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Hockeyclub Leerdam ondersteunt MUS
Op 14 en 15 juni heeft de sportmarathon plaats
gevonden in de gemeente Vijfheerenlanden.
Team MUS is tweede bij de sportmarathon
geworden met een opbrengst van €500 voor
Stichting MUS, hoe mooi is dat!

vorm van wonen voor jongvolwassenen met
een hulpvraag.
Door het woord werkgroepen is de verwachting
dat alle deelnemers veel werk moeten
verrichten. We komen erachter dat dit niet
weergeeft wat we bedoelen. Denktank is een
betere weergave, omdat dit is wat we met
elkaar willen, mee denken. De projectleider
van MUS zal zorgen voor de uitwerking en
acties. Samen vormgeven aan deze unieke
wijze van wonen waarbij we je hulp goed
kunnen gebruiken.
Samen ben je sterker
We zoeken nog meedenkers
➢
➢
➢

Wonen,
Sponsoring PR en communicatie
Zorg.

Team MUS werd gevormd door jonge kerels die
in Heren 1 van Hockey Club Leerdam spelen
en hun vrienden.
Dank Sjoerd van der Sluijs voor je initiatief en
organisatie. Gemeente Vijfheerenlanden dank
voor dit sportevenement. Het werkt echt,
verbinding maken door samen iets te doen, in
dit geval sporten.

Wil je meer weten over de denktanks? Je kunt
bellen of mailen naar Barbara Maiburg
barbara@woonlink.nu of 0615064273
Denktanks bijeenkomsten
De eerste denktank bijeenkomsten hebben
plaatsgevonden.Ze geven een mooie inbreng
aan het bestuur bijvoorbeeld over:
Welke locatie zou geschikt zijn voor MUS?
• Uit de 8 locaties zijn 3 locaties waar
MUS haar focus legt, de locaties:
Oude Wilgenhoekschool, Het Eiland in
Leerdam en nieuwbouw in Broekgraaf.
Waar staat MUS voor?
• Zelfstandig wonen
• Het is je eigen thuis.
• Erkenning en aandacht is belangrijk.
• Als je op jezelf gaat wonen dan is dat
spannend. Dat geldt ook als je geen
ondersteuningsvraag hebt.

Wil je meedoen met de denktanks?
Tijdens de themabijeenkomst op 17 April
hebben we gesproken over hoe eenieder kan
meedenken en bijdragen in deze bijzonder
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Wat vind je van de woorden;
gemeenschappelijke ruimte en
woonvoorziening?
Spreekt dat de toekomstige bewoners aan?

Welke ambitie heeft Stichting MUS in 2019

Wat is belangrijk dat op de website komt?
Voor wie is de website bedoelt?
Het moet niet te druk zijn.
Wel fijn om te zien voor wie Stichting MUS is.
Presentatie van Hans Kroon op de
themabijeenkomst van 3 Juli 2019

Hans Kroon vertelde op de themabijeenkomst
over zijn ervaringen bij het opzetten van een
ouderinitiatief. Hoe verloopt het proces en wat
gebeurt er binnen een ouderinitiatief als deze
gerealiseerd is?
“Kijk niet vanuit de rol van cliënt of
indicatiestelling maar op basis van wat de
meeste mensen een goed leven vinden”
één van de inspirerende uitspraken van Hans.
Enkele adviezen die hij met ons wilde delen:
• Een ouderinitiatief is maatwerk.
• Stel aan de bewoner de vraag achter de
vraag.
• Praat met elkaar over de visie van de zorg en
doe dat ook als het initiatief gerealiseerd is.
• Kijk ook naar de geschiedenis van de
bewoner.
• De bewoner en initiatief kan veranderen door
de jaren heen. De maatschappij verandert
ook.
• Praat met de bewoner en zijn netwerk over
welke rollen de bewoner allemaal heeft en op
welke manier de bewoner mee kan doen?
Wil je meer weten over het ondersteunen van
de bewoners en zijn sociale netwerk?
Klik op onderstaande link:
https://prezi.com/pjmjf4r4reih/?utm_campaign=share&utm_me
dium=copy

In het bestuur en in de denktanks zal er verder
gesproken worden over:
• Hoe gaan we wonen vormgeven en met wie
• Hoe gaan we onze visie op zorg en wonen
invullen
• Hoe gaan we onze website van MUS
vormgeven
• Sociale media + pr-materiaal.
In de volgende themabijeenkomst vertellen we
er meer over.
Heeft u tips of adviezen?
Dan horen wij deze graag.
Wat is verder gebeurd de afgelopen periode
- Overleg met de gemeente Vijfheerenlanden
- Overleg met Spes Bona ouder initiatief in
Leerdam
- Denktank wonen voorstellen gedaan aan
bestuur
- Gesprekken gevoerd met ouderinitiatieven
De Grasboom
- Gesprekken gevoerd met lokale
woningcorporaties
Ons blijven volgen?
Kan ook 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 wil doen, geef het door!
De volgende thema-avonden worden
gehouden op:
- Woensdag
18 september
- Woensdag
27 november
Aanvang 20.00 uur in het Oude Posthuys in
Leerdam.
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Wij zien uit naar jullie komst!
Noteer alvast deze data!!!
Laat even weten of je komt via:
Dietward@kpnplanet.nl
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