Nieuwsbrief nummer 4

Eerste toekomstige bewoners zitten in de toelatingsprocedure….
Zoals in nieuwsbrief 3 al is gemeld, is Samendracht samen met een grote
bouwonderneming bezig met nieuwbouw voor haar woonvorm(en).
Inmiddels is echter ook gekozen voor de mogelijkheid om vrijkomende
appartementen in bestaande seniorenbouw van Accolade aan de Burefen in
Drachten aan te bieden aan onze doelgroep (hieronder een foto genomen vanaf
hoek Burefen/Paardepad).

Deze formule wordt ook in Zwolle, zie www.be-ma.nl en Apeldoorn, zie
www.mhoom.nl tot volle tevredenheid van beide doelgroepen gehanteerd.
Er is sinds Nieuwsbrief 3 frequent en intensief overlegd met de
woningbouwcorporatie Accolade, de toekomstige zorgaanbieder de JP van den
Bentstichting, het Autisme Team Noord Nederland en ICF-Taksatieschaal.
Onder onze potentiële bewoners peilde het bestuur van Samendracht of er animo
bestond mee te doen in deze opzet: instromen in een bestaand klein senioren
complex in Drachten, aanvankelijk ondersteund middels ambulante begeleiding maar
zodra er meer dan 10 Samendracht-bewoners wonen komt de zorgaanbieder ook
met kantoor op de locatie, is dan meer aanwezig en zichtbaar. Ook wordt dan de
inloopruimte gerealiseerd.
De eerste reacties waren hoopvol, een aantal toekomstige Samendracht-bewoners
meldde zich aan en vulde het uitgebreide inschrijfformulier in.
Op 11 februari hebben Accolade en Samendracht definitief besloten samen door te
gaan op de ingeslagen weg.
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Na een lange periode van voorbereidingen hebben we inmiddels voor de eerste 5
aanmelders de toelatingsprocedure opengesteld.
Samendracht verwacht dat de toelatingssprocedure in 8-16 weken afgerond kan zijn
en dus kunnen de eerste nieuwe Samendracht-bewoners hun woningen op de
Burefen te Drachten mogelijk in mei 2013 gaan betrekken. (hieronder een foto
genomen vanaf hoek Burefen/de Oppers).

Mocht ook u/jij geïnteresseerd zijn in deze nieuwe opzet en graag in het senioren
complex willen wonen met ondersteuning op maat, schroom niet om informatie op te
vragen bij het secretariaat van Samendracht of u aan te melden via de website
www.samendracht.nl
Daarnaast gaat Samendracht volop door met de plannen voor nieuwbouw.
Momenteel is ZorgID, een onderdeel van Volker Wessels, doende om een locatie te
verwerven in Drachten waarop we 20 eenpersoonswoningen in een cluster hebben
gepland. Daarover hopen we in een volgende nieuwsbrief concreter te kunnen zijn.
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