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Graag willen we met deze 26e editie van onze mailnieuwsbrief al onze vrienden, betrokkenen, buren,
sponsors en andere belangstellenden, namens alle ouders, teamleden en bewoners van harte een heel
gelukkig nieuw jaar wensen. U bent ook allen van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie op 10 januari
2016 van 14.00 – 17.00 uur bij Olivier in Moergestel. In verband met de drankjes en hapjes graag even
aanmelden bij Marjan Pollemans (marjanpollemans@vanolivier.nl of 06-43825231).
Gijs Holthuis, de vader van Junis, heeft samen met Carla van Gisbergen, de moeder van Tijn, de
nieuwjaarskaart gemaakt.

Activiteiten
In de laatste periode van 2016, na het zesjarig bestaan op 2 oktober, hebben weer diverse activiteiten plaats
gevonden. Hieronder een overzicht.
2 oktober Quispel drs Olivier
Olivier deed dit jaar voor het eerst mee aan Quispel, de
quiz waar zowat de hele Moergestelse gemeenschap aan
meedoet. Het was een hectisch, maar zeer gezellig
avondje. We eindigden in de kelder van het klassement,
maar dat mag de pret niet drukken. Als de bewoners het
willen, doet ‘Drs Olivier’ volgend jaar weer mee. Of zullen
we er maar ‘Prof. Dr. Olivier’ van maken?

zondag 18 oktober kwam een groep Olivier bewoners, samen met Ilona en stagiaire Rowena, lunchen bij
de familie Stasse thuis in Udenhout. Leuk idee van Ilona!
Bewoners hebben zich prima vermaakt. Ze hebben natuurlijk
geholpen om de lunch klaar te maken. En door Junis en Harm
is een pianorecital verzorgd (quatre mains)!
spelletjes op 2 november met vrijwilligster Annelies
Glow Eindhoven 10 november
Dat Eindhoven een lichtstad is, weten we nu bij Olivier
ook. Met volle teugen genoten de bewoners van het
kleurrijk spektakel in de binnenstad.

op 19 november met de Olivier-mannen samen met Bert en Hans naar James Bond: Spectre.

27 november pannenkoeken eten
Met z’n allen naar Pannenkoekenhuis De Ontdekking. En jawel hoor, er vielen daar aan de
Oirschotsebaan heel wat nieuwe pannenkoeken te ontdekken.
Sinterklaas
Traditie in Huize Olivier: lotjes trekken en rijmpjes maken. Uiteraard hadden Sint en
Zwarte Piet voor iedereen weer een leuk cadeautje uitgezocht.

kerststukjes maken op 8 december
Een ‘oase’ van creativiteit! Samen met de senioren van het Antoniushuis.
12 december oefenen Pieregeblèr (voorbereiding Carnaval)

Op 23 januari is Olivier in Den Boogaard weer van de partij. Volgend
jaar gingen we ‘pilsje pakken’ tijdens het Pieregeblèr. Wat het deze
keer wordt, verklappen we nog niet. Maar er wordt driftig
gerepeteerd.

Onze topkoks (bewoners) van Olivier hebben een prestatie geleverd.
Ter voorbereiding op de kerst is samen met Peter, de vader van
Leroy, gewerkt aan een geweldige chocolade kerstverrassing...
Deze lekkere taart is 1 van de 3 creaties. Hoeveel uren zouden de
jongeren hebben gewerkt aan 3 taarten? Hoeveel kilogram
chocolade zou er zijn verwerkt? En hoeveel eieren voor het
schuim opgeklopt?
15 december Naar Utrecht 'Maak de droom waar'
Vaste prik op de Olivier-kalender is het muziekspektakel in de Jaarbeurs in Utrecht.
op 23 december kerstdiner
Een witte kerst zal het wel niet worden, maar in Huize Olivier kan ze dat gestolen worden tijdens het
traditionele kerstdiner.

