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 Geachte lezer,  

Er zijn weer zes maanden verstreken sinds de vorige nieuwsbrief. Hoog tijd om u weer op de 

hoogte stellen van de ontwikkelingen. 

U kunt lezen over overleg met de Woningstichting Leusden / de Alliantie en de vorderingen 

van onze zorgleverancier Centraalzorg. 

Er is een bestuurswisseling geweest, Jan Roos heeft de functie van penningmeester neerge-

legd en is opgevolgd door Monique Fieseler. Jan hartelijk dank voor je inzet en de energie en 

toewijding die je in ons goede doel hebt gestopt!  

Het adres van ons complex is bekend: 

Zuster Prinsstraat 3, 

3832 KW   

Leusden 

 
Speciale aandacht vraag ik voor de punten  4 en 5! Veel leesplezier,  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. De bouw 

25 Maart is de laatste vergadering geweest met de partijen Stichting Plus Wonen, de 

Woningstichting Leusden en Centraalzorg. 
Hier zijn de laatste wensen en aanpassingen  besproken en doorgenomen zodat de 

tekeningen van de architect definitief gemaakt kunnen worden. Onze commissie Wo-

nen heeft de belangen van onze toekomstige bewoners goed behartigd en we zijn 

zeer tevreden over de resultaten. De voorgestelde inrichting en indeling is bedacht 

door Mary Dekker, binnenhuisarchitect. 
De bouwer Heijmans gaat nu met de definitieve tekeningen het bestek maken en 

een definitieve kostenbegroting opstellen. 
 

               Onderstaande foto is 26 april gemaakt van de plek waar we komen….. 
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Bestuursleden: 

Drs. John R. Verkaik,      

voorzitter  

Mw. Monique Fieseler,  

penningmeester   

Mw. Mary Dekker,          

secretaris  

Bestuursleden: 

Mw. Jennifer Waller– Mulder                     

commissie fondswerving 

Ing. Hobbe B. Waller   websi-

te 

Commissies: 

Ontwikkeling woningen: 

Mary  Dekker (voorzitter),  

Hobbe Waller,                        

Wim Koolhaas,                     

Hans Schaapherder 

Zorg: 

John Verkaik,                         

Rita de Greef 

Subsidie: 

Jennifer Waller (voorzitter), 

Henk Wijnands,                     

Joke Wijnands 

 

Bovenstaande plattegrond stond ook in de vorige nieuwsbrief, maar gezien de actualiteit 

zetten we hem er nog een keertje in! 

 
Wilt u een perfecte tekening zien dan is deze te downloaden van onze website. Hobbe 

Waller heeft een link geplaatst op de nieuwspagina: http://www.stichtingpluswonen.nl/

nieuws.html. U kunt daar of een woning bekijken of de gemeenschappelijke ruimte. 

 
Op de foto van bladzijde 1 is natuurlijk niet veel te zien, MAAR er is wel activiteit, het 

bouwrijp maken van de grond is vrijwel begonnen en dat is een heel goed teken! 

3. Centraalzorg 

Onze zorgleverancier Centraalzorg verwacht een dezer weken eindelijk de erkenning van 

VWS op schrift te krijgen. Dit is wel mondeling toegezegd, maar nog niet schriftelijk beves-

tigd. 
Mede in samenspraak met onze Stichting is een zorgbeleidsplan opgesteld. Dit plan gaat 

fungeren als raamwerk van waaruit  verder gewerkt gaat worden. 
Centraalzorg heeft heel hard gewerkt met twee adviseurs en is sinds kort ook gesteund 

met adviezen en kennis van iemand die direct betrokken is bij projecten met begeleid wo-

nen. 
De kunst zal zijn om de personele bezetting optimaal af te stemmen op de behoefte van 

onze bewoners. Het inschatten hiervan zal altijd wel wat afwijken van het ideale maar het 

ernaar blijven streven blijft de kunst en de uitdaging! 
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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 

Jennifer Waller-Mulder is met haar commissie druk bezig subsidies los te krij-

gen. Het SKAN-fonds kan 2 x € 15.000,- bijdragen, maar heeft als voorwaarde 

dat er geen twee echtparen in een bestuur mogen zitten.  

Zij waren hier onvermurwbaar in. Wij hebben hier eerst niet op in willen gaan, 

maar Jennifer en Hobbe hebben toch besloten hun bestuursfunctie beschikbaar 

te stellen om dit probleem te omzeilen. 

Het bestuur roept personen op die ons willen komen verster-

ken als bestuurslid.  

Wellicht is het verstandig om eerst oriënterend met ons te praten. 

U kunt het beste contact opnemen met John Verkaik, 033-4952023 of 06-

21881559 

5. Vacature’s 

4. Voorlichtingsbijeenkomst 

Na de grote vakantie wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. 

Iedereen die op de wachtlijst staat zal met familie worden uitgenodigd. Wij 

hopen u dan meer te kunnen vertellen en zullen de bouw en de zorg verder 

toelichten.  

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

vragen dan antwoorden, maar die zullen uiteindelijk toch allemaal beantwoord 

moeten worden. 

 

Zodra wij een datum hebben hoort u dit van ons. 

Het aantal geïnteresseerden voor bewoning staat momenteel op 29, dit is plus 

één. Twee ingeschrevenen hebben zich laten uitschrijven. 

 
Een inschrijfformulier kunt u downloaden van onze website, of telefonisch 

aanvragen 

6. Geïnteresseerden 


