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OLIVIER-MAILNIEUWS nr 9, dd 1 april 2009 
 
Twaalfde bewoner: Olivier compleet 
Marjoleine Touw heten we hierbij van harte welkom als twaalfde lid van 
Olivier. Wij hopen dat zij zich snel in de groep zal thuis voelen. Marjoleine 
is 28 jaar en zit vanwege een spastische beperking in een rolstoel. 
Marjoleine interesseert zich erg voor gezondheid, gezonde voeding, de 
natuur en voor dieren: zij rijdt paard en traint honden. Ze schildert en 
boetseert. Tot nu toe woonde Marjoleine in een kleine woongroep van 
Amarant in Tilburg, maar deze groep wordt opgeheven. Marjoleine is erg 
blij dat zij bij Olivier een plek heeft gevonden. 
Haar ouders zijn Els en Jaap Touw. Els gaat de werkgroep Zorg versterken 
en Jaap heeft zich al aangesloten bij de werkgroep Bouw. Hij heeft 
aangegeven graag actief te willen zijn in de groep die de verhuizing en alle 
daarbij komende klussen gaat organiseren. 
Op 4 april is de eerste kennismaking van Marjoleine met de Olivierjongeren. Van beide kanten wordt 
daarnaar uitgekeken! 
 
Zorg 
Mémelle Lemmens, de teamleider die door ASVZ is aangetrokken, start formeel per 15 mei a.s. maar 
benut de tijd daarvoor al maximaal voor Olivier. Op 2 maart was zij samen met de manager van ASVZ 
(Nico van den Berg) aanwezig bij het maandelijks overleg van het bestuur van de Stichting met de 
Raad van Belanghebbenden om kennis te maken en haar plannen uiteen te zetten. In overleg met Nico 
en de orthopedagoge (Mariska Eijsberg) gaat zij al een aantal activiteiten opzetten in de aanloop tot de 
ingebruikname van de appartementen:  

- thematische bijeenkomsten met de jongeren (in samenwerking met de werkgroep PR), 
bijvoorbeeld over de manier waarop zij aankijken tegen het gezamenlijk wonen in het St. 
Antoniushuis, over huisregels, vrijetijdbesteding, etc. Ook de orthopedagoge neemt aan deze 
besprekingen deel; 

- bijeenkomsten met de ouders, samen met een van de maatschappelijk werkers van ASVZ, 
over de uitwerking van de visie van Olivier in de praktijk van het wonen, over het loslaten van 
de kinderen, de verwachtingen naar elkaar maar ook naar de zorgverlener, de wijze van 
communiceren, etc; 

- zodra het team is samengesteld: teambuildingsbijeenkomsten waarin ook nadrukkelijk wordt 
ingegaan op het vormgeven van de visie van Olivier. 

In de maand april gaat Mémelle alle gezinnen af om zich een goed beeld te vormen over elke 
individuele jongere. Daarbij gaat zij haar bevindingen zodanig op papier zetten dat daarmee een eerste 
aanzet wordt gegeven voor de werving van personeel en tot de opstelling van individuele 
begeleidingsplannen. Om dubbel werk te voorkomen, zal de werkgroep Zorg Mémelle van allerlei 
vormen van informatie voorzien die door deze werkgroep al bij elkaar is gebracht. 
 
Bouw en inrichting: 
Op zaterdag 4 april wordt een bijeenkomst georganiseerd bij Etesmi in Oisterwijk, waar de jongeren 
onder deskundige begeleiding zich mogen uitspreken over de sfeer (via kleuren en materiaalgebruik) 
die in de gemeenschappelijke ruimte zal heersen. Ook Mémelle zal bij deze bijeenkomst aanwezig 
zijn. De bijeenkomst is voorbereid door de werkgroep Inrichting. 
Over de precieze inrichting van de keuken in de gemeenschappelijke ruimte wordt nog gesproken, 
maar de keuzes voor de definitieve vormgeving zijn bijna rond. Dat moet ook wel want de 
opleverdatum van het St. Antoniusgebouw nadert! Wij gaan ervan uit dat per 1 oktober alles en 
iedereen in de startblokken staat om de jongeren in hun gloednieuwe appartementen te kunnen 
opvangen! 
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PR-activiteiten: 
De werkgroep PR zit niet stil. Gelukkig is de groep actievelingen versterkt met Marianne van Esch, de 
moeder van Hanneke. 
 
