Nieuwsbrief

maart 2018

Voor u de tweede nieuwsbrief van 2018. Via deze
nieuwsbrief proberen we betrokkenen en
geïnteresseerden op de hoogte te houden van de
voortgang van het project TOV. Een woongroep met
jongeren die een pand gaan betrekken aan de Filips
van Bourgondiëstraat 1-21.
De afgelopen twee maanden is er door de mannen
van de bouw keihard gewerkt en naderen we het
hoogste punt. Ook de ouders hebben veel, soms
moeilijke, onderwerpen besproken en bediscusieerd
en de eerste zorgovereenkomsten zijn getekend. De
toekomstige bewoners zijn met elkaar op stap
geweest en hebben in De Wending gezongen met
Leonie.

TOV in het stadskantoor van Delft.
In het nieuwe stadskantoor van Delft is een maquete
te zien van de nieuw te bouwen buurten. Het is even
zoeken, maar het is goed te zien in wat voor leuke
buurt TOV wordt gebouwd.

Afscheid
Maandag 19 februari
heeft het bestuur
tijdens een gezellig
samenzijn in
restaurant Huszar
afscheid genomen
van Sybella Koot. Zij bracht als secretaris in het
bestuur ruim een jaar lang haar positieve daadkracht
en humor mee. Sybella en Edwin zijn als beide ouders
zeer betrokken geweest bij ons TOV Wonen project en
zullen dat van een letterlijke afstand ook nog blijven.
Zij gaan verhuizen naar een ander deel van het land.
Hun dochter Celine woont inmiddels al in een
wooninitiatief in Wageningen. We zullen Sybella en
Edwin missen. Een wederzijds bezoek in de toekomst
is zeker niet uitgesloten.

Uitjes met de bewoners.
Madurodam, 27 januari 2018
“We zijn met z'n allen lekker gaan lunchen bij bakker
van Maanen. Allemaal in weekend-sfeer kozen we om
13 uur allemaal nog voor een ontbijtje. We zaten aan
de ronde tafel aan 't raam, een gezellig plekje.
Na de lunch zijn we naar Den Haag gegaan met de
tram. De tram was bomvol dus we moesten best lang
staan. Dat is een heel avontuur als je precies half op
de draaischijf staat !
Patrick wist precies hoe het OV gaat dus hij had
uitgezocht waar we moesten overstappen, echt ideaal
zo'n expert in ons midden!
Eenmaal in Madurodam hebben we Nederland in het
klein gezien. Suus had expres wat kleingeld
meegenomen dus er zijn klompjes en een speldje
"gemaakt".
Toen we allemaal
half-bevroren
waren was het tijd
om naar huis te
gaan.”

Stichting TOV 06 44624497 info@TOVwonen.nl

NL 49 INGB 0005448986 t.n.v. Stichting TOV te Delft

Bijeenkomst 14 januari 2018

Nieuws van de commissies…

De bijeenkomst van 14 januari stond natuurlijk in het
weerzien na de jaarwisseling. Natuurlijk werd er ook
hard gewerkt. Zowel ouders al bewoners bogen zich
over diverse stellingen m.b.t. de rol van de ouder in
de nieuwe situatie ten opzichte van autonomie en
begeleiding.

Woongroep commissie
Eind februari hebben de toekomstige bewoners het
verzoek gekregen om na te denken over het
appartement waar ze graag zouden willen wonen.

Zorg commissie

De bewoners hebben ook nagedacht over het
appartement. Allemaal gingen ze naar huis met een
(bijna) compleet moodboard.

Op 1 maart hebben de voorzitter, secrtetaris en
penningmeester de samenwerkingsovereenkomst
tussen TOV en Woondroomzorg mogen
ondertekenen.

Bijeenkomst 22 februari 2018
Op 22 februari kwamen alle ouders/ verzorgers bij
elkaar om met elkaar een volle agenda te behandelen.
Belangrijke punten als het huishoudelijk reglement,
het collectief basisrooster, de bereikbaarheidsdienst
en de sollicitatieprocedure zijn besproken. Ook
werden de eerste model-zorgovereenkomsten met
TOV ondertekend.

Nieuws van de bouwplaats.
Momenteel is het heel koud en gaan de vorderingen
niet zo hard als de afgelopen weken. In de afgelopen 8
weken zijn er een aantal bouwlagen bijgekomen.
Alleen de zolder missen we nog. Goed zichtbaar is dat
het gebouw momenteel verpakt is met gele netten.
Zouden ze na de koude al gaan beginnen met het
metselen van de buitenmuur?

Programma commissie
8 maart: Zingen met Leonie
17 maart: Uitje georganiseerd door Michiel
19 maart: verjaardag Menno
21 maart: Zingen met Leonie
25 maart: bijeenkomst ouders en bewoners
12 april: bijeenkomst bewoners en ouders
29 april: bijeenkomst bewoners

Wist u dat…?
Begin juni 2018 opent
het bijzondere lunchcafé
the UPSIDE cafe haar
deuren op de Markt 75
in Delft. En Lizzy gaat
hier werken.
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