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Gastvrouw Lien na 12,5 jaar met pensioen
en wie is er nog meer weg of nieuw in het Droomhuisteam?
Na vele jaren trouwe dienst is Lien gestopt
als gastvrouw. Na haar vertrek in juli is er
geen personeel meer ‘van het eerste uur’.
Lien was een ‘markante gastvrouw’, die
zich met hart en ziel zo’n 12,5 jaar ingezet
heeft voor onze kinderen. Zij werd op dit
spoor gezet door haar man, die als bouw
vakker had meegewerkt aan de bouw van
het Droomhuis. Daar heeft zij nooit spijt
van gehad. Lien zorgde altijd voor gezond
en genoeg lekkere maaltijden. Vaak bleef er
nog wat lekkers over, wat gretig aftrek vond
bij ouders of personeel die dan wat mee
naar huis kregen, zodat er maar zelden iets
werd weggegooid. Lien had ook korte lijntjes
met de fruittelers in de Betuwe, zodat er
altijd heerlijke rijpe peren voor Thijs in het
Droomhuis waren. Helaas konden wij Lien
(nog) niet het feestelijke afscheid geven dat
zij verdient. Hier maken we na de Corona
crisis alsnog werk van. Lien, namens alle
bewoners, ouders en teamleden, bij deze
nogmaals enorm bedankt voor alles wat
je voor het Droomhuis betekend hebt.

Nieuwe gezichten in het
afgelopen jaar
Half januari is Simone als tweedejaarsleerling erbij gekomen in het zorgteam.
Zij is een super fijne collega, die helemaal
haar draai in het Droomhuis gevonden heeft.
Reinie heeft enige tijd als gastvrouw gewerkt,
maar vertrok weer na een paar maandjes.
Na een succesvolle zoektocht heeft Karin
die rol nu sinds september. Een nieuwe
situatie voor haar maar ze doet het goed
en leert elke dag wat bij. Tenslotte heeft
ook Mieke het afgelopen jaar enkele
maanden in het Droomhuis gewerkt.
Dat beviel ons en haar prima, maar door
gezinsomstandigheden kon ze hier helaas
niet mee doorgaan.
Sinds de zomer hebben we een tweede
Sharon erbij. Eerst had zij ons uit de brand

Lien neemt afscheid van ‘haar’ bewoners met collega Frida.

geholpen door als gastvrouw in te vallen.
Nu leert ze als stagiaire de kneepjes van
het groepswerk-vak. Onze andere Sharon
neemt binnenkort afscheid, omdat dit werk
– naast de zorg voor haar drie jonge kids –
wat te veel wordt. Maar gelukkig hebben
we per 1 januari een nieuwe medewerker
gevonden in Annette Elijzen. Ook krijgen
we helpende handen van Marian en Marjo,
die bij Kristal op de dagbesteding niet al
hun uren kunnen maken. Zo hopen we de
druk een beetje van het team af te halen
en wat overuren weg te werken.
Sinds kort hebben we ook een nieuwe
vrijwilliger: Sander van Leijsen komt een
handje helpen bij de talrijke werkzaam
heden, die in huis en tuin verricht moeten
worden. Zijn hulp is zeer welkom, zeker ook
bij het bouwen van het tuinhuisje.

Zorgbonus voor alle
medewerkers
Als ouders en bewoners prijzen wij ons
gelukkig met het geweldige zorgteam,
dat zich enorm ingespannen heeft om de
intensieve zorg te kunnen blijven geven in dit
lastige Corona-jaar. Zij hebben zich bijzonder
streng gehouden aan alle RIVM-voorschriften
en zelfs meer dan dat. Bij afwezigheid van de
één vulde de ander meestal snel de dreigende
‘gaten’ in het rooster. Een groot compliment
ook aan Carla en Heleen als leidinggevenden,
die met kunst- en vliegwerk van iedereen, in
staat bleken om altijd weer een oplossing te
vinden om het zorgrooster sluitend te maken.
Daar zijn wij als ouders hen enorm dankbaar
voor. Niet meer dan terecht dat alle mede
werkers, zowel het zorg- als het huishoudelijk
personeel, in aanmerking komen voor de
zorgbonus! Een dikke pluim!

Coronacrisis: op bezoek in de tuin
Zoals overal in de zorg zijn we ook in het
Droomhuis voortdurend met elkaar in gesprek
over het Corona- protocol. Het ontgaat
vrijwel alle bewoners waarom veel dingen
nu anders gaan. Waarom mogen onze
ouders, broertjes en zusjes maar zo weinig
langskomen? Waarom lopen er mensen met
mondkapjes rond? Waarom moet ik met
een auto naar een tent rijden, waar een of
andere engerd een staafje in mijn neus wil
duwen?
En ook voor het team en de ouders is het
wekelijks opnieuw met elkaar gesprek over
het protocol, omdat het vaak bijgesteld moet
worden aan veranderde omstandigheden.
We hebben een Coronacrisis-team ingesteld,
waarin de persoonlijk begeleiders Heleen en
Carla met hun direct-leidinggevende Rolien
samen met Gabriël en Gretha namens de
Vereniging Droomhuis voorstellen doen
over (bijstelling) van het Coronaprotocol,
waarover vervolgens bij meerderheid van
stemmen besloten wordt door de ouders.
Tot nog toe loopt dat heel constructief,
maar het vraagt veel van iedereen, zowel

rationeel als emotioneel. Wij zijn als ouders
bijzonder dankbaar en trots op het zorgteam
én de bewoners. Gelukkig heeft het virus
het Droomhuis (nog) niet weten te bereiken.
De tweede golf blijkt echter heftiger dan
verwacht en gehoopt. We doen enorm ons
best om bezoek van ouders en naaste
familie nog steeds mogelijk te maken door
het bouwen van een tuinhuisje. We hopen
dat we hiervoor financiële steun kunnen
krijgen van ‘vrienden van het Droomhuis’
of fondsen, die wij aanschrijven. Onze
‘reservepot’ is niet zo groot meer en er
moeten onderhand de nodige vervangingen
plaatsvinden in het Droomhuis, die ook
flink wat geld kosten.
Het is ook mogelijk om een bijdrage te doen
aan de NSGK-collecte van november, die
dit jaar uitsluitend digitaal plaatsvindt; wie
de QR-code scant van Thijs (of een andere
bewoner), weet, dat de helft van deze bijdrage
ten goede komt aan het Droomhuis.
Wil je liever dat alles ten goede komt aan
ons ‘tuinhuisproject’, dan kan dat op twee
manieren:
Zoek op www.nsgk.nl met zoekwoord ‘thijs’

en je komt dan op een pagina, waar je nsgkdonatie voor 100% aan ons ‘tuinhuisproject’
ten goede komt. Je kunt daar ook zien wie er
al een bijdrage hebben gegeven (voor zover
mensen daar toestemming voor geven). We
zijn hier pas net mee begonnen, dus de fundraising kan nog wel wat support gebruiken.
Je kunt natuurlijk ook direct een bijdrage
overmaken op IBAN NL95 INGB 0002 9409 02
ten name van de Stichting Droomhuis,
Bennekom
We gebruiken je bijdrage volledig voor de
bouw van een tuinhuis om bezoek van ouders,
familie en vrienden mogelijk te maken

Met een scan van deze code doneer je 50% aan de NSGK

Buiten blijven we het virus de baas!

Tijdens eerste golf alleen bezoek aan het hek.
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Deze tent wordt nu vervangen door een tuinhuisje.

Caress als persoonlijk
‘logboek van elke cliënt’
In deze COVID-periode blijkt ook de
meerwaarde van het Cliënt-volgsysteem
Caress. Hierin wordt gerapporteerd over
de activiteiten en het welbevinden van elke
cliënt; ouders/verzorgers blijven zo via
internet geïnformeerd en kunnen ook
omgekeerd hun vragen en opmerkingen
delen met het zorgteam. Dit is in tijden van
Corona een welkome digitale aanvulling
voor het goed functioneren van de driehoek
ouders - bewoner – zorgteam. Uiteraard
blijven goede persoonlijke contacten de
belangrijkste communicatiebron, maar zo
stimuleren we wel met elkaar het goede
samenspel, dat in deze lastige tijden van
groot belang is.

Werkt Karianne haar digitale dossier zelf bij ????

Dagbesteding in het Droomhuis

Jos heeft dagbesteding
op de Stadsboerderij

Tijdens de eerste Coronagolf sloten op het hoogtepunt de instellingen voor dagbesteding
hun deuren voor onze bewoners. Dat betekende dat er in het Droomhuis dagbesteding
voor alle cliënten moest worden georganiseerd. Dat betekende een flinke belasting voor
het zorgteam, maar zij hebben deze klus op voortreffelijke wijze geklaard. Er werden
allerlei activiteiten georganiseerd, afwisselend binnen of buiten in de mooie tuin. Tijdens
de eerste golf kregen wij als ouders bijna dagelijks zo’n prachtige fotocollage toegestuurd
met een kort verslag van de dag erbij. Geweldig, dat ze daar nog tijd voor maakten!

Jos heeft het fantastisch voor elkaar. Sinds
ruim een jaar is Jos dagelijks in Wageningen
aan het werk op de Stadsboerderij op zo’n
500 meter van het Droomhuis aan het
prachtige Spijk. Het levert hem ook wat
extra lichaamsbeweging, want hij gaat er
zelf op zijn driewielfiets naar toe. Hij houdt
een oogje in het zeil bij de geiten, de vogels,
de kippen, de vissen en de cavia’s. En – Jos
kennende – houdt hij ook goed in de gaten
of iedereen zich netjes aan alle regels en
afspraken houdt. Zie voor meer info:
www.stadsboerderijwageningen.nl

Jos komt op zijn driewieler aan bij de Stadsboerderij
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Nieuws van
de Vereniging Het Droomhuis
Sinds een jaar of twee heeft onze vereniging een bestuur, dat bestaat uit externe
vrijwilligers, die er zorg voor dragen dat de bewoners van het Droomhuis aan de Dijk
en hun ouders de zorg krijgen, die zij wensen en nodig hebben. Hierover maken ouders
en bewoner duidelijke afspraken in het jaarlijkse gesprek over het zorgplan. Dat loopt
totnogtoe uitstekend. Het bestuur schept en bewaakt de kaders, waarbinnen ouders
(of broers of zussen) in samenspraak met de persoonlijk begeleider van elke bewoner
zorg op maat voor en eigen regie van elke bewoner mogelijk maken. Elke bewoner heeft
twee vertegenwoordigers in de Vereniging, die allemaal actief zijn in één of meerdere
commissies ter ondersteuning van de zorg in het Droomhuis. In het beleidsplan 20202025 hebben we alle actiepunten voor de komende 5 jaar verwoord. Zo vinden we
het belangrijk om te onderzoeken welke aanpassingen er nodig zijn binnen het huis
(aanpassingen en domotica) en in de tuin. Maar het beleidsplan geeft ook antwoord
op veel meer vragen: Hoe betrekken we de volgende generatie bij de Vereniging?
Hoe houden we de financiën in het Droomhuis op orde? Hoe zorgen we ervoor dat
het prettig werken blijft in het Droomhuis? Hoe en waarbij betrekken wij vrijwilligers
bij het Droomhuis? Hoe betrekken en informeren wij de buurt van het Droomhuis?
Hoe behartigen wij de belangen van het Droomhuis en andere ouderinitiatieven?
Wat voor contacten onderhouden wij met de andere ouderinitiatieven in Wageningen?
Hoe informeren wij alle ‘vrienden van het Droomhuis’?

www.hetdroomhuis.eu

Secretariaat Vereniging
Het Droomhuis
Bevernel 54, 6721 RE
Bennekom
t 0318 -417997

Droomhuis
Niemeijerstraat 35
6701 CM
Wageningen
t 0317 450 278

Word vriend van het Droomhuis
Vanaf 10 Euro per jaar bent u al ‘vriend’ en krijgt
u onze nieuwsbrief toegezonden.
Giften kunnen gestort worden op

IBAN NL95 INGB 0002940902
t.n.v. Stichting het Droomhuis,
Bevernel 54, 6721 RE Bennekom
t 0318 417 997

Het Coronacrisisteam in een veilige vergadersetting.

Miljuschka Witzenhausen verrast het Droomhuis
Omdat Heidi, de zus van Ramona, een
van haar taarten gewonnen had, kwam
de bekende “cheese-cake-queen’
Miljuschka Witzenhausen op bezoek met
een heel bijzondere cheesecake, die ze
speciaal voor de
bewoners van
het Droomhuis
gebakken had.
Bedankt
Miljuschka, hij
smaakte heerlijk!

Colofon
Tekst Gabriël Enkelaar
Foto’s Medewerkers en Ouders
Vormgeving GAW ontwerp+communicatie
Bestuur Vereniging het Droomhuis
Gretha Jansen, Marja van Houten, Derk Jan van
Duren en Ge van den Berk
Oplage 2000 ex.
Website www.hetdroomhuis.eu
Sponsor
GAW ontwerp+communicatie
www.gaw.nl
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Ra ra waar het Droomhuis dit jaar
ook naar toe is geweest ….

Ouderinitiatief voor gehandicapte jongeren

Secretariaat Vereniging
Het Droomhuis
Bevernel 54, 6721 RE
Bennekom
t 0318 -417997

Droomhuis
Niemeijerstraat 35
6701 CM
Wageningen
t 0317 450 278

Tijdelijke
verhuizing door
overstroming in
Droomhuis

Word vriend van het
Droomhuis
Vanaf 10 Euro per jaar bent u al lid en krijgt u
onze nieuwsbrief toegezonden. Giften kunnen
gestort worden op

IBAN NL95 INGB 0002940902

De Gelderlander van Zaterdag 15 Augustus kopte:

Droomhuis undercover in grensstreek
Groesbeek-Kranenburg
Op Donderdag 13 Augustus werd in de grensstreek Groesbeek/Kranenburg een
bijzonder voertuig waargenomen. De koeien sloegen die dag op hol en kippen raakten
van de leg. Men dacht een UFO te hebben waargenomen. Anderen spraken van een
rijdende bungalowtent. Dat er iets vreemds was waargenomen moge duidelijk zijn. De
schrik bij de lokale bevolking zat er dan ook goed in en men werd geadviseerd binnen
te blijven en de radio aan te zetten. Daar werd bekend gemaakt dat het vreemde
fenomeen - tot grote opluchting van de Groesbeekse bevolking - over het spoor
richting Duitsland voortraasde. De ontknoping vond plaats in Kranenburg.
Daar werd duidelijk dat het ging om een uitstapje van de bewoners van het Droomhuis
uit Wageningen. Ze waren een dagje uit en hadden een lorrieclubfiets gehuurd om het
traject Kranenburg-Groesbeek vv over het spoor af te leggen. Ze werden op de
terugweg overvallen door heftige regenval. Een groot stuk plastic (wie denkt eraan om
zo iets mee te nemen!!) bracht uitkomst. De hele fietslorrie werd ingepakt en raasde
undercover onder grote hilariteit van de Droomhuis bewoners over het spoor richting
Kranenburg. Er werd flink gezongen en doorgetrapt, stoplichten bediend en
spoorbomen neergelaten en open gehaald. Kortom men was een heerlijk dagje uit!!!

t.n.v. Stichting het Droomhuis,
Bevernel 54, 6721 RE Bennekom
t 0318 417 997

Colofon
tekst Aart van den Berg en Gabriël Enkelaar
foto’s Medewerkers en Ouders
vormgeving GAW ontwerp+communicatie
Bestuur Vereniging het Droomhuis
Gretha Jansen, Ge van den Berk en
Derk Jan van Duren
Bestuur Stichting het Droomhuis
Aart van den Berg, Bert van Engelen,
Gabriël Enkelaar en Wouter van Tol
Oplage 800 ex.
Website www.hetdroomhuis.eu

Sponsor
GAW ontwerp+communicatie

This en Carla

www.hetdroomhuis.eu
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Klussen in de tuin: als ouders dragen we het Droomhuis op onze schouders

Het Droomhuis elf jaar na dato:
steun nog steeds hard nodig
2019 is een uitstekend jaar geweest voor de
bewoners van het Droomhuis. Onder leiding
van Carla en Heleen heeft het team laten
zien uitstekende zorg te kunnen organiseren. Dankzij goede ‘driehoeksgesprekken’
met de ouders en de inzet van het team en
vele vrijwilligers is het mogelijk aan de
meeste wensen van de bewoners tegemoet
te kunnen komen. Het Droomhuis voldoet
in veel opzichten aan het ideale plaatje
zoals ons dat destijds voor ogen stond, al
zetten we ons er natuurlijk mét het team
voor in om waar mogelijk de zorg nog te
verbeteren. Het is ook bijzonder prettig dat
we in de gemeente Wageningen én de
buurt rond het Droomhuis een omgeving
hebben, die zich daadwerkelijk inzet om
een duurzame toekomst van het Droomhuis
mogelijk te maken.
Gaandeweg hebben we professionele
ondersteuning in bestuurs- en financiële
zaken gevonden en in dank aanvaard.
Inmiddels zijn we 11 jaar verder. De boost
van het begin ligt al ver achter ons en de
hiermee verkregen financiële reserves zijn
danig geslonken. Tijd om een balans op te
maken. Hoe staan we er voor en hoe kunnen we het voortbestaan van het Droomhuis
in de nabije toekomst bestendigen. In een
interne notitie (Droomhuis Duurzaam) is -

op hoofdlijnen - een plan van aanpak uitgewerkt, waarbij de risico’s van het voortbestaan van het Droomhuis en de afdekking
ervan in kaart zijn gebracht. Zaken die hierbij aan de orde komen zijn: leegstand
(onderbezetting), ouder worden van bewoners en ouders, tekort personeel op de
arbeidsmarkt en vervanging van inventaris.
De gevolgen van deze eventuele risico’s zullen in belangrijke mate gedragen moeten
worden door de direct betrokkenen bij het
Droomhuis. Hiervan weten we dat de financiële draagkracht laag is. Inkomsten vanuit
mogelijke subsidie regelingen, sponsoring
en particuliere begunstigers hebben ons
met succes door de eerste elf jaren geloosd
- daar zijn wij U heel dankbaar voor - maar
blijven in de toekomst zeer noodzakelijk
voor een duurzaam Droomhuis. Het verheugt ons dat helft van de jaarlijkse collecte
voor ‘het gehandicapte kind’ in Wageningen
en omgeving ons vele honderden euro’s
oplevert dankzij het feit, dat zo veel mensen
met ons en onze kinderen meeleven.
We gaan ons best doen om de goede relatie
met overheden, sponsoren en particuliere
begunstigers te behouden en uit te breiden.
Deze jaarlijks rondzending van onze
nieuwsbrief en acceptgirokaart draagt daar
hopelijk aan bij.

In juni hebben bewoners en teamleden
tijdelijk gelogeerd in een leegstaande
vleugel van het bejaardenhuis Mooiland
in Doorwerth. Door een defect in de
beveiliging van de verwarmingsboiler
ontstond er een enorme overstroming
vanaf de 1e verdieping. Hierdoor was het
in het Droomhuis niet meer veilig en
moesten de bewoners geëvacueerd
worden naar hun ouderlijke huizen.
Gelukkig werd er snel een tijdelijk onderdak gevonden waar iedereen zich twee
weken goed thuis voelde. In die periode
werd er in het Droomhuis hard gewerkt
om de installatie te herstellen en alle
schade weg te werken. Met grote
blowers werd het vocht verdreven, waarna schilders en stoffeerders de wanden
en vloeren in orde konden brengen.
Nogmaals dank aan iedereen van
Droomhuis, Woningstichting en betrokken bedrijven, die ervoor gezorgd hebben dat de bewoners weer vrij snel terug
konden keren naar hun vertrouwde plek
en geen nare herinneringen aan dit voorval hebben overgehouden.

De uitjes van het Droomhuis
(gezien door de bril van Sinterklaas)
Sinterklaas is gek op uitjes, bij de haring net als Piet
Maar die vallen bij de uitjes van het Droomhuis in het niet
de Sint heeft na twee haringen met uitjes de buik er al weer van vol
Maar bij de uitjes van het Droomhuis begint dan pas de lol
Met de bus naar Friesland, varen in het rond
Met Thijs op dek in weer en wind, voor hem is dat gezond!
En aan het roer, daar is het dringen, beurtelings wordt koers bepaald
En overal waar ze verschenen werden bruggen opgehaald
In de kajuit was het goed toeven, lekkere broodjes, koffie, thee
En s ´avonds in de bus naar huis was iedereen te vree
Een rijtoer met old timers, daarvan is Jos een fan
Ook Marnix stond te glunderen bij een oude Citroën
De meisjes: Ze kwamen alle drie hun ogen vaak te kort
Ze hadden het gemunt op een oude rode Ford
En Thijs die was gehesen in een open Chevrolet
Hij lag er net zo lekker in als in zijn eigen bed
Het lorrie fietsen in de grensstreek heeft dit jaar de pers gehaald
In de laatste Nieuwsbrief wordt dit uitje uitgebreid verhaald
De fietsdag ging dit jaar door plassen , regenjassen uit de tassen
Met bakken kwam het uit de lucht, er werd naar Renkum toe gevlucht
Het pontje werd toen maar geschrapt. Met droge kleren opgelapt
aan tafel voor de pannenkoek. Want dat staat ieder jaar te boek.
Het laatste uitje van dit jaar, bracht iedereen weer bij elkaar
Op het rechte spoor van Apeldoorn naar Dieren, hadden we samen wat te vieren
En de Sint bedankt – en dat laat hij zich niet ontgaan –
Een ieder die het Droomhuis weer een jaar heeft laten voortbestaan.
Op de markt bij de haringtent
Zie je dan ook een blije Sint die zich weer eens goed verwent.

Boottocht met de Quincy door
Friesland

Op 20 oktober hebben we met alle
bewoners en vele ouders/teamleden een
prachtig uitstapje gemaakt met de oude
stoomtrein tussen Beekbergen en Eerbeek.
Charlotte, de moeder van Marnix, had het
uitstekend georganiseerd, zodat we
allemaal in een aparte wagon zaten, waar
ook Thijs in zijn rolstoel kon zitten naast
een Opa, die met zijn familie zijn
honderdste verjaardag vierde. De
accordeon van Gap kwam goed van pas bij
het ‘lang zal die leven’ en allerlei andere
liedjes uit het Droomhuisrepertoire. Na de
stoomtreinrit genoten we met zijn allen van
een heerlijke lunch in Beekbergen, waarna
ieder weer voldaan naar huis ging.

Even aan wal in Woudsend

Dankzij de stichting www.varenmetwielen.
nl heeft Thijs dit jaar met zijn ouders een
prachtige vakantie op de Friese wateren
gehad. De boot de Quincy is een volledig
aangepaste boot met alle voorzieningen
voor rolstoelers, maar toch zo klein dat hij
gehuurd kan worden voor een vakantie met
een klein groepje. Om de boot te leren
kennen werden we uitgenodigd door Jur
Westeringh, de initiatiefnemer van deze

Droomhuis op
stoom van
Beekbergen naar
Eerbeek

Stichting, om met alle bewoners van het
Droomhuis een dagje door Friesland te
varen. Vanuit Sneek hebben we een
prachtige dagtocht gemaakt langs
Langweer, Sloten, Woudsend, Heeg en
daarna via IJlst weer terug naar Sneek. Het
was voor alle bewoners een geweldige
ervaring, zeker ook voor Maarten en Jos,
die naast Jur zelfs de boot mochten
besturen.
		

Gekomen en
gegaan in het
dreamteam
Voor een kopje koffie bij het schippershuis

Jos met Wouter aan het roer

Vereniging als steunpilaar van het Droomhuis
Het Droomhuis, opgericht in 2007 als ouderinitiatief, is een vereniging, waarvan
oorspronkelijk alleen de ouders van de bewoners lid waren. Tegenwoordig maken ook
broers/zussen, andere familieleden en externe bestuursleden deel uit van de Vereniging.
Onze speciale dank gaat uit naar dit verenigingsbestuur. Zij hebben de ouders enorm
geholpen en ontzorgd. Elke bewoner heeft twee vertegenwoordigers in de Vereniging
Droomhuis. Voor de komende jaren hebben we weer een vijfjarenplan opgesteld met tal
van aandachtspunten om aan te werken. Binnenkort organiseren we met elkaar een
thema-avond rond de vraag: “wat als wij als ouders er niet meer zijn? Of niet meer actief
kunnen bijdragen?”. Dit is een vraag, die speelt in vele ouderinitiatieven, waar ook op
landelijk niveau steeds meer aandacht aan zal worden geschonken. Het is bijzonder prettig
dat het Droomhuis zo goed functioneert dankzij een bijzonder bevlogen en enthousiast
team en flink wat vrijwilligers.
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Het afgelopen jaar hebben we afscheid
genomen van Anne Jansen en Willeke Lups.
Anne werkt nu op “De Wijde Wereld”, een
ander wooninitiatief in Wageningen, en
Willeke vervolgt haar loopbaan op een
zorgboerderij. Binnenkort geeft ook Wilma
Fontaine, die vanaf de start van het
Droomhuis betrokken is geweest bij ons
project, het stokje over aan Rolien
Schoneveld. Wij zijn Wilma, Anne en Willeke
heel dankbaar voor hun bijdrage aan de
goede zorg, die onze kinderen in het
Droomhuis krijgen. Wendy Vermeer en
Mieke van de Brandhof hebben de vrij
komende plekken in het team ingenomen.
Wij wensen hen veel plezier en succes in de
komende jaren.
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Ramona
Karianne

Thijs
Marnix

Jos

Margrietje
Maartern

10 jaar Hup Droomhuis hup
Een aantal ouders kreeg 10 jaar terug een goed idee
Ze waren met de reguliere zorg niet zo tevree
Ze namen met het Droomhuis de regie in eigen hand
Een stichting, een vereniging: ’t kwam allemaal tot stand
De financiering werd een zoektocht die uiteindelijk heeft geleid:
Tot besparing van de kosten met behoud van kwaliteit
Refrein
Hup Droomhuis Hup, we laten jou niet in je hempie staan
Hup Droomhuis Hup, we trekken jou ook geen pantoffels aan
Hup Droomhuis hup, Je hebt al 10 jaar lang bestaan
Want met goed bestuur gekozen, kun je menig storm doorstaan.
Storm doorstaan
Want met goed bestuur gekozen, kun je menig storm doorstaan
Marnix, Jos en Thijs bewoners van het eerste uur
En ook Ramona stortte zich toen in dit avontuur
Ze wonen hier nog altijd met plezier zoals U ziet
Aangevuld met Karianne, Maarten en Margriet
Al moet er af en toe wat water bij de wijn
Het Droomhuis dat moet blijven, dus op naar het refrein

Start van
een nieuwe
fase in het
Droomhuis!
Met een nieuw bestuur en een
vernieuwd en verjongd team gaan we vol
vertrouwen 2019 in. Eind 2017 is het 10
jarig bestaan van het Droomhuis gevierd
met een spetterend feest met veel
muziek en zang. De bijgevoegde foto’s
spreken voor zich. In deze periode
namen we ook afscheid van Marianne
Lafebre en Irma Akkerboom, die zich 10
jaar met hart en ziel ingezet hebben om
in het Droomhuis goede zorg mogelijk te
maken voor de 6 en later 7 bewoners.
Door de gezamenlijke ouders zijn er
decors geschilderd en getekend, waarin
door de bewoners en het team in een
theatrale sfeer een aantal liederen
werden gezongen, zoals Hup Droomhuis
Hup! Een deel van de heerlijke teksten
van Aart van den Berg hebben we in
deze nieuwsbrief opgenomen.
De vrienden van het Droomhuis hebben
een prachtig cadeau voor onze tiende
verjaardag. gegeven: Een opknapbeurt
van de rode capiton fauteuil, de 2-zits
canapé en een bijbehorend bankje
(hocker). We hebben hen hierover al
eerder bericht.
Nogmaals: hartelijk dank!!

