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Voorwoord 
 
Beste bewoners, ouders, familieleden, begeleiders en 
Vrienden van ’Ons Thuis’ 
 
 
Voor U ligt het laatste nummer van 2017, het winternummer, 
van ‘Ons Thuis’ met daarin een korte terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2018. 
  
We zijn ook dit jaar onze partners weer dankbaar voor wat zij voor de bewoners van ‘Ons Thuis’, 
onze kinderen, hebben gedaan. 
Met name de begeleiders en schoonmakers van Levin-zorg, Diëtiste José Veen en 
Begeleidingsdeskundige Jacqueline Heeren zijn weer continue bezig geweest de kwaliteit van zorg te 
waarborgen en te verbeteren. Hierover kunnen we kort zijn: Chapeau, Chapeau, Chapeau! 
Maar ook onze sponsoren en zeker alle ouders die het participatie wooninitiatief met hun inzet 
hebben ondersteund zijn we zeer veel dankbaarheid verschuldigd.  
 
Zonder de  bijdrage van al deze partijen zou ‘Ons Thuis’ niet kunnen bestaan. 
Dus voor u allen: Chapeau, Chapeau, Chapeau! 
 
Verder in dit nummer van de organen van de Stichting alsmede van het Technisch Team weer de 
nodige bijdragen: 
 
U leest het allemaal in dit 12e nummer van ‘Ons Thuis’ 
Veel  leesplezier en de redactie hoort graag wat u van de nieuwsbrief vind. 
Mochten er specifieke vragen zijn na aanleiding van artikelen in deze nieuwsbrief dan kunt u deze via 
de email aan ons stellen.  
 
Van mijn kant wens ik u allen, namens het bestuur van onze stichting, heel fijne en gezegende 
feestdagen en een voorspoedig 2018 
 
Joop van Leeuwen 
 
Voorzitter 
Stichting Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen ‘Ons Thuis’ 
 



 
 
 
 
 

Van het Bestuur: 
 
Bestuurswisselingen 
 
Binnen het bestuur hebben we het afgelopen half jaar twee nieuwe 
bestuursleden mogen verwelkomen. 
Dit zijn Arie van der Plas, vader van Willem, en Wout van den Berg, vader van 
Emmy. 
Met deze toetreding bestaat het bestuur uit 7 leden (6 ouders en één extern lid). 
Hiermee voldoen we ook ruimschoots aan de norm van sponsoren die het bestuur voor minimaal 
50% gevuld willen zien door ouders. Tevens is de functie van secretaris binnen het bestuur gewisseld. 
 
Wisseling van secretaris 
In de bestuursvergadering van 12 juli 2017 is besloten dat per direct Monique Martens de functie van 
secretaris van de Stichting overneemt van Dick Martens. 
Dick treedt terug om gezondheidsreden en zal als bestuurslid zitting houden in het bestuur. Verder 
zal hij alle activiteiten rondom de bus en de organisatie rondom de ouderbijeenkomsten blijven 
behartigen. 
 
Afscheid van penningmeester Guus Blokpoel 
Zoals in de ouderbijeenkomst van 30 juni 2017 vermeld was het voor Guus op termijn, door de 
toegenomen drukte bij z’n reguliere werkgever, niet mogelijk om nog veel langer op een goede 
manier  invulling te kunnen geven aan zijn werkzaamheden als penningmeester van onze stichting. 
Guus heeft toen aangegeven aan te willen blijven tot de stichting een goede opvolger had gevonden.  
Zoals aangekondigd in de ouderbijeenkomst van 12 oktober hebben we deze nu gevonden in Wout 
van den Berg. Met zijn invulling van het penningmeesterschap worden nu alle drie de sleutelfuncties 
binnen het bestuur ingevuld door ouders. 
Wij zijn Guus heel veel dank verschuldigd voor zijn inzet voor de Stichting en wensen hem voor de 
toekomst veel werkplezier, voorspoed en geluk. 
 
