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Buurtbewoners
Klein Koolwitje
Passewaaij, Tiel

Tiel, 13 juli 2015.

Beste buurtbewoner,
Graag willen wij als bestuur van Chapeau Woonkring LingeErf u deze brief
persoonlijk overhandigen. Deze brief gaat nl. over ons initiatief om aan het Klein
Koolwitje een woonvoorziening te starten voor mensen met psychische
problematiek, in het bijzonder mensen met psychotische kwetsbaarheid.
Het bestuur van Chapeau Woonkring LingeErf streeft naar een open en
transparante relatie met de buurt. Wij realiseren ons ook dat informatie per brief
ontoereikend en onvoldoende is. Om buurtbewoners en andere geïnteresseerden
nader te informeren verzorgen wij maandag 31 augustus om 19:30 in de Pr.
Mauritsschool een informatiebijeenkomst. Toch willen wij niet zo lang wachten en
hechten wij er aan u zelf als eerste in kennis te stellen van onze plannen. Deze
plannen willen wij u in het vervolg van deze brief uiteenzetten.
Er zijn mensen met psychische problematiek die onder deskundige begeleiding
en hulp graag zelfstandig willen en kunnen wonen. Chapeau helpt initiatieven
van ouders en verwanten om juiste woonvormen daarvoor tot stand te brengen.
In samenspraak met woningcorporatie Kleurrijk Wonen en de gemeente Tiel is
besloten om van de in Passewaaij aan het Klein Koolwitje geplande kleinschalige
woonvoorziening 18 van de 28 wooneenheden te bestemmen voor onze
doelgroep terwijl de andere 10 eenheden door KleurrijkWonen regulier worden
verhuurd. U heeft al kunnen constateren dat de afgelopen weken de heipalen de
grond in zijn gegaan en de fundering wordt gelegd. De volgende maanden zal de
bouw verder ter hand worden genomen
In bijgaande folder kunt u lezen hoe de koepelorganisatie Chapeau Woonkringen
ondersteuning verleent aan Woonkring LingeErf en andere woonkringen in het
land ondersteunt bij het realiseren van deze beschermde woonvoorzieningen.
Middels deze woonvoorzieningen wordt een juiste balans gezocht tussen wonen
en leven in vrijheid en zelfstandigheid én het creëren van een juiste vorm van
ondersteuning en begeleiding. Deze ondersteuning zal ter plekke geboden
worden door een deskundig team van professionele medewerkers die full time in
het gebouw aanwezig zal zijn.
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Op deze wijze zijn wij ervan overtuigd dat deze woonvoorziening in uw directe
omgeving geen enkele inbreuk betekent op uw woongenot. Sterker, wij gaan
ervan uit dat diversiteit aan bewoners ook een verrijking van uw buurt en wijk
kan betekenen.
Zoals gezegd ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor onze informatieavond
voor buren, wijkbewoners en andere geïnteresseerden. Mocht u voor die tijd al
antwoord willen hebben op vragen dan kunt u zich in verbinding stellen met het
bestuur van Chapeau Woonkring LingeErf. Gegevens vindt u hieronder.
Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben en hopen u na
de zomervakantie te mogen verwelkomen tijdens onze informatieavond.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Chapeau Woonkring LingeErf

Hein van der Sanden, voorzitter LingeErf
h.vandersanden@lingeerf.nl
http://www.chapeau-woonkringen.nl/lingeerf
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Doelstelling
Stichting Chapeau Woonkring LingeErf stelt zich
ten doel ten minste 15 tot 20 goede en veilige
woningen te realiseren, waar tevens de nodige
zorg en begeleiding aanwezig is voor mensen
met verhoogde kwetsbaarheid voor een
psychose.
Chapeau Woonkring LingeErf voert die
begeleiding niet zelf uit, maar bepaalt het beleid
en houdt toezicht op de uitvoering en de kwaliteit
van de ondersteunende begeleiding en de
dagelijkse gang van zaken in het betreffende
wooncomplex.
In de loop van de gesprekken met onze partners
en organisaties binnen de regio werd het steeds
duidelijker dat LingeErf de functie van een pilot
heeft binnen de regio Rivierenland.

