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“Mooi Leven Huis Tubbergen”
Nieuwsbrief

SOCIAL MEDIA

Like, deel en
volg ons op
facebook en
twitter!

De Zorgaanbieder: Philadelphia Zorg!
OUDER

Het bestuur heeft een belangrijke stap op weg naar het Mooi Leven Huis Tubbergen gezet: we hebben een keuze kunnen maken voor de zorgaanbieder
waarin we vertrouwen hebben gekregen en waarvan we vinden dat we samen
verder kunnen. Maar hoe is onze keuze tot stand gekomen?

BIJEENKOMST

Zoals in een eerdere nieuwsbrief gemeld hebben we eerder al een aantal oriënterende gesprekken gevoerd met zorgaanbieders. Vorig jaar spraken we de Twentse
Zorgcentra en Philadelphia. Daarnaast hebben we in onze zoektocht op ons initiatief
ook gesproken met Aveleijn. In al onze gesprekken heeft vooraan gestaan het concept Mooi Leven en de wijze waarop we willen samenwerken met de zorgaanbieder:
op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Hierover hebben
we diepgaand met Aveleijn gesproken en later - op ons verzoek
- ook diepgaand met Philadelphia.

Op dinsdag 21
september zien
we elkaar!
Noteer vast in
uw agenda!

En toen was het aan ons. Met de kopgroep hebben we de gesprekken geëvalueerd waarbij we twee kandidaten hadden
waarmee we in zee zouden kunnen: Aveleijn en Philadelphia.
Nico Moorman (Menzis) en Paul van Dalfsen en Co de Gooyer
(NabijNetwerk) hebben ons bevraagd en met ons meegedacht in
deze evaluatie. Maar het was aan het stichtingsbestuur om
hierover het definitieve besluit te nemen.
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Als twee kandidaten zo graag willen dan is dat
een bijzondere positie. Dan komt het niet alleen
aan op de
feiten (zijn
de zorgaanbieders
bereid onze voorwaarden te
aanvaarden en met ons op reis te gaan naar het Mooi
Leven Huis) maar ook op gevoel en intuïtie. Alles
afwegende heeft het bestuur de keus unaniem
gemaakt: we gaan in zee met Philadelphia.

Yes, de ANBI –status
is binnen!

Onlangs hebben we kennis gemaakt met Corintha Wijnhorst. Zij is in dienst van Philadelphia,
maar is vrijgemaakt om samen met Nabij Netwerk als kwartiermaker het Mooi Leven Proces te
coördineren. In Bennekom is ze nauw betrokken
geweest als locatiemanager. Nu zet ze haar kennis en ervaring breder in voor andere Mooi Leven
Huizen die met Philadelphia een samenwerking
aangaan.

We zijn blij! De belastingdienst heeft ons afgelopen maart officieel de ANBI-status toegekend. Dit nadat wij in september 2020 officieel
een stichting werden. En deze status biedt
perspectief!
Maar waar staat ANBI eigenlijk voor en wat bekent het voor ons? ANBI staat voor Algemeen
Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst
stelt voorwaarden aan een organisatie die een
ANBI wil zijn. Aan deze voorwaarden voldoet de
stichting ‘Mooi Leven Huis Tubbergen’. Ons actuele beleidsplan is bijvoorbeeld één van de voorwaarden. En het feit dat we als stichting geen
winstoogmerk hebben. Voor meer informatie
over deze voorwaarden kun je eens kijken op
www.belastingdienst.nl.

We zijn nu zover om de samenwerking officieel
te maken. Dat zal uitmonden in een intentieverklaring. Ook werken we samen een routekaart uit
die model staat voor de stappen die we gezamenlijk moeten zetten en voor ons een richtsnoer
is om te komen tot het gezamenlijke doel: het
openen van het Mooi Leven Huis in Tubbergen.
Een nieuwe speler op het veld betekent dat we
ook kennis moeten gaan maken. Dat heeft het
bestuur al gedaan natuurlijk. Corintha wil zichzelf
en dus ook Philadelphia presenteren aan de
deelnemende gezinnen in de eerstvolgende ouderbijeenkomst op dinsdagavond 21 september
a.s. We gaan ervan uit dat we elkaar bij deze
bijeenkomst ook echt kunnen ontmoeten. We
gaan met elkaar tot een mooie samenwerking
komen in onze reis naar het Mooi Leven Huis.

