
Tijd voor een nieuwsbrief 
Het is tijd voor een nieuwsbrief. Tussen juli en december is er 
hard gewerkt aan het verwezenlijken van het Mooi Leven Huis 
Tubbergen.  

We proberen alle deelnemende gezinnen tijdens alle bijeenkomsten die er 
nog steeds worden georganiseerd goed te informeren. Het is, denkt het be-
stuur, goed om ook zaken aan papier toe te vertrouwen. Aangesloten blijven 
in deze bijzonder lastige corona periode is belangrijk. Veel leesplezier toege-
wenst en - via deze weg - alvast fijne feestdagen toegewenst!   
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Publiciteit 
We zijn actief op 
Facebook en op de 
website. Aandacht 
genereren voor ons 
initiatief. Lees meer! 

Volgende bijeen-
komst: 
Op 15 december 
a.s. - lees meer.  

Even voorstellen 
Een nieuwe ru-
briek? Jazeker. Ver-

binden is belangrijk,  
dus weten wie je 
bent ook. Bewoners 
en gezinnen stellen 
zich voor.

STICHTING! 
De stap is gezet, de 

stichting is een feit. Wat 
betekent dat?

1
WERKGROEPEN 

Samen werken aan het 
verwezenlijken van het 
Mooi Leven Huis. Hoe 

dan?

2
GEMEENTE 

Is de gemeente Tub-
bergen nog altijd en-

thousiast? 

3
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Stichting Mooi Leven 
Huis Tubbergen 
Op 16 september jl. hebben we bij de notaris de 
oprichtingsakte getekend. De Stichting Mooi Le-
ven Huis Tubbergen werd officieel. Het bestuur 
bestaat op dit moment uit: Cindy Droste, Anne 
Loohuis en Marja Lansink. Na het tekenen van de 
akte was er even een feestelijk moment bij ’t Oale 
Roadhoes: Ruud stond klaar met een fles cham-
pagne. Dus stonden we om 12 uur ’s middags al 
met een glas champagne (zie foto voorpagina), 
geen dagelijks werk…                                                               
Nu zijn we dan ook een serieuze partij voor de 
gemeente Tubbergen en andere instanties. Daar-
na volgde inschrijving bij de Kamer van Koop-
handel. 

De notaris wilde voor het oprichten van deze stichting 
geen kosten in rekening brengen. Heel bijzonder én 
daar zijn we natuurlijk heel blij mee. We vonden dat 
daar wel een bedankje tegenover mocht staan. Samen 
met Rick hebben we een taart met het logo van het 
Mooi Leven Huis erop, naar het notariskantoor ge-
bracht. Een hele verrassing.   

Publiciteit 
Door actief te zijn op Facebook zien we dat we veel aandacht 
voor het Mooi Leven Huis Tubbergen krijgen. De website 
wordt daardoor ook meer bezocht. Dat levert heel veel posi-
tieve reacties op. Dat is fijn want die aandacht hebben we 
nodig.  

En publiciteit halen we ook via andere media. De Schik bij-
voorbeeld, de herfst-jubileum editie 2020. Dit mooie artikel 
is op te zoeken en zeker waard om even te lezen: https://
www.deklup.nl.        

Aanmeldingen 
Dit jaar hebben we een stormachtige groei doorgemaakt als 
het gaat om het aantal aanmeldingen als bewoner voor het 
Mooi Leven Huis in Tubbergen. Waren dat er op 1 juli jl. nog 
27, inmiddels zitten we op 30 aanmeldingen. 

Omdat achter de aanmeldingen ook gezinnen zitten met een 
kind met een beperking zijn er met alle gezinnen kennisma-
kingsgesprekken gevoerd. Omdat het een bijzondere periode 
is moesten we creatief zijn. We hebben ieder de keus gelaten 
hoe of waar het gesprek plaatsvond. Alle gesprekken zijn tot 
nu toe door het bestuur gevoerd. Het zijn bijzondere ge-
sprekken geweest en de behoefte aan een Mooi Leven Huis is 
groot. 
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Bijeenkomsten 
Na de zomervakantie zijn we gestart met bijeenkom-
sten. Op 2 september jl. zijn we gestart met een grote 
ontmoetingsavond in ’t Oale Roadhoes. We hebben op 
een bijzondere manier kennis gemaakt met de bij het 
Mooi Leven Huis aangesloten gezinnen. Natuurlijk ge-
bruik je de avond ook om informatie te delen en nog 
verder met elkaar kennis te maken. De groepsge-
sprekken die plaatsvonden waren bijzonder en goed. 
Er was veel ruimte voor gesprek en Co en Paul van 
NabijNetwerk hebben nog met beelden een inkijkje 
gegeven in het Mooi Leven Huis in Bennekom. Ook is 
het vervolg aan de orde geweest: we gaan met elkaar 
aan het werk in Werkgroepen. 

