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Beste belangstellende voor Woongroep Bussum

Enige tijd geleden heeft u aangegeven belangstelling te hebben voor het  
ouderinitiatief Woongroep Bussum. Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief om u 
op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de Woongroep.

Meet and greet
Op donderdag 10 sep-

tember willen wij graag een 
“meet and greet” organiseren 

om elkaar te ontmoeten en meer 
informatie uit te wisselen. Een 
uitnodiging met locatie en tijd 

volgt nog, maar zet deze datum 
alvast in uw agenda!

 
Oprichting Stichting
Op 18 maart hebben wij de Stichting 
Woongroep Bussum officieel opgericht. Het 
bestuur bestaat uit de initiatiefnemers Ems  
Willems (voorzitter), Petra Hesta (secre-
taris) en Lidy Blaas (penningmeester). Te 
zijner tijd is het de bedoeling het bestuur 
uit te breiden met twee bestuursleden.
Het oprichten van de Stichting betekent dat 
wij nu als rechtspersoon kunnen hande-
len en praten met verschillende partijen 
die nodig zijn voor het realiseren van de 
woongroep.

Heeft u vragen? 
Neem gerust contact  

met 
ons op via  

woongroepbussum@ 
hotmail.com 

Adviseurs
Inmiddels heeft zich ook een aantal  
adviseurs bij ons aangesloten op het  
gebied van huisvesting, organisatie,  
financieel/juridische zaken, communicatie/
sponsoring en op het pedagogische vlak. 
Wij zijn ontzettend blij met de kennis die 
deze mensen op vrijwillige basis met ons 
willen delen!!

Zorgaanbieders
Op het gebied van de zorg kunnen wij 
melden dat er veel wooninitiatieven zijn 
bezocht alwaar met verschillende zorgaan-
bieders wordt gewerkt.  
Ook hebben wij gesprekken gevoerd met 
verschillende zorgaanbieders waarbij de 
keuze uiteindelijk is gevallen op de  
Amerpoort, vooral vanwege hun ervaring 
met particuliere wooninitiatieven.   
Op 17 juni ondertekende het bestuur van 
de Woongroep een intentieverklaring met 
de Amerpoort en heeft daarmee vast- 
gelegd dat zij gebruik gaan maken van hun 
expertise bij het opzetten van een woon-
groep.
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Aanmeldingen
Inmiddels zijn er meer aanmeldingen  
binnen gekomen dan wij kunnen  
honoreren. Plaatsing zal niet op volgorde 
van aanmelding gaan. Er wordt namelijk 
nadrukkelijk gekeken naar de  
samenstelling van de groep jongeren.  
Een onafhankelijke orthopedagoog zal zich 
hier over buigen.

Huisvesting
Wat betreft huisvesting is een aantal  
gesprekken gevoerd met de eigenaar van 
een pand midden in het centrum van  
Bussum, het ziet er veelbelovend uit. 
Helaas kunnen we nog niets zeggen over 
deze locatie omdat er voor dit pand een 
bestemmingswijziging moet plaatsvinden. 
We hopen u snel meer te kunnen vertellen.

Online
Ondertussen kunt u de woongroep via 
Facebook volgen: facebook.com/woon-
groepbussum en over een paar weken via 
de website. Hier wordt op dit moment hard 
aan gewerkt door een enthousiaste ouder!

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten op 
10 september!

Bestuur Woongroep Bussum
Lidy Blaas, Petra Hesta en Ems Willems

Woongroep Bussum  
is een initiatief van  
ouders die voor hun  
kinderen met een  

verstandelijke beperking 
een begeleide woonvorm 

willen realiseren. 


