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Beste lezer,  

 

Inhoud van deze nieuwsbrief: 

 Officiële opening donderdag 6 oktober            

 Kringouder-bijeenkomst 22 november 19.30 uur. 

Brief nummer 7 
oktober 2016 

Officiële Opening donderdag 6 oktober 2016 

Donderdag 6 oktober was het dan zover en konden we na  
9 jaar eindelijke officieel en feestelijk LingeErf openen.  

Vanaf 1 juli waren we al gestart met een volle bezetting van 

alle appartementen en een volledig team begeleiders.  
Direct aansluitend daarop, nl. op zaterdag 9 juli, mochten wij 

de buurtbewoners voor het eerst in LingeErf ontvangen om 
hen kennis laten maken met bewoners en begeleiding. 

Maar uiteraard wilden wij ook een officiële opening om een 
gelegenheid te creëren om allen te danken die aan de reali-

satie van LingeErf hadden bijgedragen.  
Dan zou het tijd zijn om met allen te toasten op een goede 

en gelukkige toekomst van LingeErf voor haar bewoners 
maar ook voor hun ouders/familie omdat ook voor hen Lin-

geErf een oplossing is voor jarenlange zorg en onzekerheid 
over de toekomst van hun zoon/dochter of broer/zus.  

In mijn welkomst toespraak heb ik nog even stil gestaan bij 
de lange weg die we hebben moeten bewandelen met veel 

hoopvolle momenten maar ook veel tevergeefs pogingen om 

ergens LingeErf van de grond te krijgen.  

Opening 
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De aansluiting bij Chapeau Woonkringen was een omslag naar 

meer professionaliteit en toen begin 2015 KleurrijkWonen na 
hun fusie met SVT een voor ons zeer geschikt project bleken te 

hebben in Tiel Passewaaij, waren we klaar om LingeErf te gaan 
bouwen en onze bewoners te gaan werven.  

Veel dank zijn we verschuldigd aan de oud en huidige bestuurs-
leden, de professionele ondersteuning vanuit Chapeau Woon-

kringen en natuurlijk aan de vele mensen van KleurrijkWonen 
die op een zeer creatieve en betrokken wijze hun bijdrage  

hebben geleverd. 
 

Vervolgens sprak Tjapko van Dalen, directeur bestuurder van 
KleurrijkWonen. Hij onderstreepte de maatschappelijke  

verantwoordelijkheid van woningcorporaties om naast de  
reguliere sociale woningbouw een bijzondere zorgplicht te  

hebben naar de zwakkere in de samenleving.  

En als er dan een professioneel ouderinitiatief langs komt zoals 
Chapeau LingeErf is het ook zeer aantrekkelijk om alles uit de 

kast te halen om er een succesvol project van te maken.  
Hij was daarom zeer verheugd zo’n mooi gebouw met  

gelukkige bewoners te zien. 
 

Daarna werd Prof. Dr. Wiepke Cahn, hoogleraar psychiatrie aan 
het UMC-Utrecht  uitgenodigd voor haar openingswoord  

en –daad. Zij vertelde over haar jeugd waarin ze met haar  
ouders woonde in een grote psychiatrische instelling waar haar 

vader psychiater was. Daar leerde ze spelenderwijs dat deze  
patiënten ondanks hun eigenaardigheden en kwetsbaarheden 

waar de gewone maatschappij niet gemakkelijk mee om gaat, 
voor een groot deel ook gewone mensen zijn. Daarom zijn  

initiatieven zoals LingeErf voor hen zo belangrijk omdat het  

bijdraagt aan het herstel van hun menselijke en maatschap- 
pelijke waarden, en waaraan zij ook graag hun bijdrage willen  

leveren. Ter afsluiting riep ze de begeleiders, maar eigenlijk ons 
allen op om naar mensen met een psychotische kwetsbaarheid; 

onze bewoners dus, vooral ‘gewoon te blijven doen’ waarmee 
allen onder applaus instemden.  

Tjapko v Dalen 
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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 

Kringouder-bijeenkomst 22 november 19.30 uur  
 
Chapeau woonkring LingeErf houdt voor ouders en naasten  
een bijeenkomst om ervaringen, ideeën e.d. met elkaar te  
bespreken. (bestuur en begeleiding ook aanwezig) 
Locatie LingeErf (nog te bepalen)? 
Uitnodiging en agenda ontvangen betreffende personen  

Kring.. 

Flipje van de wethouder 
Daarna heeft Wiepke Cahn het naambord ‘Chapeau LingeErf’ 

onthuld en hebben we met passende drankjes getoast op een 
lang en gelukkig leven van LingeErf als organisatie en al haar  
bewoners en ouders en de hoop uitgesproken dat er vele  
LingeErf-en bij mogen komen. 
 
Nadat wethouder Driessen nog een Tielse Flip had  
overhandigd, was het nog gezellig napraten en werd de  
opening afgesloten met een flinke stapel pizza’s voor alle  
bewoners en nog aanwezigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het LingeErf bestuur  
Hein van der Sanden   
een trotse voorzitter 

Op deze site staat een artikel en nog meer fotos van de  
opening!! 
Link naar de Tielenaar    

Tielenaar: 

mailto:LingeErf@chapeau-woonkringen.nl
http://detielenaar.nl/nieuws/tiel-woonvoorziening-voor-mensen-met-psychotische-kwetsbaarheid-rijker