Onze nieuwe penningmeester Wout van den Berg    
Zoals in de laatste ouderbijeenkomst aangegeven wordt Wout van den Berg, getrouwd met Patricia 
en vader van Emmy, onze nieuwe penningmeester. Met ingang van 1 december 2017 is Wout 
officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als de nieuwe penningmeester van de Stichting 
Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen ‘Ons Thuis’.  
Ik heb Wout gevraagd een stukje voor deze Nieuwsbrief te schrijven en bijna per omgaande ontving 
ik onderstaand schrijven.  
 
 
Het zal ergens begin mei 2015 geweest zijn. Patricia en ik reden op een zaterdagmorgen naar Den 
Haag. Het reisdoel was een blokje woningen tussen heel veel blokjes aan de zuidrand van de 
residentie. Toen ik daar aankwam dacht ik: “Moet mijn dochter hier naar toe?” 
In een kale huurwoning maakten we kennis met Joop en Elaine en nog verschillende, voor ons totaal 
onbekende, mensen. Er was koffie en vooral heel veel enthousiasme. Eigenlijk moet ik zeggen, 
doorzettingsvermogen. Het heeft heel veel moeite, geduld en vooral tijd gekost om te komen waar 
het nog op te starten wooninitiatief toen in mei 2015 pas stond. 



Jullie kennen allemaal de geschiedenis hoe het verder ging. Onze kinderen kunnen dankzij een 
uitgekiend plan van wonen en zorg hun eigen leven leiden. Een concept dat alleen kan voortbestaan 
door actieve bemoeienis van de stichting. Zoals ik er naar kijk trekken Joop en Elaine samen met 
ouders van het eerste uur Dick en Monique nog steeds grotendeels de kar, maar nu inmiddels 
bijgestaan door meer actief betrokken ouders. Zo is Fred regelmatig in het huis om klussen op te 
knappen en zijn andere ouders actief in het bestuur, de adviesraad en de ouderraad.  
 
Maar wat ik ook zie is dat nog te veel ouders het wooninitiatief als een zorginstelling zien. Je stopt er 
geld in en je krijgt de zorg voor je kind terug. De rest wordt geregeld. ‘Ons Thuis’ werkt echter niet 
zo. Het kan alleen voortbestaan als er een brede basis is van ouders die meehelpen. Het moet nu op 
te weinig schouders steunen. Dat baart zorgen voor de continuïteit. En jullie weten allemaal dat de 
kruik net zo lang te water gaat tot die barst. 
De eerste barstjes zijn al te zien. Toen Patricia de jaarrekeningen moest bekijken vanuit haar rol in de 
kascommissie was er kritiek. Het liep allemaal niet zo lekker.  
Toen Joop mij dat vertelde en mij heel voorzichtig vroeg of dit gezien mijn ervaring hier en daar dit 
iets voor mij was heb ik onmiddellijk ja gezegd. Niet omdat dit goed op mij cv zou staan, maar omdat 
ik een dergelijk verzoek niet kan weigeren. Het is dankzij Joop en Elaine– zonder dat ik met het 
noemen van één naam anderen tekort wil doen – dat Emmy het plekje van haar leven heeft 
gevonden. Het minste dat ik terug kan doen is een kleine bijdrage leveren daar waar het nodig is. 
 
Per 1 december ben ik penningmeester. Die rol pak ik graag op en ik hoop binnenkort de jaarcijfers 
aan de stichting te kunnen presenteren ter goedkeuring. 
Joop heeft me gevraagd om mij voor te stellen in de kerstnieuwsbrief. Aanvullend deed hij het 
verzoek om aandacht te schenken aan de participatiegedachte voor het huis.  
Nou, bij deze. Ik wil me echter beperken tot het tweede verzoek van Joop.  
‘Ons Thuis’ kan niet zonder ons. Daarom wil ik dat we in mijn eerste bestuursvergadering nadenken 
over het betrekken van ALLE ouders. Met uw bijdrage hoe groot of klein dan ook en ongeacht in 
welke vorm wordt ‘Ons Thuis’ pas echt van ons en onze kinderen. 
Fijne Kerstdagen. 
 
Wout. 
  
