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Beste lezer, 
 
De vorige nieuwsbrief was van juni dit jaar. Vol verwachting klopte toen ons hart vanwege de 
toen nog komende mijlpalen:  

 1 juli de uitreiking van de sleutels van de 15 appartementen zodat iedereen kon gaan 
inrichten 

 Medio juli de verdere vervolmaking van het hoofdgebouw met keuken en meubilair 

 De aanleg van de gemeenschappelijke tuin naar ontwerp van Luc Engelhard, tuinarchi-
tect, door Rick Scherpenzeel Tuinen uit Kockengen. 

 1 aug. de eerste dag van het daadwerkelijke wonen. 
 
Nu zijn we vijf maanden verder, een voltallige groep van 15 bewoners is aardig goed gewend. 
Veel bewoners hebben hun overstap naar Plus Wonen op hun eigen manier verwerkt. De 
naaste familieleden kunnen dit beamen, een verhuizing is ingrijpend, al heb je een maand om 
alvast te acclimatiseren. 
Nieuwe woningen, nieuwe bewoners, een nieuw zorgteam brengen de nodige kinderziekten 
met zich mee maar iedereen zet zijn schouders er onder. 
 
De Open Dag 27 augustus was een groot succes en de bewoners hebben het ook als zodanig 
ervaren. Zie het aparte verslag verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Ieder jaar worden velen van u voor de feestdagen benaderd om aan onze Stichting te denken 
en ten bate van de bewoners een gift te geven. Om meer duidelijkheid en een meer afgeba-
kend gebeuren er van te maken hebben wij de Club van 100 in het leven geroepen. U kunt het 
zien als een aparte, speciale commissie die gelden gaat werven via sponsoring, giften en zo 
meer, om extra dingen boven op de reguliere zorg te organiseren voor de bewoners. Lees ver-
der hierover artikel 3. 
 
2 November heeft de stichting een familieavond georganiseerd in het vlakbij gelegen multifunc-
tioneel centrum Antares in de Tabakssteeg. Op één bewoner na waren alle bewoners hun ou-
ders en/of familieleden aanwezig. Zie artikel 4! 
 
Donderdag 17 november was het vroeg opstaan voor Monique, Helma en Mary omdat zij naar 
de Matchbeurs Leusden gingen. Lees wat zij hebben “gematcht” verderop in artikel 5. 
 
Als laatste kan ik u melden dat volgende week de tuin wordt afgemaakt door het planten van 
de geplande bomen, in de binnentuin en als aankleding van de hoofdingang buiten. 
 
Met hartelijke groet, ook namens de andere bestuursleden,  
 
John Verkaik, 
voorzitter 
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27 augustus waren we te gast bij Plus Wonen. De bewoners waren zo gastvrij ons toe te laten 
in hun Plus Wonen.  
 
Er was voorbereid voor veel regen, samen met een aantal bewoners waren de dag ervoor al 
een aantal grote tenten opgebouwd op het grasveld, maar gelukkig was het op één forse bui 
na prima weer.  
Een ballonnenboog bij de ingang en Jambé-geroffel van Djemgirl Danique begroette al van 
verre ‘s-ochtend ruim 100 genodigden. ’s-Middags hebben ruim 150 mensen gebruik gemaakt 
van de vrije inloop. De Dixiefriends zorgden in de middag voor een gezellige sfeer en de hap-
jes, drankjes en vooral de saté bij de barbecue voorbereid door Miriam vonden gretig aftrek. 
Wie wilde kon ook een ijsje halen! 
Marjan Berk heeft ’s-ochtends op een zeer ontspannen en humoristische manier de sprekers 
aan het woord gelaten. Er is gesproken door Annemieke Vermeulen, burgemeester van Leus-
den, door André van de Water, directeur van de Woning Stichting Leusden, Wilko Groeneweg, 
directeur van Centraalzorg, Bert Stavenuiter, directeur van Ypsilon en ikzelf, John Verkaik als 
voorzitter van de Stichting Plus Wonen. 
Als bestuur weet je wat je wilt met dit project, je bent er per slot van rekening al jaren mee be-
zig. De kunst is om je visie over te brengen. Dat is niet zo eenvoudig want Plus Wonen is uit 
onvrede met de bestaande zorg en woonomstandigheden ontstaan en is uniek in zijn soort.  
 
Je moet er samen (stichting, gemeente, woningstichting en zorgteam) voor gaan om iets ge-
heel innovatiefs te creëren.  
 
