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Beste lezer,  

 

Inhoud van deze nieuwsbrief: 

 Status van de bouw ,begeleidingsruimte, badkamer-

keuken tegelskeuze e.d. 

 Toelatingsprocedure 

 Voorstellen Buro Maks en teamleidster            

Brief nummer 4 
februari 2016 

Vorderingen LingeErf: 

Het gaat momenteel erg voorspoedig.  

Niet alleen met de bouw maar ook met de opbouw van het 

begeleidingsteam, de selectie van de bewoners, alsmede de 

inrichting van de gemeenschappelijk ruimte. 

Het gebouw heeft ondertussen zijn hoogste punt bereikt en 

begint er al zeer herkenbaar uit te zien.  

Het is een goed gevoel om in de ruimte te lopen waar straks 

de woonkamer en keuken komen maar ook het rondlopen in 
de komende appartementen geeft een heerlijk Yes!! gevoel. 

Samen met Buro MAKS hebben we ondertussen een           
bekwame teamleider gevonden; Leonie Fortuin die zich in 

deze nieuwsbrief aan u gaat voorstellen en ook de manager 
van Buro MAKS zal het een en ander over haar organisatie 

vertellen. Leonie is al begonnen met de samenstelling van 
het begeleidingsteam dus ook dat loopt goed.  

  

Op de foto is te zien dat er en keuze gemaakt is voor 2 types 

keukens (grepen zelf te kiezen) met bijbehorende kleuren 

tegels in de badkamer.  
Op elke verdieping komen de diverse varianten van  

uitvoering beschikbaar. Terwijl u dit leest zijn we met de 
woonkamer en grote keuken bezig ,waarbij de huislijk  

gezellige aankleding veel aandacht krijgt. Ook met de  
werving en selectie van de toekomstige bewoners gaat het 

voorspoedig en lopen we goed op schema.  
Kortom…. we zien de oplevering in juni aanstaande met veel 

vertrouwen tegemoet! 
 

Vorderingen 

Beige/bruine  
tinten of 

Grijze/witte  
tinten 
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Foto bouw 

 

Met de oplevering van de woonkring aan de Aardbeivlinder in 
het vooruitzicht (gedacht wordt aan begin juni), is de  

toelatingsprocedure gestart. 
Deze procedure wordt uitgevoerd door de Toelatingscommissie 

(TC) van Chapeau Woonkringen (de 'moederstichting').  
Deze commissie (de 'TC') is verantwoordelijk voor de selectie  

van de (toekomstige) bewoners van de elke woonkring.  
 

Per woonkring wordt deze commissie 'op maat' samengesteld. 
Voor de woonkring van Chapeau LingeErf bestaat de 'TC' uit de 

volgende personen. 

- mw. Leonie Fortuin (Buro MAKS), kwartiermaker en beoogd teamleider 

- mw. Bep Geurtsen spv’er, adviseur Chapeau Woonkring LingeErf 

- dhr. Joep Munnichs namens Chapeau Woonkringen 

Alle kandidaat-bewoners zijn de afgelopen maanden thuis  
bezocht door een LingeErf bestuurslid of -adviseur om een goed 

beeld te krijgen van de kandidaat en uitgenodigd voor een  
kennismakingsgesprek in maart. 

Deze gesprekken zullen in Tiel-Passewaaij plaatsvinden om het 

reizen zo veel mogelijk te beperken. 

Als de TC tot een positief oordeel komt volgt het second-opinion 

onderzoek met "onze" psychiater dr. Wiepke Cahn van het UMC 
Utrecht. 

Met haar advies formuleert de TC dan zijn eindadvies aan het  
bestuur van Chapeau-LingeErf. 

 
Mocht u zich nog willen aanmelden dan kan dat met be-

hulp van het aanmeldformulier dat u kunt vinden op onze 
site: 

aanmelden wachtlijst 

Toelatingsprocedure 

https://www.chapeau-woonkringen.nl/index.php/aanmelding-wachtlijst-lingeerf
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Buro Maks Buro MAKS : Voor elkaar en met elkaar 

Op dit moment wordt er een nieuwe woonvoorziening in Tiel  
gebouwd voor 16 bewoners.  

De professionele begeleiding zal worden geleverd door Buro MAKS.  
Dit betekent voor ons een mooie uitdaging! 

Wij zijn Buro MAKS.  
Wij bieden gespecialiseerde hulpverlening in de thuissituatie van 

de bewoners met psychiatrische en/psychosociale problematiek.  
Wij werken met een laagdrempelige aanpak.  

Samen met de begeleider van Buro MAKS en de bewoner wordt er 
een zorgplan opgesteld. Binnen het plan wordt gewerkt aan het  

behalen van realistische en concrete doelen. De doelen zijn  
gebaseerd op de mogelijkheden en kwaliteiten van de bewoner en 

het steunend netwerk, rekening houdend met de beperkingen.  
Ondersteuning vanuit het gezin, familie, school en vrijwilligers 

draagt bij aan het idee dat we het als samenleving voor elkaar en 
met elkaar kunnen regelen.  
We willen aansluiten op de hulpvraag en bieden zorg op maat. 

Door onze laagdrempelige aanpak kunnen wij problemen  
direct oppakken en snel in actie komen wanneer het nodig is.  

Het gaat om zorgen dat i.p.v. zorgen voor.  
Deze aanpak werkt en dat hebben we de afgelopen 13 jaar  

bewezen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij stellen dat de  
begeleiding van de bewoners bij ons in goede handen is.  

Wij kijken uit naar een mooie samenwerking met  
Chapeau LingeErf! 

Teamleidster 
Buro Maks Presentatie teamleidster Buro Maks: 

Mijn naam is Leonie Fortuin en ik ben 35 jaar.  
Met mijn gezin, Erwin, Luka (6 jaar) en Isis (3 jaar) ben ik 

woonachtig in het mooie dorp Kerkdriel.  

In het jaar 2003 heb ik mijn diploma SPH behaald en ben  
sindsdien werkzaam op verschillende gebieden binnen de zorg.  

In eerste instantie als groepsleiding bij kinderen/jongeren van  
0-18 jaar en later als teamleider binnen diezelfde organisatie. 

Vanaf 2008 ben ik als ambulant begeleider werkzaam bij Buro 
Maks.  

Doordat Buro Maks een samenwerking met Chapeau Woonkring 
LingeErf is aangegaan, kwam er een vacature vrij voor 

‘kwartiermaker’.  
Met enthousiasme heb ik deze taak aangegrepen en mag ik 

Buro Maks vertegenwoordigen bij het nieuwe woonproject.  
Buro Maks en ik als teamleider binnen Chapeau LingeErf gaan 

ervoor zorgen dat de nieuwe bewoners in juni/juli van dit jaar in 
hun appartement kunnen gaan wonen en dat er een gedreven 

team klaar staat dat de ‘herstelfilosofie’ kan uitdragen!  

Een fijne samenwerking tussen de bewoner, het netwerk, het 
team en de buurt is daarbij essentieel. 

Wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen of uzelf  juist 

aanmelden voor de digitale versie?   

Stuur dan een email naar  LingeErf@chapeau-woonkringen.nl 

Nieuwsbrief 

mailto:LingeErf@chapeau-woonkringen.nl