Natuurlijk is het nog steeds mogelijk de onvolprezen Olivierwijn aan te schaffen (€5,50 per fles). Voor 
Pasen staat een delegatie van de jongeren weer bij Albert Heijn in Oisterwijk om haar wijnen aan de 
man (of vrouw) te brengen. Behalve wijn is Peter van Helvoirt, vader van Leroy, er ook in geslaagd 
een hoeveelheid 'Oliebier' te slijten: opbrengst ruim €400 voor de verenigingskas. 
De jongeren hebben eind februari een geslaagde ontvangst in het Willem-II stadion mogen meemaken. 
Door Peter de Laat, vader van Danique, is geregeld dat de jongeren met hun ouders in een van de 
skyboxen van het voetbalstadion zijn ontvangen met broodjes en drankjes, waarna de voetbalwedstrijd 
van Willem II tegen Herakles werd bijgewoond. Die werd helaas met 0-3 verloren maar dat maakte de 
dag voor de jongeren niet minder geslaagd. Na afloop bezochten ze het spelershome en kreeg Super 
Fan-Nummer-1: Patrick van de Plas, een gesigneerd Willem-II-shirt overhandigd. Met elkaar hebben 
de jongeren er ook voor gezorgd dat Patrick de nodige handtekeningen in zijn bezit heeft gekregen.  
De ouders zelf laten zich in het uitgaansleven niet onbetuigd: door Christ Priems, vader van 
Jacqueline, is half maart een geslaagde stapavond georganiseerd in Moergestel, waar diverse cafés 
kennis hebben kunnen maken met de enthousiaste Olivier-ouders. 
 
Tijdens de bijeenkomst op 4 april bij woninginrichter Etesmi komt een van de leden van het Comité 
van Aanbeveling, Louis van den Meijdenberg, fotograaf, de jongeren professioneel op de foto zetten. 
Omdat de groep nu compleet is, zal vervolgens een nieuwe folder worden gemaakt waar deze foto op 
zal prijken. 
De website wordt goed bezocht. Teken daarvan is bijvoorbeeld dat al diverse spontane sollicitaties via 
de website zijn binnengekomen van mensen die graag bij Olivier willen komen werken. Uiteraard 
krijgen deze mensen allemaal bericht van ons terug dat hun belangstelling aan ASVZ, die de 
sollicitaties regelt en de werkgever wordt van het team, wordt doorgegeven. 
 
In mei en juni staan onder meer de volgende activiteiten nog op de rol:  

- begin juni een 'Olivier-familiedag' waarvoor ook de broers en zussen worden uitgenodigd; 
- kennismaking met de badmintonclub voor de jongeren, in Moergestel; 
- TV-opname van de lokale televisie waaraan ook door Woonstichting Stromenland zal worden 

meegewerkt. 
 
Diversen: 
Het mailnieuws kan niet alle lopende zaken melden: daarvoor zijn dat er teveel en zijn die ook te 
divers. Vermeldenswaard is wel dat samen met Stromenland hard wordt gewerkt aan het verwerven 
van subsidiegelden bestemd voor de afwerking en verdere inrichting van de gemeenschappelijke 
ruimte.  
 
Tenslotte: 
Komende Olivier-verjaardagen: 
- Patrick van de Plas: 30 april 
- Danique de Laat: 11 mei 
Beiden alvast van harte gefeliciteerd! 
 
En om in de zomervakantie alles zo goed mogelijk op elkaar te kunnen afstemmen: oproep aan alle 
ouders niet te vergeten hun vakantieplanning aan Marjan Pollemans door te geven! 