De gerestaureerde canapé’s
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Gretha Jansen, voorzitter

Ge van den Berk, secretaris

Derk Jan van Duren, penningmeester

Nieuw bestuur enthousiast van start
Dit jaar zijn we erin geslaagd om een paar
kanjers van formaat te vinden, die bereid
zijn om plaats te nemen in het bestuur van
de Vereniging Het Droomhuis. Ouders en
kandidaat-bestuursleden hebben uitgebreid met elkaar kennis gemaakt en verwachtingen over en weer uitgesproken.
We werden het erover eens, dat het
bestuur wat meer ‘op afstand’ zou fungeren en dat we het uitvoerende werk toe
zouden vertrouwen aan een aantal commissies, die regelmatig verantwoording
afleggen aan de vereniging.
De drie nieuwe bestuurders zijn ‘recent
gepensioneerden’, die zich in Wageningen
hebben gevestigd en min of meer op zoek
waren naar een zinvolle vrijwilligersklus in

social media en adhoc-commissies voor
nieuwe bewoners, nieuw personeel en
speciale activiteiten.
We hebben onlangs ook besloten om in
het Droomhuis te gaan werken met een
digitaal rapportage-systeem (Caress),
waarmee de ouders on-line op de hoogte
blijven van en kunnen communiceren over
de zorg voor de Droomhuisbewoners. Na
een proefperiode zullen we uiteraard goed
evalueren wat voor digitale knopen en
dilemma’s hier allemaal aan vast zitten.
Maar ook het Droomhuis gaat met zijn tijd
mee. Zo hebben we van de donaties van
onze vrienden ook een nieuwe computer
aangeschaft voor de bewoners.
Het touchscreen en tal van applicaties zijn
zeer stimulerend voor hen.

het Wageningse. Zo hebben wij kennis
gemaakt met Gretha Jansen, Ge van den
Berk en Derk-Jan van Duren. Uiteindelijk is
besloten dat Gretha voorzitter wordt, Ge
secretaris en Derk-Jan penningmeester.
In de vergaderingen in 2018 hebben we
met elkaar vormgegeven aan een nieuwe
manier van werken in de vereniging. Dat
betekent dat alle ‘formele documenten’
zoals huishoudelijk reglement, huisregels
etc. kritisch tegen het licht zijn gehouden
en waar nodig zijn bijgesteld. Ook zijn er
commissies ingesteld, waarvoor nieuwe
taakomschrijvingen zijn opgesteld. De
belangrijkste commissies in het Droom
huis zijn ‘zorg’ en ‘financiën’. Daarnaast
zijn er vaste commissies voor vrijwilligers,
tuin, bus, huis, nieuwsbrief, website/

NSGK-collecte en
demonstratie AED
In november deden we in meerdere wijken
weer mee aan de jaarlijkse NSGK-collecte.
Vooraf hadden Droomhuisbewoners in de
eigen wijk een briefje in de brievenbus
gedaan met wanneer we langs zouden
komen en dat de helft van de opbrengst
ten goede komt aan Het Droomhuis. Dat
zorgde ervoor dat ook oudere mensen
allemaal opendeden en vaak het geld al
klaar hadden liggen. Dit jaar kon er ook
met pinpas gedoneerd worden. Handig, al
deden enkele donoren hun pinpas per
ongeluk in de sleuf voor het contant geld,
zodat ze hem (tijdelijk) even kwijt waren.
We konden er om lachen en alle pasjes
zijn inmiddels weer terug bij de eigenaren.
Veel dank aan alle gulle gevers, want er is
vooral rond Het Droomhuis bijzonder gul
gedoneerd. Wilt u alsnog een bijdrage aan
het Droomhuis overmaken? Heel graag!
Zie de bankgegevens in het colofon.
Met de opbrengst van eerdere collectes
hebben we o.a. een AED gefinancierd.
De Stichting Droomhuis heeft besloten om
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Uitleg over de werking van de AED door Erica Zegers.

een cursus aan te bieden aan buurtbewoners, die hiermee om willen leren gaan.
De cursus wordt georganiseerd door de
stichting Reanimatie VeenendaalWageningen. Op zaterdag 17 november
heeft Erika Zegers een demonstratie
gegeven in de tuin van het Droomhuis.

Buurtbewoners konden zien waar de AED
hangt en hoe deze 24 uur per dag beschikbaar is om gebruikt te worden. Er is inmiddels een groep van 10 buurtbewoners, die
aan de training zal deelnemen.
Wie belangstelling heeft, kan zich hiervoor
alsnog aanmelden tot uiterlijk 1 januari.

Wat als wij, ouders, er
niet meer zijn?
Het Droomhuis is een ouderinitiatief,
waarvan er inmiddels enkele honderden in
Nederland bestaan (zie website Per Saldo
Wonen). In al deze projecten speelt al
enige tijd de vraag “Wat als wij er als
ouders niet meer zijn”. Deze vraag speelt
in het Droomhuis ook op meerdere manieren. Zo zijn sommige bewoners inmiddels
door een ander familielid vertegenwoordigd, meestal een oom, tante of broer of
zus. We hebben ook een avond georganiseerd, waar notaris van Gerven uit
Nijmegen (www.hogevangerven.nl), zelf
vader van een gehandicapte zoon, ons bijzonder goed voorgelicht heeft. Wat voor
zaken zijn verstandig om te regelen in je
testament of in een levenstestament
wanneer je een gehandicapt kind hebt?
Dit thema komt ook landelijk aan de orde,
bijvoorbeeld in een project van de budgethoudersvereniging Per Saldo.

De vrijwilligers van
het Droomhuis

Naast de professionele krachten ontleent
het Droomhuis zijn meerwaarde aan het
vele werk, dat vrijwillig door een groot
aantal mensen wordt verricht:
- Adriaan Bosker onderneemt allerlei
activiteiten met de bewoners
- Arie Janssen van Doorn komt regelmatig
met levende ‘knuffeldieren’ naar het
Droomhuis.
- Bart Grundeken beheert diverse rekeningen in het Droomhuis en houdt de penningen goed bij.
- Gert Meerveld en Sven de Vries zijn
vrijwillige chauffeurs voor vervoer naar
dagbesteding.
- Laura Bosschieter en Romy Geluk zijn
speelmaatjes voor Thijs.
- En last but not least zijn het
GAW ontwerp+communicatie die jaarlijks
deze nieuwsbrief maakt.
En natuurlijk nemen ouders, broers/
zussen en bestuur allerlei klussen voor
hun rekening.
Mede dankzij deze vrijwillige inzet én
de gulle giften aan het Droomhuis krijgen
de bewoners van het Droomhuis al jaren
uitstekende zorg.

Nieuwe vogelnestschommel in de tuin van het Droomhuis.
Afgelopen zomer hebben we een nieuwe vogelnestschommel in de tuin geplaatst,
die geschonken is door Arie Janssen van Doorn. Toen hij met pensioen ging, kreeg
hij wat extra’s mee, wat hij graag wilde besteden aan een schommel, waar alle
bewoners gebruik van kunnen maken. Met hulp van de buren Cock en Christiaan ,
het technisch inzicht van Wout en de hulp van Gap stond hij in een dag.

Ook zorgteam vernieuwd
De afgelopen twee jaar is er veel veran
derd in het zorgteam van het Droomhuis.
Dat komt niet alleen door het vertrek van
Marianne en Irma. Hun rol is overgenomen
door Heleen Batenburg en Carla DielenNijkerk. Carla heeft al veel ervaring op het
snijvlak van zorg en onderwijs en ziet het
Droomhuis als een unieke kans om haar
kwaliteiten in te zetten in een zorgver
nieuwend concept. Heleen is al werkzaam
in het Droomhuis en is erg gemotiveerd
om samen met Carla de rol van persoonlijk
begeleider van de zeven bewoners in het
Droomhuis op zich te nemen.

Andere nieuwe gezichten, die het team
kwamen versterken zijn Marga, Sharon,
Anne, Anne (stagiaire) Willeke en Kaylee.
Samen met de vertrouwde gezichten
Heleen, Kim, Hannie en de gastvrouwen
Lien, Astrid en Frieda en Els vormen zij een
uitstekend zorgteam.
Het werd al snel duidelijk dat we dit jaar
samen met het nieuwe bestuur en de
ouders op zoek zouden gaan naar een nog
beter samenspel tussen professionals,
ouders en bewoners van het Droomhuis.
Op dat gebied zijn er grote stappen gezet
in het afgelopen jaar.

Van links naar rechts: Heleen, Carla, Jos en Marnix.
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Kippen en konijnen
Nu Arie Janssen van Doorn
gepensioneerd is, komt hij ook
regelmatig langs met zijn speciale
knuffelbeesten, waar de bewoners
heel veel lol aan beleven.
Zijn kippen en konijnen vinden het
allemaal ook heel gezellig en vinden
het allemaal prima.

sfeerimpressie van het tuinfeest t.g.v.

10 jaar het droomhuis

Het Droomhuis
Niemeijerstraat 35, 6701 CM Wageningen
t 0317 450 278
Bestuur Vereniging het Droomhuis
Gretha Jansen, Ge van den Berk en
Derk Jan van Duren
Secretariaat Vereniging Het Droomhuis
Bevernel 54, 6721 RE Bennekom
t 0318 -417997
Bestuur Stichting het Droomhuis
Aart van den Berg, Bert van Engelen,
Gabriël Enkelaar en Wouter van Tol
www.hetdroomhuis.eu

Word vriend van het Droomhuis
Vanaf 10 euro per jaar bent u al lid en
krijgt u onze nieuwsbrief toegezonden.
Giften kunnen gestort worden op
IBAN NL95 INGB 0002940902
t.n.v. Stichting het Droomhuis

Colofon
tekst Aart van den Berg, Gabriël Enkelaar
foto’s medewerkers en ouders
opmaak GAW ontwerp+communicatie
0plage 700 ex.

Ode aan het drie-sterren-restaurant van Het Droomhuis
Aart van den Berg, vader van Margrietje, maakte een prachtig gedicht, 0ver het culinaire gebeuren in het Droomhuis.
De Sint die kent in Wageningen menig restaurant
Ze adverteren alle driftig in de krant
De keukens van De Kater, Toledo en De Tijd
Serveren vaak gerechten waartoe ik word verleid
Totdat ik bij het Droomhuis volledig werd verrast
Astrid, Lien en Frieda haalden alles uit de kast
Ik zag daar door de ramen een ware smulpartij
Daar had de Sint ook trek in, maar er was geen plaats meer vrij
Margrietje zat te stralen met salade op haar bord
Keek of er nog wat over was. Nee, zij kwam niets te kort!
Marnix (die eet alles, dat wat de pot hem schaft)
Viste alles van zijn bord, likte zijn vingers er bij af
Ramona zat te lachen met patat en frikandel
Maarten houdt ‘t bij stamppot; van spruitjes springt ie uit zijn vel
En Jos die schoof een ei op zij, want eieren lust hij niet
Maar deed zich wel te goed aan een kroket: zijn favoriet
Karianne at macaroni, macaroni zonder kaas
Dat haalt ze er altijd tussenuit en bewaart dat voor het laatst
Voor Thijs werd er apart gekookt: een service ongekend!
Gemalen peer en slagroomvla. Daarmee werd hij verwend.
De Sint was onder de indruk en vond het heel apart
En vroeg geïnteresseerd: “Eten jullie altijd à la carte?”
Het moet een keertje kunnen, maar we maken het niet te bont
4

Morgen dan komt Marga weer: dan eten we weer gezond
En Hanny heeft daar trouwens ook een aardig handje van
Maar Lien die gooit met veel plezier een speklap in de pan
Carla kookt ook graag. Maar zonder pakjes, zonder zakjes!
En Astrid is zo creatief, die stop je niet in vakjes
En stamppot met andijvie door Frieda klaargemaakt
Dan hoeft je niet te vragen: “Heeft het iedereen gesmaakt?”
En Kim die kookt het liefst een broodje hamburger of pilav
Pilav? De Sint die kent dat niet, maar het gedicht moet af.
Dus daarom gaan we verder: Wie hebben we nog niet gehad?
Sharon met zoete aardappelen. Of halen we weer patat?
Het moederschap van Willeke! Dat heeft de Sint verblijd.
Wanneer kom ze eens buurten al met “De kleine meid?”
Dan hebben we ‘t nog niet gehad over de kookkunst van Heleen.
Die maakt er vaak een zooitje van. Maar dat weet iedereen!
We missen Kaylee en ook Anne. Die zijn er even niet
Hoe of dat zou komen? Vraagt dat maar eens aan Piet.
En Anne loopt hier rond om het allemaal te leren
Maar koken kan ze vast wel. Laat het haar ook maar proberen.
En iedere morgen dan maakt Els de boel weer fris aan kant
Dan kan er ’s avonds weer gegeten worden
in het Droomhuis drie-sterren-restaurant
Sint en Piet
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De Droomhuisclub compleet, met rechtsboven de nieuwe bewoners `Maarten en Karianne,

1o jaar Droomhuis aan de Dijk!
In oktober 2017 bestaat het Droomhuis
aan de Dijk al weer 10 jaar. We vieren dat
met een bescheiden feestje en publiceren
voor deze gelegenheid onze twintigste
nieuwsbrief. Van de oorspronkelijke zes
bewoners wonen Jos de Feijter, Marnix van
Tol, Ramona Kelderman en Thijs Enkelaar
nog steeds in het Droomhuis. Margriet van
de Berg woont er sinds een jaar of drie en
recent hebben ook Maarten de Zeeuw en
Karianne Slijkhuis hun intrek in het
Droomhuis genomen. Zij hebben de plekken overgenomen van Coen Custers, die
verhuisd is naar een appartement in
Renkum, en Berit Lugtigheid, die gekozen
heeft voor een Thomashuis in haar omgeving. Om adequate zorg in het Droomhuis
te kunnen financieren was het nodig om
het Droomhuis geschikt te maken voor
zeven bewoners. Dat hebben we kunnen

doen omdat de geplande gemeenschappelijke ruimte van de drie appartementen
‘aan de Dijk’ niet gebruikt werd en deze nu
fungeert als kamer van Maarten. In de drie
appartementen wonen momenteel Cock
(vanaf het eerste uur), Rob en Jelmer
We kijken terug op een decennium, waarin
veel goede zorg in het Droomhuis is verleend, maar ook het nodige veranderd is
aan de oorspronkelijke opzet van dit ouderinitiatief. Zo is het zorggezin, bestaande
uit Marianne Lafebre en Irma Akkerboom,
enkele jaren geleden verhuisd naar een
zelfstandige woning in Wageningen. Hun
woning wordt nu bewoond door Christiaan
en Maartje Zielman, die de afgelopen
jaren in hun nieuwe huis gezinsuitbreiding
hebben gekregen met Elise en Aäron.
Kortom, genoeg leven in de brouwerij van
het Droomhuis.

Marie, Ramona en Margriet aan het fietsen op de
Veluwe

Als het even kan, eten we met zijn allen buiten op het
terras

De afgelopen vier jaren hebben
Annelies de Vries en Willemijn Kop een
belangrijke rol gespeeld als externe
(vrijwillige) bestuurders binnen de
Vereniging het Droomhuis. We zijn
momenteel op zoek naar en in gesprek
met enkele nieuwe externe
bestuurders, die als vrijwilligers dit
belangrijke stokje van hen willen
overnemen. Uitgangspunt daarbij is dat
het bestuurswerk niet te veel tijd hoeft
te kosten door het maken van
duidelijke afspraken wie waarvoor
verantwoordelijk is in het Droomhuis.
Met elkaar zijn we nog steeds op zoek
naar de beste manier om de zorg voor
elke bewoner te optimaliseren en de
zeggenschap van zowel de bewoners
als hun ouders daarbij zo goed
mogelijk te waarborgen.

Annelies de Vries

Willemijn Kop

Kaylee en Marie met Maarten, Karianne en Marnix in
Ouwehand.
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Maarten en Karianne maken Droomhuis compleet
Hallo, ik ben Maarten en ben geboren in
1995 in Bolivia, waar mijn ouders toen
woonden. Sinds april 2017 woon ik in het
Droomhuis en ben daarmee de nieuwste
en tevens jongste bewoner van het
Droomhuis. Ondanks dat ik hier nog maar
kort woon vind ik het erg gezellig. Ik houd
erg van puzzelen, muziek luisteren,
keyboard spelen en kalenders en lijstjes
invullen. Ook geniet ik erg van uitjes en
cadeautjes. Mijn familie is heel belangrijk
voor mij. Met mijn vader en moeder, mijn
broer en zus, Oma’s en andere
familieleden heb ik nog veel contact, door
bezoekjes of Facetime. Overdag ga ik naar
het Keramiek- en Kaarsenatelier in
Wageningen.

Karianne was vanaf haar 25ste woonachtig
op Zideris / Heimerstein maar tijdens een
zoektocht naar een kleinschaligere
woongroep kwam het Droomhuis op haar
pad. Sinds april 2017 is Karianne verhuisd
naar het Droomhuis en heeft ze haar draai
al snel gevonden. Zo is Karianne fan van
spelletjes en doet ze er alles aan om te
winnen. Ze voelt zich al helemaal thuis in
het droomhuis ; het is net alsof ze hier al
jaren woont`!

Naast de professionele krachten zijn er
regelmatig vrijwilligers actief in het
Droomhuis. Door al deze extra handen
krijgt het Droomhuis zijn glans! Zo hebben
het afgelopen jaar Adriaan Bosker, Laura
Bosschieter en Benthe Verhoek als
vrijwilliger activiteiten ondernomen met
de bewoners en rijden Gert van Meerveld
en Sven de Vries wekelijks als chauffeur
voor Thijs naar zijn dagbesteding in
Veenendaal.
De kwaliteit van de zorg in het Droomhuis
krijgt een extra dimensie omdat wij als
ouders ons ook naar vermogen inzetten bij
tal van taken en klussen, zowel in huis als

in de tuin; zo speelt Aart elke vrijdag
accordeon en springen we als ouders bij
bij tal van activiteiten. Wouter van Tol
houdt als penningmeester nauwgezet alle
geldstromen bij en verricht veel voorbereidend werk, zodat we als Vereniging
transparante beslissingen kunnen nemen
over hoe we de persoonsgebonden
budgetten van de bewoners inzetten voor
goede zorg. En Wout Kelderman brengt al
jaren zijn expertise en energie in voor een
goed tuinonderhoud. En Bart en Joost
Grundeken, ooms van Marnix, zetten zich
in als penningmeester en verenigingslid in
het Droomhuis.

Het Droomhuis met zijn bewoners is jarig!
Ze vieren hun 10 jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan willen we de bewoners
samen met alle vrienden van het
Droomhuis een mooi cadeau geven: Een
opknapbeurt van de rode capiton
fauteuil,de 2-zits canape en hocker (bankje). Sinds de oprichting van het Droomhuis
verfraaien deze het interieur. De bewoners

voelen zich erop thuis en zij dragen bij aan
een voor hen vertrouwde omgeving.
Uit hygiënisch oogpunt is gebleken dat de
rode pluche bekleding destijds geen
goede keuze is geweest : ondanks dat het
moeilijk is schoon te houden heeft het
toch 10 jaar stand gehouden. Wat zou het
fantastisch zijn als we de rode

luche bekleding konden vervangen door
een (kunst) lederen bekleding van uiteraard dezelfde kleur. U kunt ons daarbij
helpen door een bijdrage te storten op
IBAN NL95 INGB 0002 9409 02 t.n.v.
Stichting het Droomhuis onder vermelding van “bijdrage cadeau 10 jaar
Droomhuis”
De huidige bewoners
zullen U dankbaar zijn!

Veel vrijwilligerswerk

10 jaar Droomhuis:
een cadeau-tip!
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Muziek op
vrijdagochtend

Bewoners goed in beeld
Lunchen in onze geweldige tuin, waardoor we veel buiten zijn.

In het Droomhuis vinden we het belangrijk
dat de bewoners langere tijd verzorgd
worden door zorgverleners die hen goed
leren kennen. Dat doel hebben we met
elkaar beslist gerealiseerd. De laatste
jaren zijn er wel flink wat nieuwe gezichten in het team gekomen. Sommigen van
hen, zoals Heleen en Marie hebben eerst
als stagiaire een vertrouwensband met de
bewoners kunnen opbouwen. Van het oorspronkelijke team werken nu Marianne
Lafebre (coördinator), Hannie Mulder en
Lien Peterse er nog steeds. Nadat Irma
Akkerboom begin dit jaar besloten heeft
om verder te gaan als ‘zorgcoach’ zal ook
Marianne ivm haar pensionering eind dit

jaar haar taken overdragen aan haar
opvolger. Kim, Willeke en Sharon werken
ook al weer geruimte tijd in het
Droomhuis. Onlangs zijn Kaylee en Marga
ook toegevoegd aan het team. Vanwege
zwangerschapsverlof van Sharon zullen
de komende tijd Debora en Anne aanwezig
zijn in het Droomhuis.
Naast Lien zijn Astrid en Frieda al jaren als
gastvrouwen werkzaam. Dankzij hun
goede zorgen zijn heel wat bewoners
kilo’s kwijtgeraakt en in goede gezondheid. Els zorgt al jaren ervoor dat het
Droomhuis schoon en proper blijft. Zo
zorgen we er met zijn allen voor dat de
bewoners een goed en gezond leven leiden in het Droomhuis.

Het is al kwart over elf en ik haast me
op de fiets vanuit Renkum onderlangs
richting Droomhuis. Als ik bij aankomst
het tuinhek open word ik al blij herkend
door Marnix die in de serre uit de rode
fauteuil opveert en natuurlijk op zijn
tenen al naar zijn vaste plek op de bank
in de woonkamer huppelt.
Karianne en Ramona zitten al klaar.
Margriet wordt opgetrommeld vanuit
het waterbed en Maarten kijkt met
bewondering naar de accordeon die ik
zojuist uit de koffer heb gehaald. Vooral
de linkerkant waar de bassen zitten,
daar gaat zijn aandacht naar uit.

Ieder zingt zijn eigen lied!
Met mooi weer zitten we natuurlijk in
de tuin (zie foto). 3 x 3 is 9 en ieder
zingt zijn eigen lied: Ramona: Toen
onze mop een mopje was. Marnix: Deze
vuist op deze vuist. Margriet: Van voor
naar achter. Karianne: Poesje mauw!
Maarten: Speelt nr. 88 virtuoos op zijn
elektrische piano!Een half uurtje blije
gezichten met Muziek! Jos en Thijs
missen vanwege andere dagbesteding
het vrijdagse halfuurtje, maar hebben
bij andere gelegenheden ook duidelijke
voorkeuren. Thijs krijgt nooit genoeg
van ‘in de maneschijn’ en Jos is gek op
liedjes zoals ‘heb je even voor mij?’
Dat er in de komende 10 jaar nog maar
veel gezongen zal worden in het
Droomhuis!
Aart van de Berg, vader van Margriet

en 3 x3 = 9 en ieder zingt zijn eigen lied!!

Volg ons online op www.hetdroomhuis.eu
Na vele jaren ‘trouwe dienst’ van de oude website, hebben Jeltje, Wieger en Marcel , familie van Jos en Margriet, de vormgeving flink
onder handen genomen, zodat belangstellenden snel een beeld kunnen krijgen van het reilen en zeilen in het Droomhuis. Op www.hetdroomhuis.eu kunnen jullie ook verder kennismaken met de nieuwe bewoners Maarten en Karianne. Binnen het Droomhuis worden
computer en Ipad voor steeds meer zaken gebruikt, zowel door de bewoners als door de begeleiders. Een eigen facebook-account voor
het Droomhuis is er (nog) niet, maar sommige bewoners kunnen wel gevolgd worden door hun ‘vrienden’. Ongetwijfeld zullen we in de
komende jaren op nog meer manieren gebruik gaan maken van de vele mogelijkheden, die moderne ict-mogelijkheden bieden.
Uiteraard alleen als dit bijdraagt aan betere zorg en meer welzijn voor de bewoners van het Droomhuis.
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PGB-financiering in wooninitiatieven ter discussie
Is PGB-financiering van een wooninitiatief
nog wel de juiste vorm, wanneer dit
gebeurt door de Persoons Gebonden
Budgetten van de afzonderlijks bewoners
samen te voegen en uit die pot gezamenlijk de zorg in te kopen? Waarom dit dan
niet gewoon als Zorg in Natura (ZIN) direct
laten betalen door het zorgkantoor aan de
zorgverlener? Wat is nog het verschil tussen een ouderinitiatief en een kleinschalig
gezinshuis door een zorginstelling?
Met deze thematiek heeft ook het
Droomhuis te maken. Jarenlang was er voldoende financiële ruimte om per bewoner
individuele keuzes te maken voor een
klein deel van het PGB. Nu is al het geld
nodig om het totale zorgplaatje te financieren. Dat leidt zo nu en dan tot discussies. Maar we zijn het hartgrondig met
elkaar eens dat het belangrijk is dat de
PGB’s de grondslag blijven van het
Droomhuis. Door de hand aan de knip te
houden waarborgen wij dat er transparantie is over de begroting en dat de zorg
vraaggercht wordt ingezet; dat we als
ouders veel zeggenschap hebben bij de
vormgeving van het individuele zorgplan;
dat we een bepalende stem hebben bij de
aanstelling van nieuwe medewerkers en
het zoeken en vinden van nieuwe bewoners, die passen in het Droomhuis. Dit
versterkt – in vergelijking met traditionele
zorginstellingen - ook de onderlinge band
en de betrokkenheid bij de zorg. Alle
ouders leveren op hún manier hun bijdrage aan de zorg, maar vervullen ook een
constructieve rol bij het bewaken van de
kwaliteit daarvan. Niet door allerlei formele systemen, maar gewoon door goed met
elkaar en de zorgverleners in gesprek te
zijn. Daarom zullen wij ons – samen met
de belangenorganisatie Per Saldo – hard
blijven maken voor continuering van de

bestaande PGB-financiering van ouder
initiatieven om op die manier de eigen
regie in het belang van onze kinderen
mogelijk te maken.

