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WEEtenswaardigheden 

 
Voorwoord 
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van Woongroep Elysion Eindhoven. Deze brief 
sturen wij naar onze relaties (familie, ondersteuners, belanghebbenden of anderszins). We 
willen u op de hoogte houden van de vorderingen rondom de bouw, invulling van zorg enz. 
De bouw is nu in volle gang. Eind 2014 moet de woongroep operationeel zijn; 2014 wordt 
dus een spannend en druk jaar. In deze tweede nieuwsbrief laten we u nader kennismaken 
met twee kinderen van de groep. Ook de vorderingen van de bouw en onze acties komen 
aan bod. 

 
De kinderen stellen zich voor… 

Ik ben Wendy Lestraden en ik ben 25 jaar 
oud. Ik woon nog thuis bij mijn ouders. Mijn 
twee oudere zussen zijn het huis al uit. Ik ben 
er trots op dat ik al twee keer tante ben van 
Zafer en Stephan. 4 dagen per week heb ik 
dagbesteding bij Lunetzorg op de Spaken. Ik 

werk bij de werkplaats, het atelier en een 
halve dag per week bij de dienstverlening. 
Mijn hobby’s zijn, zwemmen, TV-kijken en 
computeren. We zijn al lang aan het 
voorbereiden om zelfstandig te gaan wonen 
en ik ben er al helemaal klaar voor. Ik kan 
niet wachten tot het zover is. 

   

 (red.: in de woorden van Frenk) 
Mijn is frenk  jansens Ik werk op maandag 
en donderdag op galerie atelier de kempro En 

op dinsdag en vrijdag werk op een zorg 
boerderij vanaf januari zorgboerderij Stal de 
Groof    op woensdag  ben ik vrij  mij hobby,s  
psv elke twee weken Naar  alle Thuis 
wedstrijden samen met mij verder  ik speel 
ook nog In de Rimboband daar speel kyboard 
En ik ben ook abasadeur van fonds 

verstandlijk gecapte Wat ik heel veel pluzier 
doe Na jaren lang bezig te zijn geweest te zij 
hebben wij met ouders kinderen een woon 

groep Gevormd en gaan wij volgendjaar 1 september wonen in Eindhoven En ik heb daar 
heel veel zin in en we hebben een hele hechte groep samen  

 

     Woongroep Elysion Eindhoven 
WEE 

Sustenpas 23  
      5624 NB Eindhoven  

      040-2567784 
 www.elysion-eindhoven.nl 

info@elysion-eindhoven.nl 

 

Wendy 

 

Frenk 

NIEUWSBRIEF 
Woongroep Elysion Eindhoven 
Editie 2 
December 2013 

Redactie: werkgroep PR&S 

http://www.elysion-eindhoven.nl/


2 

 

Status bouw 
In de werkgroep Bouw merken we misschien nog 
wel het meeste van de stroomversnelling waarin 
ons wooninitiatief terecht is gekomen. De laatste 

obstakels in het vergunningentraject zijn 
weggenomen nu het bezwaarschrift van 
omwonenden is ingetrokken na een bespreking met 
Glorieuxpark en vertegenwoordiging van Elysion. In 
onze vorige nieuwsbrief konden we melden dat de 
voorbereidingen van de bouw in volle gang waren. 

In de afgelopen 
maand is de bouw 
echt zichtbaar 
gestart met het 
plaatsen van de 
tientallen palen 
voor de fundering. 
Deze belangrijke mijlpaal hebben we als deelnemers van 

het initiatief uitgebreid gevierd op 30 november met een 
feestelijke bijeenkomst op de bouwplaats, waar we met 
champagne de bouwstart hebben gezegend. De planning 
van de aannemer laat zien dat de bouw rond september 
2014 klaar voor oplevering zal zijn en dat is minder dan één 
jaar vanaf nu. Veel werk aan de winkel dus. Op korte 
termijn moeten we aan de aannemer en installatiebedrijven 
de details doorgeven van de voorzieningen die we nodig 
hebben in de individuele appartementen en de 
gemeenschappelijke ruimten. Met name de inrichtings-
plannen voor de gemeenschappelijke woonkamer en keuken 
heeft nu onze aandacht omdat deze casco wordt 

opgeleverd. Voor deze plannen 
krijgen we fantastische 

(belangeloze) ondersteuning van 
Anton François van François 
Hospitality Services. Met hulp 
van de toegezegde sponsoring 
door diverse instanties en 
organisaties hopen we deze zo 
belangrijke leefruimte voor onze 

groep optimaal te kunnen 
inrichten. 

