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  Voorwoord  
 
Beste bewoners, ouders, familieleden, begeleiders en 
vrienden van ‘Ons Thuis’. 
  
Voor u ligt de nieuwsbrief april 2016. 
 
Deze is voor een deel gevuld rond de officiële opening 23 april jl. Jammer van het slechte weer waardoor 
e.e.a. naar binnen moest worden verplaatst. Maar verder was het een geslaagde opening. Meer hierover 
verderop in deze nieuwsbrief. 
 
In mei hopen we de eerste tijdelijke bewoner van de respijtzorgkamer te mogen begroeten. 
 
Op de begane grond is de eerste opbergruimte, van het met capaciteitsgebrek geplaagde Technische Team, 
op de afwerking na gerealiseerd.  
 
Begin april hebben een aantal bewoners van 'Ons Thuis' meegedaan aan de Duinenmars en eind april is de 
Haagse Kermis bezocht. 
 
Zie voor meer en uitgebreide verslagen de inhoud verderop in deze nieuwsbrief. 
 
Omdat het werk aan een maandelijkse nieuwsbrief toch veel tijd vergt en grotendeels door ouders wordt 
gedaan die ook al in andere werkgroepjes zitten heeft de redactie besloten om de uitgave van de 
nieuwsbrief terug te brengen naar eens in de twee maanden. 
 
Stuur ook eens een reactie naar de redactie van uw nieuwsbrief.  
Zij horen graag wat u van hun werk en inzet vindt.  
Misschien zelfs een ingezonden brief!!! 
 
Ik wens u veel leesplezier  
 
Joop van Leeuwen 
 
Voorzitter 
Stichting Prader-Willi Participatie Zorg en Wonen ' Ons Thuis' 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

Opening ‘Ons Thuis’ 
 

Op 23 april ’16 was het dan zover de officiële opening van ‘Ons Thuis’. De woonplek voor 
jongvolwassenen met het Prader-Willi Syndroom (PWS). Het was voor ons, Joop en Elaine, 
een emotioneel moment. Na een zoektocht van 5 jaar met veel teleurstellingen en 
tegenslagen, voor een goede en veilige woonplek voor onze dochter Sheriva, is het toch 
gelukt. ‘Ons Thuis’ is een geweldige woonplek geworden voor Sheriva en nog 8 
medebewoners. 

 
 
        
De door ouders opgerichte Stichting Prader-Willi Participatie Zorg en  
Wonen ‘Ons Thuis´  kan in samenwerking met Levin-zorg aan deze  
bewoners met PWS die specifieke zorg bieden die deze  
doelgroep zo hard nodig heeft. 
Structuur, beweging, het speciale voedingsadvies (Stippenplan) en de aandacht voor de bewoners maakt dit zo uniek. 
 
‘Ons Thuis’ werd officieel, i.v.m. het slechte weer, binnen geopend door Mw. Bink. 
Mw. Bink is voorzitter Raad van Toezicht(RvT) van de Stichting SING en lid RvT van Xtra. 
In een korte toespraak werden belangrijke zaken benoemd. 
Mw. Bink vertelde hoe ‘Ons Thuis´ tot stand was gekomen. 
Zij sprak over de steun van vele belangen- en zorgorganisaties, de Gemeente Den Haag, en de Sponsors die ertoe 
hebben bijgedragen dat ‘Ons Thuis’ kon worden gerealiseerd. 
Mw. Bink sprak ook over de Respijtkamer van ‘Ons Thuis’, het grote maatschappelijke belang hiervan en wat het kan 
betekenen voor ouders met een kind met PWS.  
 
Twee bewoners, Emmy en Sheriva, mochten daarna het Logo onthullen en dat deden zij met enthousiasme. 
Het was heel leuk om te zien en te horen hoe Sheriva haar eigen verhaaltje vertelde over wat zij vond van ‘Ons Thuis’. 
 
