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Voorwoord 

   
 
Beste bewoners, ouders, familieleden en begeleiders. 
 
Voor jullie ligt het eerste nummer van 2016. 
We gaan dit jaar verder invullen waarmee we in 2015 zijn gestart, namelijk het creëren van 
een veilige en rustige plek voor onze kinderen/familieleden. 
In het allereerste nieuwsbulletin dat begin 2015 via grote Zorgleveranciers, belangen 
organisaties en ondersteunende diensten is gepubliceerd, hebben wij aangegeven dat het 
opzetten van het wooninitiatief een participatie initiatief was van ouders, zorgverleners en 
bedrijfsleven. 
 
Hierbij roept de Stichting jullie allemaal op, in het kader van die participatie gedachten, een 
steentje bij te dragen.  
 
Dit kan in allerlei vormen zoals door: sponsor- of donateur werving, bedrijven zoeken en 
enthousiasmeren om onze eigen bus te sponsoren dmv reclame daarop, helpen bij klussen 
in 'Ons Thuis', een stukje schrijven voor in de maandelijkse nieuwsbrief etc. 
Laat de redactie, de bewoners en begeleiders gerust weten hoe jullie 'Ons Thuis' ervaren. 
 
Ik wens jullie allen veel inspiratie in dit voor 'Ons Thuis' vast heel mooi en constructief jaar. 
 
Joop van Leeuwen 
Voorzitter 
Stichting Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen 'Ons Thuis' 
 
 
 
 
 



Van het Bestuur:  
        

Bestuursleden gezocht:  
Het Bestuur heeft nog behoefte aan ondersteuning. Heeft u 
interesse?  
Meldt u aan via info.pwsonsthuis@ziggo.nl  ovv Bestuur 
 
Ambassadeurs gezocht: 
Om het gezicht van Stichting Prader Willi Zorg en Wonen ‘Ons Thuis’ een bekend gezicht te 
geven in de media zijn wij op zoek naar ambassadeurs, bijvoorbeeld BN’ers (ook BN’ers uit 
de Haagse regio). Kent u iemand die dit op zich zou willen nemen, meldt dit dan via 
info.pwsonsthuis@ziggo.nl  ovv ambassadeur, of neem direct contact op met Joop van 
Leeuwen, tel. 070-3913255 of 06-33499314 
 
Sponsorcontacten gezocht: 
Wie heeft er contacten op het gebied van sportclubs, businessclubs, invloedrijke personen, 
Rotary, Lionsclubs, communicatieclubs enz., welke zich in willen zetten voor het werven van 
fondsen om onze ambities waar te maken.  
Bent u diegene, of kent u iemand met deze contacten, meldt dit dan via 
info.pwsonsthuis@ziggo.nl ovv sponsoring, of neem direct contact op met Joop van 
Leeuwen, tel. 070-3913255 of 06-33499314 

 
 
Van Team “Ons Thuis” 
      
Dagje weg 
Van het geld dat is opgehaald op het Flora College in Naaldwijk wilde wij een dagje weg gaan 
plannen. Samen met de bewoners zijn wij gaan zitten en hebben aan hen gevraagd wat zij 
graag zouden willen doen. De bewoners gaven aan dat zij heel graag naar de Efteling willen 
gaan. Zoals het er nu naar uitziet gaan wij op 2 maart met de bewoners naar de Efteling! Met 
diegene die niet mee naar de Efteling willen, gaan wij naar de bioscoop.  
Groeten,  
Maxime   

 
Douwe 
Vanuit de wens van Levin om ook in vakantietijden (of op andere momenten dat er 
onverhoopt mensen uit het vaste team tijdelijk uitvallen) met voor de bewoners vertrouwde 
gezichten te kunnen werken zijn we op zoek gegaan naar een extra vaste flex-medewerker. 
Iemand die onze bewoners kent, alle ins en outs van het Stippenplan weet en die op de 
hoogte is van de meest recente afspraken met, en bijzonderheden van, de bewoners op het 
moment dat er inval nodig is.  

Meerdere ouders hebben bij de samenstelling van het team in de zomer al uitgesproken dat 
ze het fijn zouden vinden als er een man binnen het team zou komen. Helaas hebben we 
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destijds geen geschikte mannelijke kandidaat tussen alle sollicitanten kunnen vinden. Omdat 
ook wij denken dat het voor de bewoners (en het team) goed is als er wat nuchtere 
mannelijke energie aan toegevoegd wordt hebben we de zoektocht niet opgegeven en zo 
hebben we Douwe gevonden.  

