
Ouderinitiatief Olivier  
 

Zorg en wonen op maat 
 
 

 
OLIVIER-MAILNIEUWS nr. 18, d.d. 16 december 2012  Hierbij bieden wij onze familieleden, teamleden, relaties, vrienden, sponsoren en andere in Olivier geïnteresseerden de nieuwste versie aan van het Olivier-mailnieuws. De achttiende editie alweer. We maken namens ouders en bewoners van Olivier tegelijk van de gelegenheid gebruik om iedereen van harte een heel gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.  
Wat gebeurde er in het afgelopen half jaar?  Een chronologisch overzicht van de belangrijkste activiteiten: 

 22 maart 2012: firma Ketelaars brengt de fundering aan voor de tuinkas van Olivier. NL Doet ondersteunt dit project. 
 2 april 2012: echte koks koken voor Olivier: de koks van restaurant Ons Behaeghen verrassen Olivier culinair. 
 12 april: vrijwilligers uit Moergestel die meegewerkt hebben aan de Carnavalswagen eten mee. 
 14 april: bewoners, team en ouders wonen de kerkdienst in Gilze bij ter herdenking aan Joris en bezoeken daarna het kerkhof.  
 24 april 2012: de tuinkas wordt opgebouwd…   

 
 27 april 2012: de jaarlijkse bingo-avond met de senioren van het Antoniushuis.      

 5 mei 2012: cabriotour. 
 29 mei tot en met 1 juni: Olivier loopt de avond vierdaagse zonder blaren! 
 9 juni 2012: namens de Vereniging wordt met de bewoners een gezellige barbecue georganiseerd voor de vrijwilligers van Olivier. De families van Esch en Beerens van den Berk zorgen voor de organisatie. En dan voetbalt ook Nederland nog tegelijkertijd….                                                                                            Oranje Olivier-barbecue voor vrijwilligers 
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 16 juni 2012: de jaarlijkse familiedag. Dit keer naar de Beekse Bergen en naar Oisterwijk, waar echte roulette kan worden gespeeld….    Entree in de Beekse Bergen, Koninklijke Ontvangst ..        De Beekse Bergen worden te voet, per bus en per boot verkend. Giraffen steken brutaal bijna hun hoofd door het busdak…  
  Vervolgens gaat het naar Klein Speijk in Oisterwijk waar na de lunch de roulettetafels klaar staan…. het gaat er serieus aan toe!  Faites vos jeux… Bewoners, ouders en andere familieleden zijn dolenthousiast.    Olivier speelt roulette   
 6 juli 2012: de tuinkas wordt feestelijk officieel geopend in aanwezigheid van bewoners, ouders, en speciale gasten: Clazien de Leeuw van Rabobank Hart van Brabant, Wim Ketelaars van Firma Ketelaars uit Moergestel en Wim Aarts van Woonstichting Leystromen.   De Rabobank en Firma Ketelaars droegen bij aan de totstandkoming van de kas en de Woonstichting gaf toestemming om de kas te plaatsen.   Wim Ketelaars (Fa. Ketelaars) en Clazien de Leeuw (Rabobank) openen de tuinkas    Hubert-Jan Wouters, voorzitter van de Vereniging, sprak een dankwoord evenals de bewoners Guy Wouters en Marjoleine Touw.  
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Marjoleine componeerde voor de gelegenheid een gedicht:  In het woud der heerlijkheden.  In het woud der heerlijkheden Staat een zonnetje achter glas Ontzettend veel energie te geven Omgezet in onze kas  Het begint er met wat zaaigoed Uitgestrooid in bakken aarde gedaan Een beetje water groeien wil het De planten hebben hier een prima bestaan  Dan gaan we ze verspenen Uit elkaar 1 per pot Gescheiden groei je maar weer verder Eenzaamheid dat is nu je lot  Wortels komen Groot en sterk  Plant wil groeien Zeer goed werk  Bloemen bloeien stuk voor stuk Fel en mooi van kleur Geel, wit, oranje en paars Het is een oase van bloemengeur   

 Tijd om te oogsten Vrucht voor vrucht En maar plukken Heerlijk eten van de buitenlucht  In het woud der heerlijkheden Groene groente op je bord Onbespoten puur natuur Zo groen als de zon het uit zal stralen 