Secretariaat Vereniging
Het Droomhuis
Bevernel 54, 6721 RE
Bennekom
t 0318 -417997

Chillen op de camping bij Janny en Aart aan de Rijn
in Oosterbeek

Nieuwe zorgcoördinatoren
voor het Droomhuis gezocht!
Nadat Marian en Irma zich met hart en ziel
10 jaar hebben ingezet voor het
Droomhuis aan de Dijk, zijn we nu op zoek
naar twee nieuwe coördinatoren, die
samen verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding in het Droomhuis, in goed
overleg met ouders, bewoners en teamleden. In september voeren wij de gesprekken met kandidaten, die zich in willen zetten voor een warm en veilig thuis voor de
bewoners; Waar zij zorg krijgen die past
bij hun individuele wensen en behoeften;
waar de bewoners zich kunnen ontplooien
en zoveel mogelijk regie over hun eigen
leven hebben, met een goede band met
hun netwerk en de omgeving van
Wageningen. Belangstellenden konden tot
8 september solliciteren bij wilma.fontaine@sheerenloo.nl. We hebben deze
advertentie breed in onze netwerken verspeid en hopen binnenkort bekend te kunnen maken wie deze uitdagende functies
hebben bemachtigd.

De nieuwe medewerkers Kaylee en Marga trekken er op uit met Marnix, Ramona, Karianne en haar moeder, en
Maarten
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Word vriend van het
Droomhuis
Vanaf 10 Euro per jaar bent u al lid en krijgt u
onze nieuwsbrief toegezonden. Giften kunnen
gestort worden op

IBAN NL95 INGB 0002940902
t.n.v. Stichting het Droomhuis,
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t 0318 417 997

Colofon

tekst Gabriël Enkelaar en Aart van den Berg
foto’s Medewerkers en Ouders, Joost Enkelaar
vormgeving GAW, Stijn Ros
bestuur Vereniging het Droomhuis
Annelies de Vries, Willemijn Kop, tot eind 2017
3 vacatures bestuursleden
bestuur Stichting het Droomhuis
Wouter van Tol, Gabriel Enkelaar, Bert van
Engelen en Aart van den Berg.
oplage 700 ex.

Sponsors

GAW ontwerp en communicatie

een van de laatste avonturen van Coen en Berit; samen met
Marnix , Jos, Ramona, Kim en Marie gezellig een middagje
‘koe knuffelen’

www.hetdroomhuis.eu
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Met de fiets
er op uit
Het afgelopen jaar hebben we onze
fietsenstalling weer uitgebreid met een
extra overdekte schuur. Het Droomhuis
beschikt inmiddels over een verzame
ling zeer bijzondere fietsen, waarmee
iedereen er regelmatig op uit trekt.
Ook gaat het team elke jaar minstens
één keer per jaar met alle bewoners
fietsen op de Hoge Veluwe.

Op een mooie januaridag rond de vuurkorf

Leve de tuin van Het Droomhuis
Eén van de belangrijkste redenen, waarom we zo enthousiast waren onze plek
aan de Niemeijerstraat, was de prachtige
tuin van het pand, dat grenst aan de
uiterwaarden, maar toch midden in het
centrum ligt.

De tuin heeft ook veel beschutte en over
dekte plekjes. Elke bewoner heeft zo zijn
favoriete stekkie. Thijs zit vaak onder de
boom aan de Dijk te spelen met een van
de zelfgemaakte ‘slingerobjecten’.
Daar kan hij heel lang zoet mee zijn.
Marnix en Margriet zitten vaak onder de
droogloop bij de schuur te genieten van
wat rustige muziek van Rowen HEze.
Zo wordt de tuin het hele jaar intensief
gebruikt en komen de Droomhuis
bewoners veel buiten. Dat komt hun
gezondheid beslist ten goede.
Als afsluiting van de dag zitten ze ook
regelmatig samen om de vuurkorf en

Een rolstolrace door de tuin

Tijdens het paasontbijt is Ramona altijd in voor een
geintje met het Paasbrood en een eitje

Waterkantpauze tijdens fietstocht in het Nationale
park de Hoge Veluwe

En rond het Droomhuis worden ook
regelmatig tochtjes gemaakt met de
individuele bewoners. Die genieten
daar enorm van. Vooral het ‘rondjepontje’ (via Lexkesveer bij Randwijk
over de dijk naar Opheusden en met de
pont naar de Blauwe Kamer weer via
de dijk terug naar Wageningen) is erg
populair. Helaas is er recent twee keer
achter elkaar een ongeluk gebeurd met
de fietskar van Thijs. Hij is daar
gelukkig vrij snel van hersteld en
genoot er weer van toen hij weer zijn
eerste fietstochtje kon maken in zijn
vertrouwde babyjogger-fietskar. Door
dit soort ervaringen bespreken we
natuurlijk wel opnieuw hoe we risico’s
moeten inschatten en onnodige
risico’s kunnen voorkomen. Maar dat
ook onze kinderen ‘recht op risico’s’
hebben staat als een paal boven water.
Alleen dan valt er wat te leren en te
beleven.
1

De zevende bewoner van
Het Droomhuis is geworden
...Coen Custers!
Het Droomhuis heeft met zijn 7e bewoner
een echte Wageninger in huis gehaald:
Coen Custers, 43 jaar oud en op zoek naar
een plekje dichtbij zijn familie, vrienden
en zijn werk op Kristal/Koffie met
Verbeelding.
We zijn benieuwd naar zijn eerste
ervaringen. Zijn zus Sanne heeft deie
hieronder verwoord. Zij en haar man Mark
draaien ook mee in de Vereniging Het
Droomhuis, die nu dus niet meer alleen
bestaat uit vertegenwoordigers van de
‘ouders-generatie’.

Wist u, dat …
… Aart, de vader van Margriet,
tegenwoordig vrijwel elke
vrijdagochtend muziek maakt op zijn
accordeon en vooral voor Mariska
een heel leuk liedje zong.
… Coen, Berit, Jos en Margriet in luxe
auto´s van de Rotary De Bergpoort
naar het lentefeest van de
sportvereniging ´t Waag zijn
geweest, waar ze genoten hebben
van pannenkoeken, een clown en
een DJ.

bewoners, onderneemt met Marnix en
Berit iedere week de tocht naar het
paardrijden, gaat met Jos naar de
kinderboerderij , maakt grapjes met Irma
en raakt al aardig ingeburgerd in het
‘hoofd-schouders-knie-en-teen’ gezang
dat elk dag na het eten luidkeels wordt
gezongen.
Aan Coen’s sleutelbos hangen drie
sleutels waar hij apetrots op is. De eerste

Veranderingen in
de dagbesteding

Over Coen!
Coen heeft bijna 43 jaar bij zijn ouders in
zijn geboortehuis in Wageningen
gewoond. Sinds half oktober 2014 heeft
hij een nieuwe, eigen plek gevonden in
het Droomhuis, waar hij zich snel thuis is
gaan voelen. Coen treedt nieuwe dingen
met enthousiasme tegemoet, en ook het
lieve team van zijn nieuwe huis en
woongroep heeft daaraan meegedragen
Coen zegt hierover: “Het zijn hier allemaal
lieve moeders!”
Coen woont helemaal boven in het
Droomhuisgebouw.
“Poe poe wel veel (zeven!) trappen op...”
zei hij in het begin maar nu rent hij vrolijk
iedere dag naar zijn ‘kraaiennest’. Hij
heeft één van de mooiste kamers van het
Droomhuis met een prachtig uitzicht op
de uiterwaarden.
Coen maakt, zes maanden na zijn entree,
een gelukkige en blije indruk. Hij kent alle

Ook al is Thijs zelf niet mobiel, hij brengt altijd veel
vrolijkheid in het Droomhuis.
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sleutel is natuurlijk van zijn kamer in het
Droomhuis. De tweede sleutel is van het
huis waar zijn ouders wonen. Zo om de
veertien dagen gaat hij het weekend naar
huis en ook tussendoor houdt hij het
contact warm. De derde sleutel is van ons
huis. Mijn broer komt regelmatig bij ons
langs, een gezellige aangelegenheid
waarbij hij naadloos aansluit bij ons
drukke leven. Hij kan heerlijk spelen met
onze kinderen. Met Mark kletst hij altijd
lekker over computers, spelletjes en
internet.
Sanne Custers, zus van Coen

Marnix met twee mooie meiden (Marie en Mariska/ka)
een weekendje op pad naar ‘Concert at sea’ in Zeeland
(met o.a. Bluf en Ilse de Lange).

Kamerruil in
het Droomhuis
Coen heeft de kamer van Margrietje
overgenomen. Dat was voor haar geen
eenvoudige stap, omdat ze eigenlijk net
gewend was aan haar nieuwe plekje op
zolder. Maar nu is Margriet verhuisd
naar de voormalige kamer van Berit.
Daar deelt zij nu een badkamer met
Ramona. Dat leek ons een beter idee
dan Coen en Ramona elke dag opnieuw
weer met elkaar laten overleggen of de
badkamer al vrij is. Want Coen heeft nu
zijn eigen doucheruimte.
Voor Berit is een prachtige kamer
gemaakt in de oude gemeenschappelij
ke ruimte van de appartementen Aan de
Dijk. De 3 bewoners van deze apparte
menten, maakten hier in praktijk nau
welijks gebruik van. En voor Berit is het
heel prettig, dat ze nu haar kamer
gewoon op de begane grond heeft,
dichtbij de huiskamer waar het dage
lijks leven in het Droomhuis zich door
gaans voltrekt

Het afgelopen jaar zijn Ramona, Berit,
Marnix en Margriet ‘verhuisd’ naar een
andere dagbesteding. Zij zaten met elkaar
in een groep op Kristal in Wageningen.
Nu krijgen zij in Rhenen bij Zideris dagbe
steding, die wat meer is afgestemd op
hun eigen wensen. Het oude Heimersteinterrein is mooi verbouwd en heeft er vele
nieuwe functies bij gekregen. Elke groep
heeft ook zijn eigen beesten, waarvoor
gezorgd wordt. Er kan op het terrein ook
gezwommen worden. En het mooiste is
dat de dagbesteding elke dag weer op een
schoolreisje lijkt, want de club wordt ´s
ochtends steevast opgehaald met een
prachtige regenboogbus. (zie foto). Het
meest recente nieuws is dat Berit in april
twee dagen per week dagbesteding krijgt
in de nieuwe zorgboederij Stal Istro in
Wageningen.

Dagbesteding Coen en Jos

Voor Thijs is een probleem ontstaan met
de nieuwe regelgeving, waarin mensen
met een beperking hun dagbesteding zo
dicht mogelijk bij huis moeten zoeken.
Voor ernstig meervoudiggehandicapte
jongeren is er maar een beperkt aanbod.
In Wageningen is voor Thijs geen goede
dagbesteding te vinden. Dat betekent dat
hij vier dagen per week naar De
Ontmoeting in Veenendaal gaat. De ver
voerskosten hiervoor zijn echter zo hoog,
dat hij een groter deel van zijn PGB aan
dagbesteding zal moeten besteden. Dit is

een van de knelpunten, die we vervolgens
binnen onze Vereniging met elkaar probe
ren op te lossen.

… eind april alle bewoners weer op
vakantie gaan ……… naar het
Droomhuis en in plaats van
dagbesteding allemaal leuke
activiteiten ondernemen, uitstapjes
maken naar good old Jentje in
Staphorst.
… eens per seizoen alle ouders op
zaterdagmiddag een klussenmiddag
houden om de tuin weer op orde te
brengen en allerlei hand- en
spandiensten te verrichten.
… Jos ons regelmatig helpt om dingen
niet te vergeten, bijvoorbeeld om de
pillen mee naar huis te nemen in het
vrije weekend
… de Stichting Durf, gelieerd aan
studentenvereniging Ceres, op
zondag 10 mei 14.30 een ‘Colour
Run’ houdt vanaf de Dreijen ten bate
van het Droomhuis.
Meer info op www.stichtingdurf.nl

PGB’s: geen geld maar trekkingsrechten
Door de komst van Coen zijn we in staat om de gestegen zorgkosten voor 2015 te kun
nen betalen. Hetzelfde aantal medewerkers zorgt nu voor zeven bewoners in plaats van
zes. Met het totaal van hun PGB’s kan er goede zorg worden geleverd voor alle bewo
ners in het Droomhuis. Zoals ook veel in het nieuws is geweest, krijgen we in 2015 geen
geld meer, maar moeten we de zorgfacturen laten betalen vanuit de trekkingsrechten,
die beheerd worden door de Sociale Verzekerings Bank. Iedereen weet hoe langzaam
en gebrekkig dit systeem functioneert. Gelukkig zijn al onze medewerkers in dienst van
‘s Heerenloo, zodat niemand een maand zonder salaris heeft gezeten. En de facturen
van ‘s Heerenloo komen ook altijd vrij laat, zodat wij als Droomhuis nog niet zo veel last
hebben van de trage betalingen door de SVB. Samen met andere wooninitiatieven
bezinnen wij ons op andere mogelijkheden om een duurzame financiering van onze
prachtige woonzorghuizen te garanderen, zodat deze manier van zorgorganisatie ook
toekomstbestendig wordt. Door het wegvallen van de budgetten voor huishoudelijke
verzorging vanuit de gemeente moeten wij het in 2015 met zo’n € 30.000 minder doen.
Wij hebben van de overheid budgetgaranties voor de PGB’s vanuit de WLZ (Wet Lang
durige Zorg) gekregen, maar de toekomst zal leren wat deze waard zijn.
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de grootste kortingen op de zorg nu achter de rug zijn.
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Superleuke familiedag 2014
Eens in de zoveel jaar houden we een familiedag, waarbij ook alle broers en zussen (en
ook wat kleine neefjes en nichtjes) van de bewoners in het Droomhuis worden uitgeno
digd. Op 25 oktober was het een drukte van belang, want die totale groep bestaat uit
tientallen mensen. Het weer werkte mee, zodat we gezellig in de tuin konden zitten.
Er werd veel muziek gemaakt en gezongen. Thijs, de broer van Margriet, speelde op zijn
viool; Bart, de broer van Thijs, op zijn gitaar en zwager Vincent op zijn keyboard.
Samen met onze twee accordeonisten-vaders Aart en Gap. In kleine groepjes maakten
we een speurtocht door het centrum van Wageningen , waarbij allerlei opdrachten
gemaakt moesten worden. We sloten de middag af met een High Tea, waarbij iedereen
wat lekkers had meegenomen.

genieten van de vlammen van het vuur.

Secretariaat Vereniging
Het Droomhuis
Zutphensestraatweg 2,
6881 WP VELP
Telefoon: 06-830 366 55
E-mail: willemijnkop@
gmail.com

Droomhuis
Niemeijerstraat 35
6701 CM
Wageningen
t 0317 450 278

Word vriend van het
Droomhuis
Vanaf 10 Euro per jaar bent u al lid en krijgt u
onze nieuwsbrief toegezonden. Via onze
website kunt u een formulier downloaden om
ons project op een fiscaal aantrekkelijke manier
te ondersteunen. Giften kunnen gestort
worden op

girorekening 2940902
t.n.v. Stichting het Droomhuis,
Bevernel 54, 6721 RE Bennekom
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Er zit muziek in het Droomhuis...

Comité van aanbeveling

Alexander Pechtold, Kas van Iersel,
Femke Halsema, Viola Holt, Karel van der
Graaf, Erik Wedershoven, Peter Jan Rens,
Hanneke Riemer

Sponsors

GAW ontwerp en communicatie
De Woningstichting
Notariskantoor Smit-Moormann
Zie voor overige sponsors:
www.hetdroomhuis.eu

Colofon

tekst Charlotte van Tol en Gabriël Enkelaar.
foto’s medewerkers en ouders
vormgeving GAW ontwerp en communicatie
druk drukkerij Modern
bestuur vereniging het droomhuis
Annelies de Vries, Willemijn Kop
vacature penningmeester
bestuur Stichting het Droomhuis
Wouter van Tol, Gabriel Enkelaar, Harrie van
Lotringen, Bart van engelen en Aart van den
Berg.
oplage 700 ex.

... en heel veel beweging!

Droomhuis vakantie in Sevenem, waar we ook naar
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pretpark Toverland zijn geweest

www.hetdroomhuis.eu
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Nieuwe bewoners in het Droomhuis aan de Dijk
Op zoek naar een 7e bewoner
in het Droomhuis

In september hadden we het jaarlijkse uitje met alle ouders en jongeren. Dit jaar was het thema country. Thijs was
helemaal in country style en vond het erg gezellig.

Het afgelopen jaar is het één en ander
veranderd in de bewonerssamenstelling in
het Droomhuis. Arianne den Braber is per 1
januari verhuisd naar het Thomashuis in de
Nude, twee kilometer westelijk van het
Droomhuis. In haar plaats is per 1 januari
Margriet van de Berg gekomen. Zij woonde
in een woonvoorziening met vooral oudere
bewoners en wilde graag de lege plek van
Arianne innemen. Margriet heeft heel snel

Wat was het nieuwjaarsfeest een succes.
Berit genoot volop.

haar plek in de groep gevonden. Zij - én
haar ouders en haar familie, zijn heel
enthousiast over hoe het nu met Margriet
gaat.
Een andere belangrijke verhuizing is die van
Irma en Marianne, het zorggezin, dat 7 jaar
naast het Droomhuis heeft gewoond. Na
verloop van tijd bleken er voor hen toch ook
nadelen aan deze voortdurende nabijheid
van het werk te kleven. Daarom zijn zij na
goed overleg met de Vereniging het
Droomhuis verhuisd naar een wijk dicht bij
het Droomhuis. Hun woning biedt nu
onderdak aan een jong stel, die - los van het
Droomhuis - ook enige zorg en begeleiding
hierbij krijgen. Ook de appartementen Aan
de Dijk hebben twee nieuwe bewoners
gekregen. Te midden van deze nieuwe
buren is Cock de enige bewoner van het
eerste uur. Wij heten alle nieuwe bewoners
van harte welkom en hopen dat zij hier net
zo’n goede tijd zullen hebben als onze
kinderen in het Droomhuis.

Zoals overal in de zorg moeten ook wij op
zoek naar manieren om de zorg met minder
geld te realiseren. Dit onderwerp is zowel
door de ouders als het zorgteam
besproken. Daaruit kwam de conclusie dat
er met de huidige zorgbezetting nog plaats
is voor een extra bewoner. Qua huisvesting
past dit plan ook goed bij het voornemen
om Berit te laten verhuizen van de
bovenverdieping naar de begane grond.
Hiervoor zal een kleine verbouwing moeten
plaatsvinden. De ruimte, die ooit bedoeld
was als een gemeenschappelijke ruimte
voor de appartementen Aan de Dijk, wordt
de nieuwe woonkamer voor Berit. Het blijkt
nog een heel ingewikkeld proces om voor
deze veranderingen de benodigde
vergunningen te krijgen, maar het ziet er
naar uit dat dit gaat lukken.
De vacature en het profiel voor een 7e
bewoner staan al geruime tijd op onze

Het is hoogzomer en daarbij hoort natuurlijk
waterpret in de tuin!

lees verder op pagina 2
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website. Toch duurde het lang voor de
eerste belangstellende zich meldde. Niet
lang daarna meldden zich nog twee
kandidaten. Drie mensen, die allen heel
graag in het Droomhuis willen wonen. Er is
een commissie ‘7e bewoner’ gevormd, die
heel zorgvuldig te werk gaat, kennismaakt
met de kandidaten en vervolgens een
voordracht zal doen aan de Vereniging (de
ouders). We hopen dat de nieuwe bewoner
voor de zomer zijn/haar intrek kan nemen
in het Droomhuis. Hierover zullen we tzt op
de website berichten.
We verwachten dat we met de PGB’s van
zeven bewoners de zorg in het Droomhuis
de komende jaren op peil kunnen houden.

Tijdens de Kroningsdag hebben we in de tuin
Oud-Hollandse spelletjes gedaan!

Ook Ramona deed heel fanatiek mee en Jos
moedigde aan!

Zorgbegroting 2014 rond!
Het rommelt behoorlijk in ‘zorgland’ en dat
heeft ook in het Droomhuis voor de
benodigde onzekerheid gezorgd. Veel
bewoners hebben een nieuwe indicatie
gekregen, waarna er een nieuwe
zorgbeschikking van het zorgkantoor komt.
Thijs kreeg een ‘hogere zorgindicatie’, maar
vreemd genoeg een lager (!?) budget
toegekend. Dit had te maken met het foutief
toepassen van afspraken over
budgetgaranties voor bestaande
wooninitiatieven. Bij Margriet moest haar
‘zorg in natura’ omgezet worden naar pgbfinanciering. Kortom veel vraagtekens
rondom het beschikbare zorgbudget voor
2014. Inmiddels hebben we ons aardig
geschoold als ‘bureaucratische tijgers’, die
elkaar ook helpen waar dat nodig is.
Kortom, na veel bezwaartelefoontjes en
procedures hebben we de budgetten nu
weer aardig op orde. Ook Thijs heeft een
budget dat past bij zijn indicatie. Vervolgens
gaat Wouter van Tol, onze grootste excelspecialist , dan driftig aan de slag. Hij
verwerkt de budgetten en de zorgofferte in
een overzichtelijk spreadsheet, waarin voor
elke cliënt zichtbaar wordt wat er vanuit het
PGB betaald moet worden. Wij leggen
namelijk alle PGB’s bij elkaar, waarna
volgens een verdeelsleutel de zorgkosten
betaald worden. In het persoonlijke
zorgplan wordt dan geregeld, dat elke
bewoner de zorg krijgt, die nodig is en die
ook past bij de verschillende zorgzwaartes
van de bewoners in het Droomhuis. Hulde
aan Wouter, dat het zorgplaatje voor 2014
weer rond is!

Na een lange dag werken tot rust komen op de bank.

Belangstelling voor het
Droomhuis
Het komt regelmatig voor dat zich
bezoekers melden om een kijkje in het
Droomhuis te nemen. Zowel uit binnen-als
buitenland. Het idee om vanuit de eigen
netwerken wooninitiatieven op te zetten,
waarin bewoners en hun ouders eigen regie
kunnen voeren, spreekt velen erg aan. Zo
kwamen er het afgelopen jaar o.a.
bezoekers uit Duitsland en een Europese
delegatie van zorgmanagers via ’s Heeren
Loo. Ook de Raad van Bestuur van ’s
Heeren Loo heeft inmiddels zelf het
Droomhuis bezocht. Dat heeft ook geleid
tot een partnerschap tussen ’s Heeren Loo
en het Landelijk Steunpunt Wonen van Per
Saldo. Recent liet een delegatie van GiPSo
Inclusie Vlaanderen (www.gipso.be) zich
inspireren voorafgaand aan een kick-offdag
voor Wooninitiatieven in België. Er kwamen
natuurlijk ook familieleden op bezoek van
kandidaten voor de plek van 7e bewoner.
Zulke bezoeken worden natuurlijk altijd
vooraf gepland, meestal op een rustig
moment of wanneer de bewoners naar
dagbesteding zijn.

Bouw De Wijde Wereld en De
Burgh al flink gevorderd

Alle voeten moesten van de vloer. We hebben gedanst in de hal maar ook buiten omdat het heel mooi weer was.
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Dankzij de zachte winter verloopt de bouw
van twee nieuwe Wageningse
wooninitiatieven voorspoedig. Via internet
is het te volgen via webcams op www.
torckdael.nl . Deze projecten maken
namelijk deel uit van een nieuwe
woonservicezone Torkdael in het centrum
van Wageningen. Regelmatig vindt er
overleg en uitwisseling van ervaringen
plaats tussen alle betrokken ouders. We
hebben ons georganiseerd in het
Wagenings Overleg Wooninitiatieven
(WOW!) omdat we nu en in de toekomst
met veel gemeenschappelijke vragen en
problemen te maken krijgen. Meer
informatie over deze projecten is te vinden
op www.deburghwageningen.nl en
www.dewijdewereld.org

Gezellig op vakantie!

Op zoek naar een
penningmeester!
Binnenkort heeft het Droomhuis een
bestuur, dat volledig uit ‘externe’ mensen
bestaat, die het Droomhuis een warm hart
toedragen. Annelies de Vries is overgestapt
als bestuurslid van de Stichting (waarin we
de schenkingen en fondsen voor het
Droomhuis beheren). Zij is nu de voorzitter
van de Vereniging het Droomhuis.
Willemijn Kop, die vanuit haar werk veel
ervaring heeft opgedaan in het speciaal
onderwijs, is secretaris. Momenteel zijn
we in gesprek met een kandidaat voor het
penningmeesterschap, zodat Rob
Lugtigheid na jaren trouwe penningendienst wat meer rust kan krijgen. De nieuwe penningmeester zal veel steun krijgen
van Bart Grundeken, de oom van Marnix.
Wij zijn onze externe bestuursleden bijzonder dankbaar, dat zij als vrijwilligers deze
niet altijd makkelijke bestuurstaak op zich
nemen. In de Vereniging het Droomhuis
heeft elke bewoner twee vertegenwoordigers/stemmen. De Vereniging vergadert drie
keer per jaar met alle leden. Hierin bepalen
we de grote lijnen in het Droomhuis en legt
het bestuur verantwoording af over de genomen beslissingen.

Op vakantie hebben we genoten van een heerlijke
maaltijd. Marnix zijn favoriet was een kipdrumstick.

Wat hebben we genoten van een paar dagen met heel
mooi weer. We hebben gepicknickt en gewandeld op
de Hartenberg.

Nieuwe bewoner Margriet van den Berg
Geweldig om te zien hoe onze Margriet geniet van haar nieuwe woonhuis!!
Prima sfeer en volop activiteiten. Leuke medebewoners waar niemand
bedreigend is en zorgzaam en attent personeel, wat wil je nog meer! Leuk
ook om te zien hoe Jos contact probeert te krijgen met haar.. Op dit moment
is dat nog niet geheel wederzijds, maar wie weet! De laatste vier jaar zat
Margriet niet echt op de juiste plek; haar medebewoners waren eigenlijk te
oud voor haar. Ook nieuwe bewoners waren rond de 65 en 75. Hierdoor werden
er niet veel activiteiten ondernomen. Margriet dutte in en voelde zich er
het laatste jaar niet prettig meer. En zie nu. ze fietst weer volop, zowel
op de dagbesteding als in het Droomhuis. Dat wilde ze al die tijd niet in
haar vroegere woonhuis en dagbesteding. Houdt ook keurig haar truien aan
(hulde aan alle droomhuismensen !!) Aart en ik zeggen gekscherend “Margriet
is gereset!” Even langs Margrietje om een stukje over de dijk te fietsen is
het mooiste wat er is. Deze week met de tandem richting Blauwe kamer met een
zingend kind achterop. Heerlijk voor haar en.. heerlijk voor ons om te zien
dat het zo goed gaat. Wij lopen zonder schuldgevoelens zondags langs het
Renkums Beekdal! Janny en Aart van den Berg

Ook is er tijd voor een ontspanningsmoment.
Heerlijk in de tuin genieten van het weer!
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Vrienden van het Droomhuis
Het afgelopen jaar is er in totaal een
bedrag van € 8.635,- aan de Stichting het
Droomhuis overgemaakt. Dit bedrag is ontvangen van 185 donateurs en een aantal
acties. Het aantal ‘Vrienden van het
Droomhuis’ is nu 568. Dit zijn de donateurs
en diegenen die ons vanaf het begin (2002)
op enige wijze hebben bijgestaan of zich
ingezet hebben voor het Droomhuis.
Met dit geld is o.a. de schuur vergroot, die
nu helemaal tot achter in de tuin doorloopt.
Nu het Droomhuis al zo’n 7 jaar bestaat,
moeten er ook steeds vaker spullen vervangen worden. Ook het onderhoud, verzekering en belasting van de Droomhuisbus
worden uit deze pot betaald.