 
Nieuw Bestuurslid Arie van der Plas 
 
 

Hallo allemaal, 
 
Fijn dat u de nieuwsbrief leest. Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Arie van der Plas en ben 
gehuwd met Joke Ravensbergen. Samen hebben we 4 jongens waarvan de jongste (Willem) het 
syndroom van Prader-Willi heeft. Verder hebben we 9 kleinkinderen (wat een rijkdom).  
 
Willem heeft een groot deel van zijn leven gewoond in een instelling van ’s Heerenloo. Hier was hij 
zeker de laatste jaren zeer ongelukkig omdat men niet wist hoe met een Prader-Willi om te gaan. We 
hebben toen besloten hem thuis te laten wonen tot we een geschikte plek voor hem zouden vinden. 
Dit heeft ongeveer 1,5 jaar geduurd en dat was best zwaar. Toen kwam via internet de oprichting van 
“Ons Thuis” op ons pad. Contact gezocht met de initiatiefnemers Joop en Elaine van Leeuwen. 
Daarna vrij snel een gesprek gehad. Na de intake bij Levin was er ook voor Willem nog plaats in het 
huis.                  
 
Wij waren nog niet bekend met het begrip “ouderparticipatie” maar dat is in de loop der tijd wel 
gekomen.                                                                                                                                                               
Het wooninitiatief - ouderparticipatie zorg en wonen hield wel in dat er veel door de ouders zelf 



gedaan moest worden. Zo werd er een bestuur gevormd, een ouderraad en een Adviesraad. Na 
ongeveer een jaar ben ik ook zelf betrokken geraakt bij de ouderraad en het bestuur. Verder heb ik 
sinds kort ook zitting in de Adviesraad. Het belang van het bestuur is groot. Hier worden alle zaken 
betreffende “Ons Thuis” besproken en dienen we de belangen van onze kinderen in het algemeen. 
Dus niet alleen je eigen kind, maar alle bewoners; zonder onderscheid.  
Het is belangrijk dat minimaal 50% van het bestuur wordt gevormd door ouders. Dit wordt bijv. door 
sommige fondsen als voorwaarde gesteld i.v.m. sponsoring. We hebben ook grote inbreng van kennis 
van buitenaf. Willem Rense bijvoorbeeld neemt uit sociaal maatschappelijk oogpunt vrijwillig zitting 
in het bestuur. Willem is gepensioneerd communicatiedeskundige/ArtDirector en is vanuit zijn 
professie zeer belangrijk voor onze stichting en een gewaardeerd bestuurslid.  
Het bestuur houdt de controle over alle zaken zoals de financien, welzijn van de bewoners, zorg en 
begeleiding en alles wat komt kijken bij een wooninitiatief.                                                                      
Daarnaast ben ik dus ook toegetreden tot de Adviesraad omdat het bestuur door ouders 
vertegenwoordigd moet zijn in de AR.                                                                                                              
Wij gaan hier in overleg met vertegenwoordigers van de zorgaanbieder Levin B.V. Ik moet zeggen dat 
er over het algemeen goed met elkaar gecommuniceerd wordt.                                
Wij doen ons best om alles soepel te laten verlopen en mogen tot nu toe best tevreden zijn.                 
 
Ik hoop dat ik u allen het belang van het Bestuur en de Adviesraad heb kunnen brengen. Alles in het 
belang van onze kinderen en hun toekomst. Dit is waar we het voor doen. Als ouders hebben we 
hierin een grote verantwoordelijkheid jegens onze kinderen. 
Met vriendelijke groet vanuit Katwijk aan Zee: Arie van der Plas (namens het bestuur) 
 
 

Van de Ouderraad: 

 

Het is nu bijna twee jaar geleden dat de Ouderraad van start ging. Sindsdien komen eens in de zes 
weken gemotiveerde ouders (Elaine van Leeuwen, Monique Martens, Marja van Doorn, Erna Oomes) 
bij elkaar om allerlei zaken te bespreken die kunnen bijdragen aan een goed en gezond leefklimaat 
bij Ons Thuis. Inmiddels is ook Arie van de Plas bij de raad aangeschoven.  
 
