tichting Op Ons Zelf

U KER
E
K E

E EZO
D
N B

I AN
E
J SV
K
IJ IE

K ACT
RE

Ik vond het super nuttig. Ik ben bij Almere geweest
en werd zeer hartelijk rondgeleid. Ik zou het graag
nog een keer willen meemaken. Er blijven altijd
vragen te stellen!

Ik vond het een echt hele zinnige middag. Ik heb er
twee hele belangrijke zaken uitgehaald
1) ik heb gezien hoe een woongroep eruit ziet en wat
ik me erbij mag voorstellen. En dat zag er echt
super uit!
2) ik heb goed begrepen dat ik met een groep ouders
aan de slag moet voor een toekomstige woon
groep voor mijn zoon. En dat dit een flink aantal
jaren duurt voordat het af is, dus dat er zo snel als
mogelijk de eerste stappen gezet mogen worden.
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Wij waren erg tevreden over
deze dag. Zowel in Huizen als
in Eemnes hebben we een
goede rondleiding gehad.
Al onze vragen werden beant
woord. Het was goed om te
zien. De huizen zagen er goed
uit. Het zag er goed georgani
seerd uit. Een bewoner in
Huizen heeft zijn appartement
laten zien dat deed hij heel
goed. Hij was enthousiast en
heel beleefd. Hij vond het fijn
om daar te wonen. Dat was
voor ons fijn om te horen.
Wat we er van hebben geleerd
is dat we nu al stappen moeten
gaan ondernemen om een
woonplek voor onze dochter
(12 jaar) te gaan zoeken/
opzetten.

Wij zijn in Huizen en in Eemnes geweest en waren erg onder de indruk van de woon
vormen. Wat een mooi verhaal en wat een prachtige woningen voor de kinderen en zo’n
warme en veilige woonomgeving. Wij gunnen onze 2 kinderen ook zon mooie plek in de
toekomst.

Hartelijk dank voor de geboden mogelijk
heid om een kijkje te kunnen nemen bij
ouderinitiatief Mozart en Happy Home. Zeer
waardevol om met ouders van bewoners
(ouders die inmiddels door de wol geverfd
zijn 10 jaar na oprichting van hun initiatief)
de hemd van het lijf te kunnen vragen. Wij
waren vooral erg onder de indruk van de
positieve sfeer onder de bewoners en vooral
ook over de uitstraling van het gebouw van
woongroep Mozart. We zagen er veel
aandacht voor sfeer en afwerking! Bij happy
home hebben we een fijn en informatief
gesprek met een erg aardige begeleider
gevoerd. Veel dank ook aan hem!
Met nieuw opgedane inzichten gaan we
geïnspireerd verder aan het verwezenlijken
van ons initiatief Nobelhof.

Wij zijn geweest bij Woonmere en werden
daar bijzonder vriendelijk te woord gestaan
en rondgeleid door een ouder en bewoner.
Wij waren onder de indruk van de aanpassin
gen die voor iedere bewoner persoonlijk
toepasbaar zijn gemaakt om zoveel mogelijk
zelfstandigheid te krijgen/behouden. Het
plezier en de trots op zijn appartement van
de bewoner was mooi om te zien!
Bedankt!

Mijn dochter is 19 jaar en heeft behoefte aan
begeleid wonen als ze het huis uit gaat. We
zijn zeer enthousiast ontvangen op beide
locaties door ouders van bewoners, die ons
veel informatie hebben gegeven. De appar
tementen waren nieuw en de ideale combi
natie van zelfstandig wonen met begelei
ding, de woonkamers met keuken maakten
het af. Wij zijn dan ook heel enthousiast,
er is alleen één minpuntje, de bewoners
hebben het zo naar hun zin dat er bijna
geen verloop is. We weten dus niet of onze
dochter hier een kans maakt, we hadden
haar al ingeschreven voor Happy Home.
Mochten er ouders zijn die een nieuw
begeleid wonen complex als dit in het gooi
willen gaan realiseren voor hun kinderen,
dan sluit ik mij daar graag bij aan.

Dit was voor ons een oriënterend bezoek omdat mijn
zoon pas 17 is en we willen rondkijken wat er zoal is.
Ik vond beide wooninitiatieven erg leuk en mooi om
te zien. Perfect om 2 woonkamers te hebben zodat
de groep niet al te groot wordt. Mozart heeft wel erg
grote appartementen. Denk dat Happy Home iets
reëlere kamers heeft.
Ik was erg onder de indruk en we zijn erg goed
rondgeleid en wegwijs gemaakt.
Dank voor het organiseren, wij zijn weer een stukje
wijzer. Het geeft veel rust om te weten dat er goede
en mooie wooninitiatieven zijn voor ‘onze’ kinderen.