Dat dit het geval is was ook goed te beluisteren in de toespraken: 
 
Je start als stichting, als vertegenwoordiger van de toekomstige bewoners en hun familie, met 
het benaderen van de gemeente en de woningstichting (Woningstichting Leusden) en als dat 
loopt ga je zoeken naar wie je wilt uitnodigen voor de zorg (Centraalzorg in dit geval). 
Omdat je regie wilt houden over het project zet je het zo op en leg je dit ook zo vast dat in de 
overeenkomsten staat dat de Stichting drager is en blijft van het project en dat je eigenaar bent 
van de keuken en de inventaris die in de gemeenschappelijke ruimten (in het hoofdgebouw en 
in de gemeenschappelijke tuin) staat. De zorgleverancier wordt gevraagd de professionele 
zorg te leveren overeenkomstig de visie van de Stichting. Mocht dit niet te realiseren zijn en er 
is geen oplossing voor of mocht de zorgleverancier zelf willen stoppen, dan maken de over-
eenkomsten het mogelijk makkelijk een andere zorgleverancier te zoeken. 
Het enthousiasme van het zorgteam om er een succes van te maken is overduidelijk! Omdat 
bestuurslid Monique Fieseler beroepsmatig zorgpaden uitzet zal zij zoals afgesproken het 
zorgteam helpen onze visie te implementeren. 
 
De vraag: hoe komt het dat het er zo prachtig uit ziet? Erelid Mary Dekker heeft met een be-
roepsmatige inbreng als binnenhuisarchitect een prachtige leefomgeving ontworpen. De inven-
taris en inrichting van het hoofdgebouw past prachtig bij elkaar en geeft een gezellig en rustig 
effect die de bewoners en het team weten te waarderen.  
De gelden hiervoor zijn door de commissie subsidies en giften bij elkaar gebracht. Bestuurslid 
Helma van den Berg heeft goed gebruik gemaakt van haar beroep als journalist. Onze tweede 
plaats in de Top 50 van Goede Doelen vorig jaar heeft er zeker ook aan bijgedragen.  
Omdat wij als stichting eigenaar zijn van de goederen houden we de regie over de inrichting en 
zijn we hier ook verantwoordelijk voor. We zullen moeten zorgen dat het er zo prachtig blijft 
uitzien als het nu is. 
De zorgleverancier betaald tegen een lager tarief dan gebruikelijk een vergoeding voor het ge-
bruik en daardoor kan dit vanuit normale GGZ-gelden opgebracht worden. 
 
Een fijne leefomgeving en goede zorg geeft minder terugval en dus ook mindere kosten! 
 
 

Doelstelling: 
- Het oprichten en in stand 
houden van een levens-
loopbestendig woon/
zorgcomplex voor mensen 
met de hersenziekte schi-
zofrenie 
 

Dit houdt in: 
- Een fijne woonomgeving 
creëren waar het wonen 
en leven zo gewoon is 
waar mogelijk en waar 
noodzakelijke zorg op een 
prettige manier wordt 
gegeven. Hierdoor wordt 
de kwaliteit van leven 
maximaal. 
 
- Het zodanig organiseren 
van het wonen en de zorg 
dat de ouders/betrokkenen 
het gevoel hebben dat 
optimaal gewoond en 
gezorgd wordt, zonder dat 
zij zich hiermee (zouden) 
hoeven te bemoeien.  
(Nu maakt men zich vaak 
wel zorgen wat er zou 
gebeuren met het welzijn 
van de zieke als er geen 
naaste betrokkene meer 
zou zijn ) 
 
- Het blijvend contact 
houden door de stichting 
met de gekozen zorgleve-
rancier zodat via korte 
lijnen op beleidsniveau 
een goede afstemming 
over de geleverde dien-
sten gegarandeerd is en 
de visie van de stichting 
goed voor ogen blijft in de 
uitvoering van de zorg. de 
bewoner (=patiënt) staat 
centraal. 
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Tegen 12 uur heeft Mary Dekker, erelid en initiatiefneemster van het Project Plus Wonen het 
project Plus Wonen aan de Zuster Prinsstraat geopend door een groot lint door te knippen en 
de toegang tot het hoofdgebouw vrij te geven. 
 
 
Een aantal fotoimpressies: 
 
Met dank aan Edwin Crombeen en Aljo Wijnands voor de foto’s 
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De Club van 100 is een groep van enthousiaste mensen/ondernemers die Plus Wonen in 
Leusden een warm hart toedragen en het begeleid woon-zorgcomplex voor 15 mensen 

met schizofrenie ondersteunen.  
 
Doel 
Wilt u een medemens gelukkig maken? De Club van 100 ondersteunt Plus Wonen zowel finan-
cieel, met faciliteiten of met activiteiten. Alles in ruimhartige zin. Opzet is vooral om de kwaliteit 
van leven voor de bewoners van Plus Wonen te vergroten, hun maatschappelijke integratie 
mogelijk te maken en te stimuleren. De verdeling van de bijdragen wordt tijdens de jaarlijkse 
vergadering bepaald en ter goedkeuring aan het bestuur van Plus Wonen voorgelegd. 

