Welkom bij Ons Buitenhuis!
Voilà, voor u ligt het eerste nummer van het nieuwe jaar!
Meer dan anders voelt het als een hoopvol nieuw begin.
We hebben afscheid genomen van 2020 en storten ons in 2021.
Het was een jaar waarbij we de feestdagen anders gevierd hebben dan
anders maar met elkaar en de hulp van ouders hebben we er iets
feestelijks van gemaakt!
In deze editie blikken we dan ook terug op de afgelopen maanden met
o.a. leuke foto’s van het sinterklaasfeest, het kerstdiner en de
kerstukjesmiddag.
De isolatie- en quarantaineperiodes zijn zwaar geweest voor een
ieder. Toch bracht deze periode ook iets goeds; er werden nog nooit
zoveel spelletjes gespeeld & we hebben elkaar beter leren kennen dan
ooit.
Voor nu kijken we vooral vooruit. Zo start Ons Buitenhuis dit jaar
met twee nieuwe begeleiders, Patricia en sportfanaat Lennart, welke
beide een welkome aanvulling zijn.
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen?
Nieuwe ronde, nieuwe kansen?
Ik wens iedereen veel geluk en liefde in 2021
Veel leesplezier gewenst!
Liefs

Wie zoet is krijgt lekkers…
Op 28 november 2020 werden de bewoners verrast door Sint V. Er was
namelijk een heerlijke taart bezorgd omdat de bewoners zich
voorbeeldig hadden gedragen tijdens de isolatieperiode. Wat was dat
naar zeg. De bewoners hebben genoten van de taart Sint V.
Hartelijk bedankt!!

Sinterklaas
Op zaterdag 5 december 2020 was het zover… HET sinterklaasfeest!
Voor de bewoners was er een speurtocht uitgezet. Hierbij kreeg elke
bewoner een briefje met een opdracht en een hint over hoe en waar hun
cadeautje te vinden was. In de opdrachten zaten heel wat oefeningen
verwerkt, denk bijvoorbeeld aan jumping jacks, sit-ups, burpies,
achteruitlopen, zijwaarts lopen, hinkelen en een paar rondjes om jezelf
draaien. Voor degene die dit wat lastig vonden was er een
sinterklaasquiz.

Ook tijdens zo’n feest moet de afstand bewaard worden. Tijdens de
opdrachten zat iedereen in een kring op anderhalve meter aftstand van
elkaar. Wanneer de bewoners hun opdrachten uit moesten voeren werd
dat in tweetallen gedaan. Eén bewoner mocht beneden zoeken en één
op de 1ste etage.
Nadat een ieder zijn of haar cadeautje gevonden had hebben de
bewoners één voor één de cadeaus uitgepakt en naar het gedicht
geluisterd die de persoonlijk begeleiders voor hen hadden gemaakt.
Hierna hebben we met elkaar sinterklaasliedjes gezongen voor onze
sint en pieten. Sint leek verdacht veel op bewoner Rick en de Pietjes op
de bewoners Cynthia en Kevin Z… wat deden zij dat leuk!

Gespot:
Heeft u het nieuwe logo
al gespot op het pand?
én heeft u al een kijkje genomen
op de vernieuwde website?
www.stichtingonsbuitenhuis.nl
Oproep:
Wij zijn opzoek naar spontane
foto’s van de bewoners voor
op de website. Heeft u deze?
Gelieve te mailen naar
info@stichtingonsbuitenhuis.nl

Weet u het nog……….
Beste ouders en verzorgers,
Afgelopen periode is er heel hard gewerkt met knutselen door de
bewoners & knutselouders.
De bewoners vinden dit zo leuk, en daarom zijn er ook al een hoop
mooie kerstspullen gemaakt! Met trots willen wij dit nu gaan verkopen
en willen jullie daarom als eerste uitnodigen om langs te komen.
Afgelopen vrijdag & zaterdag zijn zo ontzettend gezellig en goed
verlopen. Hierdoor heeft de knutselclub besloten om zeker tot aan de
kerst elke zaterdagmiddag met het winkeltje open te gaan. Mensen van
buitenaf zijn ook welkom. Hieronder de hit van 2020, ‘houten
kerstbomen’ en wat zijn er veel in elkaar gezet.
Dit was ook zichtbaar aan het bedrag dat is opgehaald. Maar liefst
1180,- euro! Wat een prachtig bedrag. Het bedrag ten goede komt aan
de inrichting van de ‘Eetkamer Kluis’.

Kerstboom versieren
Van de kringloop in Maasdijk heeft Ons Buitenhuis 3 mooie nieuwe
kunstkerstbomen met lichtjes gekregen. Op 7 december heeft de
begeleiding samen met Pauline van der Stap de kerstbomen opgetogen
en versierd. Ook de gangen en de woonkamers werden kregen de
nodige versiering. Meerdere ouders / verzorgers en personeelsleden
hebben kerstspullen gedoneerd, dank hiervoor. Wat stonden de bomen
er mooi bij en wat een gezelligheid! Hartelijk bedankt voor het helpen
Pauline.

.