Doordat wij als stichting nu een
ANBI status hebben is het voor
donateurs interessant om een
gift te doen. Giften kunnen namelijk een belastingvoordeel
opleveren voor de gever. Donateurs van een ANBI mogen hun
giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit geldt zowel voor losse giften
als voor periodieke giften. Daarnaast betalen wij
zelf als ANBI geen erf- of schenkbelasting.

Bestuur Mooi Leven Huis Tubbergen.

Op onze website
www.mooilevenhuistubbergen.nl kunt u zowel
het rekeningnummer als het beleidsplan bekijken. Hoort en zegt het voort!

Wisten jullie dat je bij ‘t Oale Roadhoes in
Tubbergen een
‘Broodje Mooi Leven Kaas’
Kunt bestellen? Smaakt goed!
Uiteraard met de kaas van de Zuivelhoeve!
Zij doneren een deel van de
opbrengst aan ons
Mooi Leven Huis Tubbergen.
Lekker het terras op dus!

Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen
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www.mijnmooilevenhuis.nl
Wij dromen van ons Mooi Leven Huis in

Bekijk welke plaatsen of streken in Nederland ook zijn
aangesloten en kijk vooral eens naar de filmpjes op
de website.

Tubbergen. Maar ook in de Dommelstreek (de
omgeving van Den Bosch) en Zuid Limburg
wordt gedroomd. Er zijn inmiddels behoorlijk
wat huizen in oprichting. Paul van Dalfsen en
Co de Gooyer zijn de drijvende krachten hierachter. Samen vormen zij NabijNetwerk. Net
zoals zij ons ondersteunen bij de totstandkoming van ons Mooi Leven Huis in Tubbergen,
helpen zij ook andere initiatiefnemers door
heel Nederland.

Onder het kopje ‘zij zijn al begonnen’ vind je het
mooie filmpje van Marja, waarin zij vertelt over de
droom van haar en Frans. Over dat het straks een
feestje is als je bij de ‘familie’ hoort en over het feit dat
ze het geweldig vindt om voor grote groepen te koken!

Verbinden met elkaar, onafhankelijk kunnen zijn,
zelf de regie en de controle willen hebben en
houden, vertrouwen en gelijkwaardigheid. Begrippen die horen bij de twee heren van het NabijNetwerk. Maar het zijn niet toevallig begrippen
die wij als ouders zo ontzettend belangrijk vinden. Want dat is waar het immers om draait! We
wensen allemaal hetzelfde voor onze kinderen.
Het Mooi Leven Huis geeft ons weer lucht en
perspectief. Komt het dan toch goed op een
dag? Een thuis met rust en veiligheid waar we
ook als gezin welkom zijn én ons thuis voelen.
Want we willen allemaal dat onze kinderen net
zo’n mooi leven kunnen hebben als wijzelf.
Naast de website
www.mooilevenhuistubbergen.nl bestaat er sinds
kort een nieuwe website. Op
www.mijnmooilevenhuis.nl kun je lezen dat wij in
Tubbergen niet de enigen zijn.
Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen
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Hey, ken ik jou niet
ergens van?

We zijn samen
met ouders/
gezinnen bezig
om de droom
van een Mooi
Leven Huis in
Tubbergen vorm
te gaan geven.
Dat betekent dan
niet alleen een
mooie plek en
goede zorg, maar met elkaar ook zorgen dat het
voor iedere bewoner een Mooi Leven wordt. Zorg
en leven, beide belangrijk en voorwaarde voor
Mooi Leven, maar hoe gaan we zorgen voor een
goede verbinding tussen beide?

Hoe leren wij elkaar kennen in
deze tijd?
Wie wonen er straks allemaal in het ‘Mooi Leven Huis’? Wie is wie, hoe oud is hij en wat
vindt zij leuk om te doen? Hoe leer je elkaar
nou kennen in deze tijd? Daarin is de werkgroep ‘Mooi Leven Familie’ heel creatief! Corona maakte dat het kennis maken met elkaar
het afgelopen jaar lastig was. Bijzonder jammer voor de toekomstige bewoners van het
‘Het Mooi Leven Huis’ en hun families. Maar
we zijn niet voor één gat gevangen.

