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Een nieuw jaar
een nieuwe start.
De stand van zaken …

Een nieuw jaar, met mooie vooruitzichten staat ons te wachten. Namens
het bestuur hopen we natuurlijk dat u
ook een goed en gelukkig nieuw jaar
tegemoet mag zien.
We hopen begin mei de zorgwoning in
gebruik te kunnen gaan nemen. Er is op
dit moment veel in actie om naar dit
moment toe te werken. Met Syndion
hebben we de sollicitanten op de
vacatures die er zijn, de afgelopen
weken kunnen spreken.

We kunnen u nieuws melden:
We hebben inmiddels één huisouderpaar! En ook de vacatures voor
begeleiders 2 en 3 zijn voor een groot
deel ingevuld.
Met woonservice Meander zijn we in
overleg om de aanpassingen in het
gebouw gerealiseerd te krijgen. De
tekeningen zijn vastgesteld en worden
er op dit moment bij verschillende
partijen offertes aangevraagd.
In de afgelopen maanden zijn
begrotingen opgesteld, voor de
exploitatie en om een start te kunnen
maken. Want hiervoor is veel geld
nodig. Met hulp van fondsenwervings-
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buro Groeneveld-support zijn grote
fondsenverstrekkers aangeschreven om
geld bijeen te krijgen voor de grote
investeringen die we moeten doen.
Er wordt nog een plan gemaakt voor de
inrichting van de algemene ruimten.
Het schilder- en behangwerk, klussen
en de eerste schoonmaak moet geregeld
gaan worden.
Voor de planning moet dit alles als een
puzzel ineen vallen. Met alle betrokkenen wordt het tijdspad nu uitgestippeld, om straks in mei van start te
kunnen gaan. Een hele uitdaging …
maar we weten waar we het voor doen.

Gezocht vrijwilligers
Nu er langzaam meer duidelijkheid
komt over wanneer gewoond zal gaan
worden zijn we 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.
Wilt u graag voor langere tijd en
regelmatig bij ons vrijwilligerswerk
doen, dan zijn wij daar natuurlijk heel

blij mee. Daarvoor willen we u wel
graag voorleggen dat we een gedragscode hanteren. Syndion heeft deze
opgezet, omdat het ‘gezicht’ van deze
organisatie vooral bepaald wordt door
de manier waarop medewerkers met
cliënten, met elkaar en met anderen die
elkaar in het werk ontmoeten om
moeten gaan. Dat lijkt heel logisch,
maar toch heel belangrijk dat we naar
elkaar toe weten waar we aan toe zijn.
Dat is waar wij als stichting Tweede
Thuis dan ook achter staan.
Als vrijwilliger wordt u gewaardeerd,
daarvoor krijgt u ook de mogelijkheid
een cursus te volgen en heeft u recht op
onkosten vergoeding.

Huisouders gezocht
We zijn verheugd met een huisouderpaar dat graag de uitdaging in dit
bijzondere project met ons wil aan
gaan. Maar de opzet is om dit met twee
huisouderparen te gaan doen.
Wie voelt zich uitgedaagd om ‘zorg’ op
een andere manier te gaan organiseren?
We zoeken voor deze duo-constructie
een toegewijde (echt)paar met
begeleidings- en verzorgingstalent.
Zie www.syndion.nl, vacatures of de link
op onze website.
Voor de huisouders is een ruime
moderne maisonnette woning
beschikbaar boven de zorgwoning. Met
voor en achter een ruim dakterras.
Meer informatie over de woning is bij
ons op te vragen.