Het was dit jaar de laatste keer dat we met zijn allen zo 
bij elkaar konden komen. De aangescherpte regels met 
betrekking tot Corona maken het niet meer mogelijk om 
zo bijeen te komen. Niet getreurd: dan maar digitaal via 
beeldbellen. We hebben alweer een flink aantal geza-
menlijke digitale bijeenkomsten achter de rug. 

De startbijeenkomst voor de werkgroepen was  op 7 ok-
tober jl.. Over de werkgroepen in deze nieuwsbrief later 
meer. 

De volgende gezamenlijke bijeenkomst vindt online 
plaats op 15 december a.s., om 19.30 uur. Het is een 
thema-avond. Met elkaar spreken we over het be-
leidsplan.

Voor meer informatie: zie pagina 4.
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Gemeente Tubbergen 
De contacten met de gemeente Tubbergen 
zijn goed. We hebben opnieuw contact ge-
zocht met de gemeente. Nu over de moge-
lijkheden voor een locatie voor ons huis te 
verkennen. Het blijkt dat ook wat een locatie 
betreft de gemeente positief staat tegenover 
ons plan voor een Mooi Leven Huis. Er is in 
het College van Burgemeester en Wethou-
ders (B&W) over gesproken. Ook daar is het 
plan positief ontvangen. 

De vraag kwam vanuit het College van B&W 
om een nadere toelichting te geven op het 
plan om een beter beeld te krijgen van het-
geen we willen. Vrijdag 23 oktober jl. was het 
zover. Via beeldbellen hebben we ons plan 
kunnen presenteren aan dhr. Erik Volmerink, 
wethouder Ruimtelijke Ordening, mw. Hilde 
Berning, wethouder Zorg en Welzijn, en mw. 
Erna Ekkelkamp, communicatieadviseur. In 
de presentatie hebben we geprobeerd alle 
vragen die vooraf door de gemeente aan ons 
waren gesteld te beantwoorden. Dat is prima 
gelukt.  
Beide wethouders waren enthousiast maar 
ook persoonlijk geraakt en zijn overtuigd van 
de noodzaak voor ons Mooi Leven Huis. Ons 
plan past goed binnen het gemeentelijk be-
leid. Erik Volmerink heeft ons inmiddels ge-
koppeld aan een vast aanspreek punt/coor-
dinator binnen de gemeente als het gaat om 
ruimtelijke ordening. Ook de afdeling Sociaal 
Domein blijft bij ons initiatief betrokken, o.a. 
daar waar het gaat om het aanvragen van 

een provinciale subsidie. 
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Ooit is het idee voor het Mooi Leven Huis in Tub-
bergen besproken met de toenmalig wethouder Roy 
de Witte. Inmiddels is hij Gedeputeerde bij de Pro-
vincie Overijssel. We hebben via hem een afspraak 
kunnen maken met Rosalie Bosman, adviseur soci-
ale kwaliteit. Die afspraak was op 26 november jl. 
en natuurlijk digitaal. Vanuit het bestuur waren Anne 
Loohuis, Frans en Marja Lansink, Paul van Dalfsen, 
Co de Gooyer en Nico Moorman aanwezig. In deze 
meeting hebben we haar ons plan voor het Mooi 
Leven Huis kunnen vertellen. 

