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Van de 9000 goede doelen in Nederland staat 

onze Stichting Plus Wonen op plaats 2 ! 
 
Dit staat te lezen in Dagblad Trouw van dinsdag 2 november. Trouw heeft een selec-
tie gemaakt uit de vragen die het Centraal Informatiepunt Goede Doelen aan organi-
saties op het gebied van gezondheidszorg heeft gesteld en een top 50 samenge-
steld. 
Plaats één is een gedeelde plaats voor Dark and Light en LEPRAzending. 
 

Stichting Plus Wonen en Ypsilon staan op een gedeelde tweede plaats.  
 
De vragenlijst van het CIGD is gebaseerd op een onderzoek van het Erasmus Cen-
trum voor Strategische Filantropie (ECSP). Zij hebben met dit onderzoek een voor-
spellende waarde voor de maatschappelijke impact—het effect—van een goed doel 
willen onderzoeken. 
Wilt u hier meer over lezen dan kunt u de volgende internet link gebruiken: 
http://www.trouw.nl/idealen/nieuws/article3278708.ece/Top-
50_van_goede_doelen_opgesteld_.html 
Vindt u dit te lastig: via http://www.trouw.nl/idealen http://www.trouw.nl/idealen/ 
 kunt u er ook (waarschijnlijk) komen. 
Het CIGD vindt u via: http://www.cigd.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
John Verkaik 

 

1. Van het bestuur: een korte nieuwsbrief, maar wel belangrijk! 

Comité van               

Aanbeveling: 

Prof. Dr. René S. Kahn, 

voorzitter en medisch 

afdelingshoofd Afdeling 

Psychiatrie Universitair 

Medisch Centrum Utrecht 

Mr. Boris O. Dittrich,      

advocaat 

Mevr. Dr. Wiebke Cahn,                          

Medisch Hoofd Zorglijn 

Psychotische Stoornissen 

Universitair Medisch Cen-

trum Utrecht  

Mw. Drs. A. Vermeulen, 

Burgemeester van Leus-

den 

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 schizofrenie 

of een psychose 

Nieuwsbrief 3/’10 
03 nov. 2010 

Jaargang 5, 

nummer 3 

Nieuwsbrief Stichting Plus Wonen 
Tel. 033-4952023, Email: info@stichtingpluswonen.nl 

In dit nummer: 

Van het bestuur 1 

Onze giften en 

donaties 

2 

Onze bewoners 3 

Onze website: 

wist u het al? 

4 

De bouw 5 

  

  

  

  

De commissie subsidies/donaties en giften boekt successen!  
 
Na vastberaden doorzetten hebben we een aantal substantiële giften binnen: 
We hadden al van de firma AFAS uit Leusden een donatie van € 500,00 gekregen. 

- Het kfHein,fonds uit Utrecht heeft € 5000,00 ter beschikking gesteld, 
- Astra Zenika doneert € 500,00, 
- Rabo bank Amersfoort en Omstreken heeft € 1500,00 ter beschikking gesteld   
  voor de aanschaf van een tafeltennistafel voor buiten met benodigde sportartikelen    
- Het Skanfonds, Hilversum, doneert € 11600,00. Als voorwaarde stellen zij dat er in 
ons bestuur geen familierelaties mogen zijn. Daarom worden de statuten aangepast 
en is Miriam van Loenen aangetreden als nieuwe secretaris. Mary Dekker blijft net zo 
actief als ze was voor de Stichting, maar niet meer met een officiële bestuursfunctie. 
 

2. Onze giften en donaties 
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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 

Afgelopen weken is met behulp van de wachtlijst op volgorde van inschrijving con-
tact gelegd met een deel van de contactpersonen van de ingeschreven mensen. 
Een aantal hebben ervan afgezien om te willen wonen of om nu te willen wonen, 
deze blijven op de wachtlijst. Voorlopig is er een lijst van 15 personen samenge-
steld.  
 
Wat nu gaat gebeuren is dat de indicaties afgegeven door het Zorgkantoor worden 
verzameld en afgegeven aan onze zorgleverancier Centraalzorg. Wie nog geen 
indicatie heeft wordt in contact gebracht met iemand van Centraalzorg die dan 
helpt om de benodigde indicatie te krijgen. 
In januari starten een aantal gesprekken waarin veel zaken besproken zullen wor-
den. Zie ook de vorige nieuwsbrief, deze kunt u ook vinden op onze website: 
www.stichtingpluswonen.nl  

Onze website: u wist het vast al? 
Heeft u de website de laatste tijd nog bekeken? De site is zeker de moeite waard. 
Hij is gemaakt en wordt bijgehouden door Aljo Wijnands, een ingeschreven Kandi-
daat-bewoner. 
Heeft u zelf een website nodig dan kunt u Aljo hiervoor benaderen of hij interesse 
heeft. Neemt u hiervoor eerst contact op met de Stichting. 

4. Onze website 

5. de bouw 

17 juli 2010  dezelfde plek: 17 sept. 2010 

De bouw gaat hard! 
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De bouw gaat hard! Ga kijken, het is leuk om te zien! 
 

De bouw gaat hard, diegenen die regelmatig gaan kijken zullen dat met mij eens 
zijn. De woningen hebben het dak er op, aan de voor– en achtermuren wordt nu 
gewerkt. Het hoofdgebouw is nu goed te zien. Het metalen skelet is in zeer korte 
tijd de afgelopen twee weken geplaatst en er wordt al gemetseld aan de muren. 
De eerste steenlegging heeft niet plaatsgevonden. Wij willen in overleg met de 
Woningstichting Leusden en Centraalzorg een andere passende actie kiezen om 
de bewoners en belangstellenden bij elkaar te brengen op de locatie. 
Verwachte opening is juni 2011! 
 
30-10-2010 