Kersttrui fotowedstrijd
In elk kerstpakket van het personeel was een te gekke kersttrui te
vinden. De bedoeling was om dit tijdens de gezamenlijke maaltijd met
de bewoners te dragen. Helaas kon de avond geen doorgang i.v.m.
corona. Er is toen bedacht om een kersttrui fotowedstrijd in gang te
zetten. Degene met de meest flitsende foto kon een prijs winnen! De
bewoners mochten na de bewonersborrel stemmen. Wie had de leukste
foto? Sjaak, heeft de kersttrui fotowedstrijd met grote voorsprong
gewonnen. Om hem heen lagen…. hoe kan het ook anders, klusspullen!
Dave en Kevin Z. hebben de prijs aan Sjaak overhandigd. Hij was erg
verrast met de Rituals geurstokken.

Groot kerstdiner
19 december 2020 was het zover.. Het 1e Ons Buitenhuis kerstdiner!
Met de hulp van Jantine is het huisrestaurant omgetoverd tot een
Michelinsterwaardig restaurant met mooi gedekte tafels. Het zag er
gezellig uit! Jantine, Debbie Robbin en Jade hadden zich deze avond
tot chef-kok omgedoopt en hebben met elkaar een heerlijk 4gangenkerstdiner met voor ieder wat wils bereid. Anneke heeft ook
geholpen, zij had de stoofperen gemaakt. Naast de stoofperen hadden
we o.a. haricot verts met spek, varkenshaas, ijs met warme kersen en
chocolade. Heerlijk was het allemaal! Iedereen heeft genoten. Ons 1e
kerstdiner was geslaagd. Wij kijken uit naar volgend jaar!

Kerststukjes maken
De bewoners hebben op zondag 20 december 2020 onder leiding
van Jantine, Gerda en Antoinet kerststukjes gemaakt. Er werden hele
kunstzinnige, mooie stukjes gemaakt. Alle aanwezige bewoners
hebben het erg naar hun zin gehad.

En dan is het echt kerst!
Yeahhh, de kerst mag beginnen! De sfeer zit er goed in. Debbie en
Tessa verzorgen een feestmaal en Cynthia helpt de tafels mooi
opmaken. Al snel komen de bewoners mooi gekleed beneden en
smikkelen we van de gegrilde groenten, aardappelschijfjes en kip uit
braadzak. Als toetje was er mooi opgemaakt ijs! Wat een feest!!! In de
avond wordt er al snel een traantje weggepinkt bij het zien van All you
need is Love. We sluiten de avond af met een lekker toastje, gezellig!

Oudjaar
In de ochtend hebben drie moeders voor ons oliebollen
gebakken. Hartelijk dank hiervoor, ze waren heerlijk. We hebben met
een aantal bewoners een gezellige oudjaarsavond gehad. Nadat het
avondeten was gezakt, hebben de bewoners met elkaar een
sjoelwedstrijd gehouden. Sommige bewoners keken televisie en er
waren lekkere hapjes te vinden op de tafels. Iedereen had het naar zijn
of haar zin. In de loop van de avond gingen sommige bewoners in het
logeerappartement kijken naar wat er op het veldje achter het huis
gebeurden. Daar was namelijk een flink vuur aan de gang. Ook is de
begeleiding geroepen om even te komen kijken, dit vonden de
bewoners allemaal reuzespannend.
Terwijl de avond vorderden zijn de bewoners verwend met lekkere
hapjes en werd het tijd om de champagne in te schenken.
Om 00:00 hebben we met elkaar geproost op een gelukkig en gezond
nieuwjaar. Tosca heeft geprobeerd de fles buiten te ontkurken, dit lukte
haar niet, gelukkig schoot een bewoner haar te hulp. Hierna hebben we
met elkaar naar het vuurwerk gekeken. (dat er, ondanks het verbod,
toch om ons heen werd afgestoken.) De volgende dag hebben de
bewoners lekker uitgeslapen.
Kortom het was een geslaagde avond!

Nieuwe ronde, nieuwe kansen?
Nu we een jaar onderweg zijn blikken wij, als bestuur, directie en als
team, terug. Wat hebben we tot nu toe bereikt (dat is al een hele hoop!)
maar ook waar gaan we ons komend jaar op focussen. Er valt nog
zoveel aan te pakken en te verbeteren en we willen het liefst met alles
tegelijk aan de slag maar het zal stapje voor stapje moeten. We hebben
een jaarplan opgesteld, zo gaan wij o.a. werken aan het rapporteren op
gedragsniveau, orde scheppen in de schoonmaak op de appartementen
en de begeleidingsstijl afstemmen op het individu.
Wij duimen vooral dat we corona snel achter ons kunnen laten. Wij
merken dat we het persoonlijke contact met ouders en verzorgers
missen. Jullie kennen de bewoner tenslotte het beste en hoe fijn is het
om zo nu en dan aan tafel te kunnen met elkaar? Zomaar een ‘bakkie’
doen of een barbecue of borrel om elkaar beter te leren kennen. Het zou
ook fijn zijn als wij weer leuke mailtjes naar u kunnen versturen en niet
weer: URGENT, nieuwe maatregelen. Daarnaast willen we zodra het
kan de ouderbijeenkomst zorg organiseren zodat we met elkaar o.a. de
geldende protocollen en ieders functie binnen het huis kunnen
bespreken en ook jullie vragen kunnen beantwoorden.
Wij zijn ons er van bewust dat het voor u als ouder of verzorger een
zwaar jaar is geweest. Uw zoon, dochter of verwant uit huis, wat al een
hele verandering is, en dan ook nog te maken krijgen met isolatie,
quarantaines en beperkte bezoekersmaatregelen. Het is niet niks.
Wij kijken met elkaar uit naar betere tijden!