Rosalie was onder de indruk én enthousiast. Omdat 
we de provincie nodig hebben op het gebied van 
Sociale Kwaliteit (o.a. een mogelijke subsidieaan-
vraag voor ons bijzondere initiatief) en Ruimtelijke 
Ordening en wil zij ons in verbinding brengen met 
collega’s die met ons mee kunnen gaan denken 
(Leefbaar Platteland, Kwaliteitsimpuls Groene Om-
geving). We hebben afgesproken dat we opnieuw bij 
elkaar komen om het gesprek voort te zetten. Bij het 
vervolggesprek zullen ook onze contactpersonen 
van de gemeente Tubbergen aansluiten. 

Beleidsplan 

We moeten nu steeds duidelijker worden in wat we 
willen en hoe we dat willen doen. Zeker nu we een 
stichting zijn en dus ook een formele partij voor de 
gemeente, provincie en andere instanties. Er wordt 
om een plan gevraagd. Daarom hebben Marja Lans-
ink en Paul van Dalfsen samen een beleidsplan ge-
schreven. We hebben kunnen putten uit de beleids-
plannen van het Mooi Leven Huis Bennekom en 
Heerde. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een be-
leidsplan 2020-2023 voor het Mooi Leven Huis Tub-
bergen. We bespreken dit plan op 15 december a.s. 
met alle andere ouders tijdens een speciale (digita-
le) informatieavond.
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Werkgroepen 
Het proces om te komen tot het Mooi Leven 
huis in Tubbergen is niet alleen een zaak van 
het bestuur. Zij kan dat niet alleen. Met in-
middels 30 aanmeldingen zijn we met veel 
mensen die, allemaal op hun eigen manier, 
wat kunnen (en ook willen) bijdragen. Het 
moet een huis worden van ons allemaal: de 
bewoners, hun gezin maar ook het netwerk 
er omheen. Daarom willen we iedereen zo-
veel mogelijk bij het realiseren van het Mooi 
Leven Huis betrekken. 

Dat doen we door middel van vier actieve 
werkgroepen, te weten: 
• Werkgroep Verbinden Binnen; 
• Werkgroep Woonwereld; 
• Werkgroep Mooi Leven Familie; 
• Werkgroep Verbinden Buiten 

Al deze werkgroepen bestaan uit ouders. 
Maar ook andere gezinsleden die actief mee 
willen ‘bouwen’ aan het Mooi Leven Huis 
Tubbergen zijn welkom. Voor alle werkgroe-
pen is er steeds een heldere opdracht en ze 
adviseren en helpen het bestuur. 

Op 27 oktober zijn de eerste drie werkgroe-
pen aan het werk gegaan. De werkgroep 
Verbinden Buiten is nog niet van start ge-
gaan omdat er zich nog geen ouders voor 
hadden aangemeld. Dit zal op termijn verder 
vorm worden gegeven. Alle werkgroepen 
zijn binnen hun opdracht zelfstandig, vanuit 
het bestuur is iemand bij de werkgroep aan-
wezig om hen bij te staan. 

Het is van groot belang om elkaar goed te 
informeren over de voortgang van de werk-
groepen. Alle ouders komen regelmatig (di-
gitaal) samen en verzorgen de terugkoppe-
ling aan elkaar. 
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Nieuwe rubriek:     
‘Even voorstellen’ 

Loes 

Ik ben Loes Lubbers, 31 jaar met het Rett Syn-
droom. Door een genetische afwijking is de ontwik-
keling van de hersenstam verstoord. Hierdoor leef ik 
met een lichamelijke en verstandelijke beperking, 
waardoor praten, lopen, eten drinken en zelfs 
ademhalen niet van vanzelfsprekend is.

Samen met mijn ouders woon ik in Albergen. Ik ben 
opgegroeid met 2 oudere broers die altijd heel lief 

en bezorgd om mij waren. Helaas is mijn broer Ralf 
overleden aan een acute hartstilstand. Maar mijn 
broer Coen komt regelmatig bij ons langs om met 
mij te knuffelen.

Mijn interesse gaat uit naar tv kijken, muziek luiste-
ren, snoezelen en schommelen. Ook geniet ik van 
individuele aandacht, dan kan ik alert zijn en krijg je 
veel lieve lachjes van mij. Mijn hobby's zijn zwem-
men en huifbed rijden. Veel plezier kan ik ook bele-

ven als je lekker met mij naar buiten gaat op de rol-
stoelfiets of wandelen.