En verder...
vonden er huisbezoeken en controles plaats door het Zorgkantoor: de bewoners en ouders hebben
volgens het Zorgkantoor de administratie goed op orde en de
budgetten worden besteed waarvoor zij zijn bedoeld, namelijk zorg
voor de bewoners. Enkele kleine administratieve aanpassingen in de
zorgcontracten worden voor 2016 doorgevoerd op advies van het
Zorgkantoor.
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heeft Olivier in november traditiegetrouw weer de jaarlijkse NSGK-collecte
verzorgd. De helft van de opbrengst (1267 euro) is voor Vereniging Olivier.
is onze teamleidster Mémelle halverwege november weer begonnen met haar werkzaamheden na haar
zwangerschapsverlof. Zij heeft samen met Jens een prachtige dochter Cato gekregen. In die tijd is zij
uitstekend vervangen door Michel Thijssen. Onderstaand zijn terugblik op zijn periode bij Olivier:

Beste lezers van Olivier,
Het bestuur van Olivier heeft mij gevraagd om een kort
stukje te schrijven over mijn ervaring op Olivier als
waarnemend teamleider tijdens het zwangerschapsverlof
van Mémelle.
Ik werd door zowel de bewoners als team Olivier hartelijk
ontvangen. Bijzonder vond ik hoe spontaan en
belangstellend de bewoners van Olivier met elkaar
omgaan. Olivier is een prachtige woonvoorziening en ik
kreeg van bewoners te horen dat zij met veel plezier daar
wonen, een thuisgevoel. De contacten die ik met de
bewoners heb gehad waren erg leuk, veel gelachen en ik
kreeg belangstellende vragen. Veel respect heb ik voor de
teamleden die hun werkzaamheden uitvoeren met hun
hart, gedrevenheid en enthousiasme. De tijd op Olivier heb
ik als een heel leuke tijd ervaren en ik hoop dat ik een
positieve bijdrage heb kunnen leveren.
Ik wens alle bewoners, teamleden, bestuur en ouders van Olivier hele fijne feestdagen en een heel
goed 2016 toe!
Michel Thijssen

heeft onze zorgverlener, ASVZ, aan het eind van het jaar een bijdrage aan Olivier geleverd waarmee een
gezamenlijke activiteit voor de bewoners kan worden bekostigd en waarvan een nieuw
vloerkleed is gekocht voor de zitkamer, de vloerbedekking van de slaapruimte voor het
team is vervangen en waarmee een buitenkraan kan worden geplaatst. Deze bijdrage
is bedoeld om 'de woning een impuls te geven, waardoor het woongenot voor langere
tijd vergroot wordt'.

is in december Woonstichting Leystromen begonnen met het plaatsen van zonnepanelen op het dak van
het Antoniushuis. Hierdoor zullen de woonlasten voor de bewoners van Olivier en voor de senioren met
enige tientjes per jaar dalen. Het Antoniushuis is een van de
eerste projecten in een uitgebreid programma van Leystromen
ter bevordering van de duurzaamheid en verlaging van de
woonlasten.
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Dagbesteding en werk
Onze bewoners gaan door de week overdag naar hun (vrijwilligers)werk of naar een vorm van dagbesteding.
Door de overheidsbezuinigingen komen deze werkplekken steeds meer onder druk te staan, zowel wat
betreft beschikbare plaatsen als wat betreft het aantal dagdelen dat bewoners er gebruik van kunnen
maken. Dit leidt ertoe dat overdag bewoners vaker thuis zijn: dit is problematisch voor de bewoner: het
streven van Olivier is immers meedoen in de samenleving, en het doet een zwaarder beroep op het
zorgteam. Er is toenemende zorg of de hoeveelheid, kwaliteit en passendheid van (vrijwilligers-)werk en
dagbesteding van de bewoners op termijn gehandhaafd en geborgd kan blijven.

