Beste ouder(s) en verzorger(s),
Eindelijk is het weer zover, de derde nieuwsbrief van Ons Buitenhuis.
De bladeren vallen van de bomen op het parkeerterrein en nu ik hieraan denk
herinnert het mij aan vorig jaar. Vorig jaar rond deze tijd gaf ik namelijk voor het
eerst een rondleiding aan ons bestuurslid Chiel.
Chiel en ik keken toen vanuit een van de nieuwbouwappartementen op de 1ste etage
uit over het grasveld dat bezaaid lag met kleurrijke blaadjes. Chiel zei toen ‘’Als hier
toch is ons wooninitiatief gevestigd zou kunnen worden… nee Jade ,dan kan eigenlijk
niet, het is te mooi om waar te zijn!’’
Met de verhuurder kwamen we er al snel uit en hij gaf aan dat we het pand die dag
al konden betrekken.. maar eigenlijk gister,.. een echte Westlandse mentaliteit.
Gelukkig hebben we het weten te rekken tot januari. Het hebben van personeel en
bewoners is natuurlijk niet geheel onbelangrijk om van start te kunnen!
Een jaar later hebben we toch 15 bewoners en fijn om te zien dat de bewoners goed
met elkaar kunnen opschieten. We hebben in een relatief korte tijd een hoop weten
op te bouwen met elkaar en er ligt nog een wereld aan mogelijkheden voor onze
voeten. Na een wat stormachtige periode, met o.a. wisselingen in het team, gaan we
weer met elkaar op volle kracht vooruit de feestdagen tegemoet. De knutselouders
en de bewoners zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de kersperiode, ook
al liggen de pepernoten net in de winkels er wordt al een hoop gave kerstspullen
verkocht. Goed om te zien dat we er met elkaar iets moois van maken.
..en wat betreft de vallende blaadjes, gelukkig onderhoudt onze vrijwilliger Sjaak
dagelijks het gehele buitenterrein!
Voor jullie allemaal veel leesplezier gewenst.
Liefs

Een warme zomerdag
Vrijdag 7 augustus werden wij op deze warme dag verrast met de vraag van enkele
ouders wie er zin had mee te gaan naar het strand eind van de middag, begin van
de avond. Hier hadden de meeste jongeren wel oren naar en zo gingen wij rond
18.00 uur met 3 auto's richting 's-Gravenzande voor een verfrissende duik in zee,
een potje voetbal en om even lekker te chillen. Helaas bleek het bij zee een stuk
frisser dan dat het in Maasdijk was, maar dat mocht de pret niet drukken.

Luchtkussen
Het tweede weekend van augustus, wederom zeer warm stelde de ouders van
Cynthia een geweldig gaaf luchtkussen ter beschikking. Hierop konden de
jongeren verkoeling zoeken. Door er water overheen te laten stromen veranderde
het kussen in een glijbaan. Er tegenop klimmen viel niet mee. Eenmaal boven
wachtte de beloning: heerlijk door het koude water naar beneden glijden. Zelfs
Ada kwam er op haar vrije dag voor terug!

Kermis
Met hulp van een aantal ouders zijn
Debbie en een aantal bewoners naar
de Kermis in Naaldwijk gegaan.
Niets was de bewoners te gek. Over
de kop in de Booster en naar de
schiettent waar cadeautjes werden
gewonnen.
De
avond
werd
afgesloten door met elkaar een
lekker hapje te eten.

