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“Mooi Leven Huis Tubbergen”
Nieuwsbrief

Publiciteit

We zijn actief op
Facebook en op
onze website. Hoe
nog meer? Lees
meer!

Waar staan we nu?
Het is alweer maart 2021. Tijd om weer achterom te kijken
maar ook vooruit in deze nieuwsbrief. Antwoord op de vraag:
‘waar staan we nu met het Mooi Leven Huis Tubbergen, op de
drempel van maart 2021?’ Veel leesplezier!
Het is best lastig in deze corona-tijd. Gezinnen maken overuren als het gaat
om de zorg voor hun kind, je kunt elkaar niet ontmoeten. Toch ontmoeten we
elkaar wél. Roeien met de riemen die we hebben. Ook maken we stappen
vooruit. Daarover informeren we iedereen graag in deze nieuwsbrief!
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STICHTING!

WERKGROEPEN

GEMEENTE

De stichting is een feit.
Welke stappen hebben
we nog meer gezet?

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

Is de gemeente Tubbergen nog altijd enthousiast?
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Bijeenkomst ouders:

Op 12 mei 2021
zien en spreken we
elkaar weer!
Noteren dus!
Even voorstellen

Bewoners en gezinnen stellen zich in
deze rubriek aan u
voor.

www.mooilevenhuistubbergen.nl
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Stichting Mooi Leven
Huis Tubbergen

Publiciteit

D

N

a het oprichten van de Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen (16 september 2020)
en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ben je er nog niet. We willen ook graag
inkomsten kunnen genereren. Dus was het
aanvragen van een rekening bij de Rabobank
een volgende stap. Best ingewikkeld omdat je
als ‘bedrijf’ wordt gezien, maar in november is
dit afgerond.

oor 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 positieve reacties op. Dat is fijn
want die aandacht hebben we nodig.
U helpt ons enorm door berichten in uw eigen
netwerk te delen! Dank alvast.
Ook in de wintereditie van de Schik heeft Hanny Ter
Doest weer een mooi artikel over het Mooi Leven Huis

Daarna hebben we ons gericht op het verkrijgen van de ANBI-status. Een of ciële status die
nodig is wil je als gever giften ook van de belasting kunnen aftrekken. Dat traject hebben
we op 16 januari jl. werking gezet door bij de
belastingdienst een aanvraag in te dienen. Om
dat te kunnen doen was het noodzakelijk om
ook een beleidsplan mee te sturen. Het beleidsplan (beleidsplan 2020-2023) is geschreven en met de ouders besproken tijdens onze
(digitale) informatie avond op 15 december
2020.

Tubbergen gepubliceerd. Erg de moeite waard om even
te lezen! Als u deze nieuwsbrief digitaal leest kunt u op
de onderstaand link klikken om het artikel te lezen.
https://deklup.1kcloud.com/edlv_wkuI2/#53

Zowel het rekeningnummer als het beleidsplan zijn nu ook zichtbaar. Waar? Op onze
website www.mooilevenhuistubbergen.nl.
Daar kunt u het raadplegen.

fi
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Bijeenkomsten

jn te zijn ervaringen van een andere ouder te horen
en ervaringen te delen. Zo begint het Mooi Leven Huis
wat meer te leven. Iedereen heeft zijn eigen vragen en
onzekerheden, maar door dit ervaringsverhaal van een
andere ouder krijg je er veel meer gevoel bij.

O

p 15 december 2020 was het weer zover. Een
bijeenkomst met alle aangesloten gezinnen. Natuurlijk niet in ’t Oale Roadhoes maar online. We hebben er – niet voor het eerst – een thema-avond van
gemaakt. Het beleidsplan 2020-2023 was klaar. Tijd
om het toe te lichten en met elkaar te bespreken. Goed
om te merken dat we eigenlijk geen nieuws vertelden
en met elkaar van gedachten konden wisselen. Het
beleidsplan is vastgesteld en kon worden gepubliceerd
op onze website.

We blijven elkaar hoe dan ook ontmoeten. De volgende gezamenlijke ouderbijeenkomst is op 12 mei a.s..

Werkgroepen
Inmiddels zijn deze werkgroepen van start gegaan. Allemaal op hun gebied met een duidelijke (maar soms best moeilijke) opdracht. Over
de voortgang van de werkgroepen informeren
we elkaar op de gezamenlijke ouderavonden.
Een belangrijke opdracht aan de werkgroepen
is: verbinden.

