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Beste lezer,
Inhoud van deze nieuwsbrief:
Kerstgroet
Stukje van BuroMaks en bewoner

Afscheid Hein
Diversen
Kerstgroet

Een druk en bewogen jaar zit er bijna op; een jaar waarin veel
bereikt is.De bouw van het appartementencomplex kwam gereed.
De bewoners van Chapeau Woonkring/LingeErf betrokken hun
nieuwe onderkomens.
Buro Maks werd bereid gevonden om de begeleiding te gaan
verzorgen en onder leiding van Leonie Fortuin is hard gewerkt om
tot een hecht team te komen.
Via een open dag is op een prettige manier kennis gemaakt met de
buurtbewoners. Op 6 oktober vond de officiële opening plaats en
op 22 november organiseerden wij een geslaagde eerste
familiebijeenkomst.
Wij menen te mogen concluderen dat iedereen enthousiast is
over LingeErf. De bewoners beginnen al aardig te wennen en
vertrouwd te raken in hun nieuwe leefomgeving.
Kortom LingeErf staat en dit betekent voor Hein van der Sanden
hét moment om per 1 januari a.s. het voorzittersstokje over te d
ragen aan Evert Roovers. Daarmee komt voor hem een einde aan
10 intensieve en drukke jaren om LingeErf te helpen realiseren.
Iedereen zal Hein dankbaar zijn voor het feit dat hij er altijd in is
blijven geloven en steeds bleef doorgaan. Dank daarvoor!
Het bestuur van LingeErf hecht er aan om iedereen die op wat
voor manier dan ook betrokken is bij LingeErf prettige feestdagen
toe te wensen en een goede jaarwisseling.
Laten wij toasten op de mooie dingen in het leven!
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Buro Maks

Verslag door Leonie en team.
Juli 2016, eindelijk is het zover. De appartementen zijn klaar, de bewoners
zijn er en het team is gereed om te beginnen. Alle randvoorwaarden om te
starten zijn voor handen, dus de deuren van LingeErf worden geopend!!
Ondertussen zijn we in december aangekomen en draaien we alweer een
aantal maanden. In de afgelopen maanden hebben de bewoners hun eigen
plekje gecreëerd en wordt de gezamenlijke ruimte druk bezocht. Een eerste
missie van ons team was om de bewoners zich zo snel mogelijk thuis te
laten voelen. Dit deden wij in de vorm van 3 koffiemomenten die dagelijks
terug kwamen en ook het gezamenlijk avond eten werd vanaf dag één een
begrip binnen Lingeerf.
Vanaf dat punt geven we meer en meer verdieping aan de begeleiding.
De individueel begeleidingsplannen zijn gemaakt, er worden groepsactiviteiten aangeboden, individuele begeleiding wordt geboden en waar het nodig
is sluit de begeleiding aan bij de bewoner! Dat staat bij ons hoog in het
vaandel. Aansluiten waar de bewoner het nodig heeft en uitgaan van de
eigen kracht van de bewoner.
Nu alle bewoners gesetteld en gewend zijn is het van belang om de bewoners te motiveren richting een vorm van dagbesteding. Sommige bewoners
kiezen er bewust voor om hier nog even mee te wachten. Andere bewoners
zijn erg actief op dit gebied. Een aantal bewoners gaan bijvoorbeeld naar de
Fransicushof om te werken in de tuin, een ander gaat werken bij Secunda of
Thedingsweert en een volgende werkt voor een vertaalbureau.
Als team proberen wij de bewoners zoveel mogelijk aan te spreken op hun
kwaliteiten en stimuleren wij ze op die manier om zoveel mogelijk
zelfstandig aan te kunnen. Daarnaast zijn groepsactiviteiten van belang om
het sociale contact en het groepsgevoel te vergroten.
Bewonersvergaderingen, sinterklaasavond, sjoelavonden, en dergelijke zijn
een vaste prik!
Terugkijkend op de afgelopen maanden kunnen wij als team zeggen dat wij
tevreden zijn over de gang van zaken en dat wij vol enthousiasme vooruit
kijken om de begeleiding verder te optimaliseren!