Mw. Bink werd bedankt dat zij bereid was om ‘Ons Thuis’ te willen openen en ontving een bloemetje. 
Joop en Elaine werden daarna verrast door Arie van der Plas die namens alle ouders hun bedankte voor het realiseren 
van ‘Ons Thuis’ voor hun kinderen en overhandigde namens hen een prachtig boeket. 
Joop en Elaine bedankten de ouders voor de mooie woorden en het schitterende boeket. 
Ook Levin-zorg en het begeleidingsteam ‘Ons Thuis’ werd bedankt voor hun steun en geweldige inzet voor de 
bewoners. 
 
Na dit alles was er gelegenheid om met elkaar even na te praten onder het genot van koffie en thee. 
 
De begeleiding en de bewoners kregen namens de Stichting een leuke beker op naam met een verrassing. 
Het Logo hangt inmiddels mooi aan de gevel van ‘Ons Thuis’. 
 
Om 12.30 was het voorbij en kon de rust, voor onze bewoners, wederkeren. 
 
Al met al een geslaagde opening.                                                                 
 
 
Elaine Human- van Leeuwen 
 

 
 
 

 

 

 

 



Van Team Ons Thuis:  

 
 
Onderstaand het eerste interview met een lid van het team van ‘Ons Thuis’: 
 

1. wat is je naam 

Cemgil Zijderveld 
2. Hou oud ben je? 

36 
3. Heb je een hobby? 

Films, uit eten gaan en tijd door brengen met mijn kinderen. 
4. Wat is je favoriete muziek? 

Ik hou van alle muziek soorten.  
5. Wat is je lievelingsdier? 

Vlinders  
6. Heb je zelf een huisdier? 

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

Ik fitness 2 keer per week   
8. Naar welk televisieprogramma kijk je graag? 

Ik kijk liever naar films in plaats van TV programma’s  
9. Wat is je favoriete website? 

www.nu.nl 
10. Wat eet je het liefst? 

Sushi /Turks  
11. Wat voor werk heb je hiervoor gedaan? 

Ik heb gewerkt als pedagogisch medewerker bij een kinderopvang 
12. Wat vindt je het leukste aan het werken op “Ons Thuis”? 

De bewoners vind ik het leukst ik krijg positieve energie van ze.  
13. Wat zou jij de bewoners nog willen vertellen? 

Ik vind het heel erg leuk om bij jullie te zijn. Als ik het over mijn werk heb dan krijg ik een glimlach in mijn 
gezicht en dat komt groten deels door jullie! Dank jullie wel! 
 

Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen, Cemgil! 

65e Duinenmars 9 april 2016 
Ik vond de duinenmars heel erg leuk.  
We hebben gewandeld en een hoop gezien zoals de duinen maar ook heel veel mensen.  

Emmy en Do waren ook mee.  
Ik was voor de 16de keer bij het eindpunt daarom heb ik een mooie medaille gekregen en wat ook leuk was dat we bij 
de eindpunt hebben geluncht met een mooi uitzicht op de zee. 
 

 groetjes Andre 



Kermis 30 april 2016 
De Kermis was heel leuk, ik ben overal in geweest. 
Ik vond het leukste de attractie die over zijn kop gaat. 
We waren met een gezellig clubje Ravin, Thijs, Andre, Ingeborg, Cemgil en IK. 
Ik wil volgend jaar nog een keer naar de Kermis! 
tot ziens  
Willem 
 

  
 
 
Van het Technische Team: 

 
Op 16 april jl. zijn Fred en Joop begonnen met de bouw van de opbergruimtes. 
 
Het plan om op 1 dag 2 ruimtes te bouwen kon, i.v.m. gebrek aan voldoende handjes en tijd, niet worden 
gerealiseerd. We hebben 1 ruimte kunnen bouwen en twee rekken kunnen monteren waarvan er 1 in elkaar is gezet 
door de begeleiders samen met bewoners. 
Deze ruimte moet nog verder worden afgewerkt met slotplaat, een behangetje, extra opbergrekken en een rooster. 
Wel heeft het Team van ‘Ons Thuis’ deze ruimte alvast in gebruik genomen. 
 
