Februari/maart 2017
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van de Stichting de Droom van Schalkwijk.

Lopende zaken
Zorgplan : we zijn bezig met het opstellen van een algemeen zorgplan met
Reinaerde. Er wordt gesproken over indicaties, groepsgrootte, personele
bezetting, dagbesteding, samenwerking zorginstelling enz,enz.
Grondpositie: We hebben twee locaties in gedachte die wat ons betreft
geschikt lijken. Er moet nog veel werk worden verzet. De interesse van de
grondeigenaar alsmede andere eisen moeten onderzocht worden.
Financiering: er zijn ideeën over financiering en er zijn partijen waar we mee
gaan praten.
Contacten gemeente Houten: we zijn enthousiast ontvangen op het
gemeentehuis en hebben aanspreekpunten bij de gemeente Houten.
Communicatie: Zoals u misschien heeft gelezen hebben we met de De Droom
van Schalkwijk in de regionale editie van het AD gestaan [27-01-2017] We zijn
bezig om meer bekendheid te genereren.
Beleidsplan: In januari 2017 is het beleidsplan gepresenteerd. Het is terug te
vinden op onze website: www.dedroomvanschalkwijk.nl

Informatieavond
We zijn op veel fronten tegelijk bezig. Het lijkt wel alsof we in een
stroomversnelling zitten en daarom denken we dat de tijd gekomen is om met
iedereen kennis te maken. We hebben nu zoveel aanmeldingen van
geïnteresseerden dat we zijn van plan eind mei een avond te organiseren
waarop we de stand van zaken met u willen bespreken. Bovendien hebben we
de toezegging dat Reinaerde met een vertegenwoordiging uit het bestuur ook
aanwezig zal zijn. We hopen de gemeente Houten ook nog bereid te vinden om
een korte toelichting te geven.
U hoort nog van ons welke datum en locatie het gaat worden. In ieder geval
rekenen we op een grote opkomst

Sponsoring
Onze eerste grote sponsor is bekend. Op 1 april wordt door Lions club Houten
een avond georganiseerd waarop men kan intekenen a € 65,- per couvert. De
opbrengst van deze avond komt geheel ten goede aan: de Droom van
Schalkwijk. Lion’s club Houten heeft op de Weteringhoek ook al eerder een
groot bedrag gesponsord waarmee een bewegingsvloer is aangeschaft. Er staan
nog veel ideeën en bedrijven in “”de week”. We verwachten veel van
sponsoracties omdat er veelbelovende contacten zijn. Mocht u zelf een idee
hebben over mogelijke sponsoren dan horen we dat graag van u.
Lionsclub Houten organiseert
VIP Charity Party
DJ en zanger Singer in Suit

Zaterdag 1 april 2017
Geen grapje!!
Zalencentrum Roskam
Plein 24 Oude Dorp Houten
Van 20.00 uur tot 01.00 uur
Om 20.30 uur vertrekt de boot!

Goede Doel:
‘de Droom van Schalkwijk’
All-inclusive voor maar 65 Euro p.p.
Aanmelden via;
captainsball@hotmail.com

Vragenlijst
Vanuit Reinaerde bereikte ons het verzoek om een inventarisatie van zorg
vraag en wensen van de toekomstige bewoners of hun vertegenwoordigers op
papier te krijgen. Daarom is bij deze uitgave een vragenlijst toegevoegd. Zou u
die willen invullen en mailen naar: www.dedroomvanschalkwijk.nl dan kunnen
wij de vragenlijsten bundelen en doorsturen naar Reinaerde.
[Het makkelijkste is de vragenlijst te kopiëren en daarna plakken in Word.
Daarna graag doormailen naar: www.dedroomvanschalkwijk.nl]
Hieronder een gedeelte uit de brief van Reinaerde:

Inventarisatie Belangstellenden De Droom van Schalkwijk [vraag vanuit
Reinaerde]
De belangstellenden voor ‘De Droom van Schalkwijk’ hebben bij het inschrijven
als belangstellende wisselende informatie aangeleverd. We willen graag een
beeld krijgen van de zorgvraag van de mogelijke toekomstige bewoners. Dit om
een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken welke zorg er in ‘De Droom
van Schalkwijk’ geleverd moet gaan worden en welke voorzieningen daarbij
nodig zijn.

Vragenlijst
1. Belangstellende (ouder(s)/vertegenwoordiger(s))
Voornaam

:

Achternaam

:

Huidig adres

:

Postcode en Woonplaats

:

Telefoonnummer

:

(Graag een nummer van een mobiele en/of vaste telefoon)
2. Gegevens zorgvrager
Voornaam

:

Achternaam

:

Geboortedatum
:
Adres indien anders dan van belangstellende
Adres

:

Postcode en woonplaats :

3.Ondersteuningsvraag

Welke indicatie heeft de cliënt nu (Zorgzwaartepakket)?
Wordt dit geleverd in ZIN of PGB?
Heeft cliënt voorkeur (ZIN/PGB)?

4. Aanvullende ondersteuning
Welke vormen van ondersteuning worden er nu door de cliënt gebruikt?
(meerdere antwoorden mogelijk)
□ Dagbesteding
□ Logeren
□ Naschoolse opvang
□ Zaterdagopvang
□ Vakantieopvang
□ Ambulante begeleiding op school
□ Wonen
□ Anders ……………………………………………………………

5. Algemeen
Waarom heeft u interesse/wat spreekt U aan in het project De Droom van
Schalkwijk?

