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1. Aanleiding

Als ouder wil je het beste voor je kind. Heeft je kind extra steun nodig om een
volgende stap te maken, dan doe je er alles aan om hem of haar daarbij te
helpen. Dit heeft de ouders van enkele (jong) volwassen kinderen met een
beperking er toe gebracht een ouderinitiatief te starten. Hun kinderen hebben de
leeftijd bereikt om uit te vliegen, maar kunnen deze stap niet zelfstandig zetten.
De ouders hebben zich verenigd in een oudervereniging.

2. Visie

De oudervereniging werkt vanuit de visie dat ook mensen met een beperking een
zo normaal mogelijk leven verdienen en moeten kunnen meedoen in de
samenleving. Een inclusieve samenleving is wat ons voor ogen staat. Daarom is
een woning gerealiseerd in een woonwijk. Door te wonen in de wijk kunnen de
bewoners zich verbinden met andere wijkbewoners. De wijkbewoners maken
kennis met de bewoners met een beperking en leren dat ook zij mogelijkheden
hebben.

3. Doel

Uitgaande van bovenstaande visie heeft de vereniging tot doel:
 het voorzien en in stand houden van een woning dat als vervangend gezin
en (t)huis voor de bewoners fungeert, met een positief christelijke
identiteit;
 het voorzien en in stand houden van passende begeleiding voor de
bewoners van woonvorm De Parel;
 het bevorderen van participatie in de samenleving van mensen met een
verstandelijke beperking, die in principe permanente begeleiding nodig
hebben;
 het verrichten van al hetgeen noodzakelijk is om woonvorm De Parel een
stabiele woonplek te laten zijn;
De oudervereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 het werven van fondsen
 Het behartigen van de belangen van de bewoners
De naam van het ouderinitiatief en straks ook de woning is De Parel.

Weet je dat de Vader je kent,
weet je dat je van waarde bent,
weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand.

Rikkert Zuiderveld, Gerda Hettasch

De ouders willen een (t)huis realiseren voor hun kinderen dat zoveel mogelijk
aansluit bij hun overtuiging en levensstijl. Feitelijk vormt het een vervolg op de
gezinssituatie waarin de kinderen zijn opgegroeid. Een zo ‘normaal’ mogelijk
leven is uitgangspunt. Het huis biedt ruimte aan 9 bewoners met een
verstandelijke of meervoudige beperking.
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Bij het realiseren van hun doelen hebben ouders ondersteuning en support nodig
vaan een bredere kring betrokkenen. Hiertoe is de Stichting Vrienden van De
Parel opgericht.

4. Nadere uitwerking van de visie en doelstelling
De oudervereniging richt zich dus enerzijds op woonvorm De Parel en haar
bewoners en anderzijds op de participatie van mensen met een beperking.

4.1 De Parel en haar bewoners

De oudervereniging werkt samen met ’s Heeren Loo. De oudervereniging heeft
deel aan de werving en selectie van medewerkers en houdt vinger aan de pols
als het gaat om de kwaliteit van de zorg. Omdat de bewoners een verticale groep
vormen ligt hier een extra uitdaging voor de medewerkers. Ook in het huis
moeten de bewoners leren omgaan met elkaars mogelijkheden en beperkingen.
Samen zorgen ouders en medewerkers voor een prettige leefomgeving waarin
iedere bewoner zichzelf kan zijn, de zorg is afgestemd op de vraag van de
individuele bewoner en de identiteit is geborgd met aandacht voor de
persoonlijke behoefte aan zingeving en levensbeschouwing.
Ook richt de oudervereniging zich op de woning en haar omgeving, zodat het
voor iedere bewoner, in de levensfase waarin hij verkeert, een plezierige plek is
om te wonen. Via de Stichting Vrienden van De Parel hoopt de oudervereniging
in de extra’s te kunnen voorzien die nodig zijn om het samenleven in de woning
en de buurt te bevorderen.

4.2 Participatie bewoners met een beperking

Oudervereniging De Parel heeft de inclusieve samenleving als uitgangspunt. Het
is onze overtuiging dat het voor mensen met en zonder beperking leerzaam is
dat iedereen deel heeft aan het gewone leven. Ieder mens kan, hoe klein of
groot, met zijn of haar talenten iets bijdragen. Echter, dit komt niet automatisch
tot stand.
De Parel wordt gerealiseerd binnen de wijk Zonnehoeve in Apeldoorn. De
bewoners willen een goede buur zijn voor de wijkbewoners en meedoen in de
wijk.
Om te zorgen dat de bewoners van De Parel onderdeel zijn van de buurt waarin
de woning staat en kunnen en mogen meedoen, zullen met en voor de buurt
activiteiten worden georganiseerd. Zorgen dat de verschillende wijkbewoners
elkaar kennen, draagt bij aan de leefbaarheid, het onderlinge vertrouwen en het
welbevinden van een ieder.
Ook zal contact worden gezocht met andere wooninitiatieven in de buurt om van
elkaar te leren en samen activiteiten te ontwikkelen om de (wijk)bewoners met
elkaar en de buurt te verbinden. Onderling kan kennis en ervaring worden
uitgewisseld en kunnen we elkaar bijstaan bij ziekte en calamiteiten. Samen
kunnen we onze plek innemen in de buurt.
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Verder werken we aan deze doelstelling door onze ervaringen van de afgelopen
jaren te delen met ouders en verenigingen die overwegen eenzelfde soort
initiatief te starten.

5. Het bestuur van de oudervereniging

Het bestuur van oudervereniging De Parel bestaat uit minimaal 3 personen. De
bestuurders zijn betrokken bij de bewoners en onderschrijven de doelen van de
oudervereniging. De bestuurders zetten zich belangeloos in. Zij ontvangen geen
vergoeding. Alleen kosten die zij maken voor de oudervereniging bv. reis- en
kantoorkosten worden vergoed op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

6. Wat we gaan doen

De Parel en haar bewoners:
- 4 maal per jaar overleg tussen oudervereniging en manager ’s Heeren Loo
- Regelmatig overleg oudervereniging en team van medewerkers De Parel
- Dagje uit oudervereniging met bewoners De Parel
Participatie
- Burenactiviteit in voor- en najaar
- Contact leggen met andere wooninitiatieven in de buurt
- Organiseren van gezamenlijke activiteiten met andere wooninitiatieven
met en voor de buurt
- Informatie verzamelen en volgen van de ontwikkelingen in de VG-sector
en lokaal
Overige:
- Zoeken bestuursleden Stichting Vrienden van De Parel
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