 

 De Club van 100 heeft een eigen bestuur en is onafhankelijk van het bestuur van de Stich-

ting Plus Wonen. 

 Inkomsten en uitgaven lopen via een aparte rekening van de stichtingspenningmeester. 

 De Club van 100 ondersteunt Plus Wonen met concrete zaken. 
De Club van 100 wil dat de ondersteuning zichtbaar is voor haar leden. 
 

Wie kan er lid worden en wat moet u doneren? 
Iedereen!  
Het lidmaatschap van de Club van 100 loopt per kalenderjaar van 1 januari tot en met 1 janua-
ri. Het bedrag van de donatie kunt u uiteraard zelf bepalen en u bent niet verplicht dit jaarlijks 
voort te zetten 
 

Wat krijgt u er voor terug? 
Vriendschap. Gelukkige gezichten. En de mogelijkheid om in Leusden maatschappelijk actief 
te zijn en daarbij u zelf en eventueel uw bedrijf te profileren. Op verzoek kan op uw bedrijf of bij 
andere presentaties bijvoorbeeld een voordracht over Plus Wonen worden gegeven. 
Deelname aan de Club van 100 biedt u de kans om een goed beeld te krijgen van het leven 
met schizofrenie en het gerealiseerde wonder van een aantal ouders die dit eerste woonzorg-
complex voor hun kinderen in Leusden van de grond tilden. 
 
Uw deelname zal u veel voldoening geven. Met uw bijdrage kan Plus Wonen immers iets ex-
tra’s doen. Daarmee werkt u mee aan een betere kwaliteit van leven voor kwetsbare mensen 
en aan hun maatschappelijke integratie.  
Bovendien brengt het stichtingsbestuur alle activiteiten van de Club van 100 onder de aan-
dacht van de media. Ondernemers, organisaties en vrijwilligers zijn daardoor verzekerd van 
publiciteit.    
 
Plus Wonen biedt nog meer extra’s: de jaarvergadering van de Club van 100 heeft een gezel-
lig, informeel karakter en biedt de mogelijkheid om uw netwerk te vergroten en te versterken.   
 
Dus….. meldt u aan!  
 
Een mailtje naar info@stichtingpluswonen is voldoende en u krijgt nadere informatie 
 
Meer weten? www.stichtingpluswonen.nl .  
 
Wij horen graag van u. 
 
 
Helma van den Berg, voorzitter Club van 100 van Plus Wonen 

http://www.stichtingpluswonen.nl/
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2 november heeft het bestuur de reguliere vergaderavond ingeruild voor een familiebij-

eenkomst.  
 
In Antares is in 4 groepen van zo’n 8 personen gezellig gepraat over een aantal onderwerpen 
die van te voren al waren bedacht, en natuurlijk nog veel meer! 
 
Er is gepraat over hoe men dacht over de communicatie van de stichting,  
over wat men anders zou willen met betrekking tot de stichting, tot de zorg,  
over hoeveel invloed men zelf wil hebben en heeft op het gebeuren op Plus Wonen,  
over wanneer men contact opneemt met de stichting,  
over de rol die de stichting in de toekomst moet vervullen, 
over ideeën hoe extra’s voor de bewoners te financieren zijn, 
over of het eigen leven is veranderd, 
en over nog veel meer. 
 
Na de pauze heeft iedere tafel zijn/haar bevindingen aan alle aanwezigen verteld. 
 
Men was erg tevreden met de stichting en vond dat deze zeer goed de belangen van de bewo-
ners en familie behartigt. Men weet makkelijk de weg te vinden naar het bestuur met vragen en 
opmerkingen en vertrouwd er op dat deze vlot en efficiënt afgehandeld worden.  
 
Naar de toekomst toe is men blij dat de stichting de constructie heeft die er nu is en daardoor 
de regie behoudt. Blij dat de inrichting van het gemeenschappelijke gedeelte van het hoofdge-
bouw en de losse artikelen in de tuin eigendom zijn van de stichting en dat daardoor de conti-
nuïteit gewaarborgd blijft. 
 
Eén ouderpaar vertelde geen verschil te merken doordat hun zoon op Plus Wonen is gaan wo-
nen, de overige ouders vonden het juist een heel groot verschil en een verlichting van de druk 
op het thuisfront. 
 