Wij hebben gekozen voor het Mooi Leven Huis om-
dat we een plekje zoeken waar Loes in huiselijke 
kring kan wonen met een eigen studio. En waar wij 
als ouders en broer mee kunnen denken.

Wij willen de pen doorgeven aan Tess, Leo en 
Annet Elferink.

Bram 

Hier een bericht van mij, Bram Busscher op Vollen-
broek. Ik ben een enthousiaste knapperd van 23 
jaar en woon in Saasveld samen met pappa Johan 
en mamma Angela en mijn zus die woont in En-
schede. 

Ik kan dan wel de jongste zijn maar ben ook 
de grootste hier in huis. Op het werk op zorgboerde-
rij erve Meinders en de Ster heb ik het naar mijn zin. 
Op onze boerderij ben ik in topvorm, loop met la-
brador Jens menig rondje. Wat ik zoal doe is 
(figuur)gazon maaien, is mijn pa erbij dan op de 
John Deere zitmaaier anders gebruik ik de druk-
maaier. Daarna wordt er geharkt en net als een boer 
kuil ik alles in. Je ziet me verder ook schoffelen, 
kleuren, zwemmen, fietsen. Op tijd hoort er koffie bij 
of een feestje of de G-disco. 

Een ritje samen met mijn pa op de trekker vind ik 
top, onderweg ben ik dan erg druk om terug te 

Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen 5 www.mooilevenhuistubbergen.nl

NR 5 - MOOI LEVEN HUIS TUBBERGEN  DECEMBER 2020

‘Even voorstellen’ een nieuwe rubriek voor de 
nieuwsbrief. We maken dan kennis met de toe-
komstige bewoners, maar ook met hun gezin-
nen. In deze nieuwsbrief wordt kennis gemaakt 
met twee gezinnen. Zij geven de pen door aan 
een volgend gezin. Indeze nieuwsbrief maken 
we kennis met Loes Lubbers en Bram Busscher 
op Vollenbroek. 
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zwaaien naar al die mensen uit het dorp die mij 
kennen. 

Over het wonen in een eigen huis praat ik nog niet 
veel over, niet dat ik dat niet wil maar als ik hier over 
hoor, denk ik dat ik morgen er al ga wonen. Het 
wordt dan te onrustig voor mij en mijn omgeving. 
Nou nu kennen jullie mij een beetje en ik hoop dat ik 
jullie ook snel leer kennen.

Wij willen de pen doorgeven aan Joep, Patrick 
en Petra Lansink
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MOOI LEVEN HUIS TUBBERGEN OP ZOEK NAAR ZORGAANBIEDER 
De ontwikkelingen voor het tot stand komen van ons Mooi Leven Huis komen in een stroomver-
snelling. Zo ook de volgende stap. Voordat we met de ontwikkeling van het Mooi Leven Huis 
kunnen starten de vraag: ‘met welke zorgaanbieder willen we in zee?’ Die vraag moeten we in 
de komende periode gaan beantwoorden. In de afgelopen periode heeft de kopgroep met 
twee zorgaanbieders een oriënterend gesprek gehad.  

Belangrijk is dat zorgaanbieders het concept voor het Mooi Leven Huis omarmen en bereid zijn 
op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen met ons te gaan samenwerken. Niet de houding: 
‘zo doen wij dat hier’ maar een oprechte wil om met ons het avontuur om het echt samen te 
gaan doen aan te gaan.  

Binnen het bestuur wordt hierover gesproken. De werkgroep Verbinden Binnen probeert dui-
delijk te krijgen hoe gezinnen de zorg voor hun kind zien en wat ze willen ervaren als ze in het 
Mooi Leven Huis zijn en zien hoe het leven van hun kind en de zorg voor hun kind vorm krijgt. 
We willen het juiste gevoel krijgen en duidelijk hebben wat er van een zorgaanbieder gevraagd 
gaat worden.  

De samenwerking met de zorgaanbieder moet op een goede manier vorm worden gegeven, 
we moeten ons eigen proces kunnen blijven doen maar hebben ook de professionele input 
nodig om te komen tot een gelijkwaardige samenleving in het Mooi Leven Huis.  

Wordt vervolgd….. 
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