
 Activiteiten  

 Ontwikkelen van een gezamenlijke woon- 
en zorgvisie. 

 Organiseren van activiteiten om 

groepsvorming van zowel de kinderen als 

de ouders te bevorderen. 
 Contacten onderhouden met gemeenten 

en wooncorporaties en om 

mogelijkheden te bekijken. 

 Werven van leden. 

 Werven van fondsen. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 Vereniging De Sleutel  

Woongroep Elysion is een van de groepen die 

gestart is onder de paraplu van Vereniging De 
Sleutel. Dit is een vereniging voor ouders of 

verzorgers van kinderen met een 

verstandelijke handicap. De Sleutel heeft ruim 

60 leden. De Sleutel ondersteunt de 
ontwikkeling van kleinschalige 

wooninitiatieven en vormt een netwerk met 

veel kennis en ervaring op dit gebied. Acht 

groepen zijn actief met de ontwikkeling van 
een woongroep. Enkele groepen zijn al 

vergevorderd. Een groep is operationeel. 

Verdere informatie, zie de website 

www.verenigingdesleutel.nl. 

 Contact & verdere 

informatie 

Contactpersoon PR & voorlichting 

Frans Jansens 

040 - 2264154 
 

Secretariaat 

Rian Lestraden 

040 – 2567784 
info@elysion-eindhoven.nl 

 

Website 

www.elysion-eindhoven.nl 
 

Bankrekening 

1267 35980 t.n.v. Stichting Woongroep 

Elysion Eindhoven 
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Algemene Informatie 
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 WEE in het kort 

Woongroep Elysion Eindhoven (WEE) is de 
naam van een initiatiefgroep van een aantal 

ouders uit de regio Eindhoven die bezig zijn 

met de ontwikkeling van een kleinschalige 

woonvoorziening voor hun verstandelijk 
gehandicapte kinderen. Ze zijn in 2005 

gestart vanuit Vereniging De Sleutel (zie 

verderop in de folder). 

Na een ruime periode van oriëntatie & 

groepsvorming is een startdocument 
ondertekend op 8 maart 2007. Op 6 maart 

2008 is officieel de Stichting Ons Groepke 

opgericht; de eerste werknaam van ons 

wooninitiatief. Vanaf juli 2009 is de officiële 
naam Stichting Woongroep Elysion Eindhoven.  

 Doel 

Het doel van Elysion1 is het ontwikkelen van 
een kleinschalige, veilige en inspirerende 

woonvorm en woonomgeving, met zorg en 

ontplooiingsmogelijkheden voor 10 kinderen 

met een verstandelijke beperking. Het streven 
is om dit te realiseren in 2011. 

 Glorieuxpark 
Eindhoven 

Op 11 juni 2009 is een intentieovereenkomst 

getekend met Erfgoed Glorieux om op locatie 
van het Glorieuxpark in Eindhoven de 

woonvoorziening van Elysion te realiseren. 

                                                 
1 Oudgrieks: Verblijfplaats der gelukzaligen 

 De deelnemers 

 

V.l.n.r. bovenste rij (staand):  Diego, Frenk, 

Doortje, Nawab. Onderste rij (zittend): 

Kirstin, Wendy, Emilie, Gaby. 

 

 Wensen wonen & 

zorg 

 Veiligheid en geborgenheid 

 Ontplooiingsmogelijkheden 

 Heterogene groep 
 Eigen ruimte voor elke bewoner 

 Zorg op maat 

 Ruimte voor dieren 

 Dichtbij voorzieningen zoals openbaar 
vervoer 

 Financiering 

 Woonlasten uit inkomsten van de 
bewoners (Wajong). 

 Zorg op basis van PGBs bewoners. 

 Ontwikkeling en opstartkosten via 

fondsen en subsidies. 

 Organisatie 

 Rechtspersoon is de Stichting Woongroep 

Elysion Eindhoven (met ANBI status) 
 Ontwikkeling gebeurt via plenair overleg 

& met diverse werkgroepen 

 Wonen 

 Zorg 
 PR & secretariaat 

 Financiën & fondswerving 

 Groepsvorming 

 Ondersteuning van De Sleutel & door 

MEE Zuidoost Brabant 
 Projectmatige aanpak 

 Groepsvormingsactiviteiten voor 

kinderen & ouders 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


