Ouderinitiatief Olivier
Zorg en wonen op maat
OLIVIER-MAILNIEUWS nr 10, dd 29 mei 2009
Olivier van start!
Het belangrijkste nieuws in deze aflevering van het Olivier mailnieuws is natuurlijk dat de
opleveringsdatum van het St Antoniushuis bekend is geworden: vanaf 6 juli 2009 wordt het gebouw
opgeleverd. Dat betekent dat de voortgang die toch al in de activiteiten zat, nu in een stroomversnelling is
gekomen... Immers: de gemeenschappelijke ruimte moet worden 'afgebouwd' en ingericht, het team moet
klaar staan, de appartementen moeten voor een aantal jongeren worden aangepast en voor alle jongeren
worden ingericht, enz, enz. Inmiddels is besloten dat de zorg ingaat op vrijdag 2 oktober 2009. De
voorbereidingen voor een openingsfeest enkele weken later zijn al van start gegaan!
Zorg:
Mémelle Lemens is officieel aangesteld als teamleider van ASVZ voor Olivier op 15 mei 2009. Officieus is
ze al eerder met haar werkzaamheden begonnen. Ze heeft inmiddels uitgebreide kennismakingsbezoeken
afgelegd bij alle ouders en jongeren, en veel informatie vergaard.
Er is door ASVZ een sollicitatieprocedure opgestart om tijdig het team compleet te hebben: er is geworven
voor (assistent-)begeleiders, persoonlijk begeleiders en voor gastvrouwen. Vooral die laatste functie heeft
veel enthousiasme opgeroepen. Van de bijna 100 sollicitanten had meer dan de helft belangstelling voor
juist deze functie! Op woensdag 27 en vrijdag 29 mei wordt met een twintigtal kandidaten gesproken door
de teamleider en de manager van ASVZ, samen met een vertegenwoordiging van de Werkgroep Zorg van
Olivier. In de eerste week van juni vindt de tweede ronde plaats, waarbij ook een orthopedagoog van ASVZ
wordt betrokken. Streven is om voor half juni in elk geval de persoonlijk begeleidersfuncties te hebben
ingevuld.
De voorbereidingen om de zorg van start te kunnen laten gaan, worden door de teamleider gecoördineerd.
Onderdeel daarvan zijn ook thematische bijeenkomsten met de jongeren, de teamleider en de
orthopedagoog. Daarvoor wordt in de maanden juni, juli en september een aantal avonden gereserveerd.
Bouw en inrichting:
De oplevering in juli betekent dat op dit moment, mei 2009, de bouw in de laatste fase is. Voor de
noodzakelijke medische aanpassingen zijn ergotherapeutische adviezen afgegeven en offertes aangevraagd,
en liggen inmiddels ook de aanvragen om deze op basis van de Wmo te bekostigen bij de gemeente
Oisterwijk, met het dringende verzoek hierover snel tot besluitvorming te komen.
Op 6 mei jl is er door de Woonstichting een 'kijkdag' georganiseerd waarbij elke bewoner een kijkje heeft
kunnen nemen in het eigen appartement en zo nodig ook wat meetwerk heeft kunnen verrichten. De
vorderingen waren goed zichtbaar: in een aantal appartementen stond de keuken al en was de badkamer
betegeld. Duidelijk is dat het prachtige en buitengewoon fraai gelegen woningen worden!
Zowel de gemeenschappelijke ruimte als de woningen zelf moeten worden ingericht. Voor de
gemeenschappelijke ruimte gaat Etesmi de inrichting leveren. Met de jongeren is begin mei een bijeenkomst
gehouden om hun ideeën te peilen over kleuren en gezelligheid. Op basis daarvan werkt Etesmi een
inrichtingsplan verder uit. Streven is de gemeenschappelijke ruimte begin september gebruiksklaar te
hebben, zodat het zorgteam zich alvast kan gaan inwerken en de apparatuur kan gaan uitproberen. Voor de
inrichting is door de Werkgroep die we daarvoor hebben een uitgebreide inventarislijst samengesteld. Deze
is naar alle ouders gestuurd als een soort checklist voor elk afzonderlijk appartement. De checklist is zeer
volledig, werkelijk overal is aan gedacht! De noodzakelijke aanschaf wordt beschreven van (10) kunststof
aardappelschilmesjes tot (1) wasmachine en (2) computers, en van (500) wasknijpers tot (48) theelepeltjes...
