
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2021

 
 
Beste ouders, verwanten, mede-kartrekkers,  
Na een fijn zomerreces gingen we meteen aan de slag met de live meeting (yes!) en de 
volgende ouderzoom. Bij de ouderzoom waren er veel vragen en opmerkingen en dat 
vonden we geweldig! In deze nieuwsbrief kunnen jullie alle informatie weer teruglezen. 

Eerste Live Meeting 
Op 18 september was het eindelijk zover, we kwamen voor het eerst live bij elkaar! 🎉  
Het was een heerlijk zonnige middag op een prachtige locatie en er ontstonden mooie 
gesprekken. Chapeau en veel dank voor Jan en Karenza die alles tot in de puntjes 
verzorgd hadden en hun mooie huis en tuin voor ons openstelden. 
 
 
 
 
Ouderzoom 22-09-2021: wat is er besproken? 
 
 
De selectie van de zorgaanbieder 
Voor de invulling van de zorg en de tijdsbesteding is een partnerschap met een 
zorginstelling nodig. In de gesprekken met de zorgaanbieders moest duidelijk worden 
wie de beste partner is voor ons Mooi Leven Huis, wie onze visie deelt en wie met ons 
op gelijkwaardige basis gaat samenwerken. Wij hebben de zorginstelling nodig voor 
hun diensten, hun kennis en de continuïteit van het Mooi Leven Huis.  

 
Wie waren er in beeld? 
Allereerst Philadelphia. Zij hebben zich bereid getoond aan te haken bij andere Mooi 
Leven Huis groepen en door hun betrokkenheid bij Bennekom hebben zij al ervaring 
opgedaan bij het realiseren van een Mooi Leven Huis. Daarnaast hebben we gesproken 
met Daelzicht, Pergamijn en Koraal.  

We hebben onze contacten bij Pergamijn en Daelzicht in het achterliggende jaar benut 
om het Mooi Leven Huis bij hun bekend te maken. Koraal volgde een tijdje later, ze 
namen hiervoor zelf het initiatief en waren ook heel enthousiast.  
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We hebben als kerngroep samen met Nabij Netwerk randvoorwaarden opgesteld voor de 
samenwerking met de zorgaanbieder. Deze zijn met een begeleidend schrijven naar de 
verschillende besturen gestuurd met een uitnodiging voor een gesprek. 

Na een aantal diepgaande gesprekken met de besturen van de zorgaanbieders is onze 
keuze gevallen op Koraal.  

De volgende stap is om een intentieverklaring op te stellen die door alle partijen wordt 
ondertekend en de basis vormt voor onze samenwerkingsovereenkomst. Deze 
samenwerkingsovereenkomst wordt de juridische basis voor ons partnerschap. Het 
Mooi Leven Huis Zuid-Limburg wordt een organisatie buiten de organisatie van Koraal, 
je kunt het vergelijken met een joint venture. We gaan begin oktober aan de slag en een 
projectstructuur opzetten. Het zal veel werk worden, maar wij zijn enthousiast dat we 
weer een mijlpaal hebben bereikt.  

De mensen van Koraal die samen met ons aan de slag gaan hebben zich ook even kort 
voorgesteld, op 3 november organiseren we samen een live meeting waar alle ouders 
kennis kunnen maken en ook gericht vragen kunnen stellen. 
 

De zoektocht naar een perceel 
We hebben vanaf januari verscheidene gemeenten benaderd binnen de driehoek 
Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen. We vroegen hun of er percelen beschikbaar 
waren en probeerden hun te enthousiasmeren voor ons Mooi Leven Huis initiatief. We 
stelden een lijst van criteria op waar een perceel aan zou moeten voldoen. Er waren 
heel enthousiaste gemeenten, maar vaak waren de mogelijkheden beperkt tot 
kloosters, kastelen, oude hotels of lagen de percelen in een omgeving die niet geschikt 
was voor onze kinderen. Uiteindelijk waren er een 7-tal mogelijke locaties en die 
hebben we bekeken met de projectontwikkelaar van Nabij Netwerk. 

Wat ons opviel was dat de centrale ligging binnen de driehoek Maastricht, Sittard-
Geleen en Heerlen niet heel handig was, gezien het heuvelachtige karakter van onze 
provincie. We hadden een top drie bij de locaties en de 1ste keuze viel helaas af omdat 
er al plannen bleken te zijn voor woningbouw. Dit was een grote teleurstelling want het 
was een heel mooie plek met goede voorzieningen in de buurt.  

We zijn nu bezig met keuze twee en daar zijn we ontvangen door een heel enthousiaste 
gemeente die zo gauw mogelijk met ons om de tafel wil gaan zitten om voortvarend aan 
de slag te gaan. Het bestuur gaat binnenkort kennis maken met B en W, die nog over 
de bestemming van de grond moeten besluiten, en we hopen zo snel mogelijk het 
perceel te kunnen onthullen! 

De werkgroepen 
Het bestuur/de kerngroep doen het werk aan de voorkant, maar we kunnen het niet 
alleen. Dus we gaan beginnen met het opzetten van werkgroepen. Er wordt verwacht 
van de ouders dat zij zich opgeven voor een werkgroep en een eerste en tweede keuze 
opgeven. Het bestuur gaat vervolgens de groepen indelen. 
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Ouder/Verwanten Platform 
 
Een van de ouders heeft aangeboden te werken aan een ouder platform waar ouders en 
verwanten informatie kunnen opzoeken en nalezen. Het maakt het delen van (algemene) 
informatie gemakkelijker. Wordt vervolgd!  

Dit zijn de stappen voor de komende tijd: 
• Het bestuur en Koraal tekenen de intentie verklaring en beginnen hun samenwerking  

• Het bestuur gaat in gesprek met gemeente en hoopt dan op korte termijn zekerheid te 
krijgen aangaande het aangeboden perceel 

• De werkgroepen worden gevormd en iedereen krijgt te horen in welke groep ze mee 
gaan werken 

• Er wordt een ouderplatform gebouwd 

• Iedere zes weken een ‘grote’ zoom of live meeting met de laatste nieuwe informatie 

Volgende bijeenkomst 
Onze volgende bijeenkomst is een live bijeenkomst (!) waarbij we nader kennis gaan 
maken met de mensen van Koraal. Deze bijeenkomst staat gepland voor 
woensdagavond 3 november a.s. 

3


	18-09-2021 eerste Live meeting
	werkgroepen
	Beste ouders, verwanten, mede-kartrekkers,
	Eerste Live Meeting Op 18 september was het eindelijk zover, we kwamen voor het eerst live bij elkaar! 🎉 Het was een heerlijk zonnige middag op een prachtige locatie en er ontstonden mooie gesprekken. Chapeau en veel dank voor Jan en Karenza die alles tot in de puntjes verzorgd hadden en hun mooie huis en tuin voor ons openstelden.
	De selectie van de zorgaanbieder Voor de invulling van de zorg en de tijdsbesteding is een partnerschap met een zorginstelling nodig. In de gesprekken met de zorgaanbieders moest duidelijk worden wie de beste partner is voor ons Mooi Leven Huis, wie onze visie deelt en wie met ons op gelijkwaardige basis gaat samenwerken. Wij hebben de zorginstelling nodig voor hun diensten, hun kennis en de continuïteit van het Mooi Leven Huis.
	Dit zijn de stappen voor de komende tijd:
	Volgende bijeenkomst