We zitten niet stil, want op 16 februari jl. was er opnieuw een gezamenlijke online ouderbijeenkomst. In
deze bijeenkomst is er door het bestuur verslag gedaan van alle ontwikkelingen in de afgelopen periode.
Ook vanuit de werkgroepen die inmiddels draaien vond
er terugkoppeling naar alle aanwezige ouders plaats.
Over de werkgroepen later meer.

Verbonden zijn met elkaar is essentieel in het
Mooi Leven Huis. Het is belangrijk dat de aangesloten gezinnen elkaar ook echt gaan leren
kennen. Maar hoe doe je dat als je niet bij elkaar kunt komen. Dan is het lastig om – als je
dan elkaar alleen via het beeldscherm kunt
zien- elkaar te leren kennen en met elkaar in
gesprek te komen. Maar om met elkaar – in de
werkgroepen - gezamenlijk gedragen plannen
te kunnen maken en alle vragen en onzekerheden die daar bij horen te kunnen beantwoorden, is het wel noodzakelijk om elkaar beter te
leren kennen. Ook dat is in deze tijd pionieren.

Maar wat betekent wonen in het Mooi Leven Huis Tubbergen voor jou en je gezin? Om daar iets van te weten te komen was Petra de Gooyer uitgenodigd om als
moeder van Jade te vertellen over wat het betekent
voor je gezin als je kind gaat wonen in het Mooi Leven
Huis.

Binnen de werkgroepen hebben we nu een
werkwijze ontwikkeld waarbij we in kleine
groepjes, (nu nog wel digitaal) met elkaar in
gesprek gaan aan de hand van een leidraad
met vragen. Alle werkgroepen zijn met deze
werkwijze aan de slag gegaan, de eerste bijeenkomsten ingericht op die manier werden
verder heel positief ontvangen. De komende
tijd gaan de werkgroepen op deze manier bezig met het laten ontstaan van deze verbinding,
en kunnen – zover dat kan - daarnaast verder
met de opdrachten voor de werkgroep.

Jade, de dochter van Petra en Co, is vorig jaar – toen
het huis klaar was - gaan wonen in het Mooi Leven
Huis Bennekom. Petra heeft verteld hoe het gezin De
Gooyer dit ervaren heeft. Een bijzondere en open inkijk.
Alle aanwezige ouders hebben – zonder eerst met Petra in gesprek te gaan – hier eerst in kleine groepjes
over nagepraat: want het maakt indruk. Daarna was er
ruimte voor vragen en reacties. Het bleek voor ouders
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‘Even voorstellen’

Gemeente en Provincie

Even voorstellen’ dé rubriek voor de nieuwsbrief
waar we kennismaken dan met de toekomstige bewoners, maar ook met hun gezinnen. In deze nieuwsbrief wordt kennis gemaakt met vier gezinnen. Zij geven de pen door aan een volgend gezin. Indeze
nieuwsbrief maken we kennis met Patrick Lansink,
Tess Elferink, Rosan Nijhuis en Ralph Timmerhuis.

Op zoek naar dé geschikte plek
Gemeente Tubbergen

Voor wat betreft de locatie die we op het oog hebben
is het belangrijk om te weten welke voorwaarden de
gemeente Tubbergen aan deze locatie stelt.
Deze vraag hebben we op 20 januari jl. met het Qteam van de gemeente besproken. Een team dat de
locatie en een eerste massastudie voor het Mooi Leven
Huis beoordeeld. Maar ook een team dat adviezen
geeft en met ons probeert mee te denken. Wat belangrijk is - vinden wij - is dat er duidelijkheid komt over
de kans dat het Mooi Leven Huis daar ook daadwerkelijk kan landen. Dan kan er gerekend en getekend
worden. Dat vergt nog wel enkele gesprekken met de
gemeente.
Het was het eerste stapje op weg naar het moment dat
je met elkaar kunt gaan vaststellen dat er veel seinen
op groen staan om ook stappen richting verwerving te
kunnen gaan zetten. Er zullen nog flinke stappen gezet moeten worden, maar we zijn gestart met lopen
en proberen de droom waar te maken.