De Ouderraad zet zich in om de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en het team te 
behartigen. Zij vertegenwoordigt niet alleen de bewoners, maar ook de ouders. Ze ziet het dan ook 
als haar taak om alle ouders feedback te geven en ziet reacties hierop graag tegemoet.  
 
In de afgelopen twee jaar is er op allerlei gebied veel tot stand gekomen. Er zijn verschillende uitjes 
en activiteiten georganiseerd en er is hard gewerkt om huis en tuin goed in te richten en uit te 
rusten. Bij dit alles zijn allereerst de wensen en meningen van de bewoners van belang, maar altijd in 
samenwerking met het team. Bij de vergaderingen schuift dan ook regelmatig een teamlid aan om 
mee te denken over allerlei zaken die spelen bij Ons Thuis en vervolgens terug te koppelen naar de 
andere teamleden. Natuurlijk zijn er ook wel eens problemen, maar problemen zijn er om opgelost te 
worden. En de Ouderraad zet zich in om hierin bij te dragen. Zij hoopt haar werkzaamheden als raad 
nog lang te kunnen voortzetten en rekent op de betrokkenheid van een ieder die Ons Thuis een 
warm hart toedraagt.  
 
Erna Oomes 



 

SPIDO vaartocht Rotterdam 
 
                                                                 Spido  
 
Het is zaterdag ochtend 20 mei 2027 09.00 uur, het zonnetje schijnt vrolijk en een fris briesje waait 
door de straten. Buiten staan de ouders, Joke en Arie van de Plas, Elaine en Joop van Leeuwen en 
Patricia van den Berg, die mee gaan als extra begeleiding te wachten tot de bewoners van “Ons 
Thuis” naar buiten komen. Lang hoeven we niet te wachten, Willem komt als eerste buiten met een 
grote glimlach op zijn gezicht. Al snel volgen er meer, sommigen wel erg zomers aangekleed (het 
zonnetje schijnt, maar het is nog wat fris buiten). Gelukkig konden wij en de begeleiding, degenen die 
niks van jas of vest mee hadden, na een beetje gemor toch overtuigen om iets aan te doen of mee te 
nemen. 
 
Toen iedereen zover was klommen Andre, Sheriva, Thijs Eshna, Willem Emmy en Marijn met Lenneke 
en Wanda, Levin begeleiders die werken in "Ons Thuis", in de bus. Vol spanning en met veel zin 
begon de reis naar Rotje Knor. Daar aangekomen hebben wij eerst nog een rondje  over de mooie 
Zwaan van Rotterdam gereden, voor wij op de plaats van bestemming kwamen. 
Daar aangekomen zijn we uit de auto en bus gestapt om een klein stukje te lopen naar een mooie 
rondvaartboot van Spido. Na even in de rij te moeten staan zijn we met zijn allen aan boort gestapt. 
De meesten wilden buiten zitten en Andre en Sheriva bleven met Joop en Elaine lekker binnen zitten. 
 
De boot vertrok voor een mooie rondvaart door de Rotterdamse havens. Eerst gingen we onder de 
Zwaan door en daarna na gedraaid te zijn begon de tocht door de  havens. Allemaal zaten ze te 
genieten, ieder op zijn manier. De een maakte foto’s, de ander maakte gezellig een praatje, anderen 
keken hun ogen uit en weer iemand volgde alles onder het genot van spelletjes spelen op de 
telefoon. Het was een pracht om onze kinderen zo te zien te genieten. Dit ook onder het genot van 
een bakje thee of koffie, wat door de Stichting werd aangeboden. 
De tocht duurde ongeveer een uur en een kwartier, buiten werd het op den duur toch fris, maar 
degenen die daar zaten bleven buiten, zelfs toen het ging regenen kwamen ze niet naar binnen, de 
die-hards .  
Na een mooie rondvaart meerden wij weer aan land en hebben hier nog even een groepsfoto 
gemaakt voor we weer in de bus en auto gingen, op pad naar huis, naar de lunch. 
Iedereen die mee was heeft genoten, het was een mooie tocht en heel gezellig. Een mooie wens van 
de bewoners die is uitgekomen en wat, zoals alle uitjes en uitstapjes, betaald wordt vanuit donaties 
aan de Stichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
Patricia, moeder van Emmy 