Wij hopen eind mei, met extra helpende handjes, de volgende opbergruimte te kunnen realiseren alsmede de 
afwerking van de eerste. 
Laat ‘Ons Thuis’ niet in de steek en help, de participatie afspraken, meeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

  



 
 

Ingezonden brieven 
 
Op 7 april ontving de Redactie onderstaande fanmail van Jos Hekking. Jos, hartelijk dank voor je bijdrage!  

 
Onbekend maar wel bemind 

 
Als eersteklas kneus op lichamelijk gebied, en tijdens mijn werkzame leven omgaande met veel mensen met een 
beperking,  vond ik mij een hele autoriteit op het gebied van gezondheid en lichamelijke dan wel geestelijke 
beperkingen. 
Tot ik kennis maakte via mijn lieve vrouw met Joop en Elaine, ouders van Sheriva. Ik kwam, ook na veel lezen op 
internet, er achter dat er veel meer is dat ik niet weet dan andersom. 
Hoe beperkt is toch mijn kennis. 
Ik begreep wel dat het best een zware opgave is voor veel mensen om om te gaan met medemensen met het PWS. 
 
Toen ik het proces kon gaan volgen dat leidde tot Ons Thuis, steeg mijn bewondering. Zo veel mensen die hun 
schouders zetten onder dit project, fantastisch gewoon. 
En ondanks veel tegenslag staat het er nu toch als een huis, Ons Thuis. Met zeer goede begeleiding op elk gebied, met 
betrokken ouders en met niet in de laatste plaats tevreden bewoners. 
Dankzij jullie nieuwsbrief blijf ik een en ander volgen en hoop zo af en toe eens wat bij te mogen dragen in de vorm 
van kopij. 
 
Joop en Elaine heb ik al voorzien van een stevige bos veren. En bij deze voor iedere betrokkene, chapeau! 
Jos (fan van Ons Thuis.) 

 
 
 
Wist u dat……..  
 

 
 
De mooie foto’s van de opening van ‘Ons Thuis’ gemaakt zijn door Raymond Naber 

 
 
 
Willem afgelopen donderdagavond ruim twee uur dagjes uit muntjes van de  
Jumbo actie heeft zitten krassen, Ingeborg bijna een uur bezig is geweest met  
inscannen en we nu op € 865,- zitten! Een geweldig resultaat!  
Iedereen die gespaard heeft ontzettend bedankt! 
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De Respijtkamer met ingang van 1 mei 2016 officieel te reserveren is. 
Informatie mbt kosten en beschikbaarheid, minimum leeftijd 16 jaar, bij de Stichting Praer-Willi Participatie Zorg en 
Wonen ‘Ons Thuis’ 
Correspondentieadres: J.van Leeuwen 

Bram Frosstraat 37 
2552 CZ Den Haag 
Email: Info.PWSonsthuis@ziggo.nl 
Mob 06-33499314 

 
Wij een eigen Donatie flyer hebben!  
Deel deze uit aan familie, vrienden en bedrijven zodat velen lid kunnen worden van “vrienden van Ons Thuis”.     
(apart gevoegd in dit mailbericht) 
 
Agenda 
 

 
 

 AR vergadering: datum moet nog vastgesteld worden 

 Bestuursvergadering: woensdag 11 mei 2016 om 19.00 uur 

 Ouderraadvergadering: maandag 23 mei 2016 om 14.00 uur op “Ons Thuis”  

 Ouderbijeenkomst: donderdag 26 mei 2016 van 20.00-22.00 uur 
locatie: Van der Valk Hotel in Nootdorp, onderwerp: communicatie 

 
 
Van de redactie: 
 

 
 
De volgende Nieuwsbrief verschijnt rond eind juni 2016 
Kopij graag aanleveren vóór maandag 20 juni 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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