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
Femke heeft haar intrek genomen in haar appartement. Dave heeft zijn
logeerperiode afgerond en heeft een appartement uitgezocht en is
inmiddels al woonachtig bij Ons Buitenhuis. 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
Amin Boulakhras
Rowan Hofstra
Vitoria v.d. Stap
Lisanne Valstar
Elly Smit
Ada Kuijvenhoven

3 november 27 jaar
13 november 30 jaar
25 november 23 jaar
7 december 20 jaar
5 januari
65jaar
9 januari 64 jaar

Aankomende verjaardagen
Herman den Heijer 4 februari
Robbin Trubend. 9 februari
Tessa Hendriks 10 februari
Lennart de Jager 23 februari
Kevin van M.
10 maart
Rick Karremans 22 april
Marissa Guijt
26 april

56 jaar
19 jaar
34 jaar
30 jaar
23 jaar
30 jaar
32 jaar

Hallo allemaal,
Ik ben Lennart de Jager, 29 jaar en kom uit Den Haag. Ik vind het
belangrijk dat eenieder een zo ‘normaal’ mogelijk leven kan leiden
ongeacht je beperking. Daarbij haal ik voldoening om mensen in hun
kracht te zetten en persoonlijke vooruitgang te laten ervaren. Door
doelen in kleine stapjes te hakken worden kleine succesmomentjes
omgezet in zelfvertrouwen, wat vaak leidt tot het behalen van het
grotere doel.
Na mijn opleiding Jeugdzorg ben ik begonnen als begeleider bij een
dagbesteding voor pubers met een meervoudige beperking. Hierbij
waren verbale en fysieke agressie aan de orde van de dag waardoor ik
mij ben gaan specialiseren in agressie en emotiemanagement. Hierdoor
werden de cliënten met de meest complexe problematiek mijn
doelgroep, waarbij niet het gedrag maar de cliënt centraal stond en we
van elke dag een feestje probeerde te maken. Humor is daarin een
element dat uiteraard niet kan ontbreken.
Vijf jaar geleden ben ik begonnen als zelfstandig ambulant begeleider,
waardoor ik in staat was volledig 1 op 1 begeleiding te richten. Dit leidt
tot maatwerk waarin sport een grote rol is gaan spelen. In sport vind je
veel dagelijkse struggles die je op een speelse wijze kan simuleren,
bespreken en overwinnen. Vanaf oktober mocht ik deel uitmaken
van Stichting Ons Buitenhuis. De patriottische visie van de stichting,
waarbij elke bewoner zijn eigen regie houdt doordat zij een deel
van hun PGB behouden, de positieve sfeer, de leuke bewoners en
begeleiders en de mogelijkheden die het pand biedt om nog een
prettigere leef/werk omgeving te creëren voor de bewoners, trekt mij
erg aan. Ik ben dan ook erg op mijn plek en hoop een positieve bijdrage
te kunnen leveren aan de Stichting.
Met vriendelijke groet, Lennart

Beste allemaal,

Ik ben Patricia van Drongelen en ik ben 36 jaar oud. Ik ben sinds 2 jaar
woonachtig in Maassluis, maar kom oorspronkelijk uit Delft. Ik werk
inmiddels nu bijna 8 jaar in de zorg en heb hiervoor in de psychiatrie
gewerkt, ook heb ik ervaring in de ouderenzorg, NAH en comateuze
zorg. Hier werkte ik als flexer, waardoor ik op diverse afdelingen en
doelgroepen heb gewerkt. Ik heb hiermee veel ervaring opgedaan, maar
was toe aan een vast team. Via internet kwam ik Stichting Ons
Buitenhuis tegen en na de website te hebben bekeken werd ik
enthousiast en heb ik hierop direct gesolliciteerd. Na het eerste gesprek
was ik erg positief. Na een avonddienst meedraaien was ik erg
enthousiast. Het is een fijne locatie, dicht bij huis met een leuke
doelgroep. Waar ik voel dat ik met mijn enthousiasme een toevoeging
kan zijn. Per 1 februari zal ik dan ook officieel beginnen en heb ik zin
om iedereen te leren kennen en vast in dit gezellige team te komen
werken.
Ik heb er heel veel zin in en kijk er naar uit kennis met een ieder te
mogen maken!
Groetjes, Patricia

Wij hopen u middels deze nieuwsbrief te betrekken bij het wel en wee in Ons
Buitenhuis. Een hartelijke groet namens ons allen.