 

   



 
 
Het historische tramuitje in het kader van het twee jarig bestaan ‘Ons Thuis’ 
 
Op 16 september jl. een geweldige viering gehad van het twee jarig bestaan van “Ons Thuis”. 
De rit met de historische trams is prima verlopen. 
De tram was er om 15.00 uur en nadat iedereen was ingestapt kon het avontuur beginnen dus prima 
op schema. 
Er waren twee historische trams, motorwagen uit 1924 en aanhangrijtuig uit 1929, waarvan het 
aanhangrijtuig rijklaar was gemaakt om ook rolstoelers in te vervoeren. 
Dick (vader Thijs) en Andre (vader Sheriva) konden dus ook zonder problemen meegenieten. 
  
De bewoners die dat wilden, mochten tijdens de rit een voor een voorin naast de bestuurder van de 
tram staan. 
Dat was voor sommige een hele belevenis. 
Gelukkig zat het weer ook mee, we hebben alleen wat gespetter onderweg gehad. 
Na een uurtje rijden langs vele bezienswaardigheden zoals bijvoorbeeld Gevangen Poort, Binnenhof, 
Hofvijver en Vredespaleis, een korte stop (Plas pauze) in Scheveningen. 
Daarna ging de rit verder. Een andere route terug naar “Ons Thuis”. 
We waren om 17.30 uur weer terug in het Wateringse Veld. 
  
Na de rit hebben de bewoners en de ouders die mee aten genoten van de heerlijke soep met 
broodjes. 
Deze maaltijd was klaar gemaakt door de begeleiding van “Ons Thuis” en stond al helemaal start 
klaar zodat de bewoners gelijk aan tafel konden. 
Complimenten aan de chef José voor het recept en complimenten voor de begeleiding. 
Zo kon de gezellige tram rit goed afgesloten worden. 
  
Groetjes van de Ouderraad en het Bestuur “Ons Thuis”. 
  

 

   
 
 
 
 
 
 



Van Team “Ons Thuis”  
 

 
 

Even voorstellen……. 
 
Mijn naam is Tariq Wijnants, ik volg de opleiding tot verpleegkundige niveau 4. 
Dinsdag 10 oktober heb ik een avonddienst meegedraaid. Dit heb ik gedaan vanuit persoonlijke 
interesse in het Prader Willi syndroom en omdat ik binnenkort een klinische les over dit onderwerp 
geef op mijn stage bij Ipse de Brugge (verstandelijk gehandicaptenzorg). Ik merk dat er weinig 
mensen iets weten over dit syndroom. Zelf heb ik mij verdiept door mijn klinische les, dus was ik wel 
voorbereid voordat ik bij jullie kwam.  
OnsThuis vind ik een heel mooi initiatief, mooie woning en leuke mensen.  
Ik vind het erg fijn dat ik de kans heb gekregen om met jullie mee te lopen en meer te weten te 
komen over dit ziektebeeld. In mijn klinische les zal ik een stukje over jullie vertellen en over mijn 
positieve ervaring in jullie thuis. 
 
Ik wens jullie fijne feestdagen en wie weet tot ziens. 
 

Interview met Ingeborg 
 
1. Wat is je naam 

Ingeborg Plugge 

2. Hoe oud ben je? 
30 jaar  

3. Heb je een hobby? 
Ik heb het zo naar mijn zin bij Ons Thuis dat ik het bijna een hobby zou noemen! Maar daarnaast 
hou ik erg van bewegen (hardlopen, fietsen, wandelen, zwemmen, skaten), piano spelen, 
paarden, naar voorstellingen/ theater gaan en van op de kinderboerderij in Voorburg zijn waar ik 
vrijwilliger ben.  