Tweede Thuis in Altena
een drienamisch initiatief
Drienamisch? Ja, DRIEnamisch! Want
het TTiA is een dynamisch initiatief
waarin bewoners, zorgverleners én
ouders drie gelijkwaardige partijen zijn.
Het is natuurlijk erg logisch dat de
bewoners als zorgvrager en de
huisouders als zorgverlener in nauw
contact staan met elkaar. Maar daar
waar ouders bij de meeste
zorginstellingen langs de zijlijn staan,
vervullen de ouders bij TTiA een
belangrijke rol. Niet alleen zullen de
ouders als vrijwilligers regelmatig hun
handen uit de mouwen steken; zij zijn
ook ervaringsdeskundigen. Niemand
weet zo goed als een ouder wie hun
kind is, welke dingen hun kind leuk
vindt of nodig heeft. En dan niet alleen
wat betreft de zorg, maar ook de kleine
dingen die hun kind gelukkig maken.
Eén van de bewoners geeft aan prima
haar tanden zelf te kunnen poetsen,
maar een ouder weet dat de achterste
kiezen worden vergeten. Een ander kan
pas echt genieten van een kerkdienst als
zij weet wie de ouderling van dienst is.
Doordat bewoners, gezinsouders en
ouders als gelijkwaardige partners
samenwerken, ontstaat er drienamiek.
Ontstaat er niet zo maar een wooninitiatief, maar een tweede thuis.

Financiële steun
en meer
Het afgelopen jaar hebben we in de
regio Werkendam en in de familie en
kennissenkring vanuit de stichting aan
fondsenwerving gedaan. Enerzijds
natuurlijk voor financiële ondersteuning van ons project, maar ook ter
promotie van onze stichting. Eerder
hebben we al gemeld dat er vele acties
zijn geweest o.a. door scholen, die
mooie bedragen voor ons project bijeen
gebracht hebben.
U als particulier, heeft de ‘ja ik wil graag
helpen’ kaart kunnen invullen waardoor we eenmalige en ook enkele
langdurige toezeggingen hebben
ontvangen. Mocht u deze kaart nog niet
ingevuld hebben, dan kunt u op onze
website hiervoor terecht.
Voor bedrijven en verenigingen hebben
we onlangs nog een brief opgesteld met
de vraag of zij ons willen ondersteunen.
We hopen hierdoor meer financiële
steun van langdurige aard tegemoet te
zien.

Iedereen die ons steunt of aan
activiteiten ter ondersteuning van onze
stichting heeft meegewerkt, bedankt!

Emma Otto

Recent hebben we als ouders/vertegenwoordigers voor de tweede keer een
cursus dag ervaren. Er volgen nog meer
bijeenkomsten met Drienamiek.
Meer weten? www.drienamiek.nl

Ze spaart al voor haar uitzet en maakt
tekeningen van haar kamer met hoe ze
alles graag zou willen hebben. Ze denkt
ook na over alles wat je nodig hebt en
maakt mooie lijstjes: bet, kusn, spioet
(speelgoed), tevies (tv) en niet te
vergeten de atvierdedienin (afstandsbediening).De zussen en broer kijken
erna uit om een koeienkamer voor
haar te maken met zelfgemaakte
schilderijen van natuurlijk … koeien.

Wilt u graag iets schenken, door het
leveren van bijvoorbeeld inboedel of
anderszins, dat kan natuurlijk ook.
Neem dan contact met ons op, zodat we
u kunnen informeren over de mogelijkheden.

Kennis maken met …
een bewoner.
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gezinnetje met drie grote zussen, één
jongere zus en een broer. Graag
luistert zij naar muziek en zingt
uitbundig met alles mee. Met haar
grote zussen gaat zij graag winkelen en
met haar broertje speelt ze het liefst
verstoppertje. Emma weet al dat ze in
mei ergens anders gaat wonen. Ze is er
druk mee bezig. Zij wil graag een
koeienkamer, want koeien zijn haar
lievelingsdieren.

Emma is een meisje van 18 jaar en heeft
de ziekte van Steinert. Dit is een
spierziekte met daarbij een verstandelijke beperking. Ze functioneert op het
niveau van een drie jarige.
Zij woont vanaf haar derde jaar in ons
pleeggezin. Ze hoort helemaal bij ons

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