Nieuwsbrief nummer 7, februari 2015

Nieuwsbrief 7

11 februari 2015

Positieve ontwikkelingen !!
Eindelijk meer woningaanbod gerealiseerd, 6 e bewoner trekt in appartement
locatie Burefen, erkenning wooninitiatief in zicht……

Wonen/Accolade
Gelukkig kunnen we meedelen dat de woningcorporatie Accolade inmiddels een
tweede complex op nog geen 100 meter afstand van het eerste complex beschikbaar
heeft gesteld voor instroom van Samendracht-bewoners. De positieve ervaringen van
zowel de senioren als die van de ASSers in het eerste complex waren reden groen
licht te geven voor uitbreiding van het woningaanbod.
Naast Burefen 102 tot en met 208 horen vanaf nu ook Burefen 2 tot en met 100 tot
de Locatie Burefen van Samendracht.
Dat is heel goed nieuws voor onze reeds gescreende en toegelaten bewoners en
voor hen die met de toelatingsprocedure bezig zijn.
Om de huidige bewoners, senioren, op Burefen 2 tot en met 100, te informeren en
voor te bereiden werd op 20 januari j.l. een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd
waarbij Accolade de inleiding verzorgde en Samendracht samen met het Autisme
Team Noord Nederland informatie heeft verschaft over de te verwachten nieuwe
doelgroep in dit seniorencomplex. Ook toonde Samendracht video-opnames waarin
senioren uit het eerste complex werden geïnterviewd omtrent hun ervaringen met
hun jongere buren. Prachtige beelden van ouderen die uitspraken dat onze
doelgroep als een verrijking van het complex wordt gezien!
In 2015 hopen wij 8-10 nieuwe bewoners blij te kunnen maken met hun eigen
appartement, de bewoner voor woning nummer 6 is recent voorgedragen bij
Accolade.
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Begeleiding/ondersteuning/van den Bent
Natuurlijk heeft het bestuur van Samendracht geregeld contact met management en
medewerkers van de J.P. van den Bentstichting, alles in het belang van de kwaliteit
van ieders ondersteuning.
Omdat inmiddels 7 (potentiële) bewoners worden ondersteund door de J.P.van den
Bentstichting en vanwege de te verwachten onrust rondom de transitie van zorg van
het rijk naar de gemeenten heeft het bestuur van Samendracht in december 2014 en
in februari 2015 avonden georganiseerd, waar bestuur en
ouders/vertegenwoordigers van de 7 (potentiële) bewoners elkaar ontmoeten.
Aandacht was er voor lopende zaken, zoals de begeleiding/ondersteuning,
briefwisselingen met gemeente, zorgkantoor, CIZ en SVB, indicaties en ervaringen
met gemeente(n) en WMO loket.
Duidelijk is dat intensief contact houden met elkaar en met het bestuur en elkaar
goed informeren de kwaliteit van ondersteuning helpt borgen. Het bestuur van
Samendracht wil en zal graag als vraagbaak en ondersteuningspunt iedere
toegelatene helpen bij (her)indicering, bij het indienen van bezwaar en bij het
onderhouden van contacten met CIZ, SVB, zorgkantoor of gemeente etc.
Deze overlegavonden zullen we daarom structureel gaan inplannen…

Gemeente
Zowel de huidige wethouder van Zorg en Wonen in Smallingerland als de senior
beleidsmedewerker Transitie, die Locatie Burefen bezocht, werden bijgepraat over
alle plannen/acties van Samendracht en deze werden met instemming ontvangen.
Samendracht verwacht gewoon door te kunnen gaan met het Samendrachtconcept: Betaalbaar, veilig, prikkelarm en volwaardig wonen bekostigd uit
loon/wajong met begeleiding/ondersteuning op maat middels PGB en rekent nu
op een spoedige erkenning van het wooninitiatief. Ook zal dan op redelijke termijn de
gemeenschappelijke ruimte kunnen worden gerealiseerd en komt de zorgaanbieder
meer zichtbaar op locatie. Al met al positieve ontwikkelingen!
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Nieuwbouw
Onderwijl wordt hard samen gewerkt met Zorg ID/Volker Wessels om financiering
voor de nieuwbouw rond te krijgen. Daarvoor is inmiddels ook de gemeente
benaderd, studies zijn momenteel hieromtrent gaande…
Het bestuur van Samendracht hoopt nog steeds op (mede)investeerders met
een groot hart, die bereid zijn tegen een lage rente van 3-4% mee te
financieren, ja zelfs op gulle gevers die hun naam en geld willen verbinden aan
dit mooie en goede doel, de eerste nieuwbouw woonvorm voor onze doelgroep
in Friesland!

Tot slot
Een oproep aan allen die ASS-ers met normaal tot hoger IQ ondersteunen en
met hen meedenken over veilig, prikkelarm, volwaardig, zelfstandig wonen met
ondersteuning op maat:
Denk aan Samendracht en locatie Burefen te Drachten! Te meer nu verruiming
van het woningaanbod is gerealiseerd…
Bedenk hierbij dat de toelatingsprocedure minimaal 4-6 maanden in beslag
neemt en meld dus tijdig aan!
Kijk hiervoor op www.samendracht.nl : Aanmelden (in de linkerkolom)