Onder de hoede van de Vereniging Olivier is een verhuisploeg opgericht die de coördinatie van alle
activiteiten op zich gaat nemen om de verhuizingen en alle werkzaamheden die daaraan vooraf moeten
gaan, in goede banen te leiden.
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Contracten en financiën:
De voorbereidingen betreffen ook de opstelling van diverse contracten. Stichting Olivier met ASVZ,
Stichting Olivier met Woonstichting Stromenland, Stichting Olivier met elke bewoner apart voor wat betreft
de levering van zorg en voor wat betreft de huur. Aan juridische deskundigheid is dus grote behoefte!
Advocatenkantoor De Voort, Hermes, De Bont uit Tilburg is bereid om, in het kader van haar
maatschappelijke missie, Olivier hierbij te adviseren. Advocaten Cindy van Grinsven en Claire Clarijs
zullen Olivier bij de contractvorming terzijde staan.
Daarnaast moet Stichting Olivier een deugdelijke financiële administratie opzetten.
Op aangeven van Olivier heeft Woonstichting Stromenland moeite gedaan om in het kader van de
stimulering van de leefbaarheid van kleine dorpskernen Europese subsidie binnen te halen (zogenaamde
SRE-Leadersubsidie). De voortekenen zijn gunstig. Mocht de subsidie - binnen een aantal weken inderdaad rondkomen, dan kan dit de kans voor Olivier om daadwerkelijk goed geïntegreerd te raken in de
Moergestelse gemeenschap aanzienlijk vergroten.
Familiedag:
In het kader van de versteviging van de onderlinge contacten wordt door de Werkgroep PR, in
samenwerking met enkelen van onze jongeren zelf (Harm, Guy en Paulien), op 6 juni een familiedag
voorbereid. De familiedag staat in het teken van, ook rolstoelvriendelijke, sportieve activiteiten! Naast
ouders en jongeren nemen broers en zussen deel en zijn ook betrokkenen van ASVZ uitgenodigd.
Wijn- en bierverkoop:
Om de wat stagnerende wijnverkoop te stimuleren, worden allerlei acties ondernomen. Enkele jongeren zijn
aan huis-aan-huisverkoop begonnen, anderen maken gebruik van mogelijkheden om via werk of andere
activiteiten verkoopstands te bemannen. Zie ook bijvoorbeeld: www.boerenbed.nl. Op de open dag wordt
een Olivier-wijnstand ingericht.
De Vereniging heeft een nieuwe oproep gedaan wijnbestellingen te plaatsen. Zegt het voort...
Bestellingen voor wijn kunnen worden geplaatst bij Leny de Ruiter (013-5131573) of bij Hubert-Jan
Wouters (013-5288462). Rode wijn met Oliviersticker voor de prijs van € 6,00 en rode wijn met
Olivieretiket voor de prijs van € 5,50; droge witte wijn met Olivieretiket eveneens voor de prijs van € 5,50
per fles. Daarnaast is er prosecco voor € 6,50 per fles.
Olivier heeft tegenwoordig ook Olivierbier (Reuzenbier) in de aanbieding! Die kan worden besteld bij Peter
van Helvoirt (013-51333373) voor € 5,50 per fles, met Oliviersticker.
Moergestel fietsdorp:
Olivier is bestempeld tot één van de 'goede doelen' van het wielerspektakel dat vrijwel de gehele maand juni
Moergestel in de ban zal houden. Wim de Ruiter coördineert de verschillende activiteiten. Van 6 tot 28 juni
vinden er dagelijks wielergebonden festiviteiten plaats. Olivier moet er echter zelf ook wat voor doen: fietsen,
loten verkopen, een wijnverkoopstand bemensen... Dagelijks aan de bak dus!
Vergaderdata Raad van Belanghebbenden:
De volgende vergaderdata zijn afgesproken voor de komende periode:
maandag 29 juni 2009,
maandag 27 juli 2009,
maandag 31 augustus 2009,
maandag 28 september 2009.
Behalve op 31 augustus vinden de vergaderingen steeds plaats bij MEE in Tilburg, om 19.30 uur. De
vergaderlocatie van 31 augustus wordt nog nader bekend gemaakt.
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Tenslotte:
Komende Olivier-verjaardagen:
Ingrid Dirkx: 2 juni
Jacqueline Priems: 2 juni
Marianne van Esch: 7 juni
Marianne Stasse: 13 juni
Marjo Boumans: 15 juni
Allen alvast van harte gefeliciteerd!
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