Sponsorcommissie
Elke donderdagavond wordt er enthousiast geknutseld door meerdere jongeren
en enkele ouders van de sponsorcommissie. Op 22 augustus hadden wij een
zomermarkt op het parkeerterrein. De bewoners hebben samen met de
vrijwilligers weken van tevoren al leuke creaties geknutseld om te verkopen. Hier
zijn heel wat knutsels van verkocht. Ook waren er een hoop sponsoren die ons
groenten, fruit en bloemen hebben gegeven en niet te vergeten de grote pot met
spekjes waarbij de bewoners konden raden hoeveel erin zaten. Het was een hele
leuke dag waarbij er ook nog eens een mooi bedrag is opgehaald. Ondertussen
worden er nu wekelijks voorbereidingen getroffen voor de Kerstmarkt.
Tussendoor nog even Burendag op 26 september met muziek en spelletjes,
wederom georganiseerd vanuit de sponsorcommissie. Het was een gezellige dag
waarbij er een hoop spelletjes werden gespeeld. Een woord van dank voor deze
actieve ouders en hun hulpvaardige kinderen is hier zeker op zijn plaats. Plannen
voor een volgende (kerst)markt met bingoavond worden al gesmeden. Met de
ontwikkelingen rondom het Corona virus is het allemaal nog onder voorbehoud,
maar reserveer 9 december als optie in de agenda.
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Karten, Lasergamen en High Tea
In het weekend van 24 en 25 oktober hebben we met elkaar leuke activiteiten
ondernomen. Er is een groep op zaterdag en een groep op zondag naar ‘Van der
Ende Racing’ geweest in Poeldijk. Daarbij hebben we met elkaar gelasergamed en
een aantal hebben zich gewaagd aan een potje racen op de kartbaan.
Voor degene die het liever wat rustiger aan deden, is er een High Tea
georganiseerd in huis. Al met al een heel gezellig weekend!

Help ons!
Door de corona tijd is het bestellen via internet toegenomen. Nu met sinterklaas
en kerst in het vooruitzicht zal er nog meer via internet worden besteld. Hoe fijn
zou het zijn als uw familie, vrienden en bekenden ons meehelpen met het bestellen
via SponsorKliks !

Gratis sponsoren
Als Stichting zijn wij aangemeld op SponsorKliks. Hierdoor kunnen jullie (en
bekende van jullie) GRATIS de Stichting sponsoren. Als we met elkaar ons best
doen om het verder te verspreiden kunnen we er een flink bedrag mee ophalen om
zo een deel van de inboedel te kunnen afbetalen.
Hoe werkt SponsorKliks?
Download de SponsorKliks app en kies voor; Stichting Ons Buitenhuis. Bestel
online, via de SponsorKliksapp, bij bedrijven als Bol.com, Greetz.nl en Booking.com
en nog vele andere! De Stichting ontvangt hiervoor een percentage van het
aankoopbedrag.

Nieuwe bewoners
Jorik zijn appartement was woonklaar en is eind augustus komen wonen in het
buitenappartement. Femke en Piet hebben hun logeerperiode afgerond. Femke
komt wonen bij Ons Buitenhuis en heeft inmiddels een appartement uitgezocht en
het klussen is in volle gang. Er is nog plek voor nieuwe logees. Kent u iemand waarbij
u verwacht dat diegene in aanmerking zou komen voor wonen? Geef het door aan
Jade zodat er een oriënterend gesprek kan plaatsvinden.

Gevierde verjaardagen
Tosca Tieleman

19 augustus 28 jaar

Marisa Mostert

25 augustus 25 jaar

Kevin Voogt

18 september 27 jaar

Kevin Zwemstra

14 oktober 27 jaar

Femke Scheffer

28 oktober 31 jaar

Aankomende verjaardagen
3 november Amin Boulakhras
13 november Rowan Hofstra
25 november Vitoria v.d. Stap
7 december Lisanne Valstar

Hallo allen,
Graag stel ik me aan jullie voor. Ik ben Tessa, 33 jaar en ik kom per 1 november
bij Ons Buitenhuis werken.
Als klein kind maakte ik al kennis met mensen met een verstandelijke beperking.
Mijn moeder was gastouder voor een jongen met autisme die iedere weekend bij
ons logeerde en ik ging geregeld mee naar het werk van mijn moeder in een
gezinsvervangend tehuis. Zo jong als dat ik was, wekte dit werk toen al mijn
interesse.
Na de opleiding SPW ben ik op een kindergroep gaan werken met cliënten van
laag tot middenniveau met moeilijk verstaanbaar gedrag. Deze werkplek heeft
mij enorm geïnspireerd. Ik vond het prachtig om te zien hoe de kinderen
opgroeiden en hen vaardigheden bij te brengen, hoe moeilijk dit soms ook was.
Na 8 jaar besloot ik naar een jongvolwassen groep te gaan met moeilijk
verstaanbaar gedrag, waar ik met veel passie heb gewerkt.
Ik werd zwanger van mijn dochter, waardoor ik tijdelijk ergens anders moest
werken, i.v.m. de agressie die er op de groep was.