Kring-bijeenkomst 21 nov.
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Bewoner

Verslag door een bewoner.
Hallo,
Mijn naam is Albert, ik ben 41 jaar. Ik woon sinds 1 juli in LingeErf.
In het begin moest ik aan veel dingen en de “nieuwe mensen”
wennen, maar inmiddels heb ik al aardig mijn “draai” gevonden.
De begeleiding is zonder uitzondering erg aardig en behulpzaam.
Vanavond moest ik b.v. een pasta gaan koken voor de maaltijd en
dan vind ik het fijn dat ik daar wat hulp bij kan krijgen.
In de gemeenschappelijke ruimte zijn de maaltijden meestal erg
lekker, niet duur (3 euro) en vaak gezond (met groente b.v.).
Ook doe ik mee met de wandelclub elke maandag. Met een andere
bewoner maak ik ook heel regelmatig een wandeling door Passewaaij
of een rondje Waaldijk.
Als dagbesteding doe ik soms wat vertaalwerk uit het Engels.
Dat kan via de mail, dus kan ik daaraan werken in mijn appartement
waar ik overigens heel tevreden mee ben.
Ik ben sinds een maand taalmaatje geworden van een Syrische
vluchteling. Hij woont met zijn gezin ook op Passewaaij.
Sinds vorige week help ik ook vrijdag 's morgens bij de spelactiviteiten in verzorgingshuis Vrijthof.
Bij tafeltennis ben ik 1 keer geweest, daar wil ik misschien ook mee
doorgaan.
De buurt is meestal best rustig op wat (werk) verkeer na, tijdens de
spitsuren, dan kan het soms best druk zijn met auto's die de wijk
in- en uitrijden.
Als ik last krijg van die geluiden, zet ik soms wat muziek op ter
afleiding.
Het wonen hier scoort wat mij betreft een dikke voldoende en met de
medebewoners begin ik ook steeds meer een klik te krijgen,
vertrouwd te raken, omdat je elkaar inmiddels al wat langer kent en
het gezellige momenten oplevert.
Ik hoop op nog meer gezellige momenten en verdere uitbreiding van
activiteiten en contacten.
Groetjes A.W

Wandelgroep
maandag

Een van de activiteiten is op
elke maandag een wandelgroep.
Op Sinterklaas-maandag werden
de wandelaars onderweg
getrakteerd op chocolademelk en
Pepernoten!!
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Afscheid..

Hein van der Sanden
Afscheid na 9 jaar…..
De feestelijke opening van LingeErf op 6 oktober waar bijna alle bewoners
en heel veel ouders en genodigden aanwezig waren voelde als de ultieme
mijlpaal; dit was het moment waarvoor we al die jaren hadden gewerkt.
Het was als een persoonlijke triomf: Yes, mijn missie is na 9 jaar geslaagd,
het is gelukt!! Er staat een geweldig gebouw op een prachtige plaats met
16 gelukkige bewoners en een kundig en warm team begeleiders.
En ook na de avond met de ouders was het duidelijk dat Chapeau LingeErf
een gelukkig huis en thuis is voor al haar bewoners en ook een plek waar
al die ouders en familieleden vertrouwen in hebben en graag op bezoek
komen. Dan is het tijd voor mij om afscheid te nemen van LingeErf als
voorzitter en bestuurder want er is een nieuwe periode aangebroken.
Ik doe dat per 31 december met een gerust hart want ik heb in Evert
Roovers een kundig en ook zeer gedreven opvolger gevonden om samen
met het bestuur en de begeleiding LingeErf verder uit te bouwen.
Afgelopen dinsdag werd ik door Wilhelmina, een van onze bewoners uit de
laatste bestuursvergadering gehaald; alle bewoners zaten om de tafel en
na haar mooie toespraak vol lovende woorden kreeg ik een prachtige
bloemstuk en een door allen ondertekende kaart. Ik ben wel eens ‘papa
LingeErf’ genoemd en zo voelde het ook. Daar zaten ‘mijn kinderen’ en ik
voelde voor het eerst mijn afscheid.
Maar het lijkt alsof ik alles alleen gedaan heb. Niets is minder waar! Mijn
grote dank gaat uit naar alle collega bestuurders in het verleden en heden
zonder wiens werk je nu eenmaal niets bereikt maar in het bijzonder Bep,
medeoprichter en bestuurder van het eerste uur.
Zij gaf nooit op en bleef aan boord ondanks alle tegenwind. Veel dank ook
aan KleurrijkWonen voor hun volhouden en bereikte resultaat maar ook
voor de heel persoonlijke betrokkenheid al die jaren.
Het gaat u allen goed en ik zal aan de uitnodiging van onze bewoners om
‘geregeld langs te komen voor een ‘kop koffie’ graag gevolg geven.
Hein van der Sanden

ContactVertrouwenspersoon

Contactpersoon / Vertrouwenspersoon
Per heden hebben we hiervoor nu 2 personen,
op onze site leest u hier meer hierover, volg deze link:
Lingeerf

In de volgende nieuwsbrief o.a.:
Bestuurswisselingen
De nieuwe voorzitter — Evert Roovers —stelt zich voor.
Mocht er iemand een stukje voor de nieuwsbrief willen schrijven of een
foto hebben, graag een mail naar:
LingeErf@chapeau-woonkringen.nl met onderwerp: nieuwsbrief
(wij behouden het recht van plaatsen)

Nieuwsbrief

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
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