4. Wat is je favoriete muziek? 
Ik hou bijna van alle muziek, hangt een beetje van mijn stemming af waar ik naar luister. Liefste 
ga ik naar live-muziek, geweldig als mensen mooi muziek kunnen maken of zingen. 

5. Wat is je lievelingsdier? 
Moeilijk om te kiezen, want ik vind ze allemaal leuk, maar als ik een dier moet kiezen dan is dat 
het paard.  

6. Heb je zelf een huisdier? 
Twee katten en een pony (die staat natuurlijk niet in huis, maar hopelijk ooit wel aan huis)  

7. Doe je aan sport en hoe vaak doe je dit? 
Liefst zoveel mogelijk, maar op dit moment te weinig. Gelukkig gaan we bij Ons Thuis in ieder 
geval altijd lekker wandelen of fietsen. 

8. Naar welk televisieprogramma kijk je graag? 
Ik kijk niet graag tv en heb thuis ook geen tv. Maar ik kan er wel erg van genieten als de 
bewoners bijvoorbeeld met elkaar gezellig een filmpje zitten te kijken op de bank met een glaasje 
fris en bak popcorn erbij in het weekend.  

9. Wat is je favoriete website? 
Funda, omdat ik al jaren op zoek ben naar een leuk boerderijtje om in te wonen.  



10. Wat eet je het liefst? 
Oosters en fruit 

11. Wat voor werk heb je hiervoor gedaan? 
Tijdens de middelbare school en later tijdens mijn studie orthopedagogiek heb ik bijbaantjes 
gehad in een restaurant, bij de bakker, als postbode en op een manege. Na school heb ik tijdelijk 
in de pleegzorg in Amsterdam gewerkt waar ik stage had gelopen. Daarna op verschillende 
locaties in de zorg (ouderenzorg, kinderdagverblijf, begeleiding van mensen met een lichamelijke 
en/ of verstandelijke beperking). Binnen Levin heb ik de afgelopen 5,5 jaar op een ouderinitiatief 
in Voorburg gewerkt als meewerkend coördinator, ambulante begeleiding gedaan en zo nu en 
dan op de BSO gewerkt tijdens schoolvakanties. Af en toe werk ik nog als flex-medewerker op 
een dagbestedingsboerderij van Middin. 

12. Wat vindt je het leukste aan het werken op “Ons Thuis”? 
Iedere dag dat ik Ons Thuis binnen stap ben ik blij dat ik hier mag werken. Er hangt een hele fijne, 
positieve sfeer in huis en de bewoners en mijn collega’s zijn geweldig! Als het even moeilijk is 
geweest kunnen we daarna altijd weer lachen met z'n allen en plezier maken.  

13. Wat zou jij de bewoners nog willen vertellen? 
Dat ik ontzettend blij ben dat ze bij Ons Thuis zijn komen wonen en dat ze ons als team het 
vertrouwen hebben gegeven dat we er altijd voor hen mogen zijn: op de fijne, maar ook op de 
moeilijke momenten. Samen gaan we nog heel veel verder groeien dan waar we nu al zijn! 

 
Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen, Ingeborg! 
 
 

Interview met Lieke 
1. Wat is je naam 

              Lieke Cillessen 
2. Hoe oud ben je? 

25 jaar 
3. Heb je een hobby? 

Ik hou erg van uitgaan, shoppen en skeeleren. 
4. Wat is je favoriete muziek? 

Vooral top 40, R&B maar af en toe ook wel hardstyle 
5. Wat is je lievelingsdier? 

Een konijn 
6. Heb je zelf een huisdier? 

Een konijn genaamd Snuffie. Hij is al 8 jaar oud en staat helaas nog bij mijn ouders in 
Groesbeek. Dit omdat hij daar lekker door de tuin kan rennen en ik alleen een klein balkon 
heb in Zoetermeer. 

7. Doe je aan sport en hoe vaak doe je dit? 

Hardlopen.  Te weinig (a) 
8. Naar welk televisieprogramma kijk je graag? 

Celblok H, Utopia, Modern family 
9. Wat is je favoriete website? 

happyweightstippenplan.nl ;) 
10. Wat eet je het liefst? 