“Wat een heerlijke plek om te wonen, bofkonten!
Zou fantastisch zijn om zo’n plek voor mijn zoon te
vinden!”

Daarna zijn wij ook nog bij Happy Home geweest.
Daar zijn we eigenlijk al wat meer bekend en wonen
ook bewoners die wij kennen. Wij hadden nog
specifieke vragen over bepaalde aspecten die voor “
onze woongroep” nuttig kunnen zijn. We kregen
weer veel antwoorden op onze vragen en werden
gezellig rondgeleid door een oude bekende van onze
dochter!
Happy Home is voor onze toekomstige woongroep
een goed voorbeeld!

Wij hebben Happy home in Eemnes bezocht. We zijn
heel prettig rondgeleid door een bestuurslid/ ouder
Er werd alle tijd genomen en we konden alles vragen
Veel goede tips gekregen voor onze plannen voor
een wooninitiatief in omgeving Bunnik Zeist
Bilthoven.

Het is voor ons zeker een zinvol bezoek geweest,
want ook voor onze dochter van nu 15 zullen wij
moeten gaan bedenken wat we allemaal zouden
willen.
Nou zoiets als Happy Home lijkt ons zeker wel wat!

Wij zijn eerst bij Woongroep Mozart geweest
en waren blij verrast! Wat een prachtige,
gezellige huiskamers en een warme sfeer.
We werden daar met open armen ontvangen
en kregen goede informatie, zowel van
betrokken ouders, bewoners en mede
werkers van Amerpoort. Het leek ons alles
bij elkaar een goed georganiseerd geheel,
waarbij de bewoners het erg naar hun zin
lijken te hebben. Fijn dat er zo’n grote tuin
bij is.
Daarna bezochten we Happy Home.
Ook hier werden we warm ontvangen.
We hebben een jongens en een meisjes
appartement bekeken. Het viel ons op dat
de kamers wat kleiner waren, echter ook
voldoende ruim.
Het viel ons bij beide huizen op dat er goede
en duidelijke structuur geboden wordt, bv
een vaste huishouddag, picto’s wanneer
schone kleding aan te trekken, corveedienst,
ed.
We hopen voor onze zoon net zo’n gezellige
omgeving te vinden!

Het was hartverwarmend om te zien hoe
gelukkig en tevreden de bewoners waren
met hun leefomgeving en dagelijkse begelei
ding en heel veel respect voor de (wijze van)
betrokkenheid van ouders. Zo wil je dat je
kind leeft.

Wij vonden het erg leuk om de huizen Happy Home
en Mozarthuis te bezoeken en te zien hoe daar
gewoond en geleefd wordt. Het ziet er allemaal
uitstekend verzorgd uit! Ook was het goed om met
de bewoners te spreken over hoe het daar is en met
hun ouders over het opzetten en draaiende houden
van een wooninitiatief. Het enthousiasme was
hartverwarmend. Heel inspirerend!

Ik ben op bezoek geweest bij het Fierhuis,
De ontvangst bij het Fierhuis was erg hartelijk.
Er was veel moeite gedaan om het de bezoekers
naar de zin te maken. Tijdens de rondleiding kreeg ik
een goed beeld van de woonsituatie. Op mijn vragen
werd open geantwoord. Zowel successen maar
problemen waar men tegen aan gelopen is en nu
tegenaan loopt werden vrij gedeeld.

Wij kijken terug op een geslaagd bezoek aan
’t Fierhuis in Soest. Het was voor ons geslaagd,
omdat we met eigen ogen hebben kunnen zien hoe
blij en trots de bewoners zijn met hun eigen ‘stekkie’
met een eigen woon-, slaap- en badkamer. Het was
zeker ook de moeite waard door de informatie die
we van de aanwezige ouders kregen. Het maakte
duidelijk dat het starten én continueren van een
ouderinitiatief voor de huisvesting van kinderen met
een beperking geen sinecure is en alle betrokkenen
voor vele uitdagingen stelt, die soms onvoorzien en
nieuw zijn. Met een flinke dosis energie, gezond
verstand, positieve instelling én onderlinge solidari
teit worden volgens ons die uitdagingen opgepakt.
We danken u allen voor de gastvrijheid en openheid!

Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid, ik wens u alle
geluk voor de toekomst.