In december hebben we sinterklaas gevierd. Ook
Thijs was een van de hulppietjes.

Wist u, dat …
… 	De website www.hetdroomhuis.eu verhuisd is naar een andere provider (merkt
de bezoeker niets van) en weer helemaal opgeschoond is.
… 	Thijs een eigen Facebook-account heeft, waar alleen ‘vrienden’ toegang toe
hebben. Maar Thijs houdt van vrienden!
… 	Op de schuur van het Droomhuis een AED-apparaat hangt en dat enkele ouders
en buurtbewoners jaarlijks een opfriscursus volgen zodat zij hier zo nodig
gebruik van kunnen maken.
… 	De schuur van onze buurman Dick Bakker inmiddels helemaal af is, zodat ook
zijn Droom op deze prachtige locatie gerealiseerd is.
… 	We dit jaar op de ‘familiedag’ ook nadrukkelijk alle broers en zussen van de
bewoners bij het feest willen betrekken.
… 	De chansons die Gabriel uit zijn accordeon toverde op het Franse feest van de
Soroptimisten, hebben gezorgd voor een vrolijke feestmiddag (én een bijdrage
van de Soroptimisten voor het Droomhuis).
… 	De bridgedrive, georganiseerd door de Wageningse bridgeclub “Sans
Fumeurs”, € 620,- opleverde. Een prachtig resultaat.
… 	Marianne en Irma ons op de laatste dag van december hebben verwend met
een oliebollen tuinfeest met muzikale ondersteuning door het duo Aart en
Gabriel op accordeon.
… 	Wij de familiedag eind oktober vierden met een Linedance-workshop en een
barbecue bij de ouders van Arianne.
… 	José Deelen, een zeer gewaardeerde medewerkster met een bourgoundische
inslag, afgelopen jaar afscheid heeft genomen. Wij missen haar, maar wensen
haar samen met Gerard een heel goede toekomst.
… 	5 van de 6 bewoners binnenkort een andere dagbestedingsplek krijgen. Ivm de
bezuinigingen op vervoer heeft ’s Heeren Loo besloten de deelnemers dichter
bij hun woonplek te laten werken. De ouders beraden zich op deze nieuwe
situatie.
… 	het team tijdens hun jaarlijks “teamuitje” een geweldig mooi tegeltableau heeft
geschilderd, waarop alle bewoners afgebeeld staan. Het hangt in de
woonkamer.
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Secretariaat Vereniging
Het Droomhuis
Zutphensestraatweg 2,
6881 WP Velp
Telefoon: 06-830 366 55
E-mail: willemijnkop@
gmail.com

Droomhuis
Niemeijerstraat 35
6701 CM
Wageningen
t 0317 450 278

Word vriend van het
Droomhuis
Vanaf 10 Euro per jaar bent u al lid en krijgt u
onze nieuwsbrief toegezonden. Via onze
website kunt u een formulier downloaden om
ons project op een fiscaal aantrekkelijke manier
te ondersteunen. Giften kunnen gestort worden
op

girorekening 2940902
t.n.v. Stichting het Droomhuis,
Bevernel 54, 6721 RE Bennekom
t 0318 417 997

Comité van aanbeveling
Alexander Pechtold, Kas van Iersel,
Femke Halsema, Viola Holt, Karel van der Graaf,
Erik Wedershoven, Peter Jan Rens, Hanneke
Riemer

Sponsors
GAW ontwerp en communicatie
De Woningstichting
Notariskantoor Smit-Moormann
Zie voor overige sponsors:
www.hetdroomhuis.eu

Colofon
tekst Charlotte van Tol en Gabriël Enkelaar.
foto’s medewerkers en ouders
vormgeving GAW ontwerp en communicatie
druk drukkerij Modern, Bennekom
bestuur Vereniging het Droomhuis
Annelies de Vries, Willemijn Kop,
vacature penningmeester
bestuur Stichting het Droomhuis
Wouter van Tol, Gabriel Enkelaar, Harrie van
Lotringen, Bert van Engelen en Aart van den
Berg.
oplage 700 ex.

www.hetdroomhuis.eu
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Droomhuis

Zorghuis voor gehandicapte jongeren

Het weekritme na 5 jaar Droomhuis
en het plusteam van de papier-maché groep.
Hier doet ze mee met de verschillende activiteiten zoals: lijm maken, ballon plakken, pulp
leggen, verven etc. Verder werkt Berit 4 dagdelen per week bij “Ons papier” ook een
afdeling binnen “de Luwte”, hier doet ze oa.
kleuren, prikken, knippen en tamponneren.
Andere werkzaamheden in een 1 op
1 situatie, die Berit goed kan zijn: papier
snijden, stickers plakken en lamineren.

Feest 5 jarig bestaan in Eerbeek. Bovenste rij: Frieda, Arianne, Irma, Gerdi, Jos en Babetter.
Middelste rij: José, Marie, Anika, Marianne, Berit, Mariska en Joalyn. Onderste rij: Lien, Marnix, Ramona en Thijs.

De zes bewoners, Jos, Arianne, Thijs, Berit,
Ramona en Marnix wonen nu 5 jaar samen,
maar hebben ook hun eigen afspraken,
hobby’s, dagbesteding en belangstelling.
Marnix, Ramona en Berit bezoeken dag
centrum “De Luwte” in Bennekom.
Arianne “De Rietkampen” en Jos werkt
op kinderboerderij “de Proosdij” in Ede.
Deze drie dagcentra zijn dagbesteding
locaties van ’s Heeren Loo. Thijs gaat naar
“De Ontmoeting” in Veenendaal een centrum
van Reinaerde. Marnix en Berit werken
5 dagen per week, Jos, Ramona, Thijs en
Arianne gaan 4 dagen naar dagbesteding en
krijgen 1 dag dagbesteding in het Droomhuis.

helpen bij huishoudelijke karweitjes, dit
doet ze het liefst samen met iemand van de
medewerkers. Arianne puzzelt graag, speelt
met duplo of lego, luistert en kijkt naar
muziek van K3 en Kinderen voor Kinderen.
Ze doet graag spelletjes en leest boekjes.
Ook bladert ze de krant en folders door.
Op haar kamer is Arianne niet vaak, maar
als ze daar is, vermaakt ze zich met muziek
luisteren, kleuren, boekjes lezen, of met
haar make-up spulletjes.

Thuis is Berit soms op haar kamer, waar ze
gaat kleuren en muziek luistert. Ze heeft
een voorkeur voor Marco Borsato. In de
huiskamer kijkt ze rond en loopt graag in
de tuin. Op woensdag heeft ze een “taakje”
Berit helpt de tafel dekken en afruimen en
assisteert bij het koffie zetten. De computer
en de iPad zijn favoriet. De medewerkers
zoeken een leuke site voor haar.

Marianne
Berit
Berit werkt 6 dagdelen binnen het basisteam

Alle bewoners krijgen dagbesteding naar
hun mogelijkheden. Dagbesteding kan zowel
bestaan uit arbeidsmatige werkzaamheden
als uit belevingsgerichte activiteiten.

Arianne
Arianne werkt op de Rietkampen in de
keuken, bakt appeltaarten, koekjes en maakt
heerlijke worst- en gehaktbroodjes. Tegen
een kleine vergoeding zijn deze broodjes te
bestellen. Volgens kenners zijn ze heerlijk.
Thuis in het Droomhuis wil Arianne graag

Alle cliënten, die bij “Ons Papier” werken
vervaardigen deelproducten. Iedereen heeft
zijn eigen specialiteit in het productieproces.
Het is een uniek product en alle producten
worden met de hand vervaardigd. Kijk eens
op de website www.onspapier.nl. Je kunt
hier oa slingers, een verjaardagkalender,
papieren tasjes, allerlei wenskaarten en
spelletjes bestellen.

Arianne speelt met duplo-trein.

Binnen het Papier-maché heeft Marnix zijn
eigen opdrachten. Marnix versnippert
papier. Daarnaast maakt hij papierpulp,
door water in de mengkom/mixer met
papier te schenken. De leukste opdracht
is het aanzetten van de mixerknop. Ook hier
is Marnix een klein radertje in het proces.
Samen met 28 deelnemers en 5 medewer
kers en een stagiair wordt gewerkt aan een
eindproduct. De eindproducten zijn soms
echtte kunstwerken, zoals wandborden,
spiegellijsten, schalen en spaarpotten.
De producten worden verkocht op markten
en bij kadoshop “Toermalijn” in Bennekom.
lees verder op pagina 2
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Op de schommelbank.

Jos tijdens tractorles.

Thuis is Marnix graag in de snoezelkamer of
in de tuin op de schommelbank of tuinbank.
Bijna altijd wil hij naar muziek luisteren, wat
niet altijd kan of goed voor hem is. Mee op
de fiets of wandelen over de dijk, elders of
naar de winkelstraat vindt hij ook fijn.

het zwembad in Veenendaal met een vrij
williger. Er wordt op de Ontmoeting ook veel
gezongen en muziek gemaakt. Papa Gabriel
komt ook regelmatig langs met zijn accor
deon. Probleem is wel dat Thijs altijd erg
lang, ruim een uur, in de bus moet zitten.
Hij vertrekt om 8.45 uur en is meestal pas na
17.00 uur weer thuis. In het Droomhuis
geniet Thijs enorm als je een spelletje met
hem doet of een liefdje met hem zingt. Hij
speelt ook heel graag met de hangspeeltjes,
die Anna voor hem heeft gemaakt.

Afgelopen jaar heeft hij een opleiding
gedaan. Hij leerde de juiste manier om
bomen om te zagen, met gereedschap om
te gaan, veilig te werken, collegiaal te zijn,
en heeft zelfs tractor rijles gehad! Dit laatste
was een hoogtepunt voor Jos en voor zijn
ouders!
De opleiding is afgesloten met een examen,
waarvoor Jos is gezakt. Dit was helemaal
geen teleurstelling voor hem, want hij kreeg
toch “een diploma”, een bewijs van
deelname aan de opleiding!

Ramona

Jos

Ramona werkt ook bij Papier-maché en papier
versnipperen vindt zij het leukst. Het bood
schappen doen is ook voor Ramona een
leuke dagbesteding. De belevingsgerichte
actitiviteiten zijn belangrijk, omdat zowel bij
Marnix als bij Ramona de concentratie van
korte duur is.

Jos werkt op de boerderij op de houtgroep
en is daar bezig met zagen, kloven, inpakken
en bezorgen van openhaardhout. Vooral het
laatste, het bezorgen van het hout, met het
bijbehorende ritje in de bus, is voor Jos een
hoogtepunt van de week.

In het Droomhuis zijn de bewoners, maar
vooral Marnix en Thijs veel buiten. Beide
heren hebben niet veel last van de kou.
De tuin geeft de bewoners een geweldige
kans om zonder begeleiding rond te lopen of

Naast zijn arbeidsmatige werkzaamheden,
is hij graag aan het wandelen of doet bood
schappen wel of niet met de bus.
Vrijdagmiddag is voor hem favoriet, dan is
er meestal een activiteit met muziek.

Ramona is thuis de grote genieter. Vanuit
haar stoel observeert ze alles en geeft altijd
positief commentaar. Samen met een medewerkster worden boekjes en op de computer
gekeken. Favoriet zijn foto’s van de vakantie
en andere Droomhuis bezigheden. Ramona
wandelt over de dijk en naar de Markt en de
winkelstraat. Een boodschapje doen doet ze
graag, net als koffie drinken in een café.

Thijs
Thijs gaat 4 dagen per week naar de
Ontmoeting, waar hij een programma volgt
‘Ervaar het maar’. Daarbij worden al zijn
zintuigen zoveel mogelijk geprikkeld op een
prettige manier; met tasten, voelen, proeven,
horen, zien en ruiken. Zowel binnen op de
groep als buiten in de ‘ervaringstuin’ biedt
het dagverblijf veel mogelijkheden.
Op dinsdag gaat Thijs altijd zwemmen in
2

Thijs in badje met Anna.

lees verder op pagina 4

“Boer Jos helpt met het melken van de koeien”
De vakantie thuisweek in augustus.
In augustus hebben we een vakantieweek
in het Droomhuis georganiseerd met
allerlei leuke activiteiten. Op dinsdag
en donderdag met zijn allen, op de drie
andere dagen gingen steeds twee jongeren op pad. De rest bleef dan in het
Droomhuis waar veel leuke dingen
te doen waren.
Op maandag hebben Arianne en Ramona
samen met Jose en Irma genoten van een
High Tea. (foto 1) En voor de anderen die
in het Droomhuis bleven was er waterpret
in de tuin. We hadden geluk dat het mooi
weer was.
Op dinsdag vertrokken we ’s middags
richting Staphorst. Daar woont Jentje,
de eerste stagiaire van het Droomhuis.
Elk jaar worden we door Jentje en haar
familie hartelijk verwelkomd. We drinken
een kopje koffie of thee met de hele familie
en we nemen een kijkje in de koeienstal.
(foto 2) We genieten met zijn allen van de
warme maaltijd, dit jaar weer patat met
wat lekkers erbij. “Boer’’ Jos mag helpen
met het melken van de koeien. Daar kijkt
hij ieder jaar erg naar uit. Hij doet dit
samen met de vader van Jentje. Als hij
klaar is met alle koeien, (het waren er wel
60!) drinken we nog een kopje koffie en
vertrekken naar het Droomhuis na een
leuke maar vermoeiende dag.

De donderdag eerst met het hele team en
alle kids koffie gedronken. Daarna ver
trokken we naar het National Park “de
Hoge Veluwe”. Daar stonden een tandem,
een bakfiets, wat ‘witte fietsen’ en enkele
aangepaste fietsen voor ons klaar (foto 4).
Tijdens onze heerlijke fietstocht raakten
we een aantal collega’s kwijt, die we
gelukkig ook weer terugvonden.
We hebben genoten van een picknick
aan het water. Op de fiets weer terug
naar het startpunt, waarna we weer
teruggingen naar het Droomhuis.

foto 1

foto 2

Niet alleen voor de jongeren was het een
geslaagd uitje, ook de collega’s hadden
heel veel pret.
Op vrijdag gingen Marnix en Berit samen
met Marianne en Marie naar Epe. Daar
stond een ezel met een rijtuigje voor hun
klaar. (foto 5) Marnix en Berit hoefden niet
te lopen, maar konden in het rijtuigje
genieten van de omgeving.
Het was weer een hele geslaagde week
geweest. Met superleuke activiteiten en
supermooi weer.

Op woensdag zijn Jos en Berit samen met
Mariska en Hanny gaan zwemmen in de
Eemhof. (foto 3) Als echte waterratten
hebben ze genoten van het golfslagbad,
de glijbaan en het bubbelbad. De achter
blijvers hebben een rustig bijkomdagje
gehad in het Droomhuis.’s Avonds werd
de verjaardag van een van onze collega’s
gevierd.

foto 3

foto 5
foto 4
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te genieten. Schommelbank en schommel,
buitenspeelgoed, de fietsen en de tractor
worden veelvuldig gebruikt. In de weekenden
worden kleine uitstapjes gemaakt.
De schaapskooi in Ede, een picknick op de
hei of een wandeling op de dijk of elders
zijn favoriet. De Cinemec en het Heerenstraat
theater worden bezocht voor het kijken naar
een leuke “kinder” film. Als Hobby’s rijden
Marnix en Berit paard bij manege de Fruithof
in Heteren. Ramona, Arianne en Jos
zwemmen bij de vereniging de Waag
(sportvereniging voor mensen met een
handicap) in Wageningen en Thijs rijdt eens
in de twee weken paard bij de Manege
zonder Drempels in Bennekom. Tweemaal
per maand gaat Jos naar Scouting, waar zijn
broer en schoonzusje in de leiding zitten.

AED – automatische externe
defibrillator – wordt verplaatst
Afgelopen jaar heeft een aantal
buurtbewoners en ouders van bewoners de
cursus “Reanimatie en AED” gevolgd.
Afgelopen maand was de eerste herhalings
cursus. Het AED apparaat, wat aan de
achtergevel van het Droomhuis hangt, krijgt
op korte termijn een andere plek. Aan de
achterzijde op het zuiden was het in de
zomer te warm en in de winter werd de
temperatuur te koud, waar het apparaat niet
tegen kan. Er is besloten de AED onder het
afdak van de bergingen te hangen. Als u de
achtertuin inkomt, moet u direct naar links.
Wij hopen dat we zo weinig mogelijk gebruik
moeten maken van het AED apparaat.

Droomhuis aan de Dijk
Niemeijerstraat 35-37
6701 CM Wageningen
t 0317 450 278

Word vriend van het
Droomhuis

Droomhuis voorlopig nog ‘buiten schot’
Ondanks alle bezuinigingsplannen voor
de zorg – of misschien wel mede dankzij?
– kan het Droomhuis het komend jaar de
goede zorg continueren, die de bewoners
daar ontvangen. De bewoners van het
Droomhuis zitten vrijwel allemaal in
de hoogste categorieën zorgzwaarte.
Er wordt het komend jaar vooral
bezuinigd op cliënten met lagere ZZP’s
(ZorgZwaartePakketten) en nieuwe
cliënten met een zwaarder ZZP.
Bestaande wooninitiatieven behouden
hun zogenaamde budgetgaranties.
Daar heeft het Landelijk Steunpunt
Wonen zich samen met andere organisaties de afgelopen jaren hard voor
gemaakt. Een wooninitiatief zet je niet
voor ‘een paar jaartjes’ op dus hebben
we de garantie afgedwongen, dat de
toegezegde financiering niet zomaar
onderuit gehaald wordt.
Uiteraard zet het Landelijk Steunpunt
Wonen (LSW) zich er ook voor in dat

nieuwe wooninitiatieven een kansrijke
start kunnen maken. Toch ziet het er
naar uit dat zij onder minder gunstige
omstandigheden zullen functioneren
dan de bestaande wooninitiatieven.
Dat neemt niet weg, dat ook het bestuur
van het Droomhuis zich beraadt over een
toekomst met een minder ruim budget.
Mensen met een beperking worden
getroffen door een stapeling van bezuinigingsmaatregelen, waardoor we ook in
het Droomhuis de tering naar de nering
moeten zetten.
We onderzoeken de mogelijkheden van
roosteraanpassingen, een 7e bewoner,
de inzet van vrijwilligers/ouders, minder
vakantie etc.etc. Daar komt bij dat de
sluiting van het Droomhuis in elk eerste
weekend van de maand (waarmee we
flink wat zorgbudget besparen) geen
vanzelfsprekendheid meer is. De ouders
van de Droomhuisbewoners worden zelf
ook steeds ouder. Dat betekent dat in
principe met het beschikbare zorgbudget
het Droomhuis het hele jaar open moet
kunnen zijn.
Kortom, ook in het Droomhuis moet de
broekriem aangehaald worden. Gelukkig
kunnen we in het Droomhuis voor allerlei
extraatjes terugvallen op de giften van de
‘vrienden van het Droomhuis’. Maar met
dit geld kunnen en willen we nooit het
personeel in het Droomhuis bekostigen.
Elders in deze nieuwsbrief vindt u meer
informatie over dit fonds van de Stichting
Het Droomhuis.
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Vanaf 10 Euro per jaar bent u al lid en krijgt
u onze nieuwsbrief toegezonden. Via onze
website kunt u een formulier downloaden
om ons project op een fiscaal aantrekkelijke
manier te ondersteunen. Giften kunnen
gestort worden op

girorekening 2940902
t.n.v. Stichting het Droomhuis,
Bevernel 54, 6721 RE Bennekom
t 0318 417 997

Comité van aanbeveling
Alexander Pechtold, Kas van Iersel,
Femke Halsema, Viola Holt, Karel van der
Graaf, Erik Wedershoven, Peter Jan Rens,
Hanneke Riemer

Sponsors
GAW ontwerp en communicatie
Diva
De Woningstichting
Notariskantoor Smit-Moormann
Zie voor overige sponsors:
www.hetdroomhuis.eu

Colofon
tekst Charlotte van Tol, Gabriël Enkelaar en
Babette Lam
foto’s medewerkers en ouders
vormgeving GAW ontwerp en communicatie
druk “Ons Papier” dagcentrum de Luwte
‘s Heeren Loo
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Droomhuis en wooninitiatieven voorlopig ‘gespaard’
Vorig jaar berichtten wij nog over alle
financiële onzekerheid rond het Droomhuis.
Inmiddels is duidelijk dat de meeste
bezuinigingen op PGB’s aan het Droomhuis
voorbij zullen gaan. Er wordt niet meer
gesproken over ‘afbouw van de budget
garantie’. De Pgb’s voor bewoners met een
verblijfsindicatie zullen in 2014 wettelijk
verankerd worden. De politiek heeft gelukkig
haar toezeggingen naar de wooninitiatieven
voor een groot deel waargemaakt. Ook voor
nieuwe wooninitiatieven bieden de nieuwe
ZZP’s (zorgzwaartepakketten) voldoende

mogelijkheden om de toekomst met enig
optimisme tegemoet te zien. Toch moet de
broekriem ook door ons worden aangehaald,
maar dat geldt voor vrijwel iedereen. Maar
de angst en onzekerheid van vorig jaar heeft
nu plaatsgemaakt voor vertrouwen, dat het
Droomhuis de komende jaren financieel
gezond kan draaien.
Samen met andere wooninitiatieven
hebben wij het afgelopen jaar een succes
volle lobby gevoerd richting de Haagse
politiek. Gabriel Enkelaar trok als voorzitter
van het Landelijk Steunpunt Wonen samen

AED-apparaat Droomhuis ook voor de buurt
Sinds enige maanden hangt er bij het Droomhuis een AED-apparaat, zodat er in
noodgevallen reanimatie kan plaatsvinden. De Stichting Het Droomhuis wil graag
een gebaar maken naar de buurt, die het Droomhuis hartelijk verwelkomd heeft.
Wij hebben het apparaat bewust buiten opgehangen, zodat in noodsituaties de
AED ook voor en door buurtbewoners gebruikt kan worden. Daarvoor bieden wij
in samenwerking met de Stichting Reanimatieonderwijs Veenendaal-Wageningen
(partner van de Hartstichting) een starterscursus aan voor buurtbewoners.
Kunnen reanimeren kan van levensbelang zijn. Per week krijgen 300 mensen buiten het
ziekenhuis een hartstilstand. Wanneer iemand in de buurt is die direct kan beginnen
met reanimeren en weet hoe een AED bediend moet worden, vergroot dit de overlevings
kans van het slachtoffer aanzienlijk. Steeds meer vrijwilligers volgen een starterscursus
reanimatie en onderhouden hun vaardigheden via een jaarlijkse herhalingscursus.
Wij hebben veel positieve en belangstellende reacties ontvangen uit de buurt.
De twee reanimatiecursussen in december zitten inmiddels al helemaal vol!

met Aline Saers, directeur van per Saldo,
naar de Tweede Kamer op uitnodiging van
de commissie VWS. Op die manier hebben
we gewerkt aan kamerbrede steun voor de
wooninitiatieven.
Het is nog wel onzeker welke rol de gemeente
zal/kan spelen bij het financieren van
taken zoals huishoudelijke verzorging en
dagbesteding. Maar vooralsnog gaan we
ervan uit, dat we voor de knelpunten, die
op dit terrein ontstaan, ook oplossingen
kunnen vinden.

