
w
o

o
n

g
ro

ep  B ussum

Ee
n

 p
lek  om je  thuis  te  v

oe
le

n

Beste ouders/verzorgers,

Zoals beloofd een nieuwsbrief naar aanleiding van de Meet en Greet donderdag 10 september.
De opkomst was geweldig.  Er waren zoveel ouders/verzorgers! 
De betrokkenheid van de ouders/verzorgers is voor de woongroep erg belangrijk. Wij kunnen 
niet zonder de feedback, het enthousiasme en het meeleven van jullie! In de toekomst zul-
len we vaker met jullie in gesprek gaan, maar voor nu was de grote opkomst een prachti-
ge stimulans en een enorme opsteker voor ons als initiatiefnemers!

In deze nieuwsbrief doen we verslag van 
de belangrijkste informatie die gedeeld is 
op de Meet en Greet van 10 september. 

Uit de reacties bleek dat jullie als ouders/
verzorgers het een geslaagde avond von-
den waar veel informatie en vooral ook 
ervaringen werden uitgewisseld.  Mochten 
jullie nog vragen of opmerkingen hebben 
dan kun je ons altijd mailen: woongroep-
bussum@hotmail.com.

In deze nieuwsbrief zullen we het bestuur 
(en initiatiefnemers) nog een keer voor-
stellen: Ems Willems (moeder van Lauran), 
Lidy Blaas (moeder van Rogier) en Petra 
Hesta (moeder van Michael).
 

Selectieprocedure 
Wat betreft de keuze van een orthope-
dagoog zijn we nog in druk overleg met 
bestuur en de adviseurs. We willen dit zeer 
gedegen doen aangezien dit de toekomst 
van het welbevinden van de toekomstige 
bewoners kan beïnvloeden. Het overleg 
bestaat uit het afwegen of we nu een 
onafhankelijke orthopedagoog in de hand 
nemen of een orthopedagoog die verbon-
den is aan de Amerpoort of een andere 
instelling.
We zijn momenteel in de fase dat we erva-
ringen opvragen bij al bestaande woon-
voorzieningen en ouders en zorgverleners. 
We hopen zo spoedig mogelijk meer 
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duidelijkheid te krijgen zodat er een goed 
afgewogen keuze gemaakt kan worden 
en dat het te volgen traject voor iedereen 
duidelijk is.
Iedereen die heeft aangegeven interesse te 
hebben in een plek binnen de woongroep 
is niet automatisch ingeschreven!

Huisvesting
We zijn in onderhandeling met een vast-
goed ontwikkelaar over een huurpand aan 
de Olmenlaan in het centrum van Bussum.  
De besprekingen zijn van beide kanten nog 
in een verkennende fase omdat er bij de 
gemeente een bestemmingswijziging voor 
het pand moet plaatsvinden. Dit betekent 
dat er een uitgebreide rapportage inge-
diend moet worden om aan te tonen dat 
het pand geschikt gemaakt kan worden 
voor bewoning.  Ook de financiële kant 
wordt op dit moment bekeken. Inmiddels 
is wel duidelijk dat we van beide kanten 
de intentie hebben om er met elkaar uit te 
komen.

Statiegeldactie!
Help ons met het sparen van 
zoveel mogelijk statiegeld!

Bewaar je statiegeld flessen en 
lever ze in november in bij alle 
drie de vestigingen van Albert 

Heijn in Bussum
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len. Alle statiegeldbonnen die in de daar-
voor bestemde bussen worden gedaan, zijn 
voor de woongroep. Dus spaar jullie lege 
flessen bonnen nu vast op! 
Elke zaterdag in november zullen we met 
een stand bij één van de Albert Heijn 
vestigingen staan om de actie te promoten.
Waarschijnlijk gaan we daarna met Albert 
Heijn nog meer acties doen. Meer i
nformatie daarover volgt.

In contact!
De website is in de lucht: 
www.woongroepbussum.nl

Via de website kun je altijd contact met ons 
zoeken.

Sponsoring
Donatie en sponsoring zijn al mogelijk. 
Veel zaken als domotica, inrichting van 
de huiskamer, keuken, website, moeten 
worden betaald uit sponsoring en giften. 
Een Comité van Aanbeveling wordt nu sa-
mengesteld. We zijn op zoek naar mensen 
die hierin zitting willen nemen. Als je nog 
suggesties hebt, horen we die graag.
In de toekomst zullen er veel sponsor-
activiteiten worden opgezet. De eerste 
actie gaat in de maand november van 
start. Alle drie de vestigingen van Albert 
Heijn in Bussum gaan vanaf 31 oktober via 
de statiegeld-actie geld voor ons inzame-

We zijn ook op Facebook te vinden. Willen 
jullie de pagina van de woongroep liken 
en de berichten die wij plaatsen delen met 
jouw Facebookvrienden? Dan weten steeds 
meer mensen van ons initiatief. 
We zullen regelmatig de pers betrekken bij 
onze plannen en activiteiten.
We geven regelmatig nieuwsbrieven uit. 
Ontvang je die niet, geef dit dan aan ons 
door. 

Mocht je ideeën hebben voor sponsoring of 
een leuke actie? Heb je vragen?
Jullie kunnen ons altijd mailen via 
woongroepbussum@hotmail.com

Namens het hele bestuur en alle adviseurs 
willen wij jullie bedanken voor de hele 
prettige avond. 
Kon je er niet bij zijn en heb je na het lezen 
van deze nieuwsbrief nog vragen? Mail ons 
gerust!

Namens Woongroep Bussum,

Ems Willems


