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CONTACTGROEPEN

ONZE STICHTING

VOLGENDE OUDER
ZOOM

Welkom
Aan alle (nieuwe) aspirant bewoners en hun families/netwerken! Inmiddels
zijn er al 34 aspirant bewoners, wat fijn dat er zoveel mensen zijn die samen
met ons willen bouwen aan een mooie toekomst voor hun zoon of dochter:
aan een mooi leven.

De ouderzoom van 10 maart
We kijken met een goed gevoel terug op de vorige zoom, het was fijn om weer bij elkaar
te zijn en naar de toekomst te kijken. We vatten in deze nieuwsbrief samen wat er
allemaal is besproken.

Onze Stichting
Twee kernteamleden hebben een notaris kunnen vinden die onze
stichting pro deo wil formaliseren. Dank aan Palmen en Dassen
Notarissen Stein. Op 6 april gaan we onze handtekening zetten en dan
zijn we Stichting Mooi Leven Huis Zuid-Limburg!
Het bestuur is als volgt ingedeeld: Odet Stabel wordt voorzitter, Pascalle
Essers secretaris, Onko-Jan Gelling penningmeester en Jettie Ankomah
lid.

De oudergesprekken
Inmiddels hebben we de meeste gezinnen al iets beter leren kennen via de ouder
gesprekken. Het was mooi om de verhalen te horen en het enthousiasme te zien voor het
Mooi Leven Huis Zuid-Limburg.

Publiciteit
Odet en Pascalle zijn donderdag geïnterviewd door een verslaggever van L1, het was
leuk om te doen, maar ook spannend! Het interview wordt aanstaande zondag
uitgezonden op L1 bij Limburg Centraal om 17:30 uur en wordt daarna ieder uur
herhaald.
Mochten er ouders zijn met contacten bij regionale pers of vakbladen, stuur ze het
persbericht en de factsheet. Mochten jullie deze niet (meer) hebben, laat het ons even
weten.
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PostSpeaker
Paul van Dalfsen heeft het gebruik van PostSpeaker toegelicht. Dit gaat om het promoten
van het Mooi Leven Concept via de sociale media van de ouders. Iedereen krijgt hier nog
een mail over en kan reageren als hij/zij mee wil doen.

Benaderen gemeenten
Er zijn inmiddels contacten gelegd in diverse gemeenten;
Maastricht, Sittard-Geleen, Eijsden-Margraten, Valkenburg en
Voerendaal. We zijn op zoek naar nog meer steden of dorpen
waar men ook zo enthousiast is over ons initiatief en mee wil
denken over een goede vestigingsplek.
We zoeken een perceel in het Sociale Domein. Er is voor
nieuwbouw gekozen, omdat het aanpassen van een
oud(er) gebouw heel duur is gezien de benodigde
aanpassingen en duurzaamheid.
Een particuliere investeerder financiert de bouw en de
zorgaanbieder huurt het gebouw. Dit wordt betaald vanuit de
WLZ gelden, waar een wooncomponent in zit.
Mochten er ouders zijn die een contact in hun gemeente hebben, politiek of ambtelijk,
benut dit contact en geef het aan de Kerngroep door. Het is fijn om straks meerdere
keuzemogelijkheden te hebben.

Contactgroepen
Zoals uitgelegd tijdens de zoom van 10 maart gaan we in 6 groepen onze kennismaking
verder verdiepen. Dit doen we twee keer per maand en daarna gaan we rouleren, want
het is de bedoeling dat alle ouders elkaar beter leren kennen. De ouder groepjes zijn al
samengesteld en we zijn bezig met het versturen van de uitnodigingen.

Cliëntondersteuning Plus
Paul van Dalfsen vertelde over deze mogelijkheid van
ondersteuning voor ouders/verwanten gedurende het traject
naar het Mooi Leven Huis. Er komt heel wat bij kijken, zeker
in de periode dat het kind van zijn vertrouwde omgeving naar
het Mooi Leven Huis gaat. Cliëntondersteuning Plus wil kijken
hoe ze ouders hier het beste bij kunnen ondersteunen en ons
project is als pilot verkozen. Men kan zich hiervoor
aanmelden bij het bestuur.
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Dit zijn de volgende stappen voor de komende maanden:
• Iedere zes weken een ‘grote’ zoom met de laatste nieuwe informatie
• Het starten van de contactgroepen met twee wekelijks een meeting van ong. een uur
• Het oprichten van de stichting
• Het contact leggen met gemeenten
• Het opstellen van een projectplan
• Het overgaan van contactgroepen in werkgroepen
• En voor de tweede helft van dit jaar: het zoeken naar een geschikte zorgaanbieder en
bepalen van de locatie
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