Externe bestuursleden
ondersteunen het
Droomhuis
Het Droomhuis bestaat al weer bijna vijf
jaar. In de startfase speelden vooral de
ouders een trekkende rol in dit project.
We zitten nu in een fase, waarin we
werken aan een goed samenspel tussen
het team van professionals en de ouders.
Dat betekent ook dat we het ‘vergaderen’
wat zakelijker aanpakken en dat we
bijvoorbeeld werken aan een procedure
wanneer er een geschil of conflict is in
het Droomhuis. Daarbij hebben we ook
bewust mensen uitgenodigd, die iets
meer afstand tot het Droomhuis hebben.
Joost van Lee heeft het afgelopen jaar het
technisch voorzitterschap in de Vereniging
Droomhuis uitgeoefend en zal dat ook
komend jaar nog doen. Bert Lugtigheid,
de oom van Berit, is ook toegetreden tot
de vereniging en buigt zich momenteel
met andere ouders over ‘het huishoudelijk
reglement’ van het Droomhuis.
In de Stichting het Droomhuis, die de
verworven steungelden van het Droomhuis
beheert, dragen Annelies de Vries en Harrie
van Lotringen al enkele jaren met hun inzet
en wijsheid bij aan het welbevinden van
alle Droomhuisbewoners. Wij zijn hen hier
als ouders bijzonder erkentelijk voor.
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Het jaar 2011 rond met team en bewoners
We hebben weer een heerlijk jaar gehad
met zijn allen! Het was een jaar vol plezier,
gezelligheid en natuurlijk leuke uitstapjes.
Over die belevenissen willen wij je graag
vertellen!
In mei hadden we de familiedag. Met alle
jongeren, hun ouders en de medewerk
sters, werd er vol enthousiasme een
balletje geslagen op de midgetgolf-baan.
Het was een hele tour om alle banen met
succes te doen, maar we werden allemaal
kampioen! Na al die inspanning was
het tijd voor wat lekkers en aten we
pannenkoeken bij de Panoramahoeve
in Bennekom! (foto 1)
Met Hemelvaartsdag waren we een zonnig
dagje vrij en gingen we met onze bus naar
Strand Nulde. In de zon werd er geluierd,

pootje gebaad, gepicknickt en speelden
we een potje jeu de boules in het zand!
(foto 2)
De week erna gingen we op Droomhuis
vakantie naar de Eemhof! Van maandag
tot en met vrijdag hadden we daar twee
huisjes en een zonnetje erbij gereser

veerd! We genoten dagelijks van het
subtropisch zwemparadijs. We zijn naar
het Dolfinarium geweest en hebben
gebowld. De jongens zijn een middagje
naar het Aviodrome geweest en de meiden
genoten in het zonnetje op het terras van
een zelfgemaakte High-tea! Ook lekker uit

foto 3

foto 1

foto 2

foto 4

foto 5
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foto 6

foto 8

foto 9

eten en lang opblijven! Wat is vakantie
toch heerlijk ;-). Als afsluiting “hapten
we een harinkje” op de boulevard in
Harderwijk en maakten we een boottochtje
op het Veluwemeer. (foto 3,4 en 5)
Deze zomer hebben we genoten van onze
prachtige tuin. We maakten wandelingen,
fietstochtjes en pakten soms een terrasje
op de markt. Als het weer het toeliet aten
we buiten en op de warme dagen kwam
de tuinsproeier ook weleens tevoorschijn...
en dat was niet alleen voor de moestuin...
;-) ( foto 6 en 7)
In augustus hadden alle jongeren een
weekje vrij genomen van hun dagbesteding
en ondernamen we allerlei uitjes: een
bezoek aan Jentje en haar ouders op hun
boerderij in Staphorst, een huifkartocht,
een nachtje logeren bij “het vennetje” ,
een fietstocht op de Hoge Veluwe en
bezoek aan attractiepark Hellendoorn.
Ieder deed mee aan wat voor hem/haar
leuk was! (foto 8 en 9)
In oktober werd de Droombelevenis weer
georganiseerd en ook dit was weer een
succes! Er werd optimaal gerelaxed,
beleefd en genoten.
Maar... op moment van dit schrijven is het
jaar nog niet om en de decembermaand
zit ook nog vol verrassingen! Vorige week
kregen we een mail van de Sint dat er in
ieder geval twee van z’n beste Pieten bij
ons op bezoek komen. Aan het eind van
het jaar is ook nog een leuke activiteiten
week gepland. En dan is het jaar echt om
en gaan we met veel plezier het nieuwe
jaar in! (foto 10)

foto 7

foto 10

Twee nieuwe wooninitiatieven in Wageningen

Plannen voor Wijde Wereld en
De Burgh worden concreet
In de woonservicezone Rustenburg zullen over enkele jaren op de hoek Rustenburg – Spijk
nog twee woongroepen verrijzen voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking.
De plannen voor deze twee projecten krijgen steeds concreter vorm. De Wijde Wereld wordt
een woonzorghuis voor zes bewoners, die allemaal 24-uurszorg nodig hebben. Een
aanwonend zorggezin zal een centrale rol spelen in deze zorg. De aanwezigheid van
zorgservicepunten en de nabijheid van andere woonzorghuizen zoals Opella, RIBW, Het
Droomhuis etc. geeft de mogelijkheid om zorg en diensten te delen. Meer informatie over
dit project is te vinden op www.dewijdewereld.org.
Naast de Wijde Wereld zullen acht appartementen van het project ‘De Burgh’ gebouwd
worden. Deze bewoners delen een gemeenschappelijke ruimte en leven en wonen een stuk
zelfstandiger.
Wij hebben als Droomhuis regelmatig contact met de initiatiefnemers van deze projecten en
zijn aan het nadenken over een manier, waarop we onze gezamenlijke belangen het beste
kunnen behartigen. Wij wensen de ouders en bewoners van de Wijde Wereld en de Burg
heel veel succes bij het realiseren van hun plannen.
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Wist u dat:
•	Er veel plezier beleefd wordt aan de computer met touch-screen in het Droomhuis,
waarop veel wordt getekend, foto’s en filmpjes wordt gekeken etc. etc.
•	We op dit moment 590 vrienden van het Droomhuis hebben en dat nieuwe
vrienden nog steeds van harte welkom zijn.
•	Alexander Pechtold als veilingmeester op de jaarlijkse Stripdagen in Gorinchem
weer eens een bedrag van van € 1.290,– bij elkaar hamerde.
-	Roelant Janssen het verjaardagsgeld van zijn 60e verjaardag aan het Droomhuis
schonk
-	Dhr. Jos van den Grijn onze eerst vrijwilliger is, die met naamgenoot Jos al een
paar kleine uitstapjes heeftgemaakt.
- In het kader van maatschappelijke ondersteuning ISS Cleaning Service uit Zwolle een
middag geholpen heeft om het Droomhuis weer helemaal grondig schoon te maken.
-	Stichting Old Grand-Dad Club Nederland geld schonk voor de aanschaf van een
hometrainer.
-	Café de Kaketoe ons weer de jaarlijkse Nieuwjaarsfooienpot schonk
-	Een mevrouw bij het afrekenen van haar koffie bij café de Kaketoe in Ede altijd
haar wisselgeld beschikbaar stelt voor het Droomhuis.
-	De Wageningse afdeling van “Groei en bloei” wederom de opbrengst van
de moederdagactie (€ 105,–) schonk voor de tuin. Van dit geld werden de
bloempotten met zomerbloemen gevuld en diverse groentenplantjes voor
de moestuinbakken gekocht.
-	Prem Radhakishun het DH bezocht met zijn rijdende studio, een gele schoolbus,
voor een interview met ouders en Jos de Feijter over het mogelijk korten van het
PGB.
-	Wiebke Nauta van Omroep Gelderland een interview met medewerkers en bewoners
kwam houden over hoe fijn het is om in het Droomhuis te werken en te wonen.
-	De Woningstichting Wageningen een karaoke-set kado deed met Sinterklaas.
-	Wij nog steeds veel donaties van onze vrienden van het Droomhuis ontvangen. Dit
jaar hebben wij hier een AED apparaat en een kleurig HEMA servies van aangeschaft.
Tevens is de verzekering, het onderhoud en de wegenbelasting van de Droomhuis
bus hiervan betaald. Ook is een extra terras onder de boom aangelegd.
-	Namens alle bewoners en hun ouders: Dank u wel voor de donaties!

Droomhuis tuin weer winterklaar
Enkele keren per jaar organiseren we als ouders een ‘klusmiddag’ op het Droomhuis.
Meestal zijn het Wout Kelderman (vader van Ramona) en Rijk den Braber (vader van
Arianne), die de taken verdelen. Wouter van Tol heeft prachtige tuinverlichting
aangelegd, alle bladeren zijn opgeruimd, overbodige takken zijn gesnoeid en alle
zomerspullen zijn netje opgeruimd in de berging. Aan het eind van de middag hebben
we nog genoten van een mooi vuur, zodat we de takken niet naar de stort hoefden te
brengen.

Droomhuis aan de Dijk
Niemeijerstraat 35-37
6701 CM Wageningen
t 0317 450 278

Word vriend van het
Droomhuis
Vanaf 10 Euro per jaar bent u al lid en krijgt
u onze nieuwsbrief toegezonden. Via onze
website kunt u een formulier downloaden
om ons project op een fiscaal aantrekkelijke
manier te ondersteunen. Giften kunnen
gestort worden op

girorekening 2940902
t.n.v. Stichting het Droomhuis,
Bevernel 54, 6721 RE Bennekom
t 0318 417 997

Comité van aanbeveling
Alexander Pechtold, Kas van Iersel,
Femke Halsema, Viola Holt, Karel van der
Graaf, Erik Wedershoven, Peter Jan Rens,
Hanneke Riemer
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HOUDT MARK RUTTE ZIJN WOORD?

Minister-president op bezoek in het droomhuis
Op dinsdag 23 februari 2010 brachten
Mark Rutte en Tweede Kamerlid Anouchka
van Miltenburg een werkbezoek aan het
Droomhuis. Zij werden vergezeld door
enkele Wageningse VVD-politici, Hans van
der Hoeve en Bastiaan v.d. Meerburg.
Wij hopen dat Mark Rutte als ministerpresident en Anouchka van Miltenburg
als vice fractievoorzitter van de VVD hun
be-lofte waar zullen maken dat zij zich
hard zullen maken voor de belangen van
meervoudig gehandicapten. In het regeer
akkoord lezen we: “Het kabinet zal bevor
deren dat er kleinere zorginstellingen
komen. Een optimale schaalgrootte van
zorginstellingen zorgt voor meer efficiën
tie, lagere kosten, meer integraliteit,
hogere klanttevredenheid en betere zorg.”
Voorlopig hebben zij die belofte nog niet
waargemaakt!
Aanleiding voor het bezoek was een
TV-uitzending van SBS over dreigende
bezuiningen in het Droomhuis. Mevrouw

Meerburg, de moeder van Bastiaan,
maakte zich hier heel boos over. Zij riep
haar zoon als actief VVD-lid op om hier
wat aan te doen. Op zijn initiatief kwamen
Mark en Anouchka naar het Droomhuis.
Wouter en Charlotte, de ouders van
Marnix, hebben verteld over de totstand
koming van deze woonvorm. Na een
korte rondleiding was er nog tijd om
even kennis te maken met de bewoners.

Moet het Droomhuis straks
3 maanden dicht?
Als de plannen van het huidige kabinet
Rutte doorgaan, krijgen de zes meer
voudig gehandicapte bewoners van het
Droomhuis in 2014 zo’n 25 a 30% minder
zorgbudget. De nieuwe staatssecretaris
wil de garantie van voormalig staats
secretaris Bussemaker (PvdA) voor het
voortbestaan van wooninitiatieven, niet
overnemen. De huidige budgetgarantie
wordt in drie jaar tijd helemaal afgebro
ken. Het is nog onzeker wat de uitkomst

en opbrengst zal zijn van moties die rond
deze tijd ingediend worden in de kamer.

300 boze wooninitiatieven
Op 6 november vond de landelijke dag van
het Landelijk Steunpunt Wooninitiatieven
plaats. Meer dan 250 mensen spraken
namens de 200 bestaande en 100 woon
initiatieven in oprichting hun boosheid uit
over het onbetrouwbare overheidsbeleid.
In de afgelopen 20 jaar hebben wij con
creet vorm gegeven aan de doelen die de
overheid stelde; integratie van gehandi
capten in de wijken, scheiden van wonen
en zorg, realiseren van zorg op maat,
banden smeden tussen zorginstellingen
en clientnetwerken. Door het vervangen
van de oude pgb-indicaties door een
systeem met zorgzwaartepakketten
komen veel wooninitiatieven tussen de
wal en het schip terecht. Dit geldt met
name voor de projecten met meervoudig
lees verder op pagina 2
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Vervolg van pagina 1

gehandicapte bewoners. Lees meer over
het manifest, dat op deze dag werd opge
steld, op de LSW-site www.woonzelf.nl.

Kritische kamerleden
Op de LSW-dag verklaarden Linda Voortman
(Gr-Links) en Tamara Venrooy (VVD), dat zij
de problemen krachtig in de Tweede Kamer
aan de orde zouden stellen. In een filmpje,
waarin droomhuisbewoner Thijs als voor
beeld gesteld werd, verklaarden de kamer
leden Agnes Wolberts (PvdA) en Esmee
Wiegman (CU), dat zij erg geschrokken
waren van de dreigende gevolgen van het
nieuwe overheidsbeleid. Op dit moment is
nog niet duidelijk of de soep echt zo heet
zal worden gegeten als hij wordt opgediend.
Maar wij roepen iedereen op om ons te
steunen in onze strijd voor het behoud van
wooninitiatieven zoals het Droomhuis. Of
moet het Droomhuis straks 3 van de twaalf
maanden dicht wegens geldgebrek?

“De Belevenis” een rijke snoezel ervaring
Thijs, Ramona en Marnix hebben een prachtige belevenis gehad tijdens hun uitje naar de
Belevenis: Een reizend uitgaanscentrum – uniek in de wereld – opgebouwd in een tent
waar door 60 medewerkers (kunstenaars, specialisten en vrijwilligers) themawerelden,
decors en attracties zijn gemaakt. De ruimtes nodigen uit tot horen, zien, ruiken, voelen
en proeven. Samen met Marianne, Babette en Gerdi hebben ze
3 dagen vakantiegevierd en op het terrein in een WigWam tent geslapen. Ze genoten
vooral van de themawerelden en het overheerlijke eten. Ze mochten alles aanraken en
ervaren. Voor Thijs was de grote vogel prachtig om aan te trekken. Marnix genoot van de
Marokkaanse ruimten en Ramona kon niet genoeg krijgen van knuffelen met ijsberen.

Het You-Tube-filmpje over Thijs is te zien
op www.woonzelf.nl bij de “impressie van
de landelijke dag”: http://www.youtube.
com/watch?v=Z7N7aUyCF_E

Ramona en Heidi winnen midweek in Weert
Door het Droomhuis als mooiste plekje van Wageningen te noemen, hebben Ramona
en Heidi een ‘midweek in een bungalowpark in Weert’ gewonnen. In het programma
“zomer in Gelderland” was op 27 augustus de beurt aan Wageningen. De zus van
Ramona, Heidi, stuurde een mail naar Omroep Gelderland. Het mooiste plekje van
Wageningen is natuurlijk Het Droomhuis. Omdat Ramona en de anderen daar met
enorm veel plezier wonen en er bijzonder goed verzorgd worden.
Omroep Gelderland beloonde deze inzending met een midweek in Weert! De droom
huismeiden hebben er eind november samen met Gerdie, Babette en Irma een echte
meidenweek van gemaakt. Wat hebben ze genoten!

Stage lopen in
het Droomhuis
Vanaf de opening in 2007 hebben
al meerdere stagiaires een bijdrage
geleverd aan de zorg voor onze kinderen.
De meeste stages zijn bijzonder goed
verlopen, één stagiaire voelde zich niet
thuis bij verstandelijk gehandicapten.
Natja Mulah Khalil is per september
begonnen aan haar jaarstage en heeft
veel affiniteit met de jongeren. Ze straalt
rust uit en is betrokken.
Ook na hun vertrek houden de meeste
stagiaires contact met het team en de
kinderen. Aan Jentje Boesenkool uit
Staphorst hebben de kinderen al voor
de 2e keer een bezoek aan hun boerderij
gebracht. Anika Schouten komt nog
regelmatig invallen of kijken bij het
paardrijden op maandagavond. Ook via
maatschappelijke stages draaien jonge
leerlingen van 14-15 jaar soms enkele
dagen mee in het Droomhuis.
Velen hebben nog nooit van zo dichtbij
kennis gemaakt met verstandelijk
gehandicapten. De leerlingen geven
aan dat deze ervaringen zeer leerzaam
voor hen zijn.
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Een kijkje in een jaar Droomhuis
Van onze correspondentes Marie en Anna
Er valt veel te vertellen over ons eerste jaar in het Droomhuis. Over de geweldige vakantie in
Centre Parcs, uitstapjes naar het theater, de drie dagen naar de Belevenis en nog veel meer.
Wij beperken ons hier tot een stukje over de
feestweek, die we dit jaar in het Droomhuis
voor de kinderen georganiseerd hebben.
De kinderen hadden een week vrij van
dagbesteding en er was een aangepast
programma bedacht door Marianne en Irma.
Wat hebben we die week gedaan? Er is
gefietst en gepicknickt op de dijk bij
Opheusden Degene die van fietsen hou
den gingen mee: Berit, Marnix en Thijs.
Thijs zat heerlijk “ingepakt” in het karretje achter de fiets van Marianne. We hebben
ze nog wel even de dijk op geduwd. Het was erg mooi fietsweer en de tocht werd een
succes, veel natuur, mooi weer en 2x met
het pontje. De anderen gingen zwemmen.
In de Peppel in Ede, want die heeft een
glijbaan met en zonder banden. Daar
hebben we ook goed gebruik van
gemaakt. Het was spannend en erg leuk.
Met Berit, Jos en Arianne zijn we een dag
je naar De Efteling geweest. Het regende
af en toe, maar het voordeel daarvan was
wel dat het niet druk was. Hoogtepunt: op
de foto met Pardoes!
Een dagje met alle kinderen naar Jentje. Jentje heeft drie jaar geleden stage gelopen in
Het Droomhuis. Ze nodigde nu de jongeren uit voor een dagje bij haar thuis: op de
boerderij in Staphorst. De jongeren heb
ben echt kennisgemaakt met de boerderij:
Jos hielp -in overall- met het melken van
de koeien, Arianne deed een knuffelcursus
met kalfjes en iedereen genoot. Aan het
eind van de dag had iedereen zijn
boerderijdiploma gehaald!
Elke dag van de feestweek was een
succes. Elke morgen een lekker ontbijtje,
alle tijd voor douche of bad en zoals op
elke vakantie, vooral geen haast. We hebben gezellig in de stad geluncht en pannen
koeken gegeten. We genoten van een brunch bij Astrid, een van onze gastvrouwen,
buiten onder haar nieuwe veranda, dat was vooral handig toen het ging regenen.
Op de karaoke-avond mocht iedereen zijn lievelingslied naar hartelust meezingen.
Dit was voor Ramona het hoogtepunt, zij wilde met haar oranjepruik op, vooral de
voetbalkrakers “meezingen”, en ook Marnix deed enthousiast mee. Het eindigde
in een polonaise met Thijs, in rolstoel, voorop.
De afsluiting vond plaats in het zwembad van Centre Parcs. Daar hebben we nog een
dag heerlijk gezwommen, de allerhoogste glijbanen afgegleden en iedereen genoot.
Een geweldige week, zo fantastische dat
we het eind van deze maand nog een keer
gaan doen.
Toen het Droomhuis in oktober 3 jaar
bestond hebben we met z’n allen
pannenkoeken gegeten in Wageningen,
een cadeautje van de ouders.

Veel bezoekers
in het ‘vrije’
Droomhuisweekend
In veel van de vrije weekenden (elk eerste
weekend van de maand), waarin de bewoners bij hun ouders zijn, ontvangen wij
gasten die een kijkje willen nemen in het
Droomhuis.
In april ontvingen wij een flinke delegatie
(oa ouders, architect en aannemer) van
de Fundacion Lucas Koch (www.fundacion
lucaskoch.org) afkomstig uit Alicante
(Spanje). Ze bezochten diverse woon
vormen, waaronder het Droomhuis.
In Spanje is het fenomeen wooninitiatief
nog onbekend. Zo wie zo is er eigenlijk
nauwelijks iets geregeld voor gehandi
capten, zij blijven vrijwel altijd binnen het
gezin of familie wonen. PGB’s bijvoorbeeld
zijn er niet. Financiële ondersteuning komt
in Spanje niet van de overheid maar van
particulieren. De Spaanse ouders willen
een huis gaan bouwen voor hun kinderen
in Alicante. Zij kwamen in ons land de
kunst afkijken. De Spanjaarden zijn met
veel kennis en opgedane ervaring weer
huiswaarts gekeerd. Een goed uitgangs
punt voor hun droom: het in Alicante te
bouwen huis voor 6-8 kinderen met een
meervoudig complexe beperking.
In het oktoberweekend kregen we de
complete gemeenteraad van MörfeldenWalldorf, waar Wageningen al heel lang
een vriendschapsband mee heeft, op
bezoek. De raadsleden waren bijzonder
onder de indruk van de zorgkwaliteit in het
Droomhuis en de visie achter het project.

Over het LSW
Het Landelijk Steunpunt Wonen (LSW) is
in 2006 op initiatief van de Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK) opgericht. Het LSW ondersteunt
bewoners, betrokkenen en oprichters van
een particulier wooninitiatief, ook als het
initiatief of de woning al langer bestaat.
Daarnaast wil het LSW het particulier
wooninitiatief voor een grotere groep
mensen mogelijk maken. Zo helpen ze
kinderen en jongeren met een beperking
aan een volwaardige woonsituatie. Sinds
enige tijd is Gabriël Enkelaar voorzitter
van het LSW.
Vanaf 1 januari 2011 maakt het LSW deel uit
van per Saldo. Het LSW zal zich in blijven
zetten voor alle wooninitiatieven, dus
zowel voor projecten met pgb-financiering
als woonvormen met zorg in natura.
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Wist u dat:
-	De vrienden van het Droomhuis dit jaar weer een bedrag van ruim € 11.000
geschonken hebben aan het Droomhuis. Iedereen enorm bedankt.
-	De oud-buurman van Thijs, Evert Jansen (overleden in januari 2010), zijn hele
nalatenschap aan het Droomhuis heeft geschonken.
-	Er concrete plannen zijn om twee nieuwe wooninitiatieven voor jongeren met een
beperking in Wageningen te realiseren; tussen 2013 en 2015 zullen “De Wijde
Wereld” (www.dewijdewereld.org) en woongroep “de Burgh” hun deuren openen.
-	Thijs tegenwoordig zijn eigen column heeft in het blad “Eigenwijs” van de PGBbelangenvereniging Per Saldo.
-	Anna Michorius dit jaar het Droomhuisteam is komen versterken. Zij voelt zich
al helemaal op haar plek en heeft een uitstekende band met de kids.
-	De Soroptimisten Ede/Wageningen een prachtig bankje aan het Droomhuis
hebben geschonken. Het staat achter de serre in de zon en wordt al heel veel
gebruikt.
-	Reünisten van de WVSV (de Wageningse Vrouwelijke Studenten Vereniging,
vroeger gehuisvest in ons Droomhuis) regelmatig een bedrag, dat over is
van hun reünie, schenken aan het Droomhuis.
-	Arie Janssen van Doorn ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag een
grote schenking aan het Droomhuis deed. Enorm bedankt!
-	We jaarlijks nog enkele ‘theepot-etsen’ van het Droomhuis verkopen,
die gemaakt zijn door Hanke Cannegieter.

Een nieuwe digiwereld met een Touchscreen PC
Sinds enkele weken staat in de woonkamer een prachtige computer met touchscreen.
Het is een groot succes. Ook voor onze kinderen is veel mogelijk achter een computer.
Arianne maakt mooie tekeningen en kleurt de plaatjes in. Jos heeft al achter de camera
gezeten met een brandweermuts op zijn hoofd. Ramona en Berit kijken naar filmpjes op
You Tube en Marnix en Ramona kijken nog even de kat uit de boom. Mogelijk kan
Marnix in de toekomst zijn eigen muziek kiezen via het aanraakscherm. Wij bedanken
Café Kaketoe uit Ede voor hun gift, zodat wij deze PC hebben kunnen aanschaffen.

Teamuitje
Het jaarlijkse teamuitje heeft plaatsgevonden in Giethoorn. Daar zijn we gaan punteren
door de wateren van het dorp. Alle liedjes van de karaoke avond zaten nog in menig
hoofd dus punterden we zingend het water door.
Er valt nog veel meer te vertellen maar het komt erop neer dat we een mooi jaar hebben
gehad, want ook als er geen feestjes zijn hebben we alledaags plezier in Het Droomhuis.
We hopen dat we volgend jaar weer zo door mogen gaan.
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Droomhuis
Zorghuis voor gehandicapte jongeren

Laat ons Droomhuis geen nachtmerrie worden. Foto: Martha Vlastuin, per Saldo

Actievoeren in Den Haag
Op donderdag 19 november zijn we met de
Droomhuisbus naar de Tweede Kamer in
Den Haag gegaan. Samen met heel veel
andere ouders en bewoners van wooninitiatieven uit het land hebben we het
manifest ‘Parels in de zorg’ aangeboden
aan de vaste Kamercommissie van VWS.
Door de invoering van de zorgzwaartepakketten zou het Droomhuis zeker 20%
minder zorgbudget krijgen. Dat betekent
het ontslag van twee medewerkers. Dat
kan natuurlijk niet. De staatssecretaris
Bussenmaker begrijpt dat ook en heeft
een overgangsmaatregel genomen. Dat
houdt in, dat we tot 2012 jaarlijks hooguit
3% minder zorgbudget krijgen. Dat haalt
de druk wat van de ketel, maar er moet
natuurlijk wel een oplossing voor dit

probleem komen. Niet alleen voor ons,
maar ook voor mensen, die een nieuw
wooninitiatief willen beginnen en voor wie
deze overgangsmaatregel niet geldt.
We hebben er een gezellige dag van
gemaakt, er waren mooie spandoeken en
we hebben veel Kamerleden gesproken,
die stuk voor stuk begrip toonden en
beloofden om het probleem aan te pakken.
Kortom, we verwachten dat er binnenkort
een oplossing voor dit probleem zal
worden gevonden.
Meer informatie hierover is te vinden op
de website van het Landelijk Steunpunt
Wooninitiatieven: www.woonzelf.nl. Daar
kun je ook je handtekening zetten onder
het manifest ‘Parels in de zorg’ als steunbetuiging aan het Droomhuis.

SBS-6 Hart van Nederland heeft een filmverslag gemaakt van het Droomhuis en
ons uitstapje, dat je terug kunt vinden
via ‘uitzending gemist’ bij SBS-6 op
19 november.

Jos als hulpcameraman voor SBS6
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Arianne voelt zich al echt thuis
Op 1 februari is Arianne (28 jaar) in het
Droomhuis komen wonen. Arianne is de
middelste dochter van Riky en Rijk den
Braber. Anita, haar tweelingzus, en
Patricia maken het zussentrio compleet.
Vanaf haar 8 ste jaar woonde Arianne in
de Mondriaan in Wageningen. Na bezoekjes en een logeerweekend in het Droomhuis kon ze niet wachten om te komen.
Toen haar kamer ingericht was en al haar
kleren waren ingepakt, was het moment
daar om te verhuizen. Gelukkig konden

Bert en Ernie ook mee. Arianne heeft zich
heel snel een goed plekje in het Droomhuis verworven. Ze houdt gesprekjes met
alle andere bewoners, informeert naar het
werk van de anderen en vertelt over haar
eigen belevenissen. Het zwemmen op
woensdagavond met haar vrijwilliger Bep
is een belevenis. Haar vriendinnen
Michelle en Moniek komen regelmatig op
bezoek met de Regiotaxi en Arianne
brengt op haar beurt tegenbezoeken.
Ze is erg behulpzaam: tafeldekken, jassen

pakken, het is haar nooit genoeg. Arianne
gaat voor dagbesteding naar de Rietkampen in Ede. Ze volgt hier een ‘bak en
braad’ cursus. Dit belooft wat voor de
toekomst, dat wordt smullen!
versnippert hij papier en maakt pulp met
de blender. Ook pulp scheppen is een leuk
karweitje. Muziek, zwemmen, wandelen
en boodschappen doen zijn tevens
favoriet. Het is leuk om te zien dat hij zich
nu veel meer dan eerst in de groep mengt
en ervan geniet om met z’n allen aan tafel
te zitten of in de kring bij een verjaardag.

