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Convenant getekend
met Syndion.

Op 5 maart jl. is een convenant
getekend met Syndion. Het
ondertekenen werd gedaan door alle
vertegenwoordigers van de toekomstige
bewoners én Harry Vogelaar (Syndion)
en onze voorzitter van de stichting Leo
van den Heuvel.
Syndion is een zorgaanbieder voor
mensen met een handicap en wordt
verantwoordelijk voor de zorg van onze
bewoners. Het personeel dat die zorg
gaat verlenen wordt dus door Syndion
gecontracteerd, inclusief de zorgouders
die boven de zorgwoning komen te
wonen. In het convenant zijn nadere
afspraken omschreven over de
financiering van de zorg, de huisvesting,
de zorgverlening met de aard en
omvang daarvan, werving en selectie
personeel en diverse procedures.
Kortom een belangrijk document waar
we de toekomst mee in kunnen gaan.

Presentatie
Dit toch wel feestelijke moment was op
een informatieve dag voor het voltallige
bestuur. Alle vertegenwoordigers van de
toekomstige bewoners waren deze dag

aanwezig voor een presentatie over de
driehoeksverhouding tussen cliënt,
ouders en de zorgverleners. Initiatief
voor deze bijeenkomst kwam van
Syndion. Het was een leerzame
bijeenkomst, die zeker nog een vervolg
zal krijgen.

ANBI status een feit
Het heeft wat voeten in aarde gehad,
waarmee we u niet zullen vermoeien
maar uiteindelijk is het gelukt. De
stichting heeft het predicaat ANBI
status gekregen met terugwerkende
kracht vanaf 2015. Dit houdt in dat u
alle giften die gedaan worden voor
stichting Tweede Thuis in Altena voor
u kunt aftrekken van de belasting!

De zorgwoning
waar we gaan wonen
Op bovenstaand plaatje ziet u de
indeling van de zorgwoning, inclusief de
gewenste aanpassingen. Deze aanpassingen betreffen onder andere de
indeling van de ruimten tussen entree
bovenwoningen en de entree
zorgwoninig, vergroten van twee
sanitaire ruimten van appartementen.
Ook een nieuwe doorgang vanuit de
‘entree bovenwoningen’ naar de
zorgwoning wordt aangebracht, zodat
de zorgouders – die in de
bovenwoningen wonen – zonder over
straat te moeten gaan, de woning
kunnen betreden. Via deze doorgang
komt men in de centrale hal, zodat de
de appartementen een korte aanloop
route hebben.
Met woonservice Meander zijn we in
overleg aangaande de mogelijkheden en
afstemming voor uitvoering hiervan.

Actie Nederland vooruit GEZOCHT
Nu er langzaam meer duidelijkheid
van de ING bank
komt over wanneer er ongeveer
groot succes
gewoond zal gaan worden zijn we

Op zaterdag 19 maart vond de prijsuitreiking plaats van de campagne ‘Help
Nederland vooruit’. Een initiatief van
ING Nederland met als doel
verenigingen en stichtingen vooruit te
helpen.
Nadat wij ons bij regio kantoor
Gorinchem hadden aangemeld – samen
met tientallen andere goede doelen –
zijn wij geselecteerd om mee te doen
met de online stemronde. We hebben
met ongeveer 650 stemmen en een
meerderheid van meer dan de helft op
de nummer twee, de eerste plaats
behaald. Voor onze relatief jonge en
kleine stichting een geweldig resultaat.
Niet alleen vanwege de eerste plaats,
maar het heeft ook weer een bijdrage
geleverd aan onze bekendheid. Door de
grote hoeveelheid stemmers en de vele
felicitaties voor het behaalde resultaat
voelen we ons breed gesteund. Iedereen
die heeft gestemd ontzettend bedankt!

Meer info
Zie www.tweedethuisinaltena.nl en voor
meer actueel nieuws ook onze facebook
pagina

zoekende naar o.a. vrijwilligers. Dit kan
heel breed zijn, iemand die helpt bij
schoonmaak van de woning, iemand
die meehelpt met koken en/of de
maaltijd, mensen die mee willen helpen
met de ‘gewone’ zaken die bij het
verhuizen horen zoals verven, klusje,
het tuintje inrichten etc. En natuurlijk
ook om activiteiten te ondernemen met
één of meer bewoners, zoals een
wandeling, fietstochtje of een dagje uit.
Wij worden blij van alle hulp en hopen
dat u dit laat weten via de website
contact of via
stichtingtweedethuisinaltena@gmail.com
, er is altijd wat te doen.

Financiële steun
door acties en giften
Natuurlijk blijven we ook hopen op
donaties en giften waarmee we straks de
woning kunnen gaan inrichten.
Geregeld worden we getipt over acties
of dat er op scholen een collecte of actie
is waarbij Tweede Thuis in Altena het
goede doel mag zijn.
Zo ook in diverse schoolkerkdiensten
(in Almkerk en Rijswijk) waar
voorafgaand aan die diensten, door het
geven van presentaties in alle klassen
informatie werd gegeven over de
stichting.
B.S. De Morgenster in Sleeuwijk hield
een dit jaar een voorjaarsmarkt waar
allerhande spulletjes en versnaperingen
werden verkocht. Dit leverde in
anderhalf uur tijd een bedrag op van
ruim 1500,00 wat de school afronde
naar het mooie bedrag van 1750,00
euro. TOP!!
Iedereen die aan welke actie dan ook
heeft meegewerkt, ontzettend bedankt
voor jullie inzet!

Stand van zaken
Inmiddels hebben we duidelijkheid
over de sleuteloverdracht naar de
stichting. Op 11 maart 2017 zal dit
plaats gaan vinden. Dit na intensief
overleg met de organisatie die nu
gebruik maakt van de woning. Nu
kunnen we definitieve plannen gaan
maken over o.a. verbouwing, in
gebruikname en alles wat daar bij komt
kijken. Zo hebben we naast het
dagelijks bestuur een algemeen bestuur
opgericht waar alle
ouders/vertegenwoordiger van de
kinderen in hebben plaats genomen.
Zij komen geregeld bij elkaar om
praktische en invullende zaken af te
stemmen.
Nadat Syndion het voortraject van de
sollicitaties had gedaan zijn er drie
echtparen geselecteerd. Een
afvaardiging van de ouders heeft met
deze drie echtparen een gesprek gehad,
om alvast kennis met hen te maken.
Waar staan ze, wat zijn hun ideeën en
zouden zij de taak van de ouders over
kunnen nemen. De eerste twee
gesprekken zijn geweest en deze zijn
van beide kanten positief verlopen. Na
deze gesprekken zal er met Syndion
gekeken worden naar waar de
voorkeur ligt en of deze ouders samen
ook een goede match zouden geven.
Ook zijn er ook persoonlijke
gesprekken geweest met alle ouders
van de toekomstige bewoners. Dit om
in kaart te brengen waar de behoeften
van de bewoners liggen en hoe een
normale dagindeling er momenteel
uitziet. Zo kan er straks een
afstemming gemaakt gaan worden hoe
één en ander op zorggebied kan
verlopen en waar er extra hulp ingezet
moet worden. U kunt dan denken aan
de spitstijden rond aankleden en het
gebruik van de maaltijd.