Douwe (54) heeft veel ervaring met allerlei verschillende doelgroepen. Hij heeft onder 
andere op een cluster 4 school gewerkt, in een justitiële jeugdinrichting, op verschillende 
sociowoningen  (waar hij jaren geleden in een van die woningen een tijdje met een van onze 
bewoners heeft gewerkt), in de ouderenzorg en met adolescenten. De gezelligheid van het 
werken op een woning heeft hem bij Ons Thuis gebracht en de verhalen en vragen tijdens 
het sollicitatiegesprek hebben hem nog enthousiaster gemaakt. 

Douwe heeft de afgelopen twee weken een paar diensten meegedraaid en een aantal van u 
heeft hem al ontmoet. De bewoners waren bij de eerste handdruk al overtuigd (‘yessssss, 
een man!!’) en wij weten inmiddels onze plek (‘yessssss, Douwe komt morgen weer, fijn een 
man’ en ‘nee hoor jullie hoeven niet mee, wij lopen wel met Douwe’). Gelukkig heeft Douwe 
zelf ook de goede sfeer geproefd, zijn de eerste spinnen onder zijn kussen gelegd en heeft hij 
naar aanleiding daarvan besloten dat hij graag bij ons wil werken. Wij zijn er blij mee! 

Ingeborg 

 
Van de Ouderraad:  
Naast het Bestuur en de Adviesraad kent de Stichting nog een derde orgaan, namelijk de 
Ouderraad. In Nieuwsbrief nr. 1 van oktober 2015 is een oproep geplaatst aan ouders in het 
kader van ouderparticipatie mee te helpen het "vliegwiel voor verandering" draaiende te 
houden. Inmiddels is de Ouderraad opgericht, Elaine legt uit wat de Ouderraad precies doet:  

 
Er is ons gevraagd om een klein stukje over de ouderraad te maken voor in de Nieuwsbrief. 
Voor veel mensen is er onduidelijkheid over wat een ouderraad doet . 
Na het lezen van dit stukje over de ouderraad hoop ik dat het voor velen duidelijkheid geeft. 
 
De Ouderraad: 
Wat doet de ouderraad in Ons Thuis. 
De ouderraad is er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed leefklimaat in 
Ons Thuis. 
De leden van de ouderraad leveren een positieve bijdrage aan de gang van zaken in Ons 
Thuis.   
De ouderraad geeft ook feedback over onderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. 
De ouderraad zal altijd proberen de belangen van de bewoners in Ons Thuis zo goed 
mogelijk te behartigen. 
De ouderraad van Ons Thuis heeft ook een adviserende functie (gevraagd en ongevraagd). 
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Waarom neemt men zitting in een ouderraad? 
In de ouderraad zijn ouders van de bewoners vertegenwoordigd die zich betrokken voelen 
met Ons Thuis. 
De ouderraad van Ons Thuis bestaat uit 4 personen, allemaal ouders van bewoners. 
Monique Martens moeder van Thijs 
Erna Oomes moeder van Marijn,     
Marja van Doorn moeder van Andre 
Elaine Human- van Leeuwen moeder van Sheriva. 
Tijdens de eerste ouderraad vergadering  is er afgesproken wie welke taak gaat uitvoeren. 
Erna gaat notuleren en Elaine is benoemd tot voorzitter. 
 
Er zijn met de eerste ouderraad vergadering veel punten besproken: 
A,De gang van zaken zoals die nu is in Ons Thuis. 
B, Activiteiten die besproken zijn en waar binnenkort mee aan de slag wordt gegaan. 
C, Problemen waar men tegenaan kan lopen als bewoners ouder worden. 
Welke maatregelen kunnen hier tegen genomen worden 
D,Veiligheid in Ons Thuis 
 
De volgende ouderraad staat gepland voor over 6 weken. 
 