Hoe gaat het met de andere bewoners?
Ramona Kelderman, 23 jaar, onze dame
in het gezelschap. Ziet er graag mooi uit,
kettingen, mooie kleding, mooie brillen.
En door die brillenglazen kijkt ze met haar
prachtige lach naar de anderen. Zo houdt
ze alles goed in de gaten en geeft af een
toe een welkome tip. Ramona is samen
met Berit net terug van een lang weekend
naar Groenlo. De zus van Ramona, Heidi,
en haar vriendin Anne-Marie hebben de
dames begeleid en verzorgd. Op de
dagbesteding, de Luwte, is Ramona actief
in de papier-maché
groep waar zij vier
dagen bezig is met
papier, lijm en water.
Maar ze gaat ook mee
een boodschap doen
bij de supermarkt.
Zwemmen is de hobby van Ramona en op
woensdagavond vertrekt zij samen met Jos
en Arianne naar de Bongerd om te
zwemmen bij de vereniging De Waag.
Berit Lugtigheid, 21 jaar, loopt heel wat
kilometers door het Droomhuis en de tuin.
Met een blijde, vragende lach op haar
gezicht kijkt ze naar wat er gebeurt. Ze
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zoekt contact met Ronja en Amy, de
honden van Irma en Marianne, en mocht
ze een blik van Marianne opvangen, dan is
dat natuurlijk heel erg leuk. Berit gaat
samen met Marnix op maandagavond
paardrijden bij
manege de Fruithof in
Heteren. Als een
volleerd ruiter zit zij op
haar paard. Bij het
examen rijden was zij
helemaal in officieel
tenue, zwart jasje met witte blouse, cap
en de witte handschoenen. Berit gaat
overdags naar De Luwte in Bennekom.
Marnix van Tol, 22 jaar
Zo vanuit zijn hoekje in de snoezelkamer,
met één oor luisterend naar Rowwen Hèze,
houdt hij alles in de gaten. Is mijn vriend
Thijs al thuis, wie werken er vandaag? Ook
schalks even kijken hoe het met Berit
gaat, maar niet te lang.
Het paardrijden op maandagavond is al
ruim 15 jaar zijn hobby en om daar met z’n
allen naar toe te gaan, is helemaal erg
leuk. Marnix bezoekt het dagcentrum De
Luwte. In het papier-maché atelier

Jos de Feijter
Jos is dit jaar alweer 23 jaar geworden en
geniet van allerlei activiteiten. Hij is zo’n
beetje de werkvoorbereider van het
Droomhuis. Alle eventuele klussen in het
huis of in de tuin hebben zijn aandacht.
Echt mannenwerk daar is hij gek op.
Mannen onder elkaar, je moet als vrouw
wel heel erg je best doen, wil je daar bij
mogen horen. Maar als je dan zijn aandacht krijgt dan is hij zorgzaam en
behulpzaam. Jos gaat overdag naar de
kinderboerderij de Proosdij. Daar werkt hij
in de houtgroep. Openhaardhout zagen en
meehelpen met het maken van vogelhuisjes. Jos is dit jaar oom geworden, een
belangrijke gebeurtenis voor hem.
Thijs Enkelaar, 20 jaar, is vrolijk en zoekt
veel contact met zijn maatje Marnix. Als
die twee naast elkaar zitten is het dikke
pret. De geluiden van Marnix maken hem
aan het lachen. Een kusje van Marnix aan
Thijs kan er vaak af. De vrienden voor het
leven. Thijs heeft het afgelopen jaar een
sonde gekregen, wat een spannende
ingreep was. Gelukkig is alles goed
gegaan en is hij snel hersteld. De sonde
wordt gebruikt om hem ’s avonds wat
extra voeding te geven: overdag blijft hij
op de gewone manier eten.
Dit jaar is Thijs weer gaan kamperen. Dat
was voor het eerst na zijn rugoperatie.
Zodra hij de vertrouwde De Waard-tent
zag, was hij weer helemaal in zijn sas.
Thijs geniet enorm van de snoezelkamer,
waar hij vaak speelt met de lichtgordijnen
op het waterbed.

... er een nieuw ouderinitiatief, ‘De Wijde Wereld’ voor jongeren met
een verstandelijke beperking gepland in het plan Rustenburg-2, dat
door de Woningstichting Wageningen gebouwd gaat worden. Wij
wensen deze ouders natuurlijk heel veel succes!
... bijna elk eerste weekend van de maand, wanneer alle jongeren naar
huis zijn, in het Droomhuis wel een rondleiding wordt gegeven aan
mensen, die bijv. zelf met een wooninitiatief bezig zijn. Aanvragen
via hetdroomhuis@xs4all.nl
... we ook dit jaar weer Sintekerst vieren met alle ouders en kinderen
aan een grote lange tafel.
... het Droomhuispersoneel van de griepvaccinatie een spannend
uitje heeft gemaakt met zakje chips vooraf en McDonald’s toe.
... Rijk v.d. Top prachtige tegels heeft gelegd bij het tuinhek, die
minder glad zijn dan het hout, waar regelmatig iemand uitgleed.
... er in maart een swingend Lentefeest is georganiseerd in Unitas
door de Stichting Olrik; van de opbrengst hebben we mooie tuinmeubelen gekocht.
... er in juni een FC-Wageningen-dag georganiseerd is in het stadion
op de Berg. De droomhuisbewoners verrichtten de aftrap voor een
voetbaltoernooi in het stadion. De week daarna hielden we een
voetbaltoernooi in de tuin van het Droomhuis en kwam de vooritter
van ‘vrienden van FC Wageningen de opbrengst overhandigen van de
veiling van oude attributen van FC Wageningen.
... De Vereniging Groei en Bloei een leuke moederdagactie op de Markt
in Wageningen had georganiseerd. Veel kinderen maakten een mooi
bloemstuk voor hun moeder. De opbrengst was voor het Droomhuis.

Boven: Bij de aftrap van het voetbaltoernooi op de Wageningse Berg
Onder: Samen in de zandbak in de tuin van het Droomhuis

Met het Droomhuis op vakantie naar Reuver
In mei van dit jaar zijn we heerlijk een
midweekje op vakantie geweest…. Na een
gezellige reis met de bus en de camper
kwamen we maandagmiddag aan op onze
bestemming, Landal-park De Lommerbergen in Reuver (Limburg). Nadat we
onze huisjes eens goed bekeken hadden
en de kamers verdeeld waren, voelden we
ons al snel thuis. Grappig was, dat de
twee huisjes precies hetzelfde waren en
het soms net leek of je in je eigen huisje
was wanneer je even bij de buren was….
In het ene huisje vertoefden Berit, Thijs en
Marnix, samen met Marianne, Babette en
Inge. Het andere huisje werd deze week
bewoond door Arianne, Ramona, Jos en
Hanny en Gerdi. De hele week hebben we
ons prima vermaakt! Elke dag zijn we
(soms wel meerdere keren) wezen
zwemmen, we hebben gebowld en zijn uit
eten geweest, ook hebben we gevoetbald
op het grasveldje rondom onze huisjes en
kwam de familie Eekhoorn ons soms heel
stiekem en stilletjes aanmoedigen... Maar
ook in de omgeving was er van alles te
doen. Zo hebben Thijs en Berit genoten
van het huifbed rijden, bij de ‘LimburgsePaardenkar’, zijn we een dagje met z’n

allen naar attractiepark Toverland geweest
en hebben we gesnoezeld bij Daelzicht-St.
Joseph. Natuurlijk werd er in de huisjes
ook volop genoten van het vakantiegevoel, Ramona deed af en toe lekker een
tukje op de bank, Marnix bediende op zijn
kamer zelf zijn muziekinstallatie en
Arianne ging af en toe even buurten bij
het andere huisje, gezellig even kletsen!

Als afsluiting van de week maakten we
een huifkartocht door het glooiende
Limburgse land. Jos mocht op de bok en
was een goede hulp voor de “koetsier”.
Het is al weer even geleden, maar zoals
jullie kunnen lezen, hebben we genoten
met een grote G!
Gerd Ravenhorst
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In herinnering
Heleen Boersma- Lugtigheid
Op 13 juni 2009 hebben we afscheid
moeten nemen van Heleen, de moeder
van Berit, Charlot en Yorick en echtgenote van Rob. Heleen was een echte
doorzetter, die een te lange en een
oneerlijke strijd tegen kanker heeft
moeten vechten. Zij heeft zich vol
overgave en met hart en ziel voor de
realisering van het Droomhuis en in het
bijzonder voor een veilige plek voor
haar dochter ingezet. Heleen heeft
nooit om de hete brei heen gedraaid en
is altijd de confrontatie voor het goede
doel aangegaan. Heleen zou niets
liever hebben gedaan dan samen met
Rob een appartement in Wageningen te
betrekken, dichtbij Berit. Dit heeft
echter helaas niet zo mogen zijn.

De herinnering aan haar en haar
bijzondere en levendige
persoonlijkheid zal bij haar gezin en in
het Droomhuis blijvend voortleven.
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Op 18 juni hebben we Heleen op de
algemene begraafplaats aan de Oude
Diedenweg te Wageningen begraven.
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Droomhuizen elders
in de Wereld
Er komen regelmatig mensen op bezoek
met verhalen over Droomhuizen elders in
de Wereld. We noemen er enkele: Gabriël
en Herma zijn afgelopen zomer in de VS
op bezoek geweest bij enkele interessante
projecten op uitnodiging van Sarah Fornes
en Bud Kirchner, die eerder te gast in het
Droomhuis waren. Ter nagedachtenis aan
hun overleden zoon Christopher Douglas
hebben zij een stichting opgericht, waarmee zij het begrip ‘snoezelen’ tastbaar
verspreiden in de VS door het inrichten
van snoezelruimtes (zie www.cdhaf.com ).
Via hen zijn we in contact gekomen met
zeer inspirerende mensen, die het
mogelijk maken dat mensen met een
handicap volwaardig in de samenleving
kunnen participeren. Het meest
indrukwekkend was het bezoek aan een
fabriek in Chattanooga, waar voornamelijk
gehandicapte mensen werkten, die ‘real
pay for real work’ kregen: Meer informatie
op www.habitatint.com of in het lezenswaardige boek “Able” van Nancy
Henderson (www.amazon.com).

Via het Landelijk Steunpunt Wonen
kwamen we in contact met mensen, die in
Madrid hun Droomhuis willen realiseren
(zie het Spanje-weblog op
www.woonzelf.nl ). Vrienden van het
Droomhuis brachten ons in contact met
het project SOLyLUNA, dat zich inzet voor
dagopvang van verstandelijk gehandicapte
kinderen in Mexico; www.solyluna.org en
de Stichting Child and World
www.childandworld.com, die zich inzet
voor kinderen in de Filippijnen.
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Droomhuis

Zorghuis voor gehandicapte jongeren
Een dagje
Droomhuis

kijken naar de onthulling van het beeld bij de opening van het Droomhuis op 15-12-2007

Terugblik op een jaar Droomhuis
Sinds 1 oktober 2007 hebben de bewoners
van het Droomhuis hun intrek genomen.
Het openingsfeest op 15 december was
een geweldige happening, waarop duidelijk werd hoeveel mensen er met ons meeleven. Ruim achthonderd mensen hebben
gedeeld in de feestvreugde, velen hebben
een rondleiding door het het Droomhuis
gekregen. Hoogtepunt van het feest was
het moment, waarop Jos en Cock vanuit
een hoogwerker van de brandweer het
sein gaven voor het loslaten van honderden ballonnen.

deugend te giechelen. Jos probeert vaak
de teugels in handen te nemen en van
alles te regelen. Hij wil graag dat Ramona
zijn vriendinnetje wordt, maar zij houdt
hem af en toe nog een beetje op afstand.

Het droomhuis is net een grote familie.
Het is er altijd gezellig. Naast de bewoners en de teamleden zijn er ook vaak
ouders of broertjes en zusjes aanwezig.
Iedereen mag altijd langskomen zolang
het maar niet ten koste van de aandacht
voor de Droomhuis-jongeren zelf gaat.
Elke ochtend helpt op de jongens- en meidenverdieping een teamlid de jongeren uit
bed. Beneden zet de gastvrouw het ontbijt
en de medicatie op tafel, maakt het fruit
en de lunchpakketten klaar en zorgt dat
alles klaar ligt voor vertrek. Op sommige
ochtenden zijn er ook ouders aanwezig,
soms als extra hulp, soms gewoon voor de
gezelligheid. Rond het ontbijt worden alle
boekjes en schriftjes volgeschreven met
alle informatie die overgedragen moet
worden aan de dagbesteding. Tussen 8
en 9 worden de bewoners in groepjes opgehaald door hun vaste chauffeurs, die
hen naar hun dagbesteding in de regio
brengen. Op donderdag blijven enkele

vervolg op pagina 2

vervolg op pagina 2

Rond het openingsfeest hebben vele vrijwilligers uit Wageningen en onze buurt
daadwerkelijk meegeholpen of op een of
andere manier hun hulp en ondersteuning
aangeboden. Typerend voor het hartelijke
onthaal in de buurt was ook het fotoboek,
dat we enkele dagen na het feest kregen
aangeboden door enkele buurtgenoten.
Dank daarvoor!
De bewoners in het Droomhuis hebben
het uitstekend naar hun zin. Berit beweegt
en zingt meer dan ooit. Ramona heeft vrijwel altijd goede zin en zit voortdurend on-

Een dagje naar het Strand in Scheveningen. Thijs mocht de zonnebril van Sanne lenen

1

vervolg van pagina 1

Marnix heeft helemaal zijn plek in het
Droomhuis gevonden. Hij geniet net als
Thijs het meeste van samen aan tafel zitten. Het zou mooi zijn als Thijs net zo
veel ging eten als Marnix, want dat kost
nog wel de nodige moeite. Maar samen
hebben Thijs en Marnix altijd dikke pret.
Thijs krijgt veel kusjes en knuffels van
alle overige bewoners en daar geniet hij
intens van.
In het team hebben dit jaar de nodige
wisselingen plaatsgevonden. Gelukkig
was het voor ons geen probleem om
nieuwe enthousiaste mensen te vinden,
die graag in het Droomhuis willen werken.
Sinds kort werkt Astrid Febus als gastvrouw en hebben Marie Dijkhuizen en José
Deelen onze gelederen weer versterkt. Op
onze website stellen zij zich verder voor.
In deze nieuwsbrief spreken we nogmaals
onze dank uit aan de vele instanties die
dit openingsfeest mogelijk hebben gemaakt: met name De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, het
fonds leefbaarheid van de Woningstichting
alsook ’s Heeren Loo Midden Nederland.

Droomhuis
Flippers
Dankzij de hulp van Steven van der
Staaij en de Nederlandse Flipper
Vereniging (www.nfvpinball.nl) is Jos
zijn plan om een Flipperkast in de koof
achter de liftschacht te zetten, werkelijkheid geworden. In de ruimte die
eigenlijk nergens anders geschikt voor
is, staat nu een prachtige kast met
lichtjes en spannende geluiden, waar
de kinderen er lustig op los kunnen
flipperen.

vervolg van pagina 1

Astrid Febus en Marie Dijkhuizen werken sinds kort in
het Droomhuis

Wie het Droomhuis een keer wil bezoeken,
kan contact opnemen met de PR-commissie. Wij proberen doorgaans een afspraak
te maken op een rustig moment als er
weinig of geen bewoners thuis zijn; dat is
meestal het eerste weekend van de
maand (want dan is het Droomhuis altijd
dicht) of ergens op een ochtend. Heb je
belangstelling voor een rondleiding, stuur
dan een mailtje naar droomhuis@xs4all.nl.

Plekje vrij
Helaas blijkt het Droomhuis niet voor
iedereen de meest geschikte plek. Ondanks uiterste inspanningen van alle
betrokkenen zijn we er niet in geslaagd
om Marleen in het Droomhuis de begeleiding de bieden, die zij nodig heeft. Dat
betekent, dat Marleen sinds juni niet meer
in het Droomhuis woont en mogelijk een
plekje vindt in een ander project. Wij zijn
dus al enkele maanden op zoek naar een
nieuwe bewoner. Inmiddels hebben er al
veel gesprekken plaatsgevonden met belangstellenden en kandidaten. Het is logisch dat we bij zo’n beslissing niet over één
nacht ijs gaan. Op dit moment zitten wij in
de afrondende fase van deze gesprekken.
Wij verwachten dat we binnenkort op onze
website www.hetdroomhuis.eu bekend
kunnen maken wie de nieuwe bewoner
van het droomhuis wordt.

bewoners (Jos, Thijs en Ramona) thuis in
het Droomhuis en ondernemen van daaruit hun activiteiten. Zwemmen en paardrijden scoren hoog bij de Dromers.
’s Middags na vieren komt iedereen weer
thuis, zomers genieten we dan van de
heerlijke tuin, ’s winters is de snoezelkamer de favoriete plek om even lekker
te ontspannen. Na de gezamenlijke maaltijd is er altijd nog tijd om even een wandelingetje te maken over de Dijk of naar
het centrum, of even gezellig bij Herma en
Gabriël langs. ’s Avonds kunnen sommige
bewoners enorm ervan genieten om even
alleen op hun kamer te zijn; spelen met
een pop, luisteren naar muziek of even je
eigen favoriete filmpje bekijken. Wanneer
iedereen gaat slapen, gaat ook het teamlid dat de volgende ochtend weer dienst
heeft, rustig slapen. De uitluisterdienst
van ’s Heeren Loo neemt de wacht over en
waarschuwt als er een verdacht geluid uit
een van de kamers komt of een van de
bewoners een epileptische aanval krijgt.
In de weekenden worden er tal van activiteiten ondernomen. We gaan met zijn
allen naar Ouwehands Dierenpark, lekker
winkelen of naar de markt. Er worden ook
vaak uitjes ondernomen. We zijn met zijn
allen een midweekje op vakantie geweest
naar huisjes in Brabant; we vieren uitgebreid alle verjaardagen; Er wordt ook veel
gezongen in het Droomhuis, lekker ouderwets met 3x3=9, ieder zingt zijn eigen
lied. We doen mee met het Sint-Maartensfeest in de buurt, we gingen met zijn allen
naar het strand in Scheveningen en we
zijn op bezoek geweest bij de boerderij
van Jentje in Staphorst, de eerste stagiaire
van het Droomhuis. En nu we een nieuwe
bus hebben, zullen we er zeker vaker met
zijn allen op uit gaan!

Ets Hanke Cannegieter

Jos achter flipperkast
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De Wageningse kunstenares Hanke Cannegieter heeft een prachtige ets van het
Droomhuis gemaakt ter gelegenheid van
de open monumentendag. Het Droomhuis
heeft de eerste print kado gekregen.
Hij heeft een mooi plekje gekregen.
Er is een beperkt aantal exemplaren te
koop. De ets zelf heeft een formaat van
12 x 22 cm (hxb) maar wordt geleverd in
een mooie lijst van 30x40 cm.
Prijs voor ‘vrienden van het Droomhuis:

80 euro. Voor overigen: 95 euro. Bestellen
kan bij droomhuis@xs4all.nl. Een deel
van de opbrengst komt ten goede aan
het Droomhuis. Hanke,
enorm bedankt!!

Foto ets

Belangenbehartiging van wooninitiatieven bittere noodzaak

Blijft de zorg in het Droomhuis betaalbaar?
De invoering van Zorgzwaartepakketten
dreigde aanvankelijk te leiden tot 20 à
30% minder zorgbudget voor ons Droomhuis. In september en november hebben
wij conferenties bezocht van ouderinitiatieven, waar we bespreken hoe we de zorg
in onze huizen kunnen blijven betalen. Het
afgelopen jaar is er intensief overleg geweest met de politiek en de ambtenarij
om duidelijk te maken, dat de invoering
van Zorg Zwaarte Pakketten (ZZP’s) mogelijk negatief zou kunnen uitpakken voor
onze projecten. Dit heeft ertoe geleid, dat
er voor bestaande ouderinitiatieven enkele overgangsmaatregelen genomen zijn,
waardoor de zorg nog enige tijd betaalbaar blijft. Maar we doen uiteraard ons
best om te bewerkstelligen, dat ook
ouders na ons nog de kans krijgen om
projecten als het Droomhuis te realiseren.
En we willen natuurlijk dat de kwaliteit
van de zorg voor onze kinderen voor jaren
gegarandeerd wordt.
We zijn blij dat de gemeente Wageningen
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
zodanig invult, dat wij met de indicatie
voor de huishoudelijke verzorging in het
Droomhuis goed uit de voeten kunnen.
Hieruit wordt de schoonmaak door de
firma van Ditshuizen betaald en een deel
van het huishoudelijk werk, dat dagelijks
door de twee gastvrouwen in het Droomhuis, Lien en Astrid, wordt verricht.
Onze grootste zorg is momenteel de toekomst van de AWBZ, ofwel hoe hoog worden de persoonsgebonden budgetten als
zij eenmaal gekoppeld zijn aan de nieuwe
ZZP’s voor de bewoners van het Droomhuis. Samen met Per Saldo en het Landelijk Steunpunt Wonen van het NSGK (zie
www.woonzelf.nl ) volgen wij de ontwikkelingen op de voet en zullen wij van ons
laten horen als de wooninitiatieven in de
knel komen te zitten.
Het laatste nieuws is dat Staatssecretaris
Bussemaker stelling genomen heeft
tijdens de vaste kamercommissie van
VWS, waarin kamerleden aandacht vroegen voor de mogelijke problemen van
wooninitiatieven. VVD -parlementslid
mevrouw van Miltenburg: “Kleinschalige
wooninitiatieven hebben altijd voor de
troepen uitgelopen. Zij moeten nu niet het
kind van de rekening worden. “

Staatssecretaris Bussemaker regeerde instemmend: “Bestaande initiatieven mogen
niet ‘omvallen’ ten gevolge van de invoering van de ZZP’s.” Zij wil samen met het
Landelijk Steunpunt Wonen in kaart brengen wat de knelpunten zijn bij wooninitia-

tieven en deed toezeggingen, dat de budgetten niet plotseling sterk verlaagd kunnen worden. We zijn dus goed in beeld en
er is op dit terrein het nodige werk aan de
winkel!

DROOMHUIS-VRIENDEN IN ACTIE
We hebben heel veel leuke kadootjes
bij de opening van het huis ontvangen;
bloemen, div. kadobonnen, giften met
woorden als : veel woonplezier, succes
met de start, omdat we helaas de opening moeten missen en gefeliciteerd.
Diva B.V. uit Wageningen en de Fam. van
Dee uit de Niemeijerstraat waren gulle
gevers. Ook ontvingen we van DansenvanderVegt Vastgoedconsultants uit
Eindhoven een gift.
Bruil B.V, Ede kwam met een eindejaarsgift. € 1.500,– kwam van het Fonds Kleinherenbrink voor het hoog – laag bad.
Jeroen van Tol (geen familie) ging met
de VUT en nam afscheid van de Woningstichting en schonk ten behoeve van
“Een droom van een project”
Het Rooms Katholiek Kerkbestuur
doneerde de collecte 2007 van € 747,57
waarvoor dank.
De fam. Bootsma uit Laren doneerde,
inclusief een bijdrage van hun gasten.
Het opheffen van een rekening bij
Account adminstration te Utrecht
leverde ons geld op.
Bij de opneming Opel dealer Broekhuis
in Wageningen werden de kado’s omgezet
in een gift voor de Stichting Het Droomhuis en de Bussehoek in Renkum.
Pechtold zou Pechtold niet zijn als hij niet
weer het Droomhuis op TV noemde, bij
diverse optredens liet hij zijn vergoeding
overmaken naar het Droomhuis. En een
droomgift van Naturijn Zeep uit Wageningen. Een collecte in verzorgingshuis
Beringhem in Bennekom bracht € 647,68
op.
Bij een kraam van Groei en Bloei mochten
kinderen een bloemstukje maken voor
Moederdag, ook de Droomhuiskinderen
waren hierbij aanwezig, opbrengst
€ 44,01. Dhr. en Mevr. Ten Boom gaven
een royale gift. Een artsenpraktijk in
Oegstgeest schonk ons geld “eenmalige
schenking”.

Han en Liesbeth bouwden zelf een
droomhuis in Toscane en doneerden bij
hun afscheidsfeest ook aan ons Droomhuis. Dhr. du Buy draagt ons project een
“warm hart” toe en een gift. Van een zeer
gulle anonieme gever ontvingen wij een
groot bedrag, waardoor wij een nieuwe
bus konden aanschaffen. De Fam.
Beverloo was 50 jaar getrouwd en schonk
550 euro.
Henk Schoneveld nam afscheid op zijn
werk en zette alle ontvangen flessen
drank om in harde euro’s.
Martien van Beek en Marian Vos (van
de lichting Landbouwhogeschool 1963)
kwamen op bezoek in het Droomhuis met
een mooi cadeau. Zij kwamen niet alleen
het overschot van hun reünie aan ons
overhandigen, maar hadden ook een
prachtige ingelijste afbeelding van hoe
het Droomhuis (toen het honk van de
Wageningse Vrouwelijke Studenten
Vereniging, ook wel ‘de Club’ genoemd)
er destijds uitzag.
Ook een leuk weetje: Onze giften komen
uit heel Nederland, van Oud Beijerland
tot aan Patterswolde en ver over de
grens, van Canada, VS, Polen, Australië
tot Belgie.

Martien van Beek en Marian Vos overhandigen gift
en illustratie van het Droomhuis als voormalige
studentenvereniging aan Dorine en Berit.
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Nieuwe Bus
Dankzij een grote gift van een anonieme weldoener konden wij in oktober een nieuwe
bus in gebruik nemen; een prachtige Ford Transit, die voorzien is van alle aanpassingen
en gemakken, die nodig zijn om er met zijn allen mee op stap te gaan. Dankzij de hulp
van autobedrijf Rové heeft de oude Nissan-bus het nog net uitgehouden tot de komst
van deze prachtige bus. Een aantal medewerkers heeft al een speciale cursus gehad en
er worden al vele plannen gemaakt om leuke uitstapjes met de bus te maken.

www.
hetdroomhuis.eu
Droomhuis aan de Dijk
Niemeijerstraat 35-37
6701CM Wageningen
0317-450278

Word vriend van het
Droomhuis
Vanaf 10 Euro per jaar bent u al lid en
krijgt u onze nieuwsbrief toegezonden.
Via onze website kunt u een formulier
downloaden om ons project op een fiscaal aantrekkelijke manier te ondersteunen. Giften kunnen gestort worden op

girorekening 2940902
‘Jos, Marnix en Ramona samen met hun ouders in de nieuwe bus”

Bewoners van de Aan de Dijk-appartementen:

Cock en Ine: “Wij hebben
het hier prima naar ons zin”
Cock, Rob en Ine zijn de bewoners van de
drie appartementen “Aan de Dijk”. Cock
en Ine waren al snel gesetteld in woning
en hebben het helemaal naar hun zin. Rob
kwam halverwege November in zijn appar-

Notariële Aktes
Enkele van onze donateurs hebben een
notariële akte op laten maken door
notaris Smit-Moormann, die nu al vijf
jaar lopen. Op deze manier kun je je
vaste jaarlijkse donatie (vanaf € 100)
aan het Droomhuis voor 100% aftrekken van de belasting. Wie zijn akte
wil verlengen (of een nieuwe akte wil
af laten sluiten) kan dit regelen via
onze penningmeester Wouter van Tol
van.tol@hccnet.nl Alle steun is nog
steeds van harte welkom. Hoe mooi
het Droomhuis ook is, we hebben nog
steeds een verlanglijst!
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tement wonen en geniet erg van zijn
appartement. In de weekenden gaat Rob
graag naar zijn moeder in Ede. Ze buurten
ook regelmatig bij elkaar of komen gezellig op de koffie in het Droomhuis. Ook de
tuin is een logische ontmoetingsplaats,
waar de kinderen en medewerkers van het
Droomhuis en de bewoners van de appartementen elkaar treffen.
Overdag gaan Cock en Ine zelfstandig naar
hun werk. Cock werkt bij de brandweer in
Ede, Ine bij de Permar in Ede en Rob bij
Macandra in Ede. Als ze weer thuis zijn
krijgen ze zo nu en dan enige begeleiding
om hun huishouden op orde te houden,
inkopen te doen, het eten te plannen etc.
etc. We hebben er alle vertrouwen in, dat
we nog lang met hen als goede buren in
het project Droomhuis aan de Dijk verder
zullen kunnen.

t.n.v. Stichting Droomhuis, Bevernel 54,
6721 RE Bennekom
Telefoon: 0318-417997

Comité van aanbeveling
Alexander Pechtold, Kas van Iersel,
Femke Halsema, Viola Holt, Karel van
der Graaf, Erik Wedershoven, Peter Jan
Rens, Hanneke Riemer

Sponsors
Drukkerij Modern
Grafisch Atelier Wageningen
Diva
De Woningstichting
Notariskantoor Smit-Moormann
Zie voor overige sponsors:
www.hetdroomhuis.eu

Colofon
Tekst: Charlotte van Tol en Gabriël
Enkelaar
Fotografie: Joost Enkelaar, droomhuismedewerkers- en ouders
Vormgeving:
Grafisch Atelier Wageningen
Druk: Drukkerij Modern Bennekom
Bestuur Stichting Droomhuis:
Wouter van Tol, Gabriel Enkelaar,
Annelies de Vries, Harrie van Lotringen
en Rob Lugtigheid.
Oplage: 1500 ex.
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Droomhuis

Zorghuis voor gehandicapte jongeren

Opening zaterdag 15 december

Laat een ballon op
voor het Droomhuis
Op zaterdag 15 december laten we om
14.00 uur honderden ballonnen op als
teken dat het Droomhuis aan de Dijk geopend is. Kinderen kunnen vooraf via hun
basisschool of op zaterdag 15 december
zelf (vanaf 10 uur) een ballonkaartje
krijgen. We nodigen iedereen uit om zijn
‘eigen droom’ op het kaartje te schrijven.
Dat kaartje maak je op 15 december vast
aan je ballon. Voor de mooiste droom, die
teruggestuurd wordt naar het Droomhuis,
hebben we een mooie prijs!
Op ons openingsfeest is er vanaf 12 uur
een feestelijk programma met veel muziek, clowns, spel , dans en theater. Iedereen, die het Droomhuis een warm hart
toedraagt, is van harte welkom.
Omdat het Droomhuis een project is, waarbij veel kinderen zich ingezet hebben voor
kinderen met een handicap, maken we van
deze feestdag een groots buurtfeest voor
kinderen.
Het wordt ook een feest in Kerst-sfeer.
De kerstman zelf komt op bezoek, er staan
mooie kerstbomen en misschien zelfs een
sneeuwkanon. Heidi Kelderman is druk
bezig om voor bezoekers een kleine
kerstattentie te maken.
Op de achterkant is meer te lezen over het
feestprogramma. We laten in deze nieuwsbrief ook zien hoe het er deze eerste
maanden aan toegaat in het Droomhuis.
Mooie beelden daarvan, gemaakt door
fotograaf Joost Enkelaar, zijn te zien op de
diaserie op onze website:
www.hetdroomhuis.eu

Kinderen om de tafel op terras: v.l.n.r. Marnix, Jos, Thijs, Sanne Beumer, Marleen en Ramona.

