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Nieuwsbrief nr. 2: 7 oktober 2011
Een overzicht van de laatste stand van zaken:
 In juni is de website gestart. De site is te bereiken op www.samendracht.nl
 Sinds de publicatie in de Leeuwarder Courant van 7 april zijn er weer diverse
reacties binnengekomen. Het betreft in meerderheid ouders van jongeren met
een vorm van autisme (= de potentiële doelgroep).
 De belangstelling was inmiddels dusdanig groot geworden dat het bestuur een
informatieavond heeft georganiseerd op 19 mei in Drachten. Een verslag
hiervan staat elders op de site.
 Ook de laatste maanden komen er nog steeds reacties binnen zodat er al
meer dan 35 serieuze belangstellenden op de lijst staan.
 Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om met de JP van den Bent
stichting als zorgaanbieder het traject verder te doorlopen.
 De gemeente Smallingerland blijkt een betrokken gesprekspartner en is al met
een interessant aanbod gekomen van mogelijke locaties.
 Er zijn en worden momenteel gesprekken gevoerd met de woningbouwvereniging Accolade om te bekijken of de bovengenoemde locaties interessant
genoeg zijn om verder mee aan de slag te gaan.
 Sinds 23 februari is het stichtingsbestuur/initiatiefgroep 7 keer bijeen geweest.
 Inmiddels is er een commissie Zorg in het leven geroepen bestaande uit
enkele initiatiefnemers en enkele werkers in het veld. De commissie heeft als
eerste taak om een zorgvisie te ontwikkelen.
 Ons initiatief valt onder het proeftuinenproject “Wonen met autisme”. Dit
betekent dat de NVA samen met de landelijk overkoepelende
woningbouwcorporatie Aedes tien projecten in het land heeft aangewezen die
op extra ondersteuning kunnen rekenen. Kennis kan zo worden verkregen en
uitgewisseld over allerlei onderwerpen als: plan van aanpak, programma’s van
eisen, overleg met zorgaanbieders en woningbouwverenigingen etc.
 Hebt u nog vragen of interessante ideeën, aarzel niet om te mailen.

Als u geen prijs stelt op het krijgen van deze nieuwsbrief wilt u zich dan bij de
secretaris afmelden?

