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Beste lezer, 
 

Alweer een nieuwe jaargang, de achtste alweer. 

 
Terugkijkend naar het afgelopen jaar is opvallend hoe vaak wij als 

bestuur gebeld worden over Plus Wonen aan de Tabakssteeg. Ons 

wooninitiatief krijgt steeds meer bekendheid in Nederland. Men is 

erg nieuwsgierig hoe wij dit voor elkaar hebben gekregen en waar 

we tegenaan lopen.  
We lopen met onze visie ver vooruit en zijn een lichtend voorbeeld 

waar men heen wil in de toekomst. 

 
Vorig jaar hadden we het grote succes van de regio-tour die ons 

heeft bezocht, duurzaam wonen en duurzame zorg waar Stichting 

Plus Wonen voor staat heeft enorme bewondering en respect opge-

roepen bij de gerenomeerde gasten. Vooral omdat wij dit op professionele wijze hebben gereali-

seerd op vrijwillige basis .  

 
Ook meer dan bewondering voor de bewoners die zo open over hun ziekte wilden praten, vertelden 

wat dit voor hun betekende en die voluit meededen om hun gasten van alle informatie te voorzien.  

Brede steun is aangeboden om ons te helpen om dit concept ”Plus Wonen” landelijk uit te rollen. 

 
Deze inleiding wil ik eindigen met dank aan alle hartverwarmende steun die de stichting tot op van-

daag ontvangt bij onze inspanningen om dat waar de stichting voor staat, en waar iedereen zich 

voor opgegeven heeft, te bereiken.  

 

Citaat uit een ontvangen mail van een familielid:  

“ Om met oud president Kennedy te spreken, het gaat er niet om wat PlusWonen kan doen 

voor u, het gaat erom wat u voor PlusWonen kunt doen. “  
 
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons altijd benaderen, telefoonnummer en mailadres 

staan boven aan deze pagina. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

John Verkaik, voorzitter 

_____________________________________________________________ 
2. De wachtlijst: 
Plus Wonen staat bekend als een prachtig ouderinitiatief, alleen al door de foto’s op onze website 

zijn er velen die wel in de Tabakssteeg zouden willen wonen.  
Onze ideeën over hoe de benadering van de bewoners zou moeten zijn doen velen er tevens toe 

besluiten zich te conformeren aan de doelstelling van de stichting en zich in te schrijven. 

 
Onze wachtlijst is ondanks het feit dat wij belangstellenden vertellen een zeer kleine kans te heb-

ben ooit in de Zuster Prinsstraat te kunnen wonen gestaag aan het groeien. We zijn de dertig perso-

nen al lang gepasseerd, en dat zonder zelf actief te werven. 
Deze wachtlijst willen we gebruiken om de behoefte aan wooninitiatieven opgezet zoals die van ons 

naar de instanties te laten zien.  
Mocht er een indicatie komen van een gemeente, woningbouwvereniging of andere partij dat zij iets 

van de grond willen tillen dan zullen we een bijeenkomst organiseren voor de mensen op de wahct-

lijst en een beroep doen op de vele naaste familie die zich via de inschrijfformulieren hebben opge-

geven met hun aanbod van allerlei soorten expertise om zich daadwerkelijk in te zetten. 
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3. De club van 100: 
Wegens familie-omstandigheden hebben wij de voorzitter van de club van 100 opdracht gegeven 

geen activiteiten in de club te ontwikkelen. Het bestuur heeft de lopende taken overgenomen. Wij 

verwachten dat iedereen dit zal respecteren. 

 
Bijzonder verheugd zijn we met de royale gift van de Diaconie Leusden waardoor wij een tuin-

schaakspel hebben aangeschaft. Deze zal de komende weken in gebruik worden genomen. Natuur-

lijk te hopen dat het weer verder verbetert en er veel geschaakt mag worden. Eén van onze bewo-

ners zit op een schaakvereniging, zij zal het schaakspel zeker waarderen! 

                

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. 

 4. Bezoek aan WOPIT, Hengelo. 
Op uitnodiging van de Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente zijn wij met een drietal mensen na-

mens Plus Wonen op bezoek geweest bij hun locatie Dieselstraat 17 te Hengelo.  
Zij hebben sinds juli 2011, net als wij met Plus Wonen midden in een woonwijk een prachtig woon-

initiatief staan met 16 woningen. Ieder appartement is anders wat indeling betreft, tegen de 60 M2, 

een mooi Japanse tuin welke geheel bijgehouden wordt door de bewoners zelf. Iedere bewoner 

heeft een eigen berging waar fiets of brommer in kan en de nodige ander spullen. 
De ontvangst was bijzonder hartelijk, we hebben in de woonkamer/woonkeuken koffie gedronken, 

het was mooi weer dus een aantal bewoners zaten buiten in hun tuin. Twee bewoners hebben ons 

samen met een herstelcoach en drie bestuursleden van alles verteld over hoe het reilt en zeilt bij 

hun wooninitiatief.  
We hebben drie woningen bekeken die met trost door hun bewoners werden geshowd. Leuk om te 

zien hoe diverse soorten huisdieren er ook een plek hebben, in de eigen appartementen cavia’s, 

hamsters, twee katten en een slang en een papegaai in de gezamenlijke woonkamer. 
Het bezoek is geëindigd in het centrum van Hengelo waar we van een eenvoudige maaltijd hebben 

genoten samen met de voorzitter van WOPIT en twee bewoners, één hiervan heeft ons de hele mid-

dag vergezeld.  
Bijzonder inspirerend om te zien hoe deze bewoners zelf, met wat hulp waar nodig, hun project ge-

stalte geven. Inspirerend om te zien en te horen hoe het personeel (zij noemen zich herstel coaches) 

en de bewoners (zij noemen zich buren) met elkaar omgaan. 

5. Giften 

Wij hebben in 2012 weer een aantal giften ontvangen. Een aantal willen wij apart vermelden. 

 de heer en mevrouw Joke en Henk Wijnands, 

 de reeds genoemde gift van de Diaconie Leusden voor het buitenschaakspel 

 De dames Monique Fieseler, Helma van den Berg, Rita de Greef, Mary Dekker en de heer 

John Verkaik, ieder  € 1500,00. Totaal € 7500,00  

 

Allen bijzondere dank hiervoor! 

 