Loslaten van onze kinderen
Het is voor ons als ouders natuurlijk enorm wennen. We zijn ontzettend blij omdat
we zien dat onze kinderen het al goed naar hun zin hebben in het Droomhuis.
Soms willen ze niet eens mee naar huis of vragen ze thuis al wanneer ze weer naar
het Droomhuis gaan.
Als ouders hebben we nu allemaal te maken met een grote verandering in onze gezinnen. Wouter van Tol drukte het mooi uit toen hij zei: ‘Het is thuis oorverdovend stil nu
Marnix er niet meer is.’ Ieder probeert er op zijn eigen manier mee om te gaan. Marijke
Houtman gaf ons een tekst over loslaten en deelde op die manier haar emoties:
‘Loslaten is niet betuttelen, maar geven om. Loslaten is niet andermans zaken willen
regelen, maar toestaan dat anderen dat zelf doen, Loslaten is niet alles aan mijn wensen aanpassen, maar aanvaarden wat elke dag mij brengt.’ Er vinden veel gesprekken
plaats en er worden veel ervaringen gedeeld. Er is nu enige tijd nodig om iedereen,
zowel de kinderen als het team, te laten wennen aan elkaar en aan de nieuwe situatie.
Voor alle kinderen is de overgang groot. Maar voor de een is het makkelijker dan voor
de ander. Voor Berit is elke dag in het Droomhuis een feest. Ze neemt altijd met een
pruillipje afscheid als ze naar dagbesteding gaat en is helemaal blij als ze weer
thuiskomt. Jos geniet van zijn prachtige kamer en is ook de regelneef van het stel. Hij
houdt alles goed in de gaten en helpt het personeel om overal goed aan te denken.
Ondertussen speelt hij altijd heel lief met Thijs. Die geniet op zijn beurt van alle leven
in de brouwerij, maar moet er nog wel aan wennen, dat hij nu tijdens het eten niet
meer met zijn draaimolen mag spelen. Maar dankzij alle aandacht van personeel en
andere kinderen, heeft hij het prima naar zijn zin. Ramona bekijkt alles meestal vanuit
haar stoel en heeft doorgaans dikke pret. Voor Marleen is de overgang ongetwijfeld
het moeilijkste, omdat zij gewend was om vrijwel altijd heel dicht bij haar moeder te
zijn. Stap voor stap leert zij nu dat er ook een leven zonder Dana is, maar dat vraagt
wel intensieve begeleiding. Marnix lijkt ook al zijn eigen plekje gevonden te hebben.
Soms op zijn eigen kamer naar muziek luisteren, dan weer beneden samen aan tafel.
En hij geniet zichtbaar van al het vrouwelijk schoon om hem heen.
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Lopen voor Lisette
Vroege-Stichting
In nieuwsbrief 11 liet Gabriel weten te
gaan lopen voor de Lisette Vroege Stichting, die zich o.a. inzet voor gehandicapte
kinderen in India. Het zal nog enige loopjes vergen voor het beoogde bedrag van
€ 1.250 euro binnen is. Wie mee wil lopen
of er meer over wil weten, vindt meer
informatie op www.lisettevroege.tk

De financiële thermometer
van het Droomhuis

Zorgzwaartepakketen:
onzekere toekomst

Het bouwen en inrichten van het
Droomhuis aan de Dijk heeft zo’n 1,7
miljoen euro gekost. De Stichting het
Droomhuis levert daarin een totaalbijdrage van zo’n € 208.000. Dankzij
de donateursbijdragen na de vorige
nieuwsbrief en een aantal acties is
de stand van de thermometer in
november 2007 gestegen tot
€ 198.000.

Met de invoering van ‘zorgzwaartepakketten’ in de AWBZ neemt de onzekerheid toe
of we de zorgkwaliteit in het Droomhuis
wel in stand kunnen houden. In het nieuwe systeem kunnen we waarschijnlijk niet
de zorg inkopen, die we nu met onze gezamenlijke PGB’s financieren. Dat lijkt
althans de voorlopige conclusie uit een
onderzoek, waar wij als Droomhuis het
afgelopen jaar aan deelgenomen hebben.
Voor het Droomhuis zijn wij van zorg in
natura overgeschakeld op Persoons
Gebonden Budgetten (PGB’s). Hoe hoog
zo’n budget is wordt bepaald door de
indicatie van het Centrum Indicatiestelling
Zorg. Een PGB is in principe 75% van het
bedrag, dat een cliënt in een AWBZinstelling krijgt. Toch kunnen we met onze
PGB’s kwalitatief hoogstaande zorg
organiseren. Dat komt omdat de overhead
in deze instellingen soms vrij groot is en
omdat de indicaties voor onze kinderen
behoorlijk ‘op maat’zijn.
Nu staatssecretaris Bussemaker voor
iedereen zorgzwaartepakketten wil gaan
invoeren, lopen we het risico, dat de bedragen voor onze kinderen sterk verlaagd
worden. Jaren hebben wij erover gedaan
om helder te krijgen voor welk budget wij
zorg in konden kopen. En nu wij dit plaatje
rond hebben en op grond hiervan mensen
in dienst zijn genomen, wordt er mogelijk
op dit bedrag fors beknibbeld. En dat
terwijl de afgegeven CIZ-indicaties nog
enkele jaren doorlopen. Wij maken hier
uiteraard ernstig bezwaar tegen en zullen
alles in het werk stellen om de zorg in het
Droomhuis op een verantwoord peil te
kunnen handhaven.
De afgelopen maanden hebben wij intensieve contacten gehad met politici,
ambtenaren en het landelijk Steunpunt
(zie www.woonzelf.nl). Dat heeft resultaat
gehad; de vaste kamercommissie heeft
kritische vragen aan de staatssecretaris
gesteld en we weten, dat onze zorg in
ieder geval in 2008 nog op peil kan
blijven. Onze kinderen houden onze
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Website
Op www.hetdroomhuis.eu geven we
op de nieuwspagina telkens het
laatste nieuws over ons Droomhuisproject. Hier staan ook de jaarverslagen over 2002 t/m 2006 van de
Stichting het Droomhuis. Ook kunnen
de pdf-bestanden van de nieuwsbrieven gedownload worden.
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budgetten zeker tot het moment waarop
de afgegeven indicaties aflopen. Dat is
voor de korte termijn een geruststelling,
maar het is niet genoeg. We zullen de
ontwikkelingen kritisch moeten blijven
volgen.

Babette maakt
team compleet
Met de komst van Babette Lam is het
zorgteam van het Droomhuis helemaal
compleet. Babette heeft al ervaring met
meervoudig gehandicapte kinderen. Zij
heeft ook een tijdje in de reguliere kinderopvang gewerkt. De laatste twee jaar
heeft zij in een damesmodezaak gewerkt,
dus dat belooft nog wat!

DROOMHUIS-VRI
Kunstwerken van Fransje Smit en Ypie Wentzel
zullen de muren in de huiskamer opvrolijken.
M-Visio voor manuele therapie & (sport)
fysiotherapie opende een nieuwe praktijkruimte.
Kado opbrengst € 250.
Alexander Korf (Fariko) heeft de kinderen de digitale wereld in geloodst door het schenken van
twee TV’s met LCD scherm, een playstation, een
Wii (een geavanceerde spelletjes computer) en
een heleboel spelletjes.
Meeuwsen Ten Hoopen Holding schonk € 250.
Dhr. en mw. Stoffels-van Zijl schonken € 380.
Bestuurders van Woningstichtingen in de regio
bezochten het Droomhuis. Wij ontvingen een brief
waarin zij schreven onder de indruk te zijn van wat
tot stand is gebracht en dat dit een inspiratiebron
voor hun werk in de volkshuisvesting is. Als blijk
van waardering schonken zij €250.
Anita Hoorn bracht via Dana Brouwer heel veel
mooie keukenspullen mee.

‘Het Droomhuis leeft’
Dit is de titel van een film over het
Droomhuis, waarvoor in oktober opnames
zijn gemaakt. De film is een cadeau voor
alle vrienden en sponsors van het Droomhuis. Hieronder al vast een voorproefje
van de interviews in de film.
Wat is volgens jullie als teamleden
kenmerkend voor dit project?
Hanna: Je merkt dat het zorggezin de
kinderen al goed kent. Als iemand van het
zorggezin dienst heeft, dan voelt dat heel
vertrouwd. Ik vind dat ze ons fijn begeleid
hebben in het begin. Dat voelt goed. Ik
denk ook dat er hier in het Droomhuis
meer ruimte is voor persoonlijk initiatief,
om zelf dingen vorm te geven. Wat dat
betreft krijg je ook ruimte.
Sanne: ik werk al langer in de gehandicaptenzorg. Je kunt hier veel meer 1 op 1
aandacht geven. Je hebt meer ruimte om
dingen te ondernemen.
Je zit hier ook minder achter de computer.
Je bent veel meer met de jongeren bezig.
Wat zijn bijzondere dingen, die je in deze
eerste periode bij de kinderen waarneemt?
Sanne: bij Marleen heb ik gemerkt, dat ze
ontzettend haar best doet. Met vervoer
hebben we haar zelf met de Droomhuis-

ENDEN IN ACTIE
Ook leden van de Juniorkamer Veenendaal
kwamen langs in het Droomhuis. Ze genoten van
het bezoek en waren onder de indruk. Tenny den
Hartog verwoordde haar gevoelens als volgt:
‘Goed om eens op een plek te komen, waar je niet
zo vanzelfsprekend op bezoek gaat, als het niet in
je eigen leefomgeving voorkomt’.
Ze brachten €750 mee voor het Droomhuis.

bus naar dagbesteding gebracht. Dat ging
eigenlijk boven verwachting, ze had er zelf
ook veel lol in.
Hanna: Ik heb gemerkt, dat Ramona het
best wel leuk vindt om in beweging te
komen, want ze ging gewoon lekker mee
wandelen en ze vond het leuk de Dijk op
te lopen. Bij Berit merkte ik dat als ze zelf
de keuze heeft wat ze op haar brood mag
doen, dat ze dan zelf haar brood smeert
en lekker gaat eten. Dat schijnt toch heel
bijzonder te zijn.
Wat was voor jullie reden om te solliciteren en alles in Baarn achter je te laten?
Irma: Wij hebben ervoor gekozen omdat
het een ouderinitiatief is. Wij komen alle
twee uit de intramurale zorg, waar je
afhankelijk bent van een grote organisatie.
Alles wordt gestuurd vanuit de organisatie. Dit is echt wat ouders zelf voor hun
kind hebben gekozen. Samen met een
club een Droom verwezenlijken voor hun
kind. Dat sprak ons aan. Wij wilden graag
een bijdrage leveren aan het stand komen
van het Droomhuis samen met de ouders.
Marianne: Het is ook min of meer uit
frustratie. In de intramurale zorg loop je
snel tegen dingen aan, die niet meer kunnen. Vaak dingen waarvan wij zeggen, die
zijn belangrijk in het leven van een verstandelijke gehandicapte. In de intramurale zorg kan nog maar zo weinig.
Irma Doordat er veel geld gaat naar de
overhead blijft er heel weinig tijd over
voor leuke dingen voor mensen, die in de
instelling wonen. Naar de markt, wandelen, dat is er gewoon niet meer bij. Dat
zijn dingen waar wij op stuk liepen.
Marianne: in dit project wordt op een
andere manier omgegaan met de beschik-

bare budgetten. De ouders zorgen dat het
geld binnenkomt. Zij spelen een hele grote rol in wat er met dat beschikbare geld
gebeurt. Tot nog toe is er nog maar weinig
geld naar de overhead van ’s Heeren Loo
gegaan.
Hebben jullie al enigszins contact met de
buurt en met Wageningen opgebouwd?
Irma: We merken dat het project in Wageningen erg leeft. Iedereen is erg betrokken. Je gaat naar Albert Heijn en je hoort
mensen erover praten. Je bent bij Hans
Anders en vertelt waar je woont en mensen vragen meteen ‘goh, hoe gaat het?’
Marianne: we hebben ook ontzettend
leuke kaarten gekregen van mensen uit de
buurt, die ons hartelijk welkom heten.
Zo’n mooie zondag op de dijk staan er
allerlei mensen te praten over hoe prachtig het geworden is. Je merkt gewoon dat
mensen heel erg meeleven.
De film is op zaterdag 15 december te
zien. Sponsors en vrienden van het
Droomhuis krijgen de DVD gratis.

Jenny Stoffels fietste in de Leontien van Moorsel
Ladies-ride € 380 euro bij elkaar!

Hulp bij het feest
gevraagd!

Henriëtte van Maanen schenkt de flipperkast aan
het Droomhuis. Steven van de Staay helpt ons
mee een goede uit te zoeken.

Wie wil op 15 december twee uurtjes
meehelpen: 's ochtends bij de
voorbereidingen, maar juist ook tijdens
het feest; in de ploeg van 12.00 - 14.00
uur of in de ploeg van 14.00 - 16.00 uur
of bij de opruimploeg van 17.00 - 19.00.
Als ouders willen we namelijk tijdens
het feest 'vrij' zijn om gewoon met
iedereen te kunnen kletsen. Stuur een
mailtje naar hetdroomhuis@xs4all.nl
als je ons wilt helpen of geef het op
een andere manier aan ons door.

Tenslotte hield Kas van Iersel een gratis voordracht voor de Ronde Tafel Noord West Veluwe,
die als dank een aantal mooie cadeaux ter
verfraaiing van onze snoezelruimte schonken.
Verder willen we alle vrienden heel erg bedanken
voor alle bemoedigende en lieve woorden, leuke
wenskaarten, planten, vogelhuisje, vogelvoederplank, etc.
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Programma Opening Droomhuis
zaterdag 15 december 2007
In de tuin van Het Droomhuis

In de Niemeijerstraat/speeltuin:

12.00 Aankomst Jeugd Showband Irene
met de Droomhuiskinderen, het
team en de Kerstman
12.15 Welkom vanaf het balkon door
ceremoniemeester Alexander
Pechtold.
12.20 Kort woordje door Lex Janssen,
directeur van de Woningstichting
12.25 Harmonie Wageningen
Uitgifte ballonkaartjes bij diverse
kraampjes in de omgeving.
Ballonnen af te halen bij tent achter
appartementen ‘Aan de Dijk’.
Warme chocolademelk en Glühwein
Info over het Droomhuis
Inschrijven voor 15m. rondleiding
Droomhuis van 12.30 – 16.00
12.40 Madlot speelt vrolijke volksmuziek.
Punt Uit zingt kerst- en kinderliedjes.
13.30 Act Clowns Paco en Raco vanaf
balkon
Muziek door Muzemakers.
Het Droomhuislied door Charlotte
Waardenburg en Dookje van Dieren.
Alexander Pechtold leidt opening in
m.m.v de brandweer.
14.00 Ballonnen oplaten voor het
Droomhuis en Jeugdshowband Irene
14.10 Onthulling beeld naast het
Droomhuis.
14.15 Harmonie Wageningen.
14.40 Muzemakers
15.10 Madlot
15.40 Alexander Pechtold sluit feest af.
15.45 Jeugdshowband Irene

12.00 Muzemakers spelen en Charlotte
Waardenburg zingt kinderliedjes.
Schminkbrigade schminkt
Tent met (kinder) games, door
Fariko games and entertainment
Speelbus met heel veel spelletjes
Springkussen en sneeuwkanon
Doorlopende vertoning van film
“Het Droomhuis Leeft”
Maak een rondje met de kerstman
in een echte arrenslee
Buikorgelmuziek van Berto
12.20 Clowns Paco en Raco
12.40 Kinderdansen met de Muzemakers.
13.00 Duo doorgedraaid
14.00 Ballonnen oplaten voor het
Droomhuis en Jeugdshowband
Irene
14.30 Punt Uit zingt (kerst-) liederen
15.00 Duo Doorgedraaid
15.30 Kinderdansen met de Muzemakers.
Een voorproefje van dit programma krijg je
door een kijkje op de volgende websites:
Jeugdshowband Irene www.irene.nl
Harmonie Wageningen
www.harmoniewageningen.nl
Duo Doorgedraaid
www.duodoorgedraaid.nl
Paco en Raco www.uithetlaatje.rr.nu
Madlot www.madlot.nl
Muzemakers www.muzemakers.com
Fariko Games www.fariko.com
Koor Punt Uit www.puntuit.org
Los www.los-muziektheater.nl

www.
hetdroomhuis.eu
Word vriend van het
Droomhuis
Vanaf 10 Euro per jaar bent u al lid
en krijgt u onze nieuwsbrief toegezonden. Via onze website kunt u
een formulier downloaden om ons
project op een fiscaal aantrekkelijke
manier te ondersteunen. Giften
kunnen gestort worden op

girorekening 2940902
t.n.v. Stichting Droomhuis,
Bevernel 54, 6721 RE Bennekom
Telefoon: 0318-417997

Comité van aanbeveling
Alexander Pechtold, Kas van Iersel,
Femke Halsema, Viola Holt, Karel
van der Graaf, Erik Wedershoven,
Peter Jan Rens, Hanneke Riemer

Sponsors
Drukkerij Modern
Grafisch Atelier Wageningen
Diva
De Woningstichting
Notariskantoor Smit-Moormann
Zie voor overige sponsors:
www.hetdroomhuis.eu

Colofon
Tekst: Charlotte van Tol, Herma
Barnhoorn en Gabriël Enkelaar
Fotografie: Joost Enkelaar
Vormgeving:
Grafisch Atelier Wageningen
Druk: Drukkerij Modern Bennekom
Bestuur Stichting Droomhuis:
Wouter van Tol, Gabriel Enkelaar,
Bram vd Zalm, Harrie van Lotringen
en Rob Lugtigheid.
Oplage: 1500 ex.

Samen met de kinderen uit de buurt werd St. Maarten gevierd
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Nieuwsbrief 11, zomer 2007

Droomhuis

Zorghuis voor gehandicapte jongeren

Droomhuis (bijna) klaar!
Op maandag 10 september krijgen we van
de Woningstichting de sleutels van het
Droomhuis. Op een feestelijke bijeenkomst tekenen we onder het genot van
een feestelijk glas (kinder)champagne de
huurcontracten met de Woningstichting
en de zorgcontracten met ’s Heeren Loo.
In september zal er nog wel hard gewerkt
worden aan de inrichting van het pand,
het plaatsen van de keukens en het aanbrengen van de noodzakelijke aanpassingen en voorzieningen. Op maandag 1
oktober moet dan alles klaar zijn om
daadwerkelijk in het Droomhuis te gaan
wonen.
De afgelopen tijd is er door de bouwvakkers van aannemer Bouman keihard
gewerkt om alles tiptop in orde te
brengen. Maar het resultaat mag er dan
ook zijn, zoals bijgaande foto’s
illustreren. Meer foto’s zijn te zien op de
rondleiding op onze website.

Openingsfeest Droomhuis op
zaterdag 15 december 2007
Op 15 december zullen we met een groot
feest de officiële opening van het
Droomhuis vieren. De komende maanden
hebben we nodig om het huis goed in te
richten en iedereen zijn plek te laten
vinden. Dat vraagt veel energie en tijd.
Op 15 december, tussen 12.00 en 16.00
uur nodigen we iedereen uit, die het
Droomhuis op een of andere manier
gesteund heeft of een warm hart
toedraagt. De feestelijke opening zal om
14.00 uur plaatsvinden met het oplaten
van ballonnen door kinderen van alle
basisscholen, die zich in de afgelopen
jaren voor het Droomhuis hebben ingezet.
Het lijkt erop, dat de brandweer hierbij
ook een spectaculaire rol zal spelen.
Kaarten voor de ballonnen zullen via de
basisscholen aan de kinderen worden uitgedeeld. In de nieuwsbrief van november
volgt meer informatie over de opening.

Mannen, enorm bedankt!

Dreamteam compleet
Het personeelsteam, dat de zorg van ons
(ouders) gaat overnemen, is compleet. Wij
hebben er alle vertrouwen in dat onze
kinderen zich onder hun vleugels snel thuis
zullen gaan voelen in het Droomhuis. In
deze nieuwsbrief stellen we hen aan jullie
voor. Brenda, Hanna, Dorine, Sanne, Lettie,
Lien en Gerdi vormen samen met Marianne
en Irma het zorgteam voor het Droomhuis.
Amanda kreeg net na het maken van de
foto een andere baan aangeboden, zodat
er nog gewerkt wordt aan de invulling van
één vacature. Naast deze werknemers zal
Jentje de spits afbijten in de reeks stagiaires, die ongetwijfeld een leerzame tijd
zullen hebben in het Droomhuis. Voor de
start op maandag 1 oktober zal er het
nodige gedaan worden aan ‘teambuilding’.
De meiden hebben er ook echt zin in: ‘Het

Van links naar rechts: Irma, Brenda, Hanna, Dorine, Amanda, Gerdie, Lettie, Sanne en Marianne. Lien was net weg
voor de foto gemaakt werd. In september zal het team veel aandacht besteden aan ‘tembuilding’.

was altijd al mijn droom om in een dergelijk
huis te werken”, zegt Lettie. “Met liefde
en respect wil ik een verschil aanbrengen
en meehelpen om deze kinderen een
gezonde en gelukkige toekomst te bieden”.
Sanne: “Het droomhuis vind ik een nieuw
uitdagend project met veel betrokken en
enthousiaste mensen. Hier wil ik graag
deel van uit maken!” Dorine: “Ik vind het
leuk om een heel nieuw project op te
zetten en daar als zorgverlener aan bij te

dragen.” Gerdi wil graag bijdragen aan
“een gezellig en warm thuis, waar de
kinderen zichzelf kunnen zijn, ze hun
eigen plekje hebben en waar ze de zorg en
aandacht krijgen die ze nodig hebben. En
Hanna ziet het “als een uitdaging om het
gewone alledaagse leven samen met de
bewoners tot iets bijzonders te maken voor elkaar en met elkaar”. Kortom,
prachtige voornemens, die we binnenkort
met zijn allen in praktijk gaan brengen.
1

De financiële thermometer
van het Droomhuis
Het bouwen en inrichten van het
Droomhuis aan de Dijk gaat zo’n 1,7
miljoen euro kosten. De Stichting het
Droomhuis zal daarin een
totaalbijdrage leveren van zo’n ¤
208.000. Dankzij de
donateursbijdragen na de vorige
nieuwsbrief en een aantal acties is
de stand van de thermometer in
augustus 2007 gestegen tot
€ 191.000. We blijven ons inspannen
om het gat van € 17.000 te dichten
en hebben er alle vertrouwen in dat
dat gaat lukken. Wie heeft nog
ideeën voor acties of fondsen?

VRIENDEN IN ACTIE
Ludieke pannenactie
Wat een mailtje naar je vrienden en
vriendinnen met de oproep tot het sparen
van C1000 zegels voor de BK pannen actie
al niet kan opbrengen.
Vanaf 1 oktober zullen we uit deze mooie
pannen kunnen eten. We verzamelden 3
kookpannen van 24 cm, 3 kookpannen van
20 cm, en 2 steelpannen. Omdat wij ivm
veiligheid gekozen hebben voor koken op
inductie hebben wij geen zegels kunnen
inwisselen voor koekenpannen.

200

191.000

augustus 2007

165.000

november 2006

Charlotte en Marianne zijn erg enthousiast over de
pannen

150

100

106 000

november 2005

50
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De familie Stam uit Wageningen
verzamelde op een verjaarspartij in april
€ 335,-. Alexander Pechtold viel in de
prijzen bij de NCRV opnamen van Praatjesmakers en hij verdiende hier € 400,- mee.
We wachten in spanning op de datum van
de uitzending.
Wie kent hem niet? Patrick de Feijter,
deze kanjer heeft wederom op Koninginnedag in Ede € 370,-- opgehaald. Patrick
ontzettend bedankt namens je neef Jos en
alle andere bewoners.
De Koninginnedagmarkt in Wageningen
bracht € 470,- op, hulde aan Anneke Buis,
Dana en Gabriel.

