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Status bouw Coendersbuurt
In de Coendersbuurt zijn inmiddels 16 woningen
verkocht en 3 woningen staan nog te koop.

Dit keer gaan zij letterlijk gezamenlijk aan tafel. De
jongeren, maar dit keer ook met de ouders erbij.
Samen koken en eten! Tobias en Anoushka hebben de
recepten uitgezocht. Dus dat belooft iets lekkers!
Helma Kleyweg begeleidt de kookworkshop en Birgit
en Lucas helpen de jongeren. Iedereen helpt mee. De
jongeren, maar ook de ouders leren elkaar op deze
manier steeds beter kennen.

2e Verdiepingsbijeenkomst met de ouders
Op 18 februari j.l. is er een tweede bijeenkomst
geweest met alle ouders van de potentiele
bewonersgroep. De sessie werd gefaciliteerd door
Anne Wibaut en Patricia Muller. Het thema was
“Collectieve begeleiding”. Deze bijeenkomst stond in
het teken van ‘samenwerken’, waarbij we
verschillende speelse oefeningen hebben gedaan om
elkaar beter te leren kennen. Om het samenwerken
te stroomlijnen en zoveel mogelijk de taken te
verdelen, konden ouders zich inschrijven voor een
commissie of werkgroep waar hun voorkeur naar
uitging.
Daarna heeft iedereen voor zijn zoon of dochter
ingevuld welke zorg of begeleiding per dag
noodzakelijk is om te gaan wonen. Dit is vervolgens
samengevat in totalen, waar een redelijk eensgezind
beeld uitkwam. Hier kan de commissie ‘Zorg en
Begeleiding’ weer verder mee aan de slag.
Gezamenlijke conclusie van de middag is dat we waar
mogelijk in het proces de bewoners vooral ook zelf
moeten betrekken. Wat willen zij? Welke begeleiding
verwachten zij?
De 3e verdiepingsbijeenkomst met de ouders staat
gepland op zaterdag 25 maart a.s.

Fondsenwervings commissie
De Fondsenwervingscommissie is op dreef! Misschien
wel op drift geraakt… We hebben afgelopen weken
mooie donaties/giften binnen gekregen van enkele
fondsen, waar wij hen enorm dankbaar voor zijn!
Fonds Verstandelijk Gehandicapten heeft 15.000 euro
toegezegd voor de inrichting van de
gemeenschappelijke ruimte. Fonds 1818 heeft ook
15.000 euro toegezegd voor de aanschaf van de lift
installatie. De Stichting SFO heeft -dankzij de inzet van
het FVG- daarnaast nog eens een bedrag van
maximaal 34.500 euro voor de inrichting van de
huiskamer en de keuken toegzegd. Kortom: 64.500
euro aan toezeggingen vanuit Fondsen. Een geweldig
bedrag!

Gezamenlijk koken jongeren en ouders
Inmiddels bestaat de potentiele bewonersgroep uit 10
jongeren. Op 11 maart a.s. hebben de jongeren een
2e kennismakingsuitje.
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Daarnaast staat ook de teller van de Vrienden van
TOV niet stil. Totaal bedrag dat binnen is gekomen via
de donatie knop op de site: 1.785 euro. Met dank aan
vrienden en familie van de bewoners! Super top!
Voor diegene die hun familie en vrienden nog niet
heeft geënthousiasmeerd voor ons wooninitiatief,
hierbij alsnog de oproep om dit te doen. We kunnen
ieders hulp goed gebruiken. Benader eigen familie en
vrienden en vraag aandacht voor ons wooninitiatief,
verwijs daarbij naar de doneerknop op onze website
en vraag een financiële bijdrage. Elk bedrag is
welkom!!

Wist u dat…?
- Het TOV bestuur weer vergadert op 15 maart a.s.?
- De toekomstige bewoners aan een proef
woonweekend gaan deelnemen en dat dit plaats zal
vinden op 7, 8 en 9 april a.s.? Locatie: Boerderij
Dichtbij in Wateringen.

Doneer knop
Op onze site www.tovwonen.nl is onder ‘sponsoren’
een doneerknop opgenomen, zodat eenvoudig online
een donatie kan worden gedaan (zie de afbeelding
hieronder).

- Eén van de potentiële bewoners (Céline) eind
februari 21 jaar is geworden en als verjaardagskado
een weekendje Delft (Hotelnacht Casa Julia) heeft
gekregen, zodat zij Delft alvast beter kan leren
kennen?

Een bedankje namens de bewoners
De bedoeling is dat iedereen die iets doneert ook een
leuke tegenprestatie ontvangt van de groep
bewoners. Afhankelijk van de grootte van de donatie
wordt daarbij gedacht aan een leuke kaart, een
workshop samen met de bewoners, een rondleiding
of VIP-tour door Delft, een etentje of een uitnodiging
t.z.t. voor een gezellige borrel in het TOV-huis.
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