Ouderinitiatief Olivier
Zorg en wonen op maat

OLIVIER-MAILNIEUWS nr. 22, d.d. 2 oktober 2014
Olivier bestaat vijf jaar!
Op 2 oktober 2009 namen twaalf Olivier-bewoners hun intrek in hun eigen appartement aan de
Raadhuisstraat in Moergestel: het was spannend. Hoe zou het zijn om zelfstandig te wonen? Zou
het klikken tussen de bewoners onderling, tussen de bewoners en het begeleidingsteam van
ASVZ, tussen de ouders onderling, tussen de ouders en het team? Zouden de plannen die we als
vaders en moeders gemaakt hadden, wel haalbaar zijn?
En nu, vijf jaar later, staan we even stil bij wat er is bereikt en wat er is gebeurd. De groep is niet
meer hetzelfde als het twaalftal uit 2009. Het overlijden van Joris na anderhalf jaar Olivier heeft
een diepe wond geslagen. Danique heeft een jaar geleden Olivier achter zich gelaten om met haar
vriend te gaan samenwonen. Enkele teamleden van het eerste uur hebben elders emplooi
gevonden, nieuwe teamleden zijn hen opgevolgd.
Maar... het is gelukt om een fijne groep samen te stellen met jongeren die het erg goed met elkaar
kunnen vinden. We hebben een geweldig team met veel liefde en zorg voor de bewoners.

Natuurlijk gaat niet altijd alles van een leien dakje, we vergaderen dan ook wat af... De
introductie van de participatiemaatschappij, de invoering van de Wet langdurige zorg,
bezuinigingen op de zorg zullen hun invloed doen gelden. We staan wel stil, maar toch maar heel
even...

Feestweek
Vereniging Olivier heeft samen met het team een feestweek voor de bewoners georganiseerd
vanwege het vijfjarig bestaan. Van 22 tot en met 26 september trokken de bewoners naar de
Ardennen voor een vakantieverblijf in een luxe chalet: de Holzheimer Hütte.
De foto's hierna geven een beeld van de geweldige week die ze met elkaar hebben beleefd en
met hun vertrouwde begeleiders.

Bezoek aan biermuseum
en roofvogelshow

Groepsportret in de
Ardennen
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De watervallen van Coo

Het lustrum werd ook opgemerkt door het Brabants Dagblad en de lokale media.
Op onze website zijn enkele artikelen te lezen: zie onze website www.OlivierMoergestel.nl.
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En wat gebeurde er sinds eind maart nog meer: een selectie...

9 april: samen naar de schouwburg
in Tilburg: naar Ciske de Rat!
25 mei: de families Van Esch en
Beerens/Van den Berk verzorgen
de jaarlijkse barbecue voor de
vrijwilligers die bij Olivier actief
zijn.
begin
juni:
Moergestelse
avondvierdaagse: Olivier loopt en
rolt mee. Zie de film-impressie op
www.oliviermoergestel.nl!

25 juni: buren Cilia en Klaas Smits
zijn 50 jaar getrouwd en vieren dat
ook samen met de Oliviergroep!

25 juni: Patrick werkt bij
brede school De Vonder in
Moergestel
en
de
leerlingen brengen hem bij
Olivier een bezoek.

28 juni: bij gastvrouw Marianne
in Hoeven op de camping op
bezoek.
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Begin juli: natuurlijk gaat Olivier
naar de kermis in Moergestel en later
in de maand ook in Tilburg. Dat is
inmiddels
traditie.
Olivierianen weten wat feestvieren
is!

En dan.. de
wereldkampioenschappen
voetbal in Brazilië! Olivier
volgt het op de voet en houdt
op de website een pool bij. De
pool wordt gewonnen door
Elly Klerkx, een collega van
Patrick op school; Ilona van
der Heijden is goede tweede
.
Bij Olivier werken (jonge) vrouwen dus... gezinsuitbreiding bij teamleden is niet
vreemd.
Persoonlijk begeleidster
Kirby is in juni bevallen
van haar derde kindje.
Zoon Fedde werd op 19
juli trots getoond aan de
Olivierbewoners.
Allemaal mochten ze de
baby even vasthouden...
In
augustus
maakte
assistent-begeleidster
Judith bekend dat ook zij,
voor de eerste keer,
moeder wordt!
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Verder worden als altijd natuurlijk de verjaardagen van de bewoners samen gevierd, en
wordt
er
regelmatig
extra
feestelijk
gekookt
door
ouders.
Bewoners koken ook voor elkaar,
samen met de gastvrouwen, en ze
nodigen daar ook regelmatig hun
ouders bij uit. Onze mooie en gezellige
gemeenschappelijke ruimte wordt bij
feesten
extra
versierd.
25
september:
tijdens
de
Ardennenweek voor de bewoners
hebben de ouders 'grote schoonmaak'
gehouden in de gemeenschappelijke
ruimte. Na afloop is door Leny en
Wim de Ruiter een barbecue
aangeboden.
Of het niet op kon werd zaterdag 27 september na thuiskomst uit de Ardennen de
verjaardag van Leroy spectaculair gevierd. Een heuse limousine, die de draai bij Olivier
niet kon maken, voerde onze trotse bewoners door de omgeving met de feestzaal van
café De Brouwer in de kom van Moergestel als eindbestemming.