Joep
Hallo allemaal, hier een berichtje van Joep Lansink.
Samen met mijn moeder Petra, vader Patrick en grote
broer Sam woon ik in Albergen.
Ik ben 17 jaar en heb een verstandelijke beperking en
autisme. Overdag volg ik op VSO de Brug de opleiding
dierverzorging. Daarnaast ga ik wekelijks naar zorgboerderij Stal de Schultenhof in Tubbergen waar ik ook
mijn stage volg.

Provincie

Op dinsdag 2 februari jl. hebben we met de provincie
Overijssel gesproken. Het doel was tweeledig: we
hoopten draagvlak te krijgen voor het realiseren van
het Mooi Leven Huis in Tubbergen en we zouden geïnformeerd worden over de subsidieregeling die er voor
dit soort bijzondere initiatieven is.
Er waren veel partijen vertegenwoordigd in het online
gesprek: de kopgroep, de gemeente Tubbergen (Ruimtelijke Ordening en Sociale Zaken) en de provincie.
Op het gebied van Ruimtelijke Ordening leverde dat
nog niet het resultaat waar we op gehoopt hadden,
maar de contacten zijn gelegd.
Aan de andere kant wel de toezegging dat het Mooi
Leven Huis en de inclusieve manier van denken die
we voorstaan (niet alleen het wonen maar ook het
leven mogelijk maken mét de samenleving van Tubbergen) wel past in de subsidieregeling. Alle hulp bij
het tot stand komen van de aanvraag is toegezegd,
zowel door provincie als gemeente.
Ook hier dus een klein stapje gezet, nog best een flink
aantal stappen te maken. De gemeente én de provincie zijn en blijven enthousiast over ons project. De
bereidheid is er om met ons samen te werken aan het
mogelijk maken van ons Mooi Leven Huis.

fi
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Ik vermaak me daar prima met het verzorgen van de
paarden, stal uitmesten, bak slepen met de trekker en
allerlei andere klussen. In de herfst is het blad blazen
toch wel mijn favoriete klusje. Mijn hobby’s zijn zwemmen, chillen op de iPad en prutsen met loom bandjes,
kleine robotjes of voetbalplaatjes.
We hebben het thuis wel over het Mooi Leven Huis
maar het zegt me nog niet zoveel. We kiezen voor het
MLH omdat we in een vroeg stadium mee mogen denken en hopen dat we zo een jne plek voor Joep kunnen creëren.
Wij geven de pen door aan de ouders
van Ralph Timmerhuis
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Eén keer in de maand logeer ik bij haar, zodat ik al een
klein beetje kan wennen aan het thuis weg zijn.

Tess

Ik ben Tess Elferink 10 jaar en woon in Harbrinkhoek samen met mijn ouders Leo en Annette en zus
Marije en broer Bart. Ik heb een vrolijk en positief
karakter en kan groot genieten van de kleine momenten. Dansen op muziek, voetballen in de tuin,
zwemmen, etsen en op de kabelbaan vind ik super
leuk, dit doe ik altijd met iemand om me heen. Duidelijkheid en structuur in de dag vind ik belangrijk.

Mijn ouders benoemen het Mooi Leven Huis vaak, dat
ik daar straks een eigen kamer krijg en dat ze dan bij
mij komen koffie drinken. Ik moet nog wel wennen aan
het idee dat ik straks niet meer thuis ben. Ik vind het
namelijk nu nog veel te gezellig hier!

Ik ga naar school bij het Roessingh en om het
weekend ben ik bij JP van den Bent te Albergen. Na
een dag heb ik veel tijd nodig om dit te verwerken
daarom pak in mijn rust met een boek, lmpje op de
tablet. Na een goede nachtrust sta ik de volgende
dag weer met een lach op.

Ik geef de pen door aan: Ilse, Harrie en Agnes
Mensink.

Wij hebben voor het Mooi Leven Huis gekozen om
Tess zo dicht mogelijk bij ons te hebben in een gemoedelijke omgeving en als ouders inbreng hebben
hoe het voor Tess zo mooi en goed leven is.
Wij willen de pen doorgeven aan: Rosan, Johnny
en Marijke Nijhuis.