Het leek ons leuk om van ieder van ons een klein stukje te schrijven. 
Dit als kennismaking met wie de ouders en bewoners te maken hebben. 
 
even voorstellen….. 
We beginnen met Elaine Human- van Leeuwen voorzitter van de Ouderraad. 
Elaine is 57 jaar oud en moeder van Sheriva en Melanie Vis.  
Zij is echtgenoot van Joop van Leeuwen. 
Samen hebben Joop en Elaine 5 kinderen, drie kinderen van Joop, twee dochters en 1 zoon 
en twee kinderen  van Elaine waarvan Sheriva in Ons Thuis woont. 
Elaine en Joop hebben 5 kleinkinderen in leeftijd van 4 maanden tot de 8 jaar. 
Elaine is 4 dagen in de week werkzaam als verzorgende in de wijk bij HWW zorg. 
HWW zorg staat voor Haagsche Wijk en Woonzorg in Den haag. 
Naast het werk als initiatiefneemster van Ons Thuis heeft Elaine ook hobbies of dingen die zij 
graag doet. 
Dit is knutselen, wandelen, naar bioscoop gaan en lekker snuffelen in winkels. 
Elaine vind het leuk om in de Ouderraad te zitten. 
De belangrijkste reden waarom Elaine in de Ouderraad zit is dat Elaine op deze manier nog 
heel erg betrokken is met de dingen die in Ons Thuis gebeuren. 
 
even voorstellen..... 
Als kersvers lid van de Ouderraad wil ik me graag even voorstellen. Mijn naam is Erna 
Oomes-Hinfelaar, 66 jaar oud. Ik ben getrouwd met Ad en wij hebben twee zoons, van wie 
Marijn met 34 jaar de jongste is. Voor mijn pensionering was ik werkzaam in de 
volwasseneneducatie. Wij wonen in Naaldwijk. Mijn voornaamste hobby is lezen/ 
boekbespreking in leeskringen. Ik heb mij aangemeld als lid van de Ouderraad omdat ik 
graag wil bijdragen aan het welzijn van onze kinderen en hun nu al geweldige thuis. 
 



 
even voorstellen….. 
Ik ben Marja van Doorn getrouwd met Fred en moeder van André, Dennis en René. 
Ik werk in een feestwinkel en ben vrijwilligster in een verzorgingshuis. Ik ben 54 jaar en 
geboren en getogen in het Westland. 
Als hobby's heb ik Lezen, tuinieren en foto's maken. 
Ik zit in de Ouderraad omdat ik graag wat wil doen voor de bewoners van Ons Thuis 
Groetjes Marja 
 
even voorstellen….. 
Ik ben Monique Martens, 55 jaar oud, getrouwd met Dick en moeder van Thijs (19), die sinds 
begin november trotse bewoner van Ons Thuis is. Omdat ik het leuk vind een steentje bij te 
dragen en bij de dagelijkse gang van zaken betrokken te zijn heb ik mij opgegeven als lid van 
de Ouderraad. Onze eerste vergadering op 12 januari jl. was behalve heel nuttig, ook heel 
gezellig! Nu Thijs op zichzelf woont komt er langzamerhand wat meer tijd voor andere 
bezigheden: concertbezoek (klassieke muziek), filmpje pakken, uit eten gaan en bij vrienden 
op bezoek gaan. Daarnaast verzorg ik voor het Bestuur en de Adviesraad de notulen, help ik 
bij het maken van de Nieuwsbrief en ben ik dus nu lid van de Ouderraad.  

 
Wist u dat……..  
Ad en Erna Oomes een abonnement op het AD voor Ons Thuis sponsoren? Onze hartelijke 
dank hiervoor! 
 
Er twee donateurs die Ons Thuis een warm hart toedragen gedurende twee jaar 
verjaardagen gaan sponsoren! 
 
Willem Rense, onze communicatiedeskundige bezig is een prachtige brochure te ontwerpen 
voor Ons Thuis?  
 
Er in de volgende Nieuwsbrief een interview komt met Sheriva Vis? 
 

Oproep aan ouders:  
Tip: om sponsors/donateurs te werven kunt u deze Nieuwsbrief doorsturen naar 
familieleden, vrienden en kennissen.  

      

Agenda 
 Bestuursvergadering: woensdag 17 februari 2016 om 19.00 uur 

 Ouderraadvergadering: maandag 22 februari 2016 om 14.00 uur 

 Ouderbijeenkomst: donderdag 25 februari 2016 van 20.00 – 22.00 uur 
locatie: v.d  Valk Hotel Nootdorp, onderwerp: digitale stippenplan 

 
Van de redactie:  
De volgende Nieuwsbrief verschijnt eind februari 2016 
Kopij graag aanleveren vóór maandag 22 februari op info.pwsonsthuis@ziggo.nl ovv 
Nieuwsbrief 
De redactie van de Nieuwsbrief verwelkomt ingezonden artikelen maar kan deze zo nodig 
inkorten. 
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