Mooi Leven Huis Ede

Nieuwsbrief
INFORMATIEAVOND 13 MAART
Op dinsdag 13 maart hebben we onze zesde informatieavond
georganiseerd. Een groep van ruim dertig ouders, professionals en
andere belangstellenden waren aanwezig. Harry van de Kraats is de
avond begonnen met een korte weergave van de stand van zaken
sinds de informatieavond in november vorig jaar. Zo heeft hij verteld
dat er op 30 januari een intentieovereenkomst is getekend tussen
de Stichting Mooi leven Huis Ede, Philadelphia en Ibrox projecten
b.v.
Het doel van de samenwerking is te komen tot 24
zorgappartementen, met gezamenlijke ruimtes en ruimtes voor
dagbesteding.
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Tot 1 mei 2018 zal er een haalbaarheidsonderzoek gedaan worden om te onderzoeken of het gewenste gebouw
past binnen het beschikbare budget. Verder is er gestart met het verder uitwerken van de samenwerking met
Philadelphia op het gebied van de zorg. Na een eerste brainstormsessie van het bestuur samen met Geert Bos,
directeur intensieve zorg van Philadelphia, is er samen met de werkgroepen ‘Verbinding Binnen’ en ‘Woonwereld’
gewerkt aan het verder inventariseren van de onderwerpen en doelstellingen in de samenwerkingsovereenkomst.
Belangrijkste conclusie tot nu toe is dat de samenwerkingsovereenkomst gebaseerd moet zijn op
GELIJKWAARDIGHEID en VERTROUWEN. Ten slotte gaf Harry een korte uitleg over de Mooi Leven Huis sessies, die
onderdeel zijn van het haalbaarheidsonderzoek .
Daarna heeft Co de Gooijer een presentatie gegeven over
de verhouding tussen dagelijkse zorg en mooi leven. Aan
de hand van een pakkende presentatie nam hij iedereen
mee in de verschillende rituelen in het Mooi Leven Huis,
waar het netwerk van de bewoners een rol zou kunnen
spelen. Het is daarbij van belang dat de dagelijkse zorg
geregeld is en de aanvullende rol van ouders, verwanten
en vrijwilligers past binnen hun ideeën en mogelijkheden.
De uitdaging is deze zaken zo te organiseren dat er
sprake is van een win-win situatie waarbij de gelijkwaardige samenwerking tussen de professionele medewerkers
en het netwerk zorgt voor de invulling van een mooi leven voor de bewoners .
Het laatste deel van de avond werd besteed aan een themaronde waarbij in groepjes al werd gediscussieerd over
de bouw en inrichting van het Mooi Leven Huis. Deze discussies werden ondersteund door een aantal
zogenaamde ‘mood-boards’ gemaakt door de werkgroep ‘Woonwereld’. De ‘mood-boards’ waren voorzien van
afbeeldingen en foto’s rondom een specifiek onderwerp,
bijvoorbeeld de tuin, badkamer of keuken. De onderlinge gesprekken
hebben hierbij weer veel inspiratie opgeleverd voor de bouw en
inrichting van het huis.

Volgende
informatie
avond:

24 April a.s.

WERKGROEP ‘VERBINDING BINNEN’
Sinds medio vorig jaar zijn we gestart met werkgroepen om bepaalde aspecten in en rondom het Mooi Leven
Huis gezamenlijk verder uit te werken. In dit artikel kunt u kennis maken met twee leden van de werkgroep
‘Verbinding binnen’ en lezen over hun ervaring in de werkgroep tot nu toe.
Wij zijn Sjaak en Petra van Kooten en de ouders van Noël (bijna 16 jaar). Noël heeft hemiplegie links, een
ontwikkelingsachterstand en epilepsie. Noël zit op de VSO De Toekomst in Ede en heeft het daar prima naar zijn
zin. Tot zijn 18e jaar kan hij hier naar school.
Wij als ouders waren al bezig om voor Noël te kijken waar hij na zijn schooltijd naar toe zou kunnen en eventueel
wonen. Grote instellingen vallen voor ons af, gezien hoe het hier aan toe gaat. Uit verhalen van vrienden en
kennissen en van onze oudste zoon en dochter (die beiden werkzaam zijn in de gehandicaptenzorg) weten we
inmiddels dat Noël daar niet zou aarden. Noël heeft graag aandacht en ook de nodige zorg nodig.
Door de fysiotherapeut van Noël werden we
gewezen op het mooie particuliere initiatief “Mooi
Leven Huis”. Na de informatieavond bezocht te
hebben, waren we het erover eens om Noël
hiervoor
aan
te
melden.
Tijdens
deze
informatieavond kon je je aanmelden voor één van
de werkgroepen. Sjaak heeft zich in 1e instantie
aangemeld voor de werkgroep “Verbinding Binnen”.
In verschillende bijeenkomsten zijn er flink wat
meters gemaakt met wat we “wel” en wat we “niet”
willen. Petra is eind 2017 ook gaan deelnemen aan
de bijeenkomsten en is nu ook besmet met het
“Mooi leven” virus…

MEEDOEN IN EEN WERKGROEP?
Als u nog niet meedoet in een werkgroep, nodigen we
u van harte uit. Het is zeker niet verplicht om elke
bijeenkomst aanwezig te zijn, maar het geeft u de
kans om actief mee te denken en te praten over de
invulling van mooi leven. Indien gewenst is het ook
mogelijk om tussentijds te wisselen tussen de werkgroepen. Als de locatie in Bennekom definitief doorgaat, kan ook de werkgroep ‘Verbinding buiten’ actief
aan de slag gaan met de communicatie richting de
omgeving van het Mooi Leven Huis.

