
	  

	   	  

	  

Nieuwsbrief Nr 1 

oktober 2015 

De oprichting van de Stichting is sinds 1 september 2015 een feit en er wordt achter de schermen hard gewerkt 
om Ons Thuis verder vorm te geven. Wij zijn trots op wat er al is bereikt! De eerste bewoners hebben hun intrek 
genomen en genieten volop van hun nieuwe onderkomen. Het zorgteam heeft kunnen wennen aan het werken 
met het stippenplan en staat klaar om in de aankomende tijd de nieuwe bewoners te verwelkomen.  

En natuurlijk zijn we benieuwd hoe het straks allemaal verloopt als Ons Thuis volledig bezet is en iedereen zijn 
ritme gevonden heeft. Het Bestuur wil middels een maandelijkse interne nieuwsbrief per email iedereen op de 
hoogte houden van het wel en wee van de bewoners, het laatste nieuws en alle verdere ontwikkelingen rondom 
Ons Thuis. Heeft U ideeën, wilt U kopij aanleveren of meehelpen met het maken van de nieuwsbrief meldt U dit 
dan bij info.pwsonsthuis@ziggo.nl ovv Nieuwsbrief. Heeft U anderszins vragen en of opmerkingen dan hoor ik 
dat graag en anders ontmoeten wij elkaar vast regelmatig op de Eduard Verkadelaan! 

Met vriendelijke groet,  

Joop van Leeuwen 

Voorzitter  

Stichting Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen “Ons Thuis” 

 

Voorwoord 

Beste bewoners, ouders, medewerkers van Levin en 
leden van de Adviesraad en het Bestuur 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van de Stichting 
Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen Ons Thuis. 

 



	  

	  
	   	  

Van het Bestuur: 

Er wordt door onze Stichting een inboedel- verzekering 
afgesloten voor een verzekerde nieuwwaarde van  
€ 6.000,- per kamer/bewoner. In het geval u dit bedrag als 
ouders/verzorgers zou willen verhogen, adviseren wij u dit 
zelf op te nemen met uw verzekeringsadviseur. U kunt uw 
huidige inboedel verzekering voor uw zoon/dochter 
opzeggen. 

 Op 17 september jl. zijn er in opdracht van onze Stichting door Analyselab watermonsters genomen 
op de Eduard Verkadelaan en getest op legionella. Volgens het binnengekomen rapport dd 30 
september is er geen legionellabesmetting geconstateerd. De metingen zullen in het kader van 
preventie over drie maanden worden herhaald. 
 
Fred van Doorn, vader van Andre, is bereid namens de Stichting om “Ons Thuis” als technisch adviseur te 
ondersteunen. Hiervoor onze hartelijke dank. In de volgende Nieuwsbrief zullen we hier verder op ingaan. 

Van de Adviesraad (AR): 

Inmiddels zijn de meeste bewoners van Ons Thuis door José Veen, de diëtist VG met expertise 
PWS, ingesteld  op een passend dieetadvies. José wil de ouders van bewoners, die niet aanvullend 
verzekerd zijn vragen in overweging te nemen hun zoon/dochter voor 2016 aanvullend te verzekeren, 
zodat er meer uren voor dieetadvisering vergoed kunnen worden door de zorgverzekeraar.  
De basis verzekering vergoedt 3 uur voor dieet advies. Vanuit de aanvullende verzekering is 2 uur 
voor dieetadvisering zeker nodig ( méér mag natuurlijk ook). Zo kan José regelmatig de bewoners 
van Ons Thuis, evenals de ouders, begeleiden als het gaat om voeding. Overigens is aanvullend 
verzekeren niet verplicht, u krijgt dan wel elk jaar een rekening voor de uren dieetadvisering die niet 
door de basisverzekering worden gedekt. 

Wist u dat…….. 

Er voor de Eduard Verkadelaan een energiecontract is afgesloten voor drie jaar. Het contract is onder 
zeer gunstige voorwaarden (gelijk aan grote zorginstellingen) afgesloten met Qwint. 

Er voor de Eduard Verkadelaan, met terug werkende kracht tot 1 oktober, een overeenkomst voor de 
levering van water is afgesloten met Evides. 

Er voor Radio/Televisie en Internet een overeenkomst met Caiway is afgesloten met gunstige 
voorwaarden. Installatie zal tussen 12 en 18 oktober plaatsvinden. 

 



	  

Oproep aan ouders: 

Naast het Bestuur en de Adviesraad kent de Stichting nog een derde orgaan, namelijk de Ouderraad, 
welke bestaat uit ouders/wettelijk vertegenwoordigers van de bewoners van het wooninitiatief. 

Op de presentatie tijdens het open huis op 2 mei jl. werd de rol van de ouderraad als volgt omschreven: 
“ouderparticipatie als vliegwiel voor veranderingen”. Wilt u meehelpen dit vliegwiel draaiende te houden 
of wilt u eerst meer informatie? Meldt u aan of mail uw vraag aan: info.pwsonsthuis@ziggo.nl  

Als uw zoon/dochter reeds in Ons Thuis woont, wilt u er dan voor zorgen dat er een klein bedrag aan 
(zak)geld is, waar persoonlijke aankopen, zoals douchegel, scheerschuim, deodorant etc. van gekocht 
kunnen worden? In het maandelijks te betalen bedrag aan de Stichting is alléén een bedrag voor 
voeding opgenomen, niet voor persoonlijke uitgaven. U kunt het (zak)geld in een envelop met naam 
van uw zoon/dochter afgeven aan de leiding.  

De Stichting heeft een nieuwe, maar nog lege gereedschapskist aangeschaft. Heeft u nog gereedschap 
over wat u niet meer gebruikt? Dan willen wij daar graag de gereedschapskist van Ons Thuis mee 
vullen! Denk aan schroevendraaiers, tangen, (schroef)boormachine, maar ook schroeven, spijkers etc. 
Graag aanmelden via info.pwsonsthuis@ziggo.nl ovv “gereedschap Ons Thuis” 

 
Agenda: 

Bestuursvergadering: woensdag 21 oktober 2015 om 19.00 uur 
AR vergadering: woensdag 4 november 10.00 uur 

Van de redactie: 
 
Kopij graag aanleveren vóór 9 november op info.pwsonsthuis@ziggo.nl ovv Nieuwsbrief 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 13 november 2015.  

Kopij graag aanleveren vóór 9 november op dmartens@ziggo.nl  

De redactie van de nieuwsbrief is blij met ingezonden artikelen, maar kan deze zonodig inkorten. 

 

 


