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OLIVIER-MAILNIEUWS nr 5, dd 14 juni 2008 
 
Oliviernieuws dd 14 juni 2008 
 
Nieuwe leden Olivier: 
Danique de Laat is sinds eind april met haar ouders lid van Olivier. Danique is al behoorlijk ingeburgerd in 
de groep. We gaan op korte termijn een nieuwe folder maken met een nieuwe groepsfoto. Haar ouders 
Peter de Laat en Marlies van der Aa zijn inmiddels actief in de werkgroepen Lokale sponsoring, resp. 
Inrichting. 
Voor de nog openstaande plaatsen worden op dit moment gesprekken gevoerd. 
NB: laat zowel in het belang van de betrokkenen als in het belang van Olivier NOOIT naar buiten 
toe namen vallen van potentiële kandidaten! 
 
Nieuwe werkgroepen: 
De werkgroep Lokale sponsoring en de werkgroep Inrichting zijn van start gegaan. De werkgroep 
Inrichting mag een beroep doen op de binnenhuisarchitecte van Stromenland. Zij heeft al een eerste 
aanzet gegeven met een fraaie tekening van een voorstel voor de inrichting van de gezamenlijke ruimte. 
 
Bouw: 
De bouw is gestart! De foto's die Peter van Helvoirt regelmatig rondstuurt (voor de mensen die er in 
Moergestel niet dagelijks langskomen) maken duidelijk dat er al hard wordt gewerkt: de 'vloer' ligt er. 
Binnenkort volgt een afspraak samen met Stromenland en de brandweer om ook in dat opzicht de 
veiligheid gegarandeerd te krijgen. In overleg met de orthopedagoge is er een principe-afspraak over de 
toedeling van appartementen.  
Aardig is dat Olivier met logo vermeld staat op het 'bouwbord': inmiddels ook van oudereninitiatief 
gewijzigd in ouderinitiatief! 
 
Financiën: 
Zoals Wim de Ruiter in de laatste vergadering heeft gemeld is inmiddels al een bedrag van rond de € 
60.000,- toegezegd door verschillende Stichtingen (met name het Oranjefonds en de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandicapte Kind) voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte. Nog niet alle 
aangeschreven fondsen hebben gereageerd dus we hopen dat het hier niet bij blijft. Intussen wordt 
verder gezocht naar mogelijke subsidieverstrekkers. Ideeën voor namen van stichtingen of foundations bij 
wie we nog geen verzoek om subsidie hebben ingediend zijn welkom en kunnen aan Wim de Ruiter 
worden doorgegeven. 
 
Sponsoracties: 
De wijnverkoop gaat gestaag door: al meer dan 3000 flessen verkocht voor de Vereniging! 
Nieuwe wijnbestellingen kunnen nog steeds bij Leny de Ruiter worden opgegeven.  
We hebben gezamenlijk een vast protocol vastgesteld op basis waarvan contacten met lokale sponsoren 
worden gelegd en onderhouden, en op basis waarvan bij een succesvol resultaat wordt gehandeld 
(bedankbrieven via Marjan Pollenans, eventueel vermelding op website via Peter van Helvoirt). 
 
Zorg: 
Na ampel beraad heeft de werkgroep Zorg voorgesteld aan vier zorgverleners met wie één of meer 
gesprekken zijn gevoerd te vragen een schriftelijke offerte in te dienen op basis van een zogeheten 
Maxibestek dat volgende week definitief wordt vastgesteld. Daarna gaan de brieven naar de 
zorgverleners de deur uit en wachten we hun reactie af. Bedoeling is dat met twee zorgverleners 
diepgaand verder wordt gesproken waarna een keuze wordt gemaakt… We gaan in elk geval niet over 
één nacht ijs! 
 
Indicaties door het CIZ: 
Samen met MEE (in de persoon van Mattie Scheijven, zorgconsulent) zijn de eerste indicatieaanvragen 
naar het CIZ voor de jongeren die of (nog) geen PGB hebben en/of nog thuis wonen. De resultaten zijn 
spannend want geven een eerste indruk hoe door het CIZ de budgetten worden vastgesteld onder de 
nieuwste wet- en regelgeving en geven ook een eerste indruk van de zorgmiddelen die straks 
beschikbaar zullen zijn. 
 
PR en activiteiten: 
In mei is een succesvolle bowling georganiseerd, gevolgd door een niet minder succesvolle afsluitende 
dansparty. De voor vandaag (14 juni) voorziene fietstocht moest helaas vanwege het voorspelde slechte 
weer worden uitgesteld en zal hopelijk plaatsvinden op zaterdag 28 juni. 
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Publiciteit: TV10 heeft een opname gemaakt van Bert Stasse 'in de bouwpunt' die gisteravond (13 juni) is 
uitgezonden: een duidelijk verhaal en wie weet veel vraag naar wijn na het reclamespotje van Bert…. 
Mogelijk komt er ook een artikeltje in Olivier in het Brabants Dagblad. Verder zullen er publicitaire 
activiteiten door Stromenland worden georganiseerd rondom 'hoogtepunten' in de bouw. 
Inmiddels is er een glas-in-lood logo gemaakt en is Peter van Helvoirt bezig met het laten maken van een 
Oliviervlag! 
 
Comité van Aanbeveling: 
Het bestuur werkt nog steeds aan de samenstelling van een comité van aanbeveling van enkele te 
goeder naam en faam bekend staande Moergestelse ingezetenen, die een steuntje in de rug kunnen 
vormen voor Olivier (zowel bij de fondsenwerving als bij de inburgering in de gemeenschap). Een drietal 
kandidaat-leden heeft momenteel toegezegd. Binnenkort volgt en eerste gesprek met het bestuur om 
afspraken te maken wat we van elkaar mogen verwachten. 
 
Olivier in de zomer: 
Uiteraard wordt er in de zomer gewoon doorgegaan met alle werkgroepactiviteiten maar door 
verschillende geplande vakanties zullen misschien plenaire vergaderingen vervallen of op een ander 
moment moeten worden georganiseerd. 
De vergadering van 23 juni gaat in elk geval niet door. 
Voor degenen die hun vakantieplanning nog niet aan Marjan Pollemans hebben doorgegeven: 
nogmaals de vraag dat alsnog te doen! 
 
 
 


