Ouderinitiatief Olivier
Zorg en wonen op maat
OLIVIER-MAILNIEUWS nr 12, dd 23 oktober 2009
De appartementen zijn betrokken!
Konden we in onze vorige mailnieuws al melden dat de jongeren de sleutels van hun appartementen in
ontvangst hadden genomen: de appartementen zijn nu daadwerkelijk betrokken!
Na een drukke periode van afbouwen en inrichten van de gemeenschappelijke ruimte, van verven en
klussen, bedradingen aanleggen, pc's installeren en wat er verder allemaal al niet kwam kijken, was het 2
oktober jl zo ver: de bewoners hebben allemaal hun intrek genomen in hun appartement aan de
Raadhuisstraat in Moergestel.

Entree op vrijdag 2 oktober 2009
Boerenovertrek
Voor het zover was had de werkgroep PR een Historische Verhuistocht voorbereid waarbij met een grote
huifkar alle bewoners die uit Moergestel afkomstig zijn, door de andere bewoners met hun ouders thuis
werden opgehaald. De complete groep deed daarna enkele cafés aan, waarna een feestelijke intocht in het
Antoniushuis plaatsvond waar het complete team op de bewoners stond te wachten. Met taart!

Boerenovertrek

Nadat het team zich over de bewoners had ontfermd, konden de ouders afscheid nemen... dat viel nog niet
iedereen even gemakkelijk... Gelukkig kunnen zowel onze kinderen als de ouders onderling ook op dit soort
momenten steun bij elkaar vinden. Een aantal ouders heeft het afscheid van de kinderen vervolgens met een
gezamenlijk etentje in Moergestel beklonken.
Zorg
Op vrijdag 23 oktober is door het bestuur van de Stichting en door de bestuursvoorzitter van ASVZ, de heer
Wim Kos, het contract ondertekend waarin de afspraken worden bevestigd die met ASVZ zijn gemaakt over
het leveren van zorg.

Ondertekening contract met ASVZ
Inmiddels is het zorgteam nog met enkele leden aangevuld. Onder leiding van Mémelle Lemmens is
iedereen vol vaart en enthousiast aan de slag gegaan. Een van de eerste activiteiten was het opzetten van een
ontruimingsplan in verband met de brandveiligheid. Mémelle heeft dat meteen ter hand genomen en het
plan is inmiddels ook al door de brandweer goedgekeurd.
De samenstelling van het team is nu:
Naam
Mémelle Lemmens
Tilly van der Mee
Marlon van de Berg
Ilona van er Heijden
Mijke Hensbroek
Judith van Woensel
Lejla Mandic
Elly de Bes
Marian Bergmans
Jenny Rijsbergen
Wendy Broers
Miranda van der Schoot
Patricia van Aarden
Inge Bemelen
Ingrid van de Roer

Functie
teamleider
persoonlijk begeleider
persoonlijk begeleider
persoonlijk begeleider
begeleider
assistent begeleider
assistent begeleider
gastvrouw
gastvrouw
gastvrouw
huishoudelijk assistent
huishoudelijk assistent
oproep persoonlijk begeleider
oproep persoonlijk begeleider
oproep assistent begeleider

