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MUS is een Must!
Een slogan ontstaan na een brainstormsessie
van de pr- communicatiegroep tijdens de
tweede bijeenkomst van 17 april jl. Meer
hierover leest je verderop in deze nieuwsbrief!

Afbeelding: Drie mogelijke MUS bewoners te midden van
de hockeyclub dames en heren van Leerdam

De tweede MUS-meeting was een bijeenkomst
waarin iedereen werd bijgepraat over wat er in
de afgelopen periode is gebeurd, wat we in de
komende tijd willen gaan doen en hoe we het
een en ander willen realiseren. Hoe krijgen we
een wooninitiatief in de juiste omgeving, waar
in principe een ieder kan wonen ongeacht de
mate van begeleiding die hij of zij nodig heeft.
Hoe krijg je invloed op wat er uiteindelijk wordt
gerealiseerd? Daarom zijn onze MUSbijeenkomsten zo waardevol.
Mooi dat er tijdens deze avond nieuwe mensen
aanwezig waren. Samen oriënteren en van
gedachten wisselen, daar gaat het om.
Kennismaking met de nieuwe wethouder
Marcel Verweij
Gemeente Leerdam is per 1 januari 2019
opgegaan in de gemeente Vijfheerenlanden,
dat betekent ook een nieuwe wethouder. Op 11
maart hebben we kennis gemaakt met
wethouder Marcel Verweij. Tijdens deze
kennismaking hebben we verschillende,
mogelijke, woonlocaties met elkaar besproken.
Een zeer plezierig overleg. De gemeente gaat
de mogelijkheden onderzoeken van de door
MUS geopperde locaties.
Tevens is afgesproken dat we per kwartaal
elkaar informeren over de voortgang en ideeën.
De ambitie van Marcel Verweij: “ met - en voor
onze inwoners verder werken aan gezondheid,
wonen en mee blijven doen”.
Logisch dat Marcel verantwoordelijk wethouder
is van dit initiatief!

Bakken met Delano
Eén van onze doelstellingen is: “samen doen”,
midden in de samenleving staan en daar aan
deelnemen. Wat een geweldige verrassing dat
Delano Latupeirissa zijn idealen nastreeft en
de opbrengsten hiervan aan stichting MUS wil
laten toekomen.
Delano is één van de medewerkers van
Syndion, zijn afdeling is inmiddels 5 jaar
gehuisvest binnen het bedrijf Hermeta uit
Asperen. Marcel van der Sluijs, algemeen
directeur bij Hermeta BV, heeft het initiatief van
Latupeirissa opgepakt om de wens van hem
mogelijk te maken door een receptenboekje te
maken met als thema “Respect voor ieders
kunnen”. De opbrengst van de verkoop van dit
boekje gaat naar Stichting MUS. Vijf
donderdagen heeft Delano samen met Marcel
taarten gebakken in het dorpshuis in Asperen.
De laatste baksessie was op 5 mei jl. Een mooi
initiatief waaraan wij ons graag verbinden. Het
receptenboek is binnenkort te koop!

Afbeelding: Op bezoek bij Delano’s baksessie

Hockeyclub Leerdam ondersteunt MUS
Teams uit de gemeente Vijfheerenlanden
bereiden zich voor op de sportmarathon op 14
en 15 juni a.s. Super dat Hockeyclub Leerdam
haar sportieve prestaties koppelt aan een goed
doel: stichting MUS. Een uitgebreid artikel was
te lezen in het Kontakt van woensdag 3 april jl.

Thijs Boonekamp (midden hurkend) is hulp
coach bij het heren hockeyteam en zou zelf in
de toekomst ook graag bewoner worden van
Mus.
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Barbara Mailburg komt MUS ondersteunen
De Gemeente Vijfheerenlanden heeft een
subsidie toegekend om professionele
begeleiding mogelijk te maken. Na een
voorselectie tussen een tweetal bureau‟s,
hebben we gekozen voor Woonlink, waarvan
Barbara Mailburg het gezicht is.

Barbara is al volop actief en heeft zich voorgesteld tijdens de bijeenkomst van 17 april jl.
Landelijke Wooninitiatievendag 2019
Op 6 april zijn een aantal afgevaardigden van
de stichting naar de landelijke
wooninitiatievendag in Utrecht geweest. Deze
dag werd georganiseerd door Per Saldo, een
belangenvereniging voor mensen met een
PGB. Gedurende de bijeenkomst werden
diverse wooninitiatieven belicht. Goed om te
weten dat er al ontzettend veel kennis en
informatie voor handen is. MUS is lid van Per
Saldo en kan putten uit de kennis van deze
belangenvereniging.
Tweede MUS bijeenkomst 17 april
De tweede bijeenkomst was wederom boeiend
en inspirerend. Door middels van interviews in
de verschillende werkgroepen hebben we
getracht richting te geven aan hoe we MUS een
stap verder kunnen brengen, denkend aan
wonen, zorg, pr en communicatie. De
bijeenkomst was interactief. Uitkomsten van de
vorige bijeenkomst zijn de basis geweest voor
deze avond.
In de themagroep Pr & communicatie zijn
verschillende vragen besproken als, „Hoe zou
Stichting MUS over 10 jaar in de krant
omschreven willen worden?‟ Of „Wanneer je
een inwoner de vraag stelt: ken je Stichting
MUS? Wat hoop je dat deze inwoner zegt? Eén
van de leuke uitkomsten van deze
brainstormsessie was:

‘Wat zit er nu weer in het kerstpakket van
MUS, want een MUS is een MUS(T)’. een
ludiek idee voor wie weet een toekomstige
sponsoractie.
Themagroep wonen ging discussiëren over;
veiligheid versus een huis waar je zelf bepaalt
hoe je er zou willen wonen met de vrijheid die
bij je past. Veilig zonder dat het een gesloten
gebouw (vesting) wordt. In welke buurt zou het
wooninitiatief moeten staan? Een aantal
mensen van deze werkgroep gaat deze
onderwerpen verder uitwerken en bespreken in
de volgende bijeenkomst van 3 juli a.s.
Tot slot, de werkgroep Zorg, één van de
lastigste onderwerpen, zeker gezien de hoge
ambitie van MUS. Een ieder die meer of
minder begeleiding nodig is mag bij Mus
komen wonen maar hoe realiseren we dit,
wetende dat daarbij geluk en het thuis voelen
in zijn of haar eigen woning de centrale opgave
blijft met natuurlijk de ondersteuning en zorg
naar behoefte. Dit gaat ons lukken. Wordt
vervolgd.

Ons blijven volgen?
Kan op Facebook:

https://www.facebook.com/MUSStichting/
Weet je mensen die het leuk vinden om direct
betrokken te zijn of die op de hoogte gehouden
willen worden of op een andere wijze iets voor
MUS willen betekenen, geef het aan ons door!
De volgende thema avonden zijn op:
- Woensdag
3 juli
- Woensdag
18 september
- Woensdag
27 november
Aanvang 20.00 uur in het Oude Posthuys
in Leerdam.
Laat even weten of je komt via:
Johan@creatiekrachtcentrale.nl
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