    
 7 juli 2012: samen naar de Efteling,  altijd een feest ..                         Olivier in de Efteling    

                       In het sprookjesbos 

Clazien de Leeuw (Rabobank), Guy Wouters en Rob Ketelaars (Fa. Ketelaars) 
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 19 augustus 2012: de jaarlijkse Motortocht!  De derde keer al, het begint een echte traditie te worden. Al weken van tevoren wordt er door de bewoners met spanning naar uitgekeken. Het is de heetste dag van het jaar, ruim boven de 30 graden.   Om 13 uur wordt vertrokken. Bijna alle bewoners zijn er, en liefst 24 stoere kerels en vrouwen met hun Harley-Davidson of hun trike. Een trike is een motor met twee wielen achter, handig voor de bewoners die niet alleen achterop kunnen. Iedereen heeft er zin in, lekker uitwaaien in die hitte. Via rustige binnenwegen gaat de stoet van Moergestel via Sprang-Capelle naar Het Wellse Veerhuis.       Daar wacht de bewoners een daverende verrassing.  In de Maas liggen vier speedboten gereed!  Patrick gaat met rolstoel en al op een van de boten.             En dan met een behoorlijk vaartje naar Kerkdriel. Wat een uitgelaten stel en wat heerlijk die verkoeling.  Paulien: “Met een speedboot, dat wil ik mijn hele leven al.”       

Start van de motortocht 

Speedboot op de Maas 

Hanneke, Lorraine en Paulien in de speedboot 
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 Dan weer op de motoren voor de weg terug. Om 17.30 uur is de colonne weer bij Olivier.  Lorraine heeft bij het vertrek Piet Snepvangers en zijn motor uitgekozen: “De mooiste motor van allemaal.  Je hangt er lekker op voorover. Dat vind ik het leukste.”  Bij terugkeer is het haar prima bevallen: “Cool. Je kunt me hiervoor wakker maken. Vooraf vond ik het best wel spannend, maar dat is nergens voor nodig. Gewoon goed vasthouden aan Piet.”  Piet is er vanaf de eerste keer bij geweest: “Iedereen van onze club vindt dit hartstikke leuk. We zijn met ongeveer 30 man, een echte vriendenclub. We maken twee keer per jaar een grotere tocht en daarnaast een paar kleinere tochten. De mensen met de trikes zijn vrienden die we speciaal voor de tocht vragen. De speedboten zijn ook van vrienden van ons.” En over Lorraine: “Leuke vrolijke meid, niks bang.”  Hans van het team van Olivier gaat als begeleider mee. Hij wil volgend jaar graag weer deze dienst hebben. “Wat een geweldige dag, op een trike genietend van het mooie Brabantse land en van de muziek die uit de speakers knalt. Dan een supersnelle tocht over het water. Een grote pluim voor de motorrijders, de schippers en de organisatie.”  
 23 augustus: minder spectaculair dan die motoren, maar mosselen eten bij Olivier thuis mag ook wel in de krant! 
 12 t/m 17 november 2012: Olivierbewoners organiseren en verzorgen samen met ouders voor de derde keer de jaarlijkse NSGK-collecte in Moergestel. NSGK is de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en heeft Olivier onder meer ondersteund bij de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte.  De opbrengst van de collecte was € 1150,- waarvan de NSGK een deel schenkt aan de Vereniging Olivier.   Naast al deze activiteiten worden gezamenlijk de verjaardagen van de bewoners gevierd, is er maandelijks wel een paar ouders dat op zondag feestelijk komt koken, gaan bewoners soms samen stappen, doet Olivier mee in Moergestel aan de avondvierdaagse, de kermis en de activiteiten rond het fietsdorp, en worden er in kleinere groepjes andere gezellige activiteiten ondernomen. Een ding is duidelijk: de bewoners kunnen het goed met elkaar vinden.  De gastvrouwen hebben het initiatief genomen om regelmatig samen met een van de bewoners voor de hele groep te koken: geweldig! Ook de ouders zijn regelmatig van de partij om een hapje mee te eten. Zo kregen de vaders voor vaderdag een tegoedbon om een keertje gezellig mee te eten.    

