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Een bijzonder thuis voor
bijzondere jongvolwassenen

Welkom, geachte lezer
Vol trots sturen wij u de eerste nieuwsbrief nu onze droom bijna in vervulling gaat: een woonhuis voor onze
kinderen dat precies voldoet aan onze wensen en verlangens. Geen anoniem huis, maar een thuis. Een thuis
met heilpedagogische zorg, geïnspireerd op de antroposofie. Een thuis waar de ouders sturing kunnen geven,
en zo een leefgemeenschap helpen creëren die warm is, veilig en vertrouwd.
We zijn er bijna
Met dit woonproject zijn we in Nederland een van de pioniers onder de nieuwe zorgwetgeving. Als ouders
hebben we de koppen bij elkaar gestoken om ons ideale wooninitiatief van de grond te krijgen voor onze
jongvolwassen kinderen met een beperking. En het is maar goed dat we van tevoren niet wisten hoe complex
zo’n operatie is. Maar we zijn er bijna....
Het huis is op een haar na van ons
In Hoofddorp hebben we een sfeervol huis gevonden uit de jaren dertig. Vrijstaand, ruim, goed onderhouden, en met een grote tuin eromheen. Precies wat we zochten. Er is maar een kleine verbouwing nodig om
het huis rolstoeltoegankelijk te maken. En ook de ligging is perfect: winkels en verbindingen met het openbaar vervoer zijn op loopafstand. We zijn nu in onderhandeling over de koop.
De financiering is bijna rond
Een idealistische bank is bereid dit bijzondere project op antroposofische grondslag een hypotheek te verstrekken voor de aanschaf en verbouwing van het huis. Helaas dekken we daarmee niet 100% van de kosten.
Daarom moeten we het resterende deel op een andere manier vergaren.
Voor de negen toekomstige bewoners
Hierboven hebben we het steeds over onze kinderen, maar de initiatiefnemers hebben samen viér kinderen.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar. Als u een geschikte kandidaat weet, neem dan contact met ons op
via info@zilveresdoorn.nl. Het thuis is bestemd voor jongvolwassenen vanaf
achttien jaar, die een indicatie hebben vanaf ZZP-4 en die op zoek zijn naar een woonvorm met zorg op antroposofische/heilpedagogische grondslag.
Neemt Rozemarijn de zorg op zich
Zo’n huis is natuurlijk nog geen thuis zonder de juiste zorg. Onze keuze is gevallen op Rozemarijn, onderdeel
van de Raphaelstichting, om straks de 24-uurszorg voor de bewoners te leveren, uiteraard toegespitst op de
individuele zorgbehoeften. In een volgende nieuwsbrief zullen wij de medewerkers aan u voorstellen.
Hoe zit de Stichting ZilverEsdoorn in elkaar?
In het bestuur van de Stichting zitten vier van de acht ouders van het eerste uur en een externe voorzitter.
Alle ouders participeren in de diverse werkgroepen die zich buigen over uiteenlopende kwesties. Van zorg
voor de tuin tot fundraising, van inrichting van het huis tot zoeken en begeleiden van vrijwilligers. Daarnaast
is er een Commissie van Aanbeveling en Advies waarin een jurist, fundraiser, antroposoof en een financieel
specialist zitten. Op onze website kunt u meer informatie vinden.
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Nu al bedankt, Gulle Vrienden
Het huis is nog niet eens van ons of de Vrienden dienen zich al aan met allerlei soorten
steun. Van de een krijgen we financieel of juridische advies, van de ander meubilair. En we zijn in gesprek met
lokale bedrijven voor de inrichting van huis & tuin.
Via de nieuwsbrief zullen wij onze schenkers huldigen, want wij zijn bijzonder dankbaar voor al deze hulp.
Bovendien, wij hebben die steun ook hard nodig, want voor bijvoorbeeld de inrichting van het huis zijn we
afhankelijk van ú.
En u, wilt ook u ons helpen ?
Wij hebben niet alleen geld en goederen nodig; in en om het huis is ook veel te doen. Als u ons wooninitiatief een warm hart toedraagt, neemt u dan alstublieft contact met ons op via info@zilveresdoorn.nl .
Alle hulp is welkom, van hand- en spandiensten tot meedenken! Dus schroom niet om ons te bestoken met
ideeën, bijdragen en voorstellen. Dat was en is de enige manier om zo’n mooie droom te realiseren.
Een hartelijke groet namens onze kinderen Lotje, Nina, Maarten en Lola, die we in de volgende Nieuwsbrief
zullen voorstellen, en namens de ouders Gigi Calkoen, Christof Schwencke, Bernard en Marian Schyns, Marlies
en Ron van Dael, Kees van der Zande en Helga de Bruin.
Als bestuur houden wij u graag op de hoogte,
mw Ali Kinsbergen,
Voorzitter
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