Wat vond ik het fijn om eens een kijkje te mogen
nemen in de keuken bij een andere leef/woongroep.
Ik heb zelf een zoon van 18 en ben me aan het
oriënteren op huisvesting.
Er zijn vele mogelijkheden en waar begin je....

Afgelopen zaterdag zijn mijn man en ik op
bezoek geweest bij de bewoners van Happy
Home en de Mozart Groep. Een spannende
stap verder de toekomst in. We kwamen heel
enthousiast thuis! Zo fijn dat de bewoners
en ouders hier de tijd voor hebben genomen.
We hebben een heldere uitleg gekregen over
de organisatie van het begeleid wonen op
“kind” niveau en ook over de organisatie van
het opzetten van een wooninitiatief in zijn
geheel. Onze zoon is 16 en we zien hem zo in
de toekomst in een huis als Happy Home
wonen. Wie had dat gedacht? We wonen in
Naarden en gaan de mogelijkheden onder
zoeken. We houden ons aanbevolen voor
verdere informatie.

Wij, Toos en Liesbeth, zijn onder de indruk. Door de
rondleiding en gesprekken met bewoners, ouders,
bestuursleden kregen wij een goed beeld over het
functioneren van WoonMere. Ook zijn we onder de
indruk van de woonruimte! Wat ideaal voor de
bewoners om in zo’n leefruimte te kunnen wonen.
Ook de buitenomgeving geeft betrokkenheid bij “het
erbij horen” en het openbaar vervoer reizen in de
nabijheid, ideaal. Kortom een geweldige woon-leef
omgeving waar de bewoner in alle opzichten
centraal staat en kan mee functioneren, binnen
haar/zijn mogelijkheid, als volwaardig mens! Klasse.

Ik heb mijn bezoek aan WoonMere als
prettig ervaren. Ik werd gastvrij ontvangen.
Ik heb veel informatie en een rondleiding
door een woning gekregen. Ik vind Woon
Mere een leuke woonvorm omdat alles in
het huis mooi is en dat de woningen lekker
ruim zijn.

Samen met onze dochter bezochten we
zaterdag 2 wooninitiatieven: Happy Home in
Eemnes en woongroep Mozart in Huizen. Op
beide locaties werden we gastvrij ontvangen
door bewoners, ouders en bestuursleden.
Beide locaties voorzien in prachtige apparte
menten voorzien van alle gemakken. Een
ruim opgezette gemeenschappelijk ruimte
en in Huizen zelfs een prachtige tuin. Ik kan
eigenlijk geen negatief aspect bedenken
voor beide locaties.
Wel bleek al snel dat beide locaties vol bezet
zijn en dat er voorlopig geen kans is dat onze
dochter een plek gaat krijgen. We hebben
ons, op jouw advies, direct ingeschreven
voor een initiatief in Huizen.

Beste Alfons en alle mensen die ons ontvin
gen in WoonMere,
Wat was het een hartelijke ontvangst en wat
goed georganiseerd. Eigen begeleiding voor
de rondleiding.

Een korte reactie ‘uit het hart’:
Als vader van een dochter met Down syndroom die
afgelopen februari 18 jaar oud is geworden, realise
ren we ons het afgelopen jaar dat we toch na moeten
gaan denken over hoe zij ooit gaat wonen. Nadenken
gaat veel beter wanneer er beelden zijn, en in deze
zin kwam de uitnodiging om binnen te mogen kijken
bij enkele particuliere wooninitiatieven als zeer
welkom.

Dankbaar ben ik voor de mogelijkheid en de gast
vrijheid die bewoners en hun ouders in Soest en
Huizen geboden hebben om binnen te kijken, en
de vele antwoorden die zij gegeven hebben op al
die vragen die ik eindelijk een keer kon stellen.
Voor mij was het de eerste keer dat ik écht binnen
kon kijken, rond lopen, snuffelen en ruiken, sfeer
proeven, ouders kon horen vertellen over wat er
komt kijken bij het ontwikkelen van zo’n ouderinitia
tief, heb kunnen zien hoe mooi de appartementen in
de gebouwen zijn en, boven alles het belangrijkste,
hoe bewoners me laten voelen hoe zij het naar hun
zin hebben en ‘nooit meer weg willen’.