Friet met een kaassoufflé  
11. Wat voor werk heb je hiervoor gedaan? 

Ik heb vanaf mijn 16e altijd bij de supermarkt gewerkt als caissière. Na mijn studie SPH heb ik 
eerst flex-werk gedaan op verschillende woonvormen. Erna heb ik in Groesbeek mogen 
helpen met de opstart van een nieuwe woning waar ik nog driekwart jaar heb gewerkt 
voordat ik verhuisde naar Zoetermeer en bij Ons Thuis mocht komen werken. 



12. Wat vindt je het leukste aan het werken op “Ons Thuis”? 

Het leukste vind ik om te zien hoeveel groei en ontwikkeling de bewoners in een vaak korte 
tijd doormaken. Verder ben ik erg blij met mijn collega's en is het een heel gezellige en lieve 
groep bewoners. 

13. Wat zou jij de bewoners nog willen vertellen? 

Ga zo door allemaal! Jullie zijn allemaal stuk voor stuk toppers! 
 
Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen, Lieke! 
 

Interview met Emmy 
1. Wat is je naam? 

Emmy van den berg 
2. Hoe oud ben je? 

19 
3. Heb je een hobby of iets wat je graag doet? 

Paardrijden, hardlopen, puzzelen 
4. Waar werk je? 

Kompas. Kaartjes steken vind ik het leukst.  
5. Wat is je lievelingsdier? 

Paard 
6. Doe je aan sport en hoe vaak doe je dit? 

Elk weekend naar de sportschool, om de week paardrijden. Af en toe hardlopen. 
7. Naar welk televisie programma kijk je graag? 

 Vechtershard 
8. Gebruik jij de computer en wat doe jij graag op de computer? 

Candy crush  
9. Hoe lang woon je in hier in huis? 

1 jaar 
10. Wat doe je het liefst in hier in huis? 

Puzzelen 
11. Wat zou je nog graag willen leren voor de toekomst?  

Nah, zou ik niet weten. 
12. Zou je het leuk vinden om met de andere bewoners op vakantie te willen? 

 Ja! 
13. Heb je een vraag voor de volgende bewoner die geïnterviewd wordt?  
14. Nee 
 

Dank je wel voor dit mooie interview Emmy! 
 

 
Koningskermis Malieveld Den Haag 
 
Ik denk dat we kunnnen zeggen dat kermis 2017 geslaagd is!! 
Zaterdag zijn we met Willem en André geweest.  
Bij binnen komst zijn we meteen enthousiast de achtbaan in gegaan!  
Wat André naderhand toch wel spannend vond!! 
Ze vonden het leuk om in de attractie te zitten zodat ze elkaar goed konden zien! 
Willem ging voor de wilde attracties en André voor de spannende zoals het spookhuis!! 
 
Zondag zijn we met Thijs en Eshna naar de kermis geweest!! Dit vonden ze heel leuk!!  
Thijs gaf aan dat eindelijk onze afspraak was volbracht!!  



Ik (Cemgil) had beloofd om met Thijs in de octopus te gaan!!  
Dit hebben we samen vast gelegd met een foto!! 
Laten we hier een traditie van maken!!! 
 

          
Kleine foto impressie van activiteiten in april t/m december 2017 
 

     
 

  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                    
 

 



  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

   
 
 
 

Van het Technische Team: 
 

 
 
Afgelopen maanden is er weer zeer veel gebeurd ter verbetering van de leefkwaliteit in 'Ons Thuis' 
en gaat er komend jaar nog het eea plaatsvinden. 
Met de hulp van Fred van Doorn (Andre),  Joop van Leeuwen(Sheriva), onze vaste klusjesman Kees 
van 'Altijd Voorhanden' en de onderhoudsdienst van woningcorporatie Staedion zijn oa de volgende 
aanpassingen gerealiseerd cq staan voor realisatie ingepland: 



 
1. Op uitdrukkelijke verzoek van de bewoners: 

Alle genoemde wensen uit nieuwsbrief 11 zijn gerealiseerd. Mochten de bewoners nog 
aanvullende wensen hebben dan horen wij dat graag. 