De familie aan het roer
Een verhoogde kwetsbaarheid voor een
psychose legt niet alleen op de betrokkene zelf,
maar ook op zijn familie grote druk, door de
belasting die de ziekte veroorzaakt. Het omgaan
met een familielid dat lijdt aan psychotische
kwetsbaarheid kan beschadigend op de familie
uitwerken: verlies van relatie(s), economisch
verlies of het verlies van de eigen gezondheid.
De regie die wij kunnen uitoefenen over de
kwaliteit van wonen binnen LingeErf komt naar
onze mening niet alleen ten goede aan de
bewoners, maar ook aan de relaties met hun
omgeving.
Ontlast van uitvoerende zorg, kan de familie op
een meer natuurlijke wijze met haar zieke
familielid omgaan. Chapeau LingeErf is van
mening dat deze rol van de familie wederkerig
helend kan werken.
Met die regie zijn wij tevens in staat de kwaliteit
van de gewenste zorg te bewaken. Dit is de
vernieuwende betekenis van ons woonproject.
De bewoners van Chapeau Woonkring LingeErf
behouden maximaal hun zelfstandigheid. Hun
identiteit en eigenheid blijft in stand, de
woonkring heeft niet het karakter van een
instelling.

!

De zorgaanbieder
Iedere bewoner van LingeErf heeft straks
geïndiceerde zorg. Op grond van de
omschreven kwaliteitseisen en aanbesteding
kiest het bestuur van de stichting een

zorgaanbieder waaraan zij de zorg voor een
overeengekomen periode uitbesteedt.
Kernpunten bij het begrip zorgaanbieder en
zorgverlener zijn betrokkenheid, professionaliteit,
ondersteuning, effectiviteit en flexibiliteit.

Aanspreekpunt voor alle betrokkenen
Chapeau Woonkring LingeErf is er in de eerste
plaats voor haar bewoners, en is aanspreekpunt
voor al zijn belanghebbenden.

Toekomstige bewoners
Bij LingeErf wordt niet behandeld, wel begeleid
en ondersteund. We gaan uit van zelfstandig
wonen, privacy en zelfbeschikking. Er zal ruimte
zijn voor een niet conformistische, persoonlijke
vorm van leven.
LingeErf zal, indien de bewoner dit wenst,
helpen bij het vinden van de juiste dagbesteding
en het bevorderen van sociale contacten.
Inschrijven? De kosten hiervan zijn € 50,Op website www.chapeau-woonkringen.nl kunt u
onder Woonkring LingeErf een inschrijfformulier
downloaden. Een email of telefoontje kan ook,
dan sturen we u een inschrijfformulier.
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Stichting Chapeau LingeErf,
gewoon waar het kan,
specifiek waar nodig….

Vanaf 1 januari 2015 is onder de nieuwe WMO
Chapeau Woonkringen formeel zorgaanbieder
voor de bij haar aangesloten woonkringen.
De organisatie van Chapeau Woonkringen is
beschreven in de publicatie Leidraad
Woonkringen. Deze is te downloaden vanaf de
website.

De Stichting

Donateur worden?

Stichting LingeErf is in november 2007
opgericht. De initiatiefnemers zijn familieleden
van mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor
een psychose.

Als u het initiatief van LingeErf jaarlijks financieel
wilt ondersteunen kunt u zich aanmelden als
donateur voor € 50,00 per jaar. Uiteraard zijn
eenmalige giften ook welkom: ons
bankrekeningnummer is NL96 RABO 0139 4438
78 t.n.v. Stichting Chapeau Woonkring LingeErf.

Er is bewust gekozen voor een familiestichting,
omdat behalve de betrokkene ook de
familieleden geraakt worden door de ziekte.
Begin 2012 is LingeErf toegetreden tot de
koepelorganisatie Chapeau Woonkringen.
Chapeau Woonkringen entameert de realisatie
en instandhouding van woonvoorzieningen voor
mensen met psychische problematiek die bij hun
zelfstandig wonen intensieve begeleiding
behoeven. De begeleiding van de bewoners
geschiedt door professionele zorgaanbieders en
gaat uit van de autonomie en het herstellend
vermogen van de bewoner, zo mogelijk in
wisselwerking met diens naastbetrokkenen.
De lokale woonkringen kunnen steeds een
beroep doen op de professionele ondersteuning
door hun koepelorganisatie Chapeau
Woonkringen.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Geef dit dan
door via nevenstaand email adres.
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Stichting Chapeau Woonkring LingeErf
Postadres:
Kooikersweg 2
5223 KA ’s-Hertogenbosch
tel: 06 43 90 1217 of 073 68 98 716
email: LingeErf@Chapeau-Woonkringen.nl
website: www.chapeau-woonkringen.nl
(zie aldaar onder Woonkring LingeErf)

Werkt samen met:
Woningcorporatie

Commissie van Aanbeveling:
• Prof. Dr. René S. Kahn
Hoogleraar psychiatrie UMC Utrecht
• Mevr. Dr. Wiepke Cahn
Hoofd psychotische stoornissen UMC Utrecht
• drs. Bert Stavenuiter
directeur Ypsilon
• drs. Peter van de Woestyne
huisarts en huisartsenopleider Utrecht

