Nieuwsbrief

November 2017

De bouw van het TOV-huis is echt
begonnen…
Er wordt gebouwd aan het huis, de eerste stenen zijn
gemetseld en dus is het leuk om af en toe de
voortgang te fotograferen en met elkaar te delen.

Kookcafé: Mexicaanse wraps
Op 30 september j.l. zijn de jongeren bij elkaar
gekomen in het Buurthuis Onder de Schie en hebben
zelfs muziekles gekregen van Leonie Bolleboom. Een
regelrecht succes! Wow wat heeft iedereen geweldig
gezongen.
Daarna zijn de jongeren aan de slag gegaan in het
kookcafé met het maken van een Mexicaanse maaltijd
(wraps).

5e Themabijeenkomst met de ouders
Donderdag 30 september is er een vijfde bijeenkomst
geweest met alle ouders van de potentiële
bewonersgroep. Onderwerp was de kennismaking
met de beoogde zorgaanbieder Woondroomzorg.
Op de bijeenkomst heeft Woondroomzorg een korte
presentatie gegeven over haar werkwijze en visie.

Daarna zijn de ouders in 3 groepen uiteen gegaan
(concept Worldcafé) om uitgebreider met de mensen
van Woondroomzorg in gesprek te gaan over:
• Relatie tussen WDZ, ouders en bestuur TOV
• Zakelijke contracten en facturen
• Opleiding en aansturing begeleiding
Daarna hebben de ouders zich gebogen over de
vragen:
• hebben we vertrouwen in WDZ als
samenwerkingspartner?
• welke aandachtspunten willen we de
zorgcommissie meegeven in de verdere
gesprekken met WDZ?
Gelukkig spreekt een ieder haar vertrouwen uit in
deze organisatie en kan de zorgcommissie verder met
WDZ. Daarna wordt er gezellig samen gegeten met
alle ouders en bewoners, die een heerlijke maaltijd
ondertussen hebben voorbereid!
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Sponsoring

Nieuws van de commissies…

Op zondag 17 september hebben de TOV jongeren en
familieleden meegedaan aan de Rabobank
sponsorfietstocht om geld op te halen voor het TOVhuis. Hiervoor is een mooi bedrag van ca. € 275,- bij
elkaar gefietst. Vijf medewerkers van Rabobank ZuidHolland Midden hebben daarnaast een extra bedrag
van € 250,- aan Stichting TOV gedoneerd. Geweldig!
Iedereen ook bedankt voor het fietsen van zoveel
km’s (samen bijna 1.000 km!) voor TOV!

Woongroep commissie
Soms komt er een tijd van komen en soms van gaan….
De ouders van Céline hebben besloten om komend
jaar naar het midden van het land te verhuizen en
hierdoor zal Céline zich terugtrekken uit het TOV-huis.
Jammer! De TOV bewoners zullen haar gaan missen!
De woongroep commissie is inmiddels aan de slag om
een nieuwe bewoonster te vinden.

Zorg commissie
De Zorg commissie is druk aan de slag geweest met de
bijeenkomst van 30 september. Nu ligt de focus op de
vervolggesprekken met Woondroomzorg en het
verkrijgen van goedkeuring van het zorgkantoor om
Stichting TOV als zorgverlener te registreren.

Fondsenwervings commissie
Deze commissie is druk aan de slag om de lift
gefinancierd te krijgen, want daarvoor is de
financiering nog niet helemaal rond.

Interieur commissie

Jongeren activiteiten
Naast de fietstocht en het Mexicaans koken zijn er
meer activiteiten voor de jongeren georganiseerd om
elkaar nog beter te leren kennen. Birgit ging gezellig
mee als begeleidster.
Lunch en bowlen
Op 22 oktober zijn enkele jongeren heerlijk gaan
lunchen bij Van Maanen. Wat fijn dat Lizzy er ook bij
was, ondanks dat zij een operatie achter de rug had.
Na de lunch ook nog gezellig gaan bowlen!
Dineren en musical Best Buddies
Op 4 november samen gaan eten in Leiden (Grand
Café ‘De Bruine Boon’) en daarna naar de musical Best
Buddies geweest. Deze musical werd gespeeld door
mensen met en zonder een beperking. De musical
eindigde met een hoop kleur en feest en op het
balkon werd er door enkele jongeren volop gedanst!
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De Interieur commissie heeft momenteel ‘de keuken’
als focus. Met de digitale tekening zijn er
verschillende keukenaanbieders bezocht en er ligt nu
een mooie offerte van de firma ‘Nolte’.

Veiligheidscommissie
De Veiligheidscommissie heeft een BMI (Brand Meld
Installatie) uitgezocht. Volgende actie is het regelen
van inbraakpreventie en de meldingsprocedure
hiervan.
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Wist u dat…?
(roddel en achterklap over toekomstige
TOV-bewoners)
Jessie van shoppen houdt en af en toe met Birgit
afspreekt om samen lekker een kopje thee te
drinken…

Laurens momenteel nog op Parc Spelderholt
(Beekbergen) woont, werkt en leert, maar binnenkort
zijn diploma ontvangt (horeca assistent)?
En … dat hij dol is op zijn vriendin en op fietsen
samen met zijn opa?
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Tobias op 6 oktober zijn 30e verjaardag heeft gevierd
bij Firma van Buiten? En Bonno op Tobias zijn feest
om 00.00 uur zijn eigen verjaardag heeft gevierd?

Anouschka in een popkoor (Popkoor Prestige DenHaag) zit en geweldig mooi kan zingen?
En … dat zij zelfs gaat zingen als ze moet schuilen voor
de regen? (“Mag ik bij jou …schuilen”)
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