Samenwerking met andere partijen wordt nagestreefd. De
problematiek treft niet Olivier alleen. Elk wooninitiatief krijgt ermee
te maken.
Enkele ouders hebben daarom contact gezocht met Zorgbelang
Brabant om in de vorm van een project samen met lokale
zorgaanbieders de mogelijkheden te verkennen om (betaalde en
onbetaalde) arbeids- en dagbestedingsplaatsen voor bewoners in een wooninitiatief te creëren, waarbij het
streven is zo veel mogelijk reguliere arbeidsplaatsen. Doel van het project is om ook buiten de lokale
zorgaanbieders aan andere partners handvatten te bieden om oplossingen te vinden voor knelpunten.
Daarom worden in dit project meerdere wooninitiatieven betrokken, ook uit andere regio's (Eindhoven
en/of Den Bosch) en verschillende gemeenten. Geprobeerd zal worden om visies op deze problematiek te
achterhalen, en om te kijken welke oplossingen werken en welke verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd. Gemeentes worden er nadrukkelijk bij betrokken vanwege hun
verantwoordelijkheid onder de nieuwe Participatiewet.
Na afloop van het project delen we de verworven kennis met andere
wooninitiatieven en belanghebbenden in Brabant. Een projectvoorstel is in
december door Zorgbelang Brabant voorgelegd aan de provincie.
Vooruitlopend op het project is in december door enkele ouders een
inventarisatie uitgevoerd naar de bezigheden overdag van de Olivierbewoners
(hoe vaak, waar, indien dagbesteding: PGB of Zorg in Natura), hoe tevreden
men is, welke wensen en ideeën er bestaan).

Contacten ouders
De besturen van de Stichting en de Vereniging Olivier vergaderen regelmatig. Het bestuur van de Stichting
overlegt ook elk kwartaal met de manager van ASVZ. Daarnaast komen de ouders in werkgroepen en
themabijeenkomsten rondom financiën, zorg en beheer bijeen. Ieder draagt zijn steentje bij.
In deze periode ging het om vergaderingen van:
de Raad van Belanghebbenden waarin alle ouders zijn verenigd op 15
oktober 2015. Op de agenda: terugblik van Michel Thijssen op zijn
vervanging als teamleider tijdens het zwangerschapsverlof van Mémelle,
kennismaking met Gijs en Margriet, de ouders van Junis Holthuis,
presentatie van de geactualiseerde notitie Visie en Organisatie van Olivier
(zie ook onze website: www.oliviermoergestel.nl ), eerste ervaringen met
controlebezoeken door het Zorgkantoor, aankondiging van beoogd
onderzoek naar dagbesteding/werk in samenwerking met Zorgbelang
Brabant, plaatsing zonnepanelen door Woonstichting Leystromen,
aankondiging NSGK-collecte.

4

bestuur Stichting Olivier op 13 oktober en 14 december. Op de agenda onder meer: de afhandeling van
het vertrek van Lorraine, financiële afhandeling van het jaar 2015 en voorbereiding 2016, aanpassing
teksten zorgcontracten en bezoek Zorgkantoor.
bestuur Stichting Olivier met ASVZ op 27 oktober. Gesproken is onder meer over de kwartaalrapportage
van de teamleider, de ervaringen van de vervangend teamleider, overige personele en financiële zaken,
oplossing bekabelingsprobleem en de agenda voor 2016.
Ook de bewoners hebben regelmatig, onder leiding van een teamlid, overleg: het bewonersoverleg, waarin
zij onderling afspraken maken over een goede gang van zaken bij Olivier.

Blijf Olivier steunen!
Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de 'Vrienden-Van-Olivier' opgericht. 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, de was strijken, meelopen met de
wandelvierdaagse, begeleiding bij een thuiswedstrijd van Willem II of
een training van het handboogschieten, de plantenkas onderhouden,
spelletjes doen….maar ook: juridische know-how leveren, het eigen
netwerk aanboren om zaken geregeld te krijgen, enz. Vrienden
worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en de Open Dag en ontvangen het mailnieuws. Vriendschap
is gratis. De afgelopen tijd hebben de bewoners hun best gedaan om vrienden te werven. Dat is gelukt! We
hebben nu bijna 70 vrienden en nieuwe vrienden zijn nog steeds welkom! Vrienden kunnen worden
aangemeld bij marjanpollemans@vanolivier.nl .
Olivier heeft ook een Facebook-pagina. Meld je aan en volg Olivier ook zo op de voet. De groep
heet 'Olivier Wooninitiatief'.

Meer informatie over Olivier
Zie: de website van Olivier www.oliviermoergestel.nl. Voor meer informatie: stuur een e-mail naar
Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij nemen dan contact met u op.
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