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Beste	  allemaal,	  
Een	  nieuw	  jaar	  is	  begonnen.	  Het	  moment	  waarin	  we	  elkaar	  alle	  goeds	  toewensen	  en	  
bovenal	  Gods	  onmisbare	  Zegen.	  	  We	  kijken	  uit	  naar	  wat	  komen	  gaat.	  	  
Ook	  is	  het	  een	  moment	  om	  ook	  stil	  te	  staan	  bij	  het	  afgelopen	  jaar	  2016.	  
Een	  jaar	  waarin	  zowel	  voor	  de	  stichting	  als	  voor	  een	  ieder	  persoonlijk	  weer	  veel	  
gebeurd	  is.	  
Bouwcommissie	  
2016	  was	  het	  jaar	  waarin	  de	  Raad	  van	  State	  	  in	  maart	  groen	  licht	  gaf	  voor	  de	  	  
bouwplannen.	  Een	  heel	  belangrijke	  stap	  waar	  we	  erg	  naar	  uit	  hebben	  gekeken.	  	  
Een	  drukke	  periode	  brak	  aan	  en	  we	  zijn	  gestart	  met	  de	  verdere	  uitwerking	  van	  de	  
bouwplannen.	  Er	  werd	  een	  bouwcommissie	  ingesteld	  en	  bedrijven	  uitgenodigd	  om	  nu	  
concrete	  voorstellen	  te	  doen	  voor	  de	  bouw	  van	  het	  complex.	  	  
Het	  verloop	  van	  het	  bouwproces	  met	  alle	  betrokken	  bedrijven	  is	  ook	  heel	  bijzonder.	  	  
Alle	  betrokken	  bedrijven	  zetten	  zich	  enorm	  in	  om	  de	  plannen	  te	  realiseren	  en	  wel	  op	  een	  
heel	  andere	  manier	  dan	  dat	  men	  gewend	  was.	  	  
	  
Zorgcommissie	  
Ook	  de	  zorgcommissie	  moest	  nu	  echt	  concreet	  aan	  de	  slag	  met	  het	  samenstellen	  van	  de	  
bewonersgroep,	  vaststellen	  van	  het	  bewonersprofiel,	  het	  in	  kaart	  brengen	  van	  de	  
zorgvraag	  en	  de	  invulling	  van	  de	  zorgverlening	  en	  alles	  wat	  daar	  bij	  hoort.	  
Een	  drukke	  periode	  brak	  aan.	  De	  eerste	  potentiële	  bewonersgroep	  werd	  samengesteld	  
aan	  de	  hand	  van	  de	  belangstellingslijst.	  Uit	  die	  groep	  zijn	  12	  mogelijke	  bewoners	  
genoemd	  en	  zijn	  de	  ouders/verzorgers	  individueel	  benaderd	  of	  de	  woonwens	  nog	  
steeds	  aanwezig	  is.	  	  
Er	  	  is	  een	  uitgebreide	  toelichting	  van	  het	  project	  gegeven.	  Alle	  12	  gaven	  aan	  dat	  zij	  
verder	  willen	  met	  het	  project	  en	  hebben	  zich	  of	  gaan	  zich	  middels	  een	  inschrijving	  
aanmelden.	  
Stap	  2	  is	  nu	  om	  de	  zorgvraag	  in	  beeld	  te	  krijgen.	  Hiervoor	  zullen	  vervolggesprekken	  
plaatsvinden.	  Daarna	  zal	  de	  definitieve	  bewonersgroep	  worden	  vastgesteld.	  
	  
Invulling	  van	  de	  zorgverlening.	  	  
Het	  is	  een	  hele	  puzzel	  om	  goed	  in	  beeld	  te	  krijgen	  hoe	  we	  de	  zorgverlening	  gaan	  
organiseren.	  Er	  zijn	  verschillende	  scenario’s	  besproken.	  Hierover	  zijn	  we	  in	  een	  
vergaand	  overleg	  met	  	  een	  zorgaanbieder,	  maar	  zijn	  we	  nog	  niet	  geheel	  uit.	  Dit	  zal	  
komende	  tijd	  helder	  moeten	  worden.	  	  
Het	  is	  mooi	  dat	  er	  ook	  al	  een	  aantal	  personen	  zijn	  die	  zich	  hebben	  gemeld	  om	  op	  het	  
gebied	  van	  zorgverlening,	  vrijwilliger	  of	  andere	  taken	  binnen	  de	  stichting	  te	  willen	  
inzetten.	  
	  