De Denktank

Zorg & Leven

De werkgroep ‘Mooi Leven Familie’ heeft het
initiatief genomen om een PowerPoint presentatie te ontwikkelen. Speciaal voor alle toekomstige
bewoners en hun families. Via deze presentatie
kunnen families en kinderen zich onderling aan
elkaar voorstellen.

Uit allerlei gesprekken en contacten wisten we, dat
er betrokken mensen rondom de gezinnen waren,
die heel graag zouden meedenken over het Mooi
Leven Huis. Dit waren broers of zussen , andere
familieleden of vrienden, die van dichtbij hadden ervaren wat het betekent om een gezin te zijn met een
kind met een beperking.

Door middel van foto’s en een informatieve tekst
krijgen alle aangesloten gezinnen een mooie
eerste indruk van alle toekomstige huisgenoten
en ‘buren’. Iedereen is natuurlijk nieuwsgierig en
hoe leuk is het om alvast wat te lezen en te zien
van elkaar. Zodat we straks, wanneer we elkaar
weer echt gaan ontmoeten, het idee hebben dat
we elkaar al een beetje kennen.

Maar ook ambulante zorgverleners die nu werkzaam
zijn bij de gezinnen. Mensen die weten hoe het is om
te werken in de zorg, te werken met mensen met een
beperking en in dat werk ook hebben gezien dat ze
het graag anders zouden doen, hun ideeën daarover
hebben, zich aangesproken voelen door de visie op
Mooi Leven, hoe het ook zou kunnen….
Die misschien wel dezelfde droom hebben als de
ouders en wij…… en daar op vrijwillige basis aan
mee zouden willen werken.

Werkgroep ‘Mooi Leven Familie’

Naar deze mensen zijn we op zoek gegaan. We hebben ouders gevraagd om zelf mensen te benaderen ,
mensen die ook een persoonlijke band hebben met
de gezinnen.
Tot nu toe hebben zich 10 personen aangemeld, een
hele mooie en betrokken groep en allemaal heel gemotiveerd om mee te werken aan het Mooi Leven
Huis Tubbergen.
14 juli a.s. gaan we officieel van start met deze denktank. We gaan met elkaar kennismaken en een
werkwijze ontwikkelen. Deze denktank is namelijk
helemaal nieuw. En die ontwikkeling doen we samen
met Philadelphia en NabijNetwerk.

Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen
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Elkaar leren kennen

Even voorstellen is de rubriek voor de
nieuwsbrief waar we kennismaken
met de toekomstige bewoners, maar
ook met hun gezinnen. In deze
nieuwsbrief maken we kennis met vijf
gezinnen. Zij geven de pen door aan
een ander gezin. In deze nieuwsbrief
maken we kennis met Ilse Mensink,
Charlotte Schuttenbeld, Romy Harmelink, Jop Moleman en Mathé Lammersen

Dat is waar we in de werkgroep Verbinden Binnen de afgelopen tijd veel aandacht aan hebben
besteed. Omdat we denken dat een Mooi Leven
Huis, begint met elkaar leren kennen. Onze kinderen vormen daarin de verbindende factor, samen zijn zij de spil van het Mooi Leven Huis. Dat
huis, dat moet gaan voelen als een thuis. En aan
het creëren van dat thuisgevoel willen we vanuit
onze werkgroep graag een steentje bijdragen.
Door te beginnen met elkaar te leren kennen.
Binnen onze werkgroep doen we dat door in kleine
groepjes met elkaar in gesprek te gaan. Over het
leven van alledag, zoals we dat leven met onze kinderen. Maar ook over onze zoektocht naar die woon/droomplek voor later. Een huiswerkopdracht helpt
ons, om de gesprekken op gang te brengen, maar
meestal gaat het gewoon vanzelf en spontaan. En
vinden we veel (h)erkenning bij elkaar. Dat voelt bijzonder. Want waar je tegen een ander al gauw zou
zeggen ‘dat het goed gaat’, is er in deze gesprekken
ruimte en
aandacht
voor het
echte verhaal. Vaak
hebben we
aan een
half woord
genoeg en
delen we
veel zelfde
gedachten en gevoelens. Maar er is ook ruimte en
respect voor ieders eigen inbreng. Dat kan, mag en
moet, want het helpt om dingen uit te spreken en
hobbels te nemen, op weg naar een Mooi Leven
Huis.