Het team heeft er zin in! Er zijn voorlopige begeleidingsteams voor elke bewoner samengesteld waardoor
elke bewoner nu een vast aanspreekpunt heeft. Op termijn kan worden bekeken tussen welke teamleden en
bewoners de beste 'klik' bestaat en zijn aanpassingen natuurlijk mogelijk. De orthopedagoge van ASVZ,
Nicole Gelderblom, die bij ons woonproject is betrokken, heeft inmiddels - met een zonnebloem ter
verwelkoming - een bezoekje afgelegd bij elke bewoner om deze wat beter te leren kennen.
De eerste weken...
Die zitten er inmiddels op! Iedereen moet natuurlijk wennen aan de nieuwe omgeving: ouders waarvan de
kinderen de deur uit zijn, aan de lege plek in huis; de jongeren aan een nieuwe woonplek met andere
mensen en andere vanzelfsprekendheden, al waren het maar alle nieuwe meubeltjes.... En de klok tikt ook
anders dan thuis, het eten smaakt anders en iedereen moet met andere gewoontes en (eigen)aardigheden van
elkaar leren omgaan. Dat zal allemaal best lukken maar het vraagt tijd en de een heeft er wat meer tijd voor
nodig dan de ander.
En dan zijn er natuurlijk ook technische zaken die niet meteen allemaal goed gaan... water dat niet warm
wordt, een appartement dat niet warm wordt of juist te warm wordt, een mobiele telefoon die stoort
vanwege alle metalen in het gebouw of een pc die niet doet wat je wil dat ie doet. Gelukkig hebben we in
onze groep ouders veel technische kennis in eigen huis maar toch is niet alles meteen oplosbaar. Maar het
komt allemaal goed!
Huisregels
Samen met de bewoners is ook een aantal regels afgesproken die ertoe moeten leiden dat het wonen
aangenaam verloopt. De huisregels moeten zorgen voor een goede balans tussen individuele vrijheid aan de
ene kant en goed sociaal functioneren van de groep Olivierbewoners aan de andere kant.
Er zijn regels afgesproken over de volgende zaken:
wederzijds respect en rekening houden met elkaars privacy,
geen overlast aan anderen bezorgen,
zorgvuldig omgaan met andermans eigendom,
geen discriminatie, agressief gedrag of seksuele intimidatie,
geen overmatig alcoholgebruik of wapens- of drugsgebruik,
niet roken in de gemeenschappelijke ruimte,
geen huisdieren in de gemeenschappelijke ruimte (in verband met allergie),
geen privéfeestjes in gemeenschappelijke ruimte,
bijdragen aan een goede sfeer.
Ook voor het meebetalen aan gezamenlijke maaltijden zijn afspraken gemaakt.
Openingsfestiviteiten: veranderde data!!
Het openingsfeest is nog steeds in voorbereiding, maar de eerder genoemde data van 13 en 14 november
zijn gewijzigd. De officiële opening van het Antoniushuis zal plaats vinden op vrijdag 27 november onder
regie van Stromenland. Op zaterdag 28 september volgt een soort 'open dag' van het medisch centrum en het
appartementencomplex. Aan het eind van de middag vindt onze eigen Olivier-opening plaats (met de
burgemeester!), gevolgd door een Olivierfeest.
Afscheid van MEE
In de vergadering van de Raad van Belanghebbenden van Olivier van 12 oktober is afscheid genomen van
MEE. De taak van MEE om Olivier te ondersteunen in de voorbereidingsfase zat erop nu de bewoners hun
intrek in het gerealiseerde appartementencomplex hebben genomen. Olivier dankt ook via deze weg alle
betrokkenen van MEE, met name Stewart van der Meer (tot 1 januari van dit jaar), Alexander Borgmeyer,
Wilma Klaassen en Mattie Scheijven van harte voor hun inzet om van Olivier een succes te maken.
Vrienden Van
Om het netwerk van betrokkenen rondom onze jongeren uit te breiden is een 'Vrienden-Van-Olivier'-club
kersvers opgericht onder auspiciën van de Vereniging. Voor 25 euro per jaar kan iedereen die Olivier een
warm hart toedraagt lid worden en meedoen met activiteiten die het welzijn van de bewoners vergroten. Zie
de website voor meer informatie en een aanmeldingsformulier. Het formulier kan worden teruggestuurd
naar de Vereniging Olivier, Raadhuisstraat 36, 5066 AP Moergestel.

Opbrengst Fietsdorp
Op 10 september jl werd de opbrengst van Moergestel Fietsdorp bekend gemaakt aan de Goede Doelen
waarvan Olivier er één was. De opbrengst voor Olivier bedroeg €3200,-. Inmiddels heeft de
penningmeester van de Vereniging de totale opbrengst, inclusief de opbrengst van de suikerspinverkoop, de
poloshirts, de 12-inch-race, de veiling en de bijdragen van bedrijven bekend gemaakt. De totale opbrengst
was ruim €6800,-!
Burgemeester
Het bestuur van Stichting Olivier heeft een prettig kennismakingsgesprek gevoerd met de burgemeester van
Oisterwijk, Hans Janssen. De burgemeester heeft toegezegd de opening van Olivier eind november te willen
bijwonen. Ook wil hij over een tijdje in de gemeenschappelijke ruimte een B&W-vergadering 'op locatie'
houden gevolgd door een gezamenlijke maaltijd van B&W met de bewoners. B&W gaan dan voor onze
jongeren koken!
Oproep naam GR
'Gemeenschappelijke ruimte' vinden we toch eigenlijk niet zo'n mooie naam voor deze door de werkgroep
Inrichting fantastisch en gezellig ingerichte ruimte... Wie weet een betere naam? De winnaar kan rekenen op
een fles Olivierwijn...die verder natuurlijk ook nog steeds gewoon te koop is, evenals het Olibier...
Eerstvolgende vergaderdatum Raad van Belanghebbenden
maandag 30 november 2009, bij de fam van Esch.
De Olivier-verjaardagskalender
9 oktober: Marjoleine Touw
14 oktober: Ad van Esch
9 november: Hubert-Jan Wouters
11 november: Paulien Gruijters
18 november: Bert Stasse
29 november: Els Touw
Allen alsnog en anders alvast van harte gefeliciteerd!
Houdt verder voor ontwikkelingen onze website in de gaten: www.oliviermoergestel.nl
En tenslotte nog het volgende

De inrichting van dit gebouw 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.