	  

	  

Financiën	  
Om	  alles	  te	  kunnen	  realiseren	  is	  er	  ook	  een	  groot	  bedrag	  aan	  financiële	  middelen	  
noodzakelijk.	  	  
Dan	  is	  het	  wel	  heel	  fijn	  dat	  we	  met	  partijen	  werken	  die	  allemaal	  heel	  erg	  hun	  best	  doen	  
om	  alles	  betaalbaar	  te	  krijgen.	  Dit	  betekent	  echter	  ook	  dat	  we	  hard	  aan	  de	  slag	  zijn	  met	  
fondswerving	  en	  het	  opzetten	  van	  een	  financieringsplan,	  waarbij	  sponsoring,	  
donateurschap	  en	  alle	  andere	  mogelijke	  bronnen	  van	  groot	  belang	  zijn.	  Fijn	  dat	  de	  
diaconieën	  	  van	  de	  Hervormde	  Gemeente	  Giessendam	  Neder	  Hardinxveld	  en	  van	  de	  
Hervormde	  Gemeente	  Giesen	  Oudekerk	  ons	  financieel	  steunen.	  	  
Komend	  jaar	  zullen	  meer	  diaconieën	  worden	  benadert.	  
	  
Publiciteit	  
Onze	  website	  is	  gemaakt.	  Ook	  is	  er	  een	  nieuwe	  lay-‐out,	  nieuwe	  visitekaartjes	  en	  
briefpapier	  ontworpen.	  Het	  ziet	  er	  mooi	  en	  fris	  uit.	  	  
	  
	  
Vooruitblik	  
Vooruitkijkend	  naar	  2017,	  staat	  ons	  een	  bijzonder	  jaar	  te	  wachten.	  We	  hopen	  dit	  jaar	  
ons	  woonproject	  te	  verwezenlijken.	  Een	  lang	  gekoesterde	  wens	  mag	  dan	  in	  vervulling	  
gaan.	  	  
Dit	  betekent	  wel	  dat	  we	  met	  elkaar	  ook	  een	  druk	  en	  spannend	  jaar	  tegemoet	  gaan.	  Er	  
moet	  veel	  gebeuren	  en	  geregeld	  worden.	  De	  bewonersgroep	  wordt	  samengesteld	  en	  dat	  
zal	  voor	  hen	  en	  hun	  ouders/verzorgers	  een	  spannend	  jaar	  worden.	  Hoe	  zal	  het	  gaan	  met	  
al	  de	  veranderingen.	  
Ook	  het	  organiseren	  van	  de	  zorgverlening	  door	  de	  zorgorganisatie	  en	  door	  vrijwilligers	  
zal	  veel	  aandacht	  vragen.	  	  
Hoe	  zal	  het	  financieel	  allemaal	  uitpakken.	  Ook	  hieraan	  zal	  de	  nodige	  aandacht	  en	  zorg	  
nodig	  zijn.	  
Het	  zijn	  voor	  ons	  allemaal	  uitdagingen	  waar	  we	  voor	  staan,	  maar	  het	  geeft	  ook	  heel	  veel	  
kansen	  en	  mogelijkheden	  die	  we	  met	  elkaar	  kunnen	  aangrijpen	  om	  er	  een	  mooi	  project	  
van	  te	  maken.	  	  
Dit	  alles	  met	  het	  doel	  om	  voor	  de	  bewonersgroep	  en	  allen	  die	  hier	  omheen	  staan	  een	  
goede,	  geborgen	  en	  veilige	  	  woonomgeving	  te	  creëren	  waar	  een	  ieder	  tot	  zijn	  of	  haar	  
recht	  mag	  komen	  en	  mag	  zijn	  wie	  hij	  of	  zij	  is!	  
Om	  dit	  te	  kunnen	  bereiken	  past	  het	  ons	  om	  ons	  afhankelijk	  te	  stellen	  aan	  onze	  God	  en	  
Vader	  en	  om	  al	  onze	  stappen	  aan	  Hem	  voor	  te	  leggen	  en	  te	  vragen	  om	  Zijn	  leiding	  en	  
Zegen.	  	  
Hij	  weet	  wat	  onze	  toekomst	  is	  en	  daar	  moeten	  we	  op	  vertrouwen.	  	  
	  
Kees	  van	  Houwelingen,	  voorzitter	  
	  
	  