Wij hebben Mozart en HappyHome bezocht.
In een woord samenvattend: waardevol.
Beide huizen geven de indruk dat ze een fijn
thuis zijn voor de bewoners en dat ze er
verkeren in ‘goede handen’. Lof heb ik horen
uiten over de wijze waarop Amerpoort de
begeleiding organiseert, dus dat is niet
alleen een compliment voor jou (jullie),
maar geeft ons weer extra vertrouwen.
Tot slot kwam onze zoon, zijn ‘vriendin’
tegen (die hem heeft rond geleid) wat het
voor hem ook een heel positieve ervaring
heeft gemaakt.
Kortom, we zijn erg blij met de geboden
mogelijkheid om de sfeer en praktijk van
twee wooninitiatieven te kunnen ervaren en
zien. Dank aan een iedereen die dat mogelijk
heeft gemaakt. Een aanrader dus voor
iedere ouder en een praktijk waarvan het
goed is om die in stand te houden.

Vandaag zijn Jaap Willem Caron en ik
namens Stichting De Iris uit Vianen op
bezoek geweest bij WoonMere in Almere.
We hadden ervoor gekozen om dit initiatief
te bezoeken, omdat hier bewoners zijn, die
rolstoelafhankelijk zijn.
Iets waar wij waarschijnlijk ook mee te
maken gaan krijgen.
Het bezoek was voor ons een eye-opener en
waren diep onder de indruk!
We werden vriendelijk ontvangen en kregen
alle ruimte om vragen te stellen. En ont
vingen diverse tips, waar je rekening mee
moet houden voor bewoners, die volledig
rolstoelafhankelijk zijn.
Opvallend en heel mooi vonden we ook de
hoeveelheid Domotica in het huis, wat
ervoor zorgt, dat de bewoners zoveel
mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.
Wat hebben zij dat goed geregeld.
De all-over sfeer in het huis voelde heel
prettig. De aanwezige bewoners leken zich
zeer goed thuis te voelen en trots te zijn op
hun huis. En daar gaat het tenslotte om.
Kortom mooi om te zien, en ik ben heel blij
dat we dit initiatief hebben bezocht.

Wij hebben gisteren een kijkje genomen bij woon
groep Mozart en ’t Fierhuis. Op beide locaties
werden wij bijzonder hartelijk ontvangen. Vooral het
bezoek aan woongroep Mozart vonden wij voor ons
zinvol omdat dit goed benaderd hoe de in de
toekomst zal functioneren. Bij Mozart viel vooral
op de trotsheid van de bewoners op hun gebouw.
’t Fierhuis was met name interessant omdat dit het
oudste ouderinitiatief was en dus niet het voordeel
hadden om te kunnen leren van andere woon
groepen. Na enig doorvragen kwam er uit dat ouders
daar het in die 15 jaar niet altijd eens waren, met
name de besteding van de gezamenlijke PGB’s. Ook
bleek daar de vraag “hoe verder als ouders door hun
leeftijd niet meer kunnen participeren” meer te
leven. Al met 2 geslaagde bezoeken

Wij zijn vanmiddag idd op bezoek geweest bij het
Fierhuis. De ontvangst was erg hartelijk en goed
georganiseerd. We hebben een rondleiding gehad
en uitleg en aansluitend en tussendoor konden er
vragen worden gesteld. Met name de vraag “hoe en
waar begin ik” was voor mij belangrijk. Mijn dochter
is 29 en de tijd komt eraan dat ik ergens moet
beginnen. Daar wij niet zoveel hebben met instelling
terreinen zal dit bij voorkeur een ouderinitiatief of
particuliere woonvorm moeten zijn. Het Fierhuis
vond ik een mooi voorbeeld van hoe de zorg voor je
kind eruit zou moeten zien. Misschien is het handig
om een keer een afspraak te maken met jou om de
ins-en outs door te nemen? Het bezoek aan het
Fierhuis heeft wel duidelijk gemaakt dat het realiseren
van zo’n woonvorm best heel veel voeten in de aarde
heeft en een goede begeleiding daarbij is wel
gewenst.

Afijn we kregen op het ‘t Fierhuis een warm onthaal,
ouders die enthousiast waren en heel open ons
tegemoet traden en bereid de vele vragen te
beantwoorden. Wat een mooi huis. Het heeft vele
mogelijkheden en helemaal aan de wens van de
bewoners aangepast. Complete appartementen en
toch een gezamenlijke keuken, woonkamer en
relaxruimte/spelletjes kelder.
Dit is wel mijn ideaal plaatje.
Er was ruimte kennis te maken met de bewoners,
ouders alsmede contacten te leggen met ‘toekomsti
ge ouders’, even brainstormen aan de keukentafel.
Het was voor mij als ouder zeer welkom deze
opendag.