Rosan
Hallo, ik ben Rosan Nijhuis
Ik ben 15 jaar oud en woon samen met mijn vader Johnny, moeder Marijke en zus Merle in Harbrinkhoek. Ik
ga naar het VSO de Brug in Almelo en doe daar de horeca-facilitaire opleiding.
Mijn hobby’s zijn sporten, spelletjes, lekker eten, muziek luisteren en dagjes uit. Ik sport twee keer in de
week bij VAST in Tubbergen en ik zwem een keer in de
twee weken met Dorien, mijn ambulant begeleidster.

fi
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Sponsoractie
De Zuivelhoeve

D

e Zuivelhoeve heeft een sponsoractie “De helpende kaas”. Elke deelnemende Zuivelhoeve winkel
kiest zijn eigen plaatselijke goede doel om via deze
actie geld in te zamelen. Henk Jan Krooshof, van De
Zuivelhoeve Tubbergen, heeft het Mooi Leven Huis
Tubbergen benaderd, om voor dit jaar het goede doel
te zijn waarvoor zij de Helpende Kaas gaan verkopen.

Op zoek naar:
de zorgaanbieder

De Helpende Kaas is een lekkere oude kaas en van
elke kilo die er verkocht wordt gaat er € 0,40 naar het
goede doel. Deze actie loopt tot het einde van 2021.

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we - omdat we die stap moeten nemen - op zoek zijn naar een bij het Mooi Leven Huis Tubbergen passende zorgaanbieder.
Het concept Mooi Leven staat daarin voorop
en ook de wijze waarop we willen samenwerken, op basis van gelijkwaardigheid en
vertrouwen. Wil je (en er zijn veel meer
voorwaarden die we stellen) dan het avontuur met ons aan.
Op 9 maart a.s. spreken we met een derde
geïnteresseerde zorgaanbieder. Spannend en
tegelijkertijd ook mooi. We zijn benieuwd.

Samen met Rick en Emiel zijn we 18 februari naar de
Zuivelhoeve geweest om een poster in ontvangst te
nemen. Foto’s die er gemaakt zijn hebben we op
Facebook gepubliceerd, om zo de actie breed onder
de aandacht te brengen en zo te zorgen dat er veel
helpende kaas verkocht gaat worden het komende
jaar.

Het proces dat we als ouders ingezet hebben
gaat ‘gewoon’ verder. Alleen hebben we professionele input nodig, want we weten niet
alles. Basis voor de samenwerking is en blijft:
Mooi Leven! Dat moet je samen willen
doen….

Afscheid Loes
Toen wij in het voorjaar van 2019 begonnen met het
uitwerken van onze droom om een woonvorm te
ontwikkelen voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking , was Loes ook een van de kinderen waarvoor we een mooie plek zouden willen maken. We waren dan ook blij met het vertrouwen dat
haar ouders ons gaven om dat ook voor Loes mogelijk te maken. Nu 1,5 jaar later moesten we vrij onverwacht afscheid nemen van Loes.
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Loes werd ziek en een behandeling in het ziekenhuis
mocht niet meer helpen. Ze kwam thuis en daar is ze
in de veilige armen van Annette, Johan en Coen rustig ingeslapen.
We hadden voor Loes een mooie plek in gedachten,
maar zoals haar ouders zeiden: “Loes heeft nu zelf
haar plek uitgekozen”. Ze laat een enorme leegte
achter in hun gezin, maar er is ook dankbaarheid
voor alles wat Loes betekent heeft voor hen en zoveel andere mensen. Loes was een heel bijzonder
meisje, zo lief en puur, soms moest je er even wat
moeite voor doen, maar altijd kreeg je haar mooie
lach.
Omdat ze het Mooi Leven Huis een warm hart toedragen, werd er aan alle mensen die bij het afscheid
van Loes betrokken waren, een donatie gevraagd.
Niet alleen tijdens de condoleance werd er geld gedoneerd, ook in de vele schriftelijke condoleances
was geld toegevoegd. Dit alles bij elkaar zorgde voor
het mooie bedrag van € 1463,05.
Bij het in het ontvangst nemen van de cheque hebben we uitgesproken dat we de opbrengst op een
passende manier willen gaan besteden, o.a. om in de
toekomst een herinneringsplek te maken in of bij het
Mooi Leven Huis. “Op die manier zullen we Loes niet
vergeten, daarvoor was ze, samen met haar gezin, te
bijzonder”.

Annette, Johan en Coen, we willen jullie bedanken
voor jullie betrokkenheid bij het Mooi Leven Huis en
wensen jullie alle sterkte voor de tijd die komen gaat.
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