Op dat moment maakte ik kennis met de doelgroep licht verstandelijk beperkt.
Hoewel ik het niet verwachtte, kreeg ik het ook hier ontzettend naar mijn zin.
Ik ontdekte hoeveel plezier ik kon halen aan de boeiende gesprekken die ik had
met de bewoners en hen net dat kleine stapje verder kon helpen als dat nodig
was. Ik nam afscheid van de groep en realiseerde me, dat dit wellicht in de
toekomst ook een passende doelgroep voor mij kon zijn. Langzamerhand, nadat ik
moeder was geworden, kwam inderdaad de omslag. Ik wilde niet meer werken
met mensen die zo onvoorspelbaar agressief konden zijn.
Tosca vertelde mij tijdens een wandeling met onze honden over Ons Buitenhuis.
Hoewel ik er wel oren naar had, vond ik het in eerste instantie niks voor mij,
omdat ik mijn dienstverband bij Ipse de Bruggen (12,5 jaar) dan zou moeten
opzeggen. Tosca was inmiddels bezig met de voorbereidingen bij Ons Buitenhuis
en hield maar niet op over hoe leuk het allemaal was en besloot in gesprek te
gaan met Jade.
Tijdens dit gesprek (december 2019) dacht ik, wat smaakt die koffie toch raar.
Ik heb dit maar even voor me gehouden en dacht thuis dan maar een lekker
bakkie te zetten. Maar thuis… daar was de koffie net zo vies. Wat bleek; Ik was
zwanger van de tweede!
Na een aantal dagen mee te hebben gelopen in januari en februari was ik
helemaal om. Jade en ik besloten om na mijn zwangerschap te komen werken bij
jullie. Inmiddels ben ik bevallen van een gezonde jongen en heb daarmee ons
gezinnetje compleet gemaakt. Ik ga nog even genieten van deze tijd samen en
kom dan snel jullie kant op. Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen en de
koffie opnieuw te komen proeven.
Groet, Tessa

Mijn naam is Julia, ik ben 22 jaar en kom uit Naaldwijk. Doordeweeks woon ik in
Utrecht voor mijn studie. Op dit moment ben ik derdejaars Algemene Sociale
Wetenschappen student aan de universiteit. Als bijbaan was ik opzoek naar iets
wat aansluit bij mijn studie en de master die ik wil gaan volgen, namelijk de
master Orthopedagogiek. Zo ben ik terecht gekomen bij Stichting ‘Ons
Buitenhuis’. Hier kom ik ongeveer één keer per week het team versterken. Naast
studeren en werken, vind ik het leuk om te sporten, te dansen en hele slechte
romantische comedy's te kijken.

Mijn naam is Robbin, ik ben 18 jaar en ik kom uit De Lier. Op dit moment zit ik in
mijn laatste jaar van het MBO maatschappelijke zorg specifieke doelgroepen,
niveau 4. Ik vind het super leuk dat ik mijn examenopdrachten bij “Stichting Ons
Buitenhuis” mag uitvoeren! Mijn hobby’s zijn voetbal, uitgaan, uiteten (wat nu
helaas niet mogelijk is) en niet te vergeten shoppen. Jullie zullen mij de komende
maanden tegenkomen op maandag, dinsdag en woensdag. Ik kijk er naar uit om
iedereen te ontmoeten, we gaan er een leuke tijd van maken!
Wij hopen u middels deze nieuwsbrief te betrekken bij het wel en wee in Ons
Buitenhuis. Een hartelijke groet namens ons allen.