Wat je merkt is dat je met betrokken ouders en voogden op één lijn komt te liggen omtrent wat er nodig is om dit
te realiseren. We worden hierbij ook uitstekend begeleid door Jantien Sikkema en inspirator Paul van Dalfsen.
Wij hopen dat het Mooi Leven huis er nu gaat komen en dat onze zoon hier zijn plekje zal vinden en dat wij als
ouders hem met een gerust hart kunnen achterlaten, met de wetenschap dat alle noodzakelijke zorg en aandacht
geregeld is.

Sjaak en Petra van Kooten
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In samenwerking met Nabij Netwerk zijn Judith Renes en Willianne
Boon, 4e jaars studenten aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE),
bezig met een onderzoek naar het profiel van werknemers in het Mooi
Leven Huis. In het kader van dit onderzoek heeft u onlangs een verzoek
via e-mail ontvangen om een enquête in te vullen. De verstrekte
gegevens zijn van belang om het profiel van de werknemer zoveel
mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van de bewoners. De
uitkomst van dit onderzoek kan dus zeer nuttig zijn voor het Mooi
Leven Huis. Zoals ook aangegeven op het enquêteformulier wordt uw
informatie vertrouwelijk behandeld. De deadline voor invulling van de
enquête lag op 9 april, maar de reactietijd is met een week verlengd tot
16 april a.s.

MOOI LEVEN HUIS SESSIES
In de afgelopen weken zijn twee zogenaamde Mooi Leven Huis sessies gehouden. Voor beide avonden waren we
weer te gast bij de Businessclub 'Foot Valley' van Voetbalvereniging Bennekom. De koffie, thee en versnaperingen
waren weer gesponsord door de heer Ton van den Heuvel uit Bennekom. We zijn heel erg dankbaar voor deze
ondersteuning uit de gemeenschap van Bennekom. Het doel van deze sessies is de architecten een aantal
ontwerppatronen mee te geven, waarmee zij rekening kunnen houden bij het maken van het voorlopig ontwerp
van het huis. Namens architectenbureau Theo Verburg Architecten (TVA) waren de heren Nourdin Alou en Guus
Schampers beide avonden aanwezig.
Tijdens de eerste avond op 20 maart werd onder leiding van Carla
de Vries en Nico Groeneveld, van de afdeling huisvesting van
Philadelphia, gewerkt aan het invullen van de woonwensen
rondom een zestal dagelijkse rituelen. Dit waren de rituelen:
wakker worden, eten, dagbesteding, vrije tijd, in bad en slapen. In
twee rondes werd in groepen door ouders en verzorgers
gesproken over de wensen en behoeften van de bewoners tijdens
deze dagelijkse rituelen. De ‘mood-boards’ van de werkgroep
‘Woonwereld’ waren hierbij een welkom hulpmiddel. Aan het eind
van de avond werden de resultaten aan elkaar gepresenteerd.
Tijdens de tweede avond op 3 april lag de leiding bij de beide
architecten. Met behulp van onderdelen op schaal werden de
aanwezigen aan het werk gezet om eerst individueel de indeling van
een appartement te bepalen. Voor de meesten was dit al een lastige
opgave, omdat nu keuzes gemaakt moesten worden. Dit werd nog
lastiger toen in de volgende ronde in drie groepen de indeling van het
gebouw vastgesteld moest worden binnen de grenzen van het
toegewezen bouwoppervlak. Toch kwam men uiteindelijk tot een
aantal creatieve oplossingen en ideeën, die aan het einde nog
aan elkaar gepresenteerd werden. Het is nu aan de architecten
om met al deze ideeën en wensen aan de slag te gaan en met
een mooi voorlopig ontwerp te komen. Ook zij moeten daarbij
keuzes maken, wat er wel en niet mogelijk is binnen de gegeven
kaders. Het resultaat zal gepresenteerd worden op de volgende
informatie avond, tevens de laatste Mooi Leven Huis sessie, op
24 april a.s.

FOTO’S DOOR PHOTOJANNY
Het bestuur heeft een tijdje geleden het aanbod gehad van Janny van de Vendel,
van ’PhotoJanny’, dat zij graag belangeloos foto’s wil maken van de toekomstige
bewoners van het Mooi Leven Huis. Wij zijn natuurlijk heel blij met dit soort
initiatieven. Inmiddels zijn er al een aantal succesvolle fotoshoots achter de rug. Als u hier toestemming
voor geeft gaan wij deze foto’s onder andere gebruiken voor het verder aankleden van onze site en bij
eventueel andere publicitaire acties. Bovendien is het natuurlijk leuk om een mooie recente foto van uw
zoon of dochter te krijgen. Janny van de Vendel zal op enig moment zelf contact met u opnemen om een
afspraak te maken voor een fotoshoot. Deelname is uiteraard vrijwillig.

