te kunnen vertellen en zullen de bouw en de zorg verder toelichten.  

 

De datum is: 14 oktober 2009, 20.00 uur in het gebouw Larikslaan 2.  

 

De woningstichting Leusden stelt hun ruimte ter beschikking. 

Een nader programma  zal nog volgen, maar schrijft u dit vast in uw agenda! 

 
U zult dan ook uiteraard vragen kunnen stellen. Waarschijnlijk komen er meer 

vragen dan antwoorden, maar die zullen uiteindelijk toch allemaal beantwoord 

moeten worden. 

 

Het aantal geïnteresseerden voor bewoning staat momenteel op 31. 

 
Een inschrijfformulier kunt u downloaden van onze website, of telefonisch 

aanvragen 

5. Geïnteresseerden 