 

Lorraine en Piet 

Ingrid kookt met Elly 
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Toch nog geen wisseling van de wacht bij ASVZ  Begin 2013 zou Nico van den Berg, sectormanager bij ASVZ en daarmee vast contactpersoon voor de teamleider en het bestuur van Stichting Olivier, vanwege zijn naderende pensionering zijn taken overdragen aan Dineke van den Berg. Binnen ASVZ blijkt Dineke echter te hard nodig op haar post als hoofd zorgbemiddeling. Nico blijft daarom nog even bij Olivier tot een goede opvolger voor hem is gevonden. Het streven is dat deze opvolging komende zomer duidelijk zal zijn.  
Nieuwe teamleden  Door wisseling van personeel en ziektevervanging zijn er enkele nieuwe gezichten bij Olivier gekomen.  Nadat Hans Verhoeckx al als vrijwilliger kennis had gemaakt met Olivier, is hij nu daadwerkelijk in tijdelijke dienst gekomen. Zowel de bewoners als het team vinden de inbreng van een man een waardevolle aanvulling. Jammer is het dat Gien Verhoeckx een baan elders aanvaardde om meer uren te kunnen maken. Gien is nu overigens invalkracht bij Olivier…  Daarnaast zijn Mariëlle van Overdijk en Anika Stads Olivier komen versterken.    Hans en Mariëlleen Anika: welkom!   
 
 
Olivier als onderzoeksobject   Teamlid Pauline Velders heeft in het voorjaar van 2012 in het kader van haar SPH (sociaal-pedagogische hulpverlening) opleiding een vragenlijst-onderzoek uitgevoerd naar de communicatie binnen Olivier tussen ouders en teamleden.  Grote knelpunten heeft ze niet gevonden. Wensen en verbeterpunten zijn er natuurlijk wel. Zo spraken beide partijen de wens uit tot meer openheid en directheid. Ouders gaven aan dat het team feedback moet geven aan ouders en wat assertiever zou mogen worden. Het team gaf aan dat ouders beter en sneller zouden moeten antwoorden op vragen vanuit het team. Zowel ouders als team gaan zich er natuurlijk op toeleggen om deze zaken te verbeteren. Het past ook goed bij de wens die is geuit om het team een meer centrale rol in de organisatie van Olivier te geven.   Lizet Gruijters, zus van bewoonster Paulien, heeft in het najaar van 2012 ook een onderzoek binnen Olivier verricht. Zij onderzocht de Olivier-organisatie in het kader van haar masteropleiding Pedagogiek. Het onderzoek mondde uit in een beleidsplan gericht op verbetering van de continuïteit van Stichting Olivier in de toekomst.  Beide onderzoeken worden meegenomen in het advies dat door een werkgroep van enkele ouders binnenkort wordt opgesteld over de toekomstige structuur en organisatie van Olivier. De werkgroep is ingesteld door het bestuur van Stichting Olivier. 
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Contacten ouders  
 4 juni 2012: vergadering van de Raad van Belanghebbenden. Belangrijkste bespreekpunt was het verslag van de gesprekken die Bert Stasse (voorzitter bestuur Stichting Olivier) en Mémelle Lemmens (teamleidster) begin 2012 langs alle ouders en bewoners hebben gevoerd. Algemeen terugkerende thema's in deze gesprekken: er is sprake van een grote betrokkenheid, een onderling goede en warme sfeer, er is veel bereikt. Ook het team is enthousiast en groeit in kwaliteit. Er is overeenstemming over de wens om te streven naar een meer centrale rol van het team in de organisatie. Van belang is elkaar onderling te blijven stimuleren en als collectief in goed vertrouwen samen te werken. 
 20 september 2012: vergadering van de Raad van Belanghebbenden. Agendapunten waren onder meer de achtergrond van de keuze om de toedeling van Persoonlijk Begeleiders aan bewoners, drie jaar na de start van Olivier te optimaliseren en een toelichting van de voorzitters van de verschillende Olivierwerkgroepen op de activiteiten van deze werkgroepen. 
 3 oktober 2012: eerste bijeenkomst klankbordgroep Zorg. Teamlid Pauline Velders gaf een toelichting op haar onderzoek naar de communicatie binnen Olivier, teamleidster Mémelle Lemmens besprak het scholingsplan van het team en de visie van de ouders op de scholingsbehoefte van het team in 2013.  
 8 oktober 2012: notaris geeft uitleg over erfrecht.  Daarnaast hebben werkgroepbijeenkomsten plaatsgevonden, zijn er vergaderingen geweest van de besturen van de Vereniging en de Stichting en komen ouders, teamleden en bewoners elkaar natuurlijk geregeld tegen bij Olivier. Ook de bewoners hebben regelmatig bewonersoverleg waar zij onderling afspraken maken over een goede gang van zaken bij Olivier.  En uiteraard worden alle kabinetsplannen met betrekking tot de overheveling van taken van de AWBZ naar de gemeenten, plannen met PGB's, plannen met dagbesteding etc. etc. die effect zullen hebben op de toekomst van Olivier, nauwlettend gevolgd. Bijeenkomsten hierover van belangenbehartigers als Naar Keuze en Per Saldo worden bijgewoond.   Diverse nieuwe wooninitiatieven die door ouders van jongeren met een beperking worden opgezet, hebben en bezoek aan Olivier gebracht. Tijdens die bezoeken wordt verteld hoe Olivier is ontstaan en hoe de organisatie, de financiën, de zorg en de bouw en inrichting zijn aangepakt. Olivier wil ook in de toekomst haar ervaringen en visies blijven delen met anderen. 