Ilse
Hallo allemaal,
Ik ben Ilse Mensink, 28 jaar oud en ik woon met mijn
ouders in Tubbergen.
Mijn twee broers zijn getrouwd en ik ben al drie keer
een hele trotse tante!
Overdag werk ik bij de Delle en bak ik bij Het Netwerk, beide in Tubbergen.
Ook logeer ik één keer in de week bij het logeerhuis
in Almelo.

En hoewel we elkaar ‘in het echt’ nog niet zo goed
kennen, zijn we inmiddels door deze gesprekken ook
geen vreemden meer voor elkaar. De gesprekken
helpen ons een soort van ‘gezamenlijke’ leidraad te
vinden, steeds vanuit die verbindende factor; onze
kinderen. Zij zullen ons met elkaar blijven verbinden
en inspireren om samen te werken aan die woon-/
droomplek voor later.
Wij zien er naar uit, om de verbinding die we binnen
onze werkgroep met elkaar aan het opbouwen zijn,
uit te breiden. We willen graag gaan werken aan
meer onderlinge verbinding tussen ons als ouders,
de werkgroepen en iedereen die bij het Mooi Leven
Huis betrokken zal zijn. Maar zeker ook aan onderlinge verbinding tussen onze kinderen.

Ik houd van gezelligheid en ben het liefst samen met
anderen. Kletsen kan ik als de beste!
Mijn hobby’s zijn sporten, zwemmen, spelletjes spelen en de zaterdagen samen met mijn ambulant begeleidster wat ondernemen. Hier kijk ik altijd erg naar
uit. Af en toe ben ik weleens verdrietig, dit is wanneer anderen onaardig tegen mij zijn of wanneer er
heel veel lawaai in mijn omgeving te horen is.

Hoe we dat gaan doen, daar gaan we de komende
tijd met elkaar en de kopgroep over nadenken. Een
hele uitdaging, maar wel een mooie. Want met

Het Mooi Leven Huis wordt vaak bij ons thuis benoemt. Ik vind het spannend maar ook leuk om
straks iets te hebben wat van mezelf is; mijn eigen
kamer daar, mijn eigen begeleiding en misschien wel
een hondje!

elkaar werken we nu alvast aan dat thuisgevoel voor
later.
Werkgroep ‘Verbinden Binnen’.
Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen
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Charlotte
Hallo allemaal,
Ik ben Charlotte Schuttenbeld, 24 jaar oud. Samen
met mijn ouders en 2 zusjes woon ik in Saasveld.
Mijn ouders heten Paul en Yvonne, en mijn zusjes
heten Melanie en Lisette.Mijn vriend heet Emiel Loohuis.
Doordeweeks ga ik 3
dagen naar het
Aveleijn, het witte huis
in Borne. Hier werk ik in
de hoteldienst, hier help
ik met het verzorgen
van de koffie en de
lunch. Hiernaast ga ik
ook nog 2 dagen naar
de zorgboerderij in Tilligte, boerderij Campus.
Hier help ik graag mee
in de huishoudelijke
hulp. Ook help ik mee
in de manage en de
crea.

Ik houd van mensen om mij heen, maar niet te druk!
Dan krijg ik teveel prikkels binnen.
Ik ben een lieve, tevreden meid, met geregeld
heel veel geluid, maar
ook een geweldige
schaterlach die mijn
huisgenootjes aan het
lachen maakt. Dankbaar reik ik vaak een
lekkere, dikke knuffel
aan hen uit.

Een weekend in de maand ga ik logeren bij zorgboerderij de Korenschoof in Reutum.

Op dit moment ga ik
naar een dagbesteding:
de Toermalijn in Hengelo. Ik ga één keer in
de maand een weekendje logeren bij de Ringoven in Albergen, waar ik
ook erg van kan genieten!