Jeanet Janssen van Doorn heeft zoals
beloofd een dag voor het Droomhuis
gepedicuurd, opbrengst € 200,- De fam.
Dijkstra uit Wageningen schonk ons een
leuk bedrag, was dit zomaar familie
Dijkstra?
De Diaconie van de Gereformeerde Kerk
blijft ons steunen met wederom een
prachtige gift van € 250 en de opbrengst
van de collecte op 15 april van € 552,40.
De Stichting Fondsenwerving Wageningen
(www.stichting-sfw.nl) coördineert de
sponsoring van goede doelen door het
Wageningse midden- en klein bedrijf. Deze
Stichting bestaat al weer tien jaar en zal en
bedrag ter beschikking van de inrichting van
het Droomhuis stellen. Van harte bedankt!
De Emmaus-gemeente uit Ede collecteerde
de afgelopen zomer tijdens haar diensten
voor het Droomhuis en sloot deze periode
op zaterdag 1 september af met een minimarkt voor het Droomhuis. Ook het koor
Punt Uit trad hier op. Enorm bedankt voor
jullie inzet!
Ook dank aan onze trouwe vaste maandelijkse of jaarlijkse donateurs, groot of
klein, door jullie bijdragen sparen wij
door...!

Marnix van Tol bedankt Joyce Tornij, organisator van
de mini-Markt in Ede

Van Dam tot Dam voor India

Website
Op www.hetdroomhuis.eu (let op
nieuwe extentie .eu i.p.v. tk) geven we
op de nieuwspagina telkens het
laatste nieuws over ons Droomhuisproject. Hier staan ook de
jaarverslagen over 2002 t/m 2006 van
de Stichting het Droomhuis.
Ook kunnen de pdf-bestanden van de
nieuwsbrieven gedownload worden.
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Op zondag 23 september zal Gabriël
Enkelaar, de vader van Thijs, deelnemen
aan de van Dam tot Dam-loop, waar
traditioneel veel mensen voor een goed
doel lopen. Steunden wij enkele jaren
terug een kinderfysiotherapiecentrum in
Tsjechië, nu loopt hij voor een ander kleinschalig zorgproject: De Lisette Vroege
Stichting steunt gehandicapte, kansarme
kinderen, die fysiotherapeutische
behandeling nodig hebben. Sinds 1999
steunt zij met name het fysiotherapiecentrum van de Integrated Highschool te
Narasaraopet in India. Meer informatie
over deze school vind je op de internetsite

http://integrated1.aboutus.tc/index.htm.
De Lisette Vroege Stichting is vernoemd
naar een fysiotherapeute, die sinds 3 juni
1992 vermist wordt. Haar familie wil via
deze Stichting de levensinstelling van
Lisette op respectvolle wijze voortzetten.
Als je Gabriël sponsort (het is 16 km),
zorgt hij ervoor dat jouw inleg met hulp
van de fiscus en de Lisette Vroege
Stichting verdubbeld wordt; jouw bijdrage
kun je overmaken via postgiro 2016868
tgv G. Enkelaar o.v.v. “Damloop”. Wil je
meer informatie, dan kun je terecht bij de
Lisette Vroege Stichting, Zeewinde 35,
2403 GE, Alphen ad Rijn, 0172-421853.

De kanjers achter de schermen
Al vele jaren werken wij als ouders aan
de realisering van onze droom. Daarbij
werken wij intensief samen met vele
‘professionals’ voor wie het Droomhuis
langzaam maar zeker meer werd dan
louter ‘een klus’. Vooral ook dankzij hun
inzet is het aantal overspannen ouders,
gecrashte relaties en onderlinge conflicten
binnen onze oudergroep niet uit de hand
gelopen. We stellen enkele prominente
profi’s aan jullie voor, wetende dat we een
nog veel langere lijst hadden kunnen
maken.
Hans van Es is al jaren de kartrekker van
de stuurgroep vanuit de Woningstichting.
Hans hield temidden
van vele problemen en
conflicten altijd het
uiteindelijke doel voor
ogen: dat Droomhuis
moet er komen. Dankzij zijn doortastendheid
wist hij het project ook in lastige situaties
op de rails te houden en realiseert de
Woningstichting opnieuw een maatschappelijk project, waar Wageningen trots op
mag zijn.
Jeroen van Tol is als bouwkundige vanaf
het allereerste begin betrokken bij het
project. Heeft al zijn
creativiteit ingezet om
bij noodzakelijke
bezuinigingen de
bouwkundige kwaliteit
toch op niveau te
houden en om vindingrijke oplossingen te vinden bij bestemmingsplanbezwaren. Mede dankzij zijn
ervaringen bij de zorgwoningen van de
Melkweg had Jeroen ook voor veel
problemen bij de bouw van ons
Droomhuis een oplossing.
Jan Willem Biere speelt vooral in het
slottraject vanuit de Woningstichting een
ondersteunende rol;
bij het organiseren van
het openingsfeest in
samenwerking met de
wijk; bij het aanvragen
van huurtoeslag voor
de bewoners en het
oplossen van allerlei andere problemen,
waar we in de komende maanden nog
mee te maken krijgen.
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Pieter Roza is een bekende architect uit
het Wageningse met een voorliefde voor
het herstellen en behouden van monumenten. Pieter is de creatieve ontwerper van
het project. Hij heeft
zich suf gepiekerd hoe
hij de zwam uit het
oorspronkelijke dak moest zien te krijgen.
Wat dat betreft gooide de brand van vorig
jaar flink wat roet in zijn eten. Nu zit er
een nieuw dak op, maar wel helemaal op
ambachtelijke manier gebouwd en geconstrueerd. Pieter kan trots zijn op de manier,
waarop hij het monument hersteld heeft tot
een ‘parel in de Wageningse binnenstad’.
Hanneke Tent is vanuit het ontwerpburo
Roza belast met de coördinatie van het
bouwproces. Voorwaar
geen eenvoudige taak
om voortdurend te
balanceren tussen de
planning van de aannemer, de voorkeuren
van de architect en de
wensen van de (ouders van de) bewoners.
Als buurtbewoner hield zij ook buiten
werktijd regelmatig een oogje in het zeil
en werkte zij eraan mee om steun te
verwerven in de buurt en informatie te
geven over het Droomhuis.
Wilma Fontaine is de derde clustermanager die vanuit s´Heeren Loo haar tanden
mocht zetten in ons
weerbarstige project.
Zij kon voortbouwen
op het werk van Arjan
Bouman en Anton
Hermsen. Beiden
moesten om gezondheidsredenen het project doorgeven.
Wilma een verdienstelijk atleet, die tot
nog toe de stress en het tempo van ons
project goed aankan. Dankzij haar ligt er
een goed zorgcontract met ’s Heeren Loo
en is het personeels-dreamteam vrijwel
compleet.
Eric Floor de zeer ervaren zorgman, die al
jaren in Wageningen betrokken is bij de
zorgwoningen de Stijl
en de Mondriaan. Als
coördinator wonen
krijgt hij ook het
Droomhuis onder zijn
hoede. Eric is bijzonder

nauw betrokken bij ons project en speelt
een belangrijke rol in de ZorgCoordinatiegroep. Hij steekt er volgens
ons veel meer tijd in dan er eigenlijk voor
staat en komt ook regelmatig met zeer
constructieve voorstellen en ideeën.
Wisse Tanis heeft als orthopedagoog op
meerdere momenten in de afgelopen jaren
een belangrijke rol
gespeeld bij allerlei
keuzes, die we
moesten maken; Wat
willen we als ouders
voor onze kinderen?
Wat voor eisen stellen
we aan het personeel? Welke problemen
kunnen we als ouders verwachten? En hoe
kunnen we daar op een verstandige manier
mee omgaan? Dankzij zijn brede ervaring
en luisterend oor hebben we samen met
’s Heeren Loo belangrijke knopen doorgehakt, bijvoorbeeld bij de keuze voor het
zorggezin en de werving van personeel.
Jos van Lent denkt al jarenlang als WMOconsulent van de gemeente Wageningen
creatief met ons mee:
hoe kan ik vanuit een
regeling, die bedoeld
is om sobere, doelmatige maar adequate
voorzieningen te
financieren, toch een
Droomhuis inrichten. Geen eenvoudige
zaak, maar door zorgvuldige communicatie
met externe deskundigen en alle betrokkenen komt er meestal toch een voorziening
uitrollen, die past in een Droomhuis.
Dick Brouwer Dankzij deze voorman en
zijn maten van aannemingsbedrijf Bouman
ziet het er naar uit, dat
de planning van het
bouwproces gehaald
wordt, wat in de bouwwereld maar zelden
voorkomt. Telkens als
wij een bezoekje aan
de bouw brachten valt ons op met hoeveel
zorg en liefde er gebouwd werkt. Het is
fantastisch om te weten, dat alle tijd,
energie en geld uiteindelijk ook leidt tot
een kwalitatief hoogstaand gebouw.
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www.
hetdroomhuis.eu
Word vriend van het
Droomhuis

Vlnr: Irma, Berit, Joey, Ramona, Thijs, Marnix, Jos , Marleen en Marianne. De honden heten Amy (wit) en Ronja
(zwart).

Hoe gaat het met de toekomstige
bewoners?
Zijn Jos, Marnix, Ramona, Berit, Marleen
en Thijs er klaar voor de grote stap te
maken? Een gezamenlijk logeerweekend
samen met Irma en Marianne op de
Manege zonder Drempels was een leuke
manier om elkaar weer te ontmoeten.
Het lijkt erop dat de ouders meer moeite
hebben (soms tranen) dan de kinderen. Zij
reageren enthousiast op elkaar, hebben
hele ‘gesprekken’ en kunnen Marianne en
Irma nu al niet loslaten. Thijs heeft het de
afgelopen maanden na twee zware rugoperaties moeilijk gehad. Hij revalideert in
revalidatiecentrum de Hoogstraat in
Utrecht. Wij hopen natuurlijk dat hij de
start kan meemaken. Dat ziet er tot nu toe
goed uit.
Voor hem wordt een bedbox in de kamer
geplaatst, zodat hij niet teveel van de
gezelligheid hoeft te missen, maar toch de
bescherming heeft voor zijn kwetsbare

Flipperkast gezocht!
In de hobbykamer is een soort ‘loze
ruimte’ tussen de liftschacht en het raam.
Nu hadden Jos en Joey een prachtig plan
bedacht; op die plaats zou heel goed een
flipperkast kunnen staan. Maar waar
halen we zo’n flipperkast vandaan. De
jongens vroegen de redactie om een
oproep in de nieuwsbrief te zetten. Wie
weet waar we voor niet al te veel geld een
mooie flipperkast vandaan kunnen halen
met veel lichtjes, toeters en bellen?
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Vanaf 10 Euro per jaar bent u al lid
en krijgt u onze nieuwsbrief toegezonden. Via onze website kunt u
een formulier downloaden om ons
project op een fiscaal aantrekkelijke
manier te ondersteunen. Giften
kunnen gestort worden op

girorekening 2940902
t.n.v. Stichting Droomhuis,
Bevernel 54, 6721 RE Bennekom
Telefoon: 0318-417997

Huifkartocht tijdens het logeerweekend

lichaam. Speciaal voor hem komt er een
prachtig tilliftsysteem aan het plafond,
zodat hij alle hoeken van de huiskamer
kan bekijken en zich heel voorzichtig
richting Snoezelkamer kan laten
verplaatsen. Het is vertederend om te
zien dat de kwetsbaarheid van Thijs zoveel
liefdevolle uitingen bij de andere kinderen
teweegbrengt. Samen zullen ze het heel
goed krijgen is onze overtuiging, maar
spannend is het!

Comité van aanbeveling
Alexander Pechtold, Kas van Iersel,
Femke Halsema, Viola Holt, Karel
van der Graaf, Erik Wedershoven,
Peter Jan Rens, Hanneke Riemer

Sponsors
Drukkerij Modern
Grafisch Atelier Wageningen
Diva
De Woningstichting
Notariskantoor Smit-Moormann
Zie voor overige sponsors:
www.hetdroomhuis.eu

Colofon
Tekst: Charlotte van Tol, Eric Floor
en Gabriël Enkelaar
Fotografie: Joost Enkelaar
Vormgeving:
Grafisch Atelier Wageningen
Druk: Drukkerij Modern Bennekom
Bestuur Stichting Droomhuis:
Wouter van Tol, Gabriel Enkelaar,
Bram vd Zalm, Harrie van Lotringen
en Rob Lugtigheid.
Oplage: 1000 ex.
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Droomhuis

Zorghuis voor gehandicapte kinderen
Foto Aldo Alessie

Uitgangspunten
van het Droomhuis
Bij aanvang van onze projectgroep
zijn allereerst ‘Doelstellingen’ op
papier gezet. Kort samengevat
hebben wij beschreven waarvoor,
waarom en met wie wij deze
woonvorm willen opzetten:
• Het ‘Droomhuis’ kent geen uitgesproken signatuur, maar
respecteert iedere levensopvatting in de ruimste zin van het
woord met dien verstande dat de
gezindheid van een bewoner
nooit tot een belemmering van
het geluk van een ander mag
leiden.
• Het woonproject zal in de
omgeving van Ede, Bennekom of
Wageningen komen te liggen.
• Alle ouders hebben behoefte aan
een grote betrokkenheid bij de
totstandkoming en invulling van
de huisvesting en de zorg. Deze
betrokkenheid zal ook voortduren
na totstandkoming van het huis.
• De ouders zijn bereid om een
bijdrage te leveren, die er toe
leidt dat er meer aandacht (in de
ruimste zin) aan het individuele
kind gegeven kan worden dan in
een reguliere instelling mogelijk
zou zijn.
• Nieuwe deelnemers dienen onze
doelstellingen te onderschrijven
en zullen na een gesprek met de
bestaande deelnemers worden
voorgedragen.

Een eigen plek voor Daniëlla,
Marnix, Jos, Thijs en Eelke
Een eigen plek om te wonen voor Eelke, Jos, Daniëlla, Marnix en Thijs, onze
kinderen met een verstandelijke en lichamelijke handicap. Dichtbij het
centrum van Wageningen. Dat is een ‘droomhuis’.
Een huis, dat aangepast is aan hun
mogelijkheden en beperkingen, waar
ze omgeven worden door alle zorg en
aandacht, die zij nodig hebben. Een
huis midden in de samenleving. Waar
ouders, broertjes, zusjes en vrienden
ook welkom zijn en altijd nauw
betrokken. Met een plek voor zichzelf
maar ook met veel gemeenschappelijke ruimtes. En zeker ook met een
mooie tuin!
Zo'n droomhuis willen wij de
komende jaren voor onze kinderen
bouwen. Liefst samen met een
professionele zorginstelling. Maar als
het moet en niet anders kan, doen
we het zelf. Daar gaan we voor!
Samen met een aantal mensen,
waarvan we nu al weten, dat ze graag
in dit zorghuis willen werken om
onze kinderen een eigen thuis te

geven.
De afgelopen twee jaar hebben we
veel gepraat. Met gemeenten, met
woningstichtingen, met zorgkantoren
en zorgaanbieders, met ouders, die
ons op dit gebied al voorgegaan zijn.
We hebben daarbij van veel kanten
steun en goede tips gekregen en we
weten nu wat we willen, maar ook
wat voor haken en ogen er allemaal
aan dit projekt kunnen zitten. We
weten ook dat we de steun van
anderen hard nodig hebben. We
hebben gemerkt dat veel mensen ons
projekt met belangstelling volgen.
Daarom hebben we besloten om
onze ervaringen te delen met
anderen door het uitgeven van deze
Nieuwsbrief.

De vijf kartrekkers
van het Droomhuis

Eelke Dijk, 12

Eelke Dijk (12) Het liefst speelt hij
met boeken die hij eindeloos doorbladert en/of kapot scheurt. Ook
houdt hij van vrolijke muziek. Het is
niet vaak stil in huis als Eelke thuis
is. De laatste tijd zijn `ritsen` ook
zeer geliefd. Eelke kan Thijs met
zijn spelletjes ook erg laten lachen.
Jos de Feijter (15), speelt ’s zomers
graag buiten en fantaseert dan bij
het spelen in de tuin. Jos heeft een
skelter waar hij ‘wegenwacht’ mee
speelt. Hij heeft er veel zin in om
met de anderen in het Droomhuis te
gaan wonen.

Jos de Feijter, 15

Daniëlla Mulder (18), is de oudste
in een gezin met drie kinderen.
Haar hobby’s zijn huifbedrijden bij
de Manege zonder Drempels en
muziek luisteren van Frans Bauer.
Daniëlla kijkt reikhalzend uit naar
het Droomhuis. Zij wil namelijk heel
graag met Jos gaan samenwonen!
Daniëlla Mulder, 18

Marnix v.Tol (15), geniet van
paardrijden, zwemmen en zijn
zandbak;muziek vindt hij heel
belangrijk. Favorieten zijn Bassie en
Adriaan, maar ook Rowen Hèze en
VOF de Kunst.Video-banden van
‘Mijnheer Kaktus’ en de opa's
(‘Oppassen’) doen hem schateren.
Marnix van Tol, 15

Thijs Enkelaar (13), houdt van leven
in de brouwerij, kijken naar de
ritselende blaadjes, verstoppertje
spelen onder een doek, het open en
dicht doen van laden en dozen en
vooral muziek maken en zingen.

Thijs Enkelaar, 13

Sponsors gezocht! Bel 0318-417997, Stichting Droomhuis

Samen
proeflogeren
in ‘Het
Buitenland’
Van 15-17 maart 2002 zijn Jos, Eelke,
Daniëlla, Thijs en Marnix gaan
‘proeflogeren’ in het logeerhuis
‘Buitenland’ op het terrein van
’s Heeren Loo Zuid-Veluwe te Ede
(voorheen “de Hartenberg”).
Daniëlla, Marnix en Jos kennen
elkaar al. Zij gaan samen met de bus
naar ZMLK school ‘De Kom’ in
Druten. Daniëlla en Jos logeren
regelmatig samen op de Bolster, het
logeerhuis van ’s Konings Jagt in
Arnhem.
Eelke en Thijs bezoeken allebei
Kinderdagverblijf Calimero in Ede en
logeren regelmatig op het Buitenland, waar ook Marnix om het
weekend logeert. Leidsters van het
Buitenland en de Bolster attendeerden ons op deze mogelijkheid,
zodat eens rustig gekeken kon
worden hoe onze kinderen op elkaar
reageren en hoe de zorgvraag nu
precies ligt. Gelukkig bleken de
kinderen het goed met elkaar te
kunnen vinden en was de begeleiding, twee ‘vrouw’ sterk, goed in
staat om de groep op een goede
manier te kunnen verzorgen en met
de kinderen een fijn weekend te
hebben. Na afloop zijn we gezamenlijk iets gaan drinken in het
Theehuis.
Voordat onze kinderen in het Droomhuis gaan wonen zullen er beslist
nog meer logeerweekenden volgen,
zodat ze al vast aan elkaar kunnen
wennen en elkaar beter leren
kennen. Meer over dit weekend in
een volgende Nieuwsbrief.

Stichting en Vereniging
Het Droomhuis

Wordt dit pand straks ons ‘Droomhuis’?

De totstandkoming
van het Droomhuis
Veel lezers van deze Nieuwsbrief
zullen al een deel kennen van de
geschiedenis van onze droom om in
het centrum van Wageningen een
zorghuis voor onze kinderen te
realiseren. Toch nog even een korte
samenvatting.
Allereerst hebben we overlegd met
de gemeenten Ede en Wageningen.
De gemeente Ede was wel geïnteresseerd maar liet weten al veel
zorgcentra binnen zijn gemeentegrenzen te hebben. Men zag geen
mogelijkheden voor een locatie in
het centrum van bijvoorbeeld
Bennekom of Ede.
De Gemeente Wageningen reageerde
veel enthousiaster. Daarom hebben
we in 1999 vooral in het Wageningse
met veel mogelijk betrokkenen over
het droomhuis overlegd. Een belangrijk contact werd gelegd met de
Woningstichting Wageningen: een
sociaal bewogen organisatie, waar
wij in een ‘warm bad’ kwamen. De
Woningstichting was direct enthousiast over onze plannen en begon
constructief mee te denken.

Veerweg
Een aantal locaties werden genoemd
en binnen de Droomhuis groep
besproken en bezocht. Een top-

locatie, een kavel aan de Veerweg
met prachtig uitzicht op de uiterwaarden, moest door ons met pijn in
ons hart worden afgewezen i.v.m. de
te grote afstand tot de dorpskern.

Kromme Hoek
Een locatie aan de Kromme Hoek
werd nader uitgewerkt door Wim-Jan
Dijk. Het ontwerp is uitgebreid met
de gemeente en de Woningstichting
besproken. Het was hen snel duidelijk dat het ons menens was. Deze
locatie voldeed helemaal aan onze
eisen. Maar deze plek, inmiddels een
soort parkje, heeft nog wel een
woonbestemming, maar de bouw van
ons droomhuis zou voor veel onrust
onder omwonenden kunnen zorgen.

La Fraternité
In het overleg met de gemeente
Wageningen kwam het pand La
Fraternité aan de Niemeijerstraat 37
in beeld. Sindsdien is de vonk meteen overgeslagen. Het zou fantastisch zijn als hier ons Droomhuis
gerealiseerd kon worden. Of de
gemeente Wageningen zijn steun
geeft aan dit plan leest u in de
volgende Nieuwsbrief. het is de
bedoeling dat die verschijnt in mei.

Inmiddels hebben we de stichting
‘Het Droomhuis’ en de vereniging
‘Het Droomhuis’ opgericht. Het
stichtingsbestuur bestaat uit drie
ouders en twee bestuursleden van
‘buiten’: Ronald Boontje, kinderarts
in het ziekenhuis Gelderse Vallei en
Harrie van Lotringen, advocaat te
Ede. Zij voelen zich betrokken, zijn
enthousiast over onze plannen en
zetten zich in om ons Droomhuis
van de grond te krijgen.
De stichting sluit contracten af,
beheert de financiën en doet aan
fondsenwerving etc. In de aanloopfase zal wat meer van de bestuursleden worden gevraagd, maar als
ons Droomhuis van start is gegaan,
zal het bestuur meer een toezichthoudende functie krijgen.
De vereniging ‘Het Droomhuis’ zal
worden gedragen door alle ouders.
Zij bepalen de dagelijkse gang van
zaken in het Droomhuis.
Belangrijk hierin is onze eerste
supporter dhr. Mr. R. E. Fierst van
Wijnandsbergen, notaris te
Wageningen. Hij is onze eerste
‘sponsor’. Belangeloos heeft hij
ons, samen met zijn assistente
M.Lammers, geholpen met het
oprichten van de stichting en
vereniging.

Colofon
Charlotte van Tol, Marijke Houtman
en Gabriel Enkelaar • teksten
Aldo Alessie en ouders van
Droomhuis-kinderen • foto’s
Jelle de Gruyter • vormgeving
Drukkerij Modern Bennekom • druk
Oplage 1000 ex. Meer informatie
over het Droomhuis op internet:
http://svgw.diva.nl/droomhuis
e-mail: GEnkelaar@diva.nl
Sponsors:
DiVa (internetproffesionals)
SVGW (Stichting Voorziening
Gehandicapten Wageningen)
Grafisch Atelier Wageningen
Drukkerij Modern Bennekom

Fonds voor verbouw en
inrichting Droomhuis
Uit bezoekjes aan andere projecten
is ons wel duidelijk geworden, dat
we voor een goede inrichting en
verbouwing van het Droomhuis een
groot beroep zullen moeten doen op
sponsors. Met de PGB’s, subsidies en
WVG-voorzieningen alléén komen we
er gewoon niet.

Jaarlijks Paas-uitje wordt traditie
Geen eitje maar uitje. Tweede paasdag is inmiddels de traditionele uitgaansdag van de vijf gezinnen rondom Daniëlla, Jos, Eelke, Thijs en Marnix.
De allereerste keer zijn we na een
wandeling pannenkoeken gaan eten
bij de Panoramahoeve in Bennekom
waar, onder enthousiaste accordeon
muziek van Gabriël (vader van Thijs),
ook nog gezongen werd.
Vorig jaar gingen we naar de
Bowlingbaan, maar niet nadat we
ook nog even hadden gewandeld in
park Sonsbeek, wat niet alle broers
en zusjes leuk vonden. Wandelen is
leuk, maar niet met je ouders.
Tijdens het bowlen is hevig geknokt
om de punten, waarbij onze vijf
dromers ofwel een balletje
meegooiden of genoten van het

lawaai, gelach en de gezelligheid.
Dit jaar hebben we op tweede Paasdag de pannenkoekenboot onveilig
gemaakt. Een verslag hiervan leest u
in de volgende nieuwsbrief.

Vrienden van ‘Het Droomhuis’
Heeft u belangstelling voor de ontwikkeling en het totstandkomen van ons
‘Droomhuis’? Word dan ‘Vriend van het Droomhuis’!
Natuurlijk hebben wij u als supporter hard nodig, om ons van advies te
dienen, ons bij te staan in moeilijke dagen en ons met uw financiële bijdrage
te steunen.
Wij bieden u een Nieuwsbrief, digitaal of gewoon per post.
Hierin leest u over onze plannen en later over het wonen, leven en beleven
van onze kinderen en hun ouders.
Vanaf 10 Euro per jaar bent u al lid. Maak uw bijdrage over op
girorekening 2940902 t.n.v. Stichting Droomhuis io, Bevernel 54, 6721 RE
BENNEKOM onder vermelding van ‘Vriend van het Droomhuis’.
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen vergeet dan niet uw e-mail adres te
vermelden.

Sponsors gezocht! Bel 0318-417997, Stichting Droomhuis

Daarom doen we als Stichting
Droomhuis nu al een beroep op alle
personen, instellingen en bedrijven,
die ons op een of andere manier
willen ondersteunen. Om een oud
historisch pand in de binnenstad
aan te passen is veel geld nodig.
Daarom stellen we ons ten doel om
in twee jaar tijd een bedrag van
€ 250.000 bij elkaar te krijgen.
Hiermee kan het Droomhuis zo
ingericht worden, dat het een
perfect onderkomen wordt voor haar
bewoners; denk aan zaken als een
lift, een snoezelruimte, logeerruimte, de aanleg van de tuin, de
bouw van een speelplaats, de
inrichting van meerdere badkamers,
aangepast meubilair en keuken,
gordijnen en vloerbedekking.
De Stichting Droomhuis zal zijn
vermogen vastleggen in zowel
roerende als onroerende goederen
voor het Droomhuis.
Uw giften aan het Droomhuis zijn
voor 100% aftrekbaar van de
inkomstenbelasting als u een
periodieke schenking aan het
Droomhuis vastlegt voor 5 jaar. Wij
kunnen u een formulier toesturen,
waarmee notarieel geregeld wordt
dat u begunstiger wordt van het
Droomhuis. Het formulier is te
downloaden vanaf onze website
http:/svgw.diva.nl/droomhuis of
telefonisch aan te vragen bij Wouter
van Tol, onze penningmeester,
t 0318-417997, of via e-mail:
van.tol@hccnet.nl . Op die manier
sponsort de fiscus ons Droomhuis
een stukje mee!