       
2. Vanuit Stichting en/of begeleiding 
        Alle genoemde wensen uit nieuwsbrief 11 zijn gerealiseerd   

a. Aansluiten en testen Beamer woonkamer 24 (januari 2018)  
Gezocht ouder/familielid die hier kennis van heeft en wil helpen.  

        c. Onderhoudsschema 2018 voor begeleiding door Hovenier Michel(december2017)          
        d. Realiseren plaatsing zonnepanelen (februari 2018) 
        e. Realiseren vorstvrije buitenkranen (januari 2018) 
 
3. Vanuit Prader-Willi Poli (Laura de Graaff) 
        a. Rekstokconstructie (gerealiseerd)  
        d. Aanschaf behandeltafel (gerealiseerd) 
 
Het bestuur van de Stichting wil iedereen die hier, in welke vorm dan ook, zijn/haar steentje aan 
heeft bijgedragen uit naam van al onze bewoners oprecht hartelijk danken.   
 
 

 Vrienden van ‘Ons  Thuis’  
 
 
 
 
 
 
 
 

De afgelopen maanden heeft de Stichting van ouders, familie, sociaal betrokkenen, Particuliere 
fondsen en het bedrijfsleven weer grote en kleine bedragen ontvangen voor zowel investeringen in 
‘Ons Thuis’ als voor het realiseren van uitstapjes voor onze bewoners en de daarmee 
samenhangende exploitatie van onze eigen bus. Hierbij willen wij al onze weldoeners, namens de 
bewoners, hartelijk danken voor hun royale giften. 

 

 
Doneer nu, U doet onze bewoners er een groot plezier mee 

 
 
Wist u dat……..  
 
 
 
 
 
 
Dat via het Zeldzame Ziekte Fonds  een klusgroep van de Firma van Dillen Techniek op 28 oktober jl. 
in de badkamers van onze bewoners en op de gang op de bovenste verdieping de gewone verlichting 
heeft vervangen door LED verlichting.  
 
De bus van ‘Ons Thuis’  het afgelopen jaar diverse malen door Dick en Monique samen naar de 
garage is gebracht voor onderhoud.  



 
Er nog maar drie plaatsen over zijn voor een reclamesticker op de Ons Thuis bus. Dit omdat ons 
klusbedrijf  ‘Altijd Voorhanden’  nu onze bus sponsort. Weet of kent u een bedrijf dat interesse heeft 
in een reclamesticker (€ 600,- per jaar) neem dan contact op met Joop van Leeuwen, tel. 070-
3913255 of 06-33499314 
 
Afgelopen jaar door Joop en Elaine 6x een auto vol verpakkings- en ander afval  van ‘Ons Thuis’ naar 
de stortplaats is gebracht. 
 
Het kerstdiner voor onze bewoners dit jaar is gesponsord door Ad en Erna Oomes (Marijn) en Arie 
en Joke van der Plas (Willem). 
 
De kerststukjes dit jaar wederom zijn gemaakt en geschonken door de leerlingen van het 
Wellandcollege in Amersfoort  waar Melanie Vis de zus van Sheriva les geeft. 
 
Wij ook in 2018 voor onze ouderbijeenkomsten weer gratis gebruik mogen maken van een zaal in 
het Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp! 
 
 Namens de bewoners en de Stichting hartelijk dank! 

 
      

Agenda 
 
 
   
 
 

 Bestuursvergadering:  woensdag 3 januari aanvang 19.00 uur 

 Ouderraadvergadering:  maandag 22 januari aanvang 13.30 uur 

 Adviesraadvergadering: nog nader te bepalen 

 Ouderbijeenkomst: nog nader te bepalen 
 
 
Van de redactie:  
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in principe rond eind maart  2018 
Kopij graag aanleveren vóór vrijdag 16 maart 2018 op st.pwsonsthuis@praderwilliwonen.nl o.v.v. 
Nieuwsbrief. 
De redactie van de Nieuwsbrief verwelkomt ingezonden artikelen maar kan deze zo nodig inkorten. 
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