Zondagmiddag 28 september
kwamen Ad en Adrie van den
Bersselaar
mosselen
koken.
Jacqueline heeft er weer twee
vrienden bij!
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Contacten ouders
De besturen van de Stichting en de Vereniging Olivier vergaderen regelmatig. Daarnaast komen
de ouders in werk- en klankbordgroepen rondom financiën, zorg en beheer bijeen.
20 mei en 2 september: vergadering bestuur Stichting Olivier. Agendapunten:
voorbereiden overleggen met Raad van Belanghebbenden en met ASVZ. Hulp en
ondersteuning andere ouderinitiatieven, evaluatie ziekenhuisopnames, zorg en
kostenbewaking, invoering Wet langdurige zorg en consequenties voor Olivier,
invoering trekkingsrecht PGB, stand van zaken zorgcoöperatie, nieuwe websiteteksten.
8 april en 9 juli: vergadering bestuur Stichting Olivier met teamleider en manager ASVZ.
Agendapunten waren onder meer de draagkracht van Olivier, de recente
ziekenhuisopnames, de toekomst van de zorg, personeelsplanning en de
herindicatieprocessen van de Olivierbewoners.
5 juni: vergadering van de Raad van
Belanghebbenden
van
Olivier.
Agendapunten waren onder meer:
functioneren WKO (Warmte Koude
Opslag), inzet ouders in weekenden,
nieuwe opzet van de externe
website, voorbereiding van de
lustrumfestiviteiten, de gevolgen van
de invoering van de Wet langdurige
zorg, de jaarrekening, ANBI-status
Vereniging, jaarlijkse huurverhoging,
mogelijkheden tot energiebesparing,
de bepaling van thema's voor
klankbordgroepbijeenkomsten, en
schoonmaakactiviteiten van ouders
in de gemeenschappelijke ruimte
tijdens de lustrumweek.
Ook de bewoners hebben regelmatig, onder leiding van een teamlid, overleg waarin zij onderling
afspraken maken over een goede gang van zaken bij Olivier. De afspraken worden op papier
gezet.
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Website
De
tijdelijke
werkgroep
publiciteit
heeft onze
externe
website:
www.oliviermoergestel.nl, het kanaal voor de communicatie naar buiten,
verbeterd: neem gerust een kijkje op de geheel vernieuwde website!

Blijf Olivier steunen!
De Vereniging kan lokaal worden gesteund door het aanschaffen van een
Positoos-pasje. Hiermee kan via de aankopen in een aantal winkels in
Oisterwijk/Moergestel of in Tilburg (denk erom: pasjes uit Tilburg zijn
NIET in Oisterwijk/Moergestel geldig en omgekeerd!) worden gespaard
voor Vereniging Olivier.
Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de
'Vrienden-Van-Olivier' opgericht.
Hiermee wordt
beoogd een vriendennetwerk te creëren om de
verbondenheid met Olivier te bevorderen. Vrienden
kunnen op verschillende wijze en meer of minder actief
hun betrokkenheid tonen: het meest passief door te
volstaan met een financiële bijdrage, het meest actief
door daadwerkelijk mee te helpen bij activiteiten die
voor en door Olivier worden ondernomen. Het is ook
mogelijk het Vriend-zijn-van in te vullen door 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 leveren, het
eigen netwerk aanboren om zaken geregeld te krijgen, enz. Meer informatie is te vinden op
www.oliviermoergestel.nl. Of zoek contact met de Vrienden-Van-Olivier, via Joep de Ruiter
(joep@joepderuiter.nl)
Meer informatie over Olivier
Op de vernieuwde website van Olivier www.oliviermoergestel.nl zijn allerlei
wetenswaardigheden over Olivier te vinden. Er is ook een overzicht van onze sponsoren
opgenomen. Voor meer informatie: stuur een e-mail naar Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij
nemen dan contact met u op.
Als U, ontvanger van deze nieuwsbrief, geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van het
Oliviernieuws, wilt u dat dan melden aan Marjan Pollemans, secretaris bestuur Stichting Olivier
(e-mailadres: marjanpollemans@vanolivier.nl). Wij halen uw naam dan van onze verzendlijst af.

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.
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