Een aantal besproken zaken bleken bij diverse bewoners hetzelfde te zijn en dezelfde vragen 
op te werpen. Deze waren van zorginhoudelijke aard en zullen op de volgende familieavond 
die Centraalzorg binnenkort speciaal met betrekking tot de zorg gaat organiseren vast nog-
maals aan bod komen. Het bestuur heeft natuurlijk al wel deze bevindingen bij Centraalzorg 
neergelegd zodat ze er vast iets aan kunnen doen. 
 
Bijna alle familie was aanwezig, het was gezellig, de voorstelronde was gekoppeld aan de be-
woners, per bewoner werd gevraagd wie bij hem of haar hoorde. Men kreeg zo een goede in-
druk wie waar “woonde”. 
 
Centraalzorg heeft met het bestuur afgesproken binnen afzienbare tijd na deze familie-
avond zelf een familieavond op Plus Wonen met het onderwerp Zorg te zullen organise-

ren.  
Van alles kan dan aan bod komen en gevraagd worden: zorginhoudelijk, dagbesteding, 

voeding, medicatie, enzovoort. 
 
De familie krijgt hiervoor  een uitnodiging. 
 
Verslag: John Verkaik 
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Blij met dubbele match 
 
Het is donderdag 17 november en nog geen acht uur in de morgen.  Maar toch zijn er al veel 
mensen in de ontvangsthal annex restaurant van Lisidunahof in Leusden. Met op de borst een 
naamkaartje. Een witte voor ambtenaren, ondernemers en hun afgezanten. Een geel kaartje 
voor vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Zij zijn hier allen voor één doel: 
de Leusdense Matchbeurs van het Contactpunt MBO. Een markt waar clubleden gratis activi-
teiten en werkzaamheden vragen van plaatselijke bedrijven die zich met maatschappelijk on-
dernemen willen profileren. 
 Mary Dekker, Monique Fieseler en Helma van den Berg van Stichting Plus Wonen zijn er ook.  
Met maar liefst twee vragen: gratis juridisch advies en verbouwing van de fietsenstalling. Wie 
kunnen zij daarvoor benaderen? Mary bekijkt de lijst van deelnemers van de beurs: ,,Kijk, ie-
mand van AssumDelft Advocaten is aanwezig.’’ Organisatrice José IJsseldijk staat naast haar. 
Ze wijst naar een tafel verderop: ,,Die dames, Marijke Lont en Maartje van den Berg, zijn van 
het advocatenkantoor.  Mary geeft hen 
een hand. ,,Ik ben van Plus Wonen, de 
stichting die hier in Leusden een nieuw 
woonzorgconcept voor mensen met schi-
zofrenie heeft geïntroduceerd. Wij zoeken 
iemand die ons bestuur onbetaald juri-
disch advies kan geven.’’ Marijke en 
Maartje lachen: ,,Dat gaan we doen.’’  
Mary vult samen met de dames het match
-formulier in. Ze ondertekenen het. 
Nu lacht Mary ook: ,,Namens Plus Wo-
nen, heel hartelijk dank.’’ 
 
 
Monique en Helma lopen door  de zaal en 
bekijken de witte naamplaatjes op truien 
en revers: ,,Geen aannemer?  ’Hoekman’ Jeroen 
ten Hacken, met geel-blauwe beursvloer-jas en 
een Paddington-beertje aan een hengel in zijn 
hand,  komt naar hen toe. ,,Zoek je een aan-
nemer? Ik loop even met jullie mee naar iemand 
van Bloemendal. ’’  Een grote man met wollen 
sjaal stelt zich voor: ,,Jan Costa van Bloemendal.’’ 
Monique vertelt over Plus Wonen, over het mooie 
woonzorgcentrum aan de Zuster Prinsstraat en 
over de fietsenstalling. ,,Dat bestaat nu alleen uit 
een rek en dak er boven. We zoeken een bedrijf 
die de stalling aan de achter- en zijkanten kan af-
dichten zodat de bewoners voortaan droog hun 
fiets en brommers kunnen halen en stallen.’’ 
Jan Costa knikt. ,,Dat is goed. Dat regelen wij wel 
voor jullie.’’ Ook hij tekent het match-formulier.  
Monique en Helma reageren opgetogen: ,,Hartelijk 
dank! Ook namens alle bewoners.’’ Maar die moe-
ten nog wel even geduld hebben, zegt Costa: ,,Bel 
me in januari maar. Want eerst krijgen we Kerst en 
dan is het bij ons altijd een gekkenhuis.’’ 
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Wij willen u een aantal mooi foto’s niet  
onthouden:  
 
                                      Sleuteloverdracht   1 juli 2011 
 
 
 
 
 
 
Al die spullen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van de woningen: woonkamer  met rechts de slaapkamer en hobby-/logeerkamer 