 
Blijf Olivier steunen!  Nog steeds kan er Olivierwijn of Olibier worden besteld. De opbrengst komt ten goede aan de Vereniging die er activiteiten voor Olivierbewoners van organiseert.  

 Olivierwijn: te bestellen bij Wilhelmien en Ton Dirkx: tel: 013-5132632. Email: tenwdirkx@hotmail.com. Prijs: € 5,50 of € 6,00. 
 Olibier: bij Annie en Peter van Helvoirt: tel: 013-5133373. Email: peter-50@live.nl. Prijs: € 5,50.  Een andere mogelijkheid om de Vereniging te steunen, is het aanschaffen van een Positoos-pasje. Hiermee kan via de aankopen in een aantal winkels in Oisterwijk of in Tilburg (denk erom: pasjes uit Tilburg zijn NIET in Oisterwijk geldig en omgekeerd!) worden gespaard voor Vereniging Olivier. 
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 Onder auspiciën van de Vereniging Olivier is verder de club 'Vrienden-Van-Olivier' actief, die tot doel heeft een vriendennetwerk te creëren en daarmee de continuïteit van Olivier te bevorderen. Vrienden van Olivier kunnen op verschillende wijzen en meer of minder actief hun betrokkenheid uiten: het meest passief door te volstaan met het betalen van een bijdrage, het meest actief door daadwerkelijk mee te denken en te helpen bij activiteiten die voor en door Olivier worden ondernomen. Het is ook mogelijk het Vriend-zijn-van in te vullen door bijvoorbeeld specifieke expertise beschikbaar te stellen. De activiteiten van Vrienden kunnen dus enorm uiteenlopen: een keer voor de groep komen koken, een uitstapje organiseren, maar ook: juridische know-how beschikbaar stellen, het eigen netwerk aanboren om zaken geregeld te krijgen, etc. etc. Meer informatie is te vinden op onze website: www.oliviermoergestel.nl. Of: zoek contact met een van onderstaande personen! 
 Vrienden-Van-Olivier: Joep de Ruiter (joep@joepderuiter.nl) of Ron Heiner (ron.heiner@centric.nl).  

Meer informatie over Olivier  Wij konden en kunnen als ouders dit project niet alleen voor elkaar krijgen. Op de website van Olivier vindt u naast allerlei wetenswaardigheden over Olivier, ook een overzicht van onze sponsoren: zie www.oliviermoergestel.nl. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.    De inrichting van het Antoniushuis is gedeeltelijk gerealiseerd met  financiële steun van de provincie Noord Brabant en van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een vitaal,  mooi en schoon Brabants platteland.      