  
Groepsvorming 
Regelmatig worden er 
activiteiten georganiseerd om 

van onze jongeren een hechte 
groep te smeden. Ze gaan een 
paar keer per jaar een 

weekendje weg, eten regelmatig met de hele groep bij iemand thuis en in de zomer gaan ze 
samen een weekje op vakantie. Ze hebben altijd veel plezier samen! In november stond er 
een knutsel activiteit op hun agenda. Het plan was om voor alle lieve mensen die ons 
steunen, volgen en met raad en daad bijstaan mooie kerstkaarten te ontwerpen. Vol 
enthousiasme gingen ze aan de slag met krijt, aquarelverf en prachtige gedichtjes. Het 
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resultaat laat zich raden: 
schitterende kaarten waar we heel 
trots op zijn. De kaarten zijn zo mooi 
geworden dat we hebben besloten 

om ze te verkopen. Dus wie 
belangstelling heeft kan zo’n mooi 
setje via de jongeren of hun ouders 
bestellen. Nu is het alleen nog maar 
wachten op de klepperende 
brievenbus. 

   
Financiën  
De werkgroep financiën schept 
kaders waarbinnen de woonlasten 
van de toekomstige bewoners 
moeten blijven. Aan de hand van 
deze kaders is met Glorieux Park 
overeenstemming bereikt over de 
huur en servicekosten. Binnenkort starten de gesprekken met de zorgverlener Lunetzorg 
over de financiële randvoorwaarden voor het zorgcontract dat Elysion met Lunet gaat 
sluiten. Voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes van de kinderen zijn wij als 
oudergroep druk bezig om geld te werven. Voor een deel zijn wij afhankelijk van subsidies 
en we zijn blij dat we al enkele toezeggingen hiervoor hebben gekregen. Achter op deze 
nieuwsbrief staan de subsidiegevers vermeld. Er zijn ook particulieren die ons initiatief een 
warm hart toedragen en die ons geld hebben geschonken in de afgelopen maanden, 

waarvoor wij ze uiteraard zeer dankbaar zijn! Als ouders dragen we zelf ook ons steentje bij 
door bijvoorbeeld de volgende acties: 
 namens de NSGK hebben vier lopers voor ons initiatief deelgenomen aan de Dam tot 

Damloop en zij hebben gezamenlijk € 1070 bij elkaar gelopen, 
 deelname aan de jaarlijkse collecte van NSGK; totaal hebben onze collectanten € 736 

opgehaald waarvan we € 368 voor Elysion kunnen besteden, 
 de verkoop van onze zelfgemaakte kerstkaarten is momenteel gestart. 

 
Zorg 
Nu de oplevering van de appartementen van de kinderen is vastgesteld op 1 september 
2014, kunnen we voortvarend aan de slag met invulling van de zorg. Als werkgroep zorg 
kunnen we nu samen met onze zorgverlener Lunet zorg een tijdspad uit gaan zetten. Er is 
geïnventariseerd wat er nodig is aan uren zorg voor de kinderen en de volgende stap is het 
inkopen van de zorg. In januari zullen de onderhandelingen plaatsvinden met Lunet zorg. 
Met de onvermijdelijke komende bezuinigingen wordt dit een spannende fase. Gaat het ons 
lukken om goede zorg in te kopen en kunnen we alle zorg krijgen die er nodig is binnen ons 
budget? Wat gaat er veranderen m.b.t. het PGB en hoe zal de invulling van de WMO er uit 
gaan zien? We gaan het allemaal nauwlettend volgen. Maar hoe het ook gaat lopen, het huis 
voor onze kinderen gaat er komen en we zullen er alles aan doen om onze kinderen goed 
begeleid en verzorgd te laten wonen. 

 
Meer informatie? 
Contact met werkgroep PR&S: info@elysion-eindhoven.nl 
 

 

Maken van kerstkaarten; november 2013 
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Wij bedanken u voor uw inzet en steun in 2013! 

Woongroep Elysion Eindhoven wenst u fijne feestdagen! 
 

De ontwikkeling van ons wooninitiatief wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de 

volgende organisaties. 

 

De ontwikkeling van ons wooninitiatief wordt ook ondersteund door de volgende 
organisaties. 

  