In mijn vrije tijd doe ik graag aan diamant painting,
spelletjes spelen op de tablet en natuurlijk vaak afspreken met mijn vriend.
Ik ben een zeer spontane en vriendelijke meid, ik
houd van gezelligheid en om met iedereen een leuk
praatje te maken.

We geven de pen door aan Jop, Carl en Sandra Moleman.

Ik geef de pen door aan Emiel, Henri en
Anne Loohuis.
Tot snel!

Jop

Groetjes Charlotte

Romy

Ik ben Jop en ben bijna 18 jaar. Ik woon met mijn
ouders in Langeveen. Doordat ik een stofwisselingsziekte heb, heb ik een verstandelijke beperking en
autisme. Overdag ga ik naar school (OCR) en geniet
van het samenzijn met schoolvrienden. Als ik 18 ben
geweest gaan we op zoek naar een werk-plek. Dat is
wel spannend.

Mijn naam is Romy Harmelink, ik ben 17 jaar en heb
een meervoudige handicap en ben dus afhankelijk
van lieve mensen om mij heen. Ik woon heerlijk buitenaf in een natuurrijke omgeving samen met mijn
ouders en lieve zus Daisy van bijna 19. We hebben
geweldige dieren om ons heen: schapen, kippen en
een hele lieve hond die erg dol op mij is.

Ik hou van gezelligheid en grapjes en heb veel hobby’s: spelletjes, verven, fitness, drummen, helpen
met koken/bakken, rondtoeren en werken op de
computer. Op zondag koffie drinken bij oma en soms
doen we dan samen een rollatorrace. Oma vind ik
erg lief.

Ik kan ontzettend genieten van de 1 op 1 aandacht,
heerlijk wandelen, samen fietsen op mijn geweldige
Opair fiets en ik vind het fijn om naar muziek te luisteren op YouTube, met name kinderliedjes.

Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen
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Ik houd niet van heel veel drukte en teveel prikkels
omdat ik het dan niet meer goed kan overzien. Het
lijkt me wel stoer om ooit op me zelf te gaan wonen
met allemaal vrienden om me heen. De kleinschalige
vorm van het Mooi Leven Huis past daarom goed bij
mij.
Ook vinden mijn ouders het fijn dat ze hun eigen inbreng kunnen hebben en mee kunnen denken hoe ik
zo prettig mogelijk in het Mooi Leven Huis kan leven
en wonen.
Mijn ouders en zusjes hopen dat het een fijne plek
voor mij wordt en dat ze vaak op de koffie kunnen
komen en gezellige dingen met mij kunnen doen. Dat
hoop ik natuurlijk zelf ook.
We geven de pen door aan ….. familie Schoemaker.

Ik hou niet zo van heel veel drukte en onrust om me
heen. Dan sluit ik me af in mijn eigen wereldje. En
als dingen niet kloppen, kan ik soms star zijn. Op tijd
rust nemen of lekker even chillen is dan goed voor
mij. Het Mooi Leven Huis is voor mij nog een beetje
ver weg, maar mijn ouders hopen er een fijn ‘tweede
thuis’ en een fijne mooi-leven-familie voor mij te vinden.
We geven de pen door aan Mathé, Monique en
Jos Lammersen.

Mathé
Ik ben Mathé Lammersen. Ik woon samen met mijn
ouders, Jos en Monique, en mijn tweelingzus Maud
en zusje Daphne in Wierden.
Ook hebben we een hond. Ze heet Balou en is een
labradoodle. Ik ben een vrolijke jongen en houd van
alles wat te maken heeft met de boerderij; vooral van
tractors, paarden en koeien.
Ik ben gek op bakken, koken en houd van lekker
eten. Verder zit ik bij G-voetbal en ben ik groot fan
van FC Twente. Ook houd ik erg van paardrijden,
maar helaas lukt dit niet meer. Door de week werk ik
bij de Roos in Goor. Hier heb ik het erg naar mijn zin
en ik heb er al veel vrienden gemaakt. Ik ben erg
sociaal en houd van contact met mensen en gezelligheid. Ik spreek graag af met vrienden en neefjes en
nichtjes. Gelukkig hebben we een grote familie, dus
meestal heb ik wel wat te doen. Ook ga ik graag bij
mijn opa’s en oma’s op visite.

Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen
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Wat zou er anders
kunnen? Heb je
even!

Deze onderzoekers zijn geen mensen in witte jassen
die ons interviewen en observeren. Nee zij geloven
dat ze ons verhaal alleen goed kunnen begrijpen
door de tijd en de moeite te nemen om onderdeel te
worden van ons gezin. Juist die tijd en moeite willen
wij investeren om in de toekomst andere gezinnen te
helpen. Want het kan en moet anders! Volgende
week komt Annelies van de Universiteit voor Humanistiek om kennis met ons te maken. Ja, nog iemand
over de vloer. Omdat we ook dit niet alleen kunnen.

“Doe je mee aan ons onderzoek? We willen graag van jullie leren. Kijken wat er
goed gaat in een gezin met een zorgintensief kind maar ook kijken naar wat beter
kan. Waar lopen jullie tegenaan? Wat is lastig?”
Een langdurig onderzoek, een onderzoek(st)er bij
je thuis, iemand die regelmatig meedraait in het
gezin. Willen we dat wel? Er komen al zoveel
mensen over de vloer hier, gewoon omdat het
nodig is. Omdat we het niet alleen kunnen. Maar
goed waar lopen wij tegenaan? En wat zou er anders kunnen? Heb je even?

Marleen , moeder van Teun

Bovenstaande column werd geschreven door
Marleen, moeder van Teun, ook hij komt in het Mooi
Leven Huis te wonen. Marleen doet, samen met haar
gezin, mee aan een onderzoek van de Universiteit
voor Humanistiek. Een onderzoek dat voor ouders
van zorgintensieve kinderen heel belangrijk kan zijn.
Hoofdvraag is: hoe kan goede zorg het best worden
afgestemd op de wensen en kwaliteiten van alle
gezinsleden én professionals.

We zijn eigenlijk net aan boord bij Het Mooi Leven
Huis Tubbergen zeggen we tegen elkaar. Het hoofd
vol van deze stap die we maakten voor de toekomst
van onze zoon. Opgelucht aan de ene kant maar ook
nog zoveel vragen en onzekerheid. Kunnen we zoiets er wel bij hebben? Een onderzoek naar de
kwetsbaarheid én kracht binnen gezinnen met een
zorgintensief kind. Maar zijn wij niet juist de mensen
waarvan écht geleerd kan worden? En wat zouden
we graag andere ouders helpen in de toekomst.

Hoe kan de zorg aansluiten op het gezin met een
zorgintensief kind, zodat het gezin gezin kan blijven
en het leven weer of blijft aankunnen.

De flyer die binnenkwam via het bestuur van Het
Mooi Leven Huis Tubbergen had wel direct onze
aandacht. Van de Universiteit voor Humanistiek.
Sinds de geboorte van onze zoon zijn ons zoveel
dingen overkomen, werden we overvallen door van
alles waar we nooit mee in aanraking hoopten te komen. Heel veel artsen, opnames, operaties, medicijnen, zorgverleners, zorgkantoren, lelijke hulpmiddelen, spalken, therapieën, dagbesteding en noem
maar op. Wat valt hierover te zeggen? Het is normaal geworden in onze wereld. Maar nee, het is niet
normaal en het is veel. Zoveel dat we ons vaak overbelast en altijd moe voelen.

NabijNetwerk draagt haar steentje bij aan dit onderzoek. Voor ons is het belangrijk omdat we aan de
basis gestaan hebben van dit onderzoek en het belang dat we hechten aan het stutten van Mooi Leven
concept door middel van wetenschappelijk onderzoek.

Als de samenwerking met zorgprofessionals en zorginstanties verbeterd kan worden. Zouden we daar
aan kunnen bijdragen? Wij gingen ooit van een academisch ziekenhuis naar huis met onze fingers
crossed. Geen idee wat ons zou overkomen thuis. In
het diepe gegooid en eigenlijk nooit enige vorm van
begeleiding of hulp gehad. Alles zelf ondervonden,
geprobeerd en maar doorstaan. Wat zouden wij
nieuwbakken ouders van zorg intensieve kinderen
een andere start wensen!
Uitgave: Stichting Mooi Leven Huis Tubbergen
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