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WEEtenswaardigheden 

 

Voorwoord 
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van Woongroep Elysion Eindhoven. Het is nu 

spannend: 14 september gaan de kinderen wonen! We hebben veel gedaan in de afgelopen 

maanden en er is nog veel te regelen en te doen de komende weken. Hierover kunt u lezen 

in deze brief. Verder stellen zich ook weer drie kinderen van de groep voor.  

 
De kinderen stellen zich voor… 
 

(red.: in de woorden van Emilie) 
Mijn naam is Emilie Brakel. Ik ben 24 jaar oud. Ik woon in 

Eindhoven. Ik werk in Eindhoven. Ik heb twee grote zussen. Mijn 

hobby’s zijn knutselen, kaarten maken, paardrijden en tennis. 

Mijn lievelingsdieren zijn hond en kat. En eigenlijk vind ik alle 

dieren leuk. In september ga ik op mezelf wonen. 

   
(red.: In de woorden van Indira) 

Hallo. Ik ben Indira Smit en ik ben 

22 jaar. Ik kom uit Eindhoven en 

woon samen bij mijn ouders. Ik 
werk bij het Sint Anna Ziekenhuis in 

Geldrop. Ik werk daar als 

personeelkantine medewerkster. Ik 

doe mijn werk graag. Mijn oudere 

broer en zus zijn het huis al uit, en 
ik heb een kat als huisdier. Ik dans 

graag en luister graag naar muziek. Ik ga binnenkort op mezelf 

wonen, dat vind ik het best wel 

spannend maar ook heeeel 
leuk. Ik kan bijna niet meer 

wachten. Soms ga ik kijken, het 

wordt heel erg mooi.  

 
 

 
 

(red.: in de woorden van Nawab) 

Ik ben 24 jaar en woon in Eindhoven bij mijn moeder. Ik heb 

een broer en een broertje en een zus. Ik heb dagbesteding op 
het Wasven in Eindhoven bij Tussen de Molens. Twee dagen 

werk ik in de bediening, een dag in de keuken en een dag in 

de bakkerij. Moijn hobby’s zijn TV kijken en muziek luisteren. 

Ik kijk uit naar wonen bij Elysion, maar ik vind het wel heel 
erg spannend. 

 

     Woongroep Elysion Eindhoven 
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Afbouw van de appartementen in volle gang 

Na het pannenbier in april is de aannemer Van der Maazen met 

zijn onderaannemers druk bezig geweest met de afbouw 

binnen. Dekvloeren, binnenkozijnen, houtskeletwanden, 
stucwerk, tegelwerk, sanitair, schilderwerk, afmontage elektra 

en water, vloeren enz. Werkgroep wonen is druk bezig geweest 

met de coöordinatie tussen woongroep, de aannemer en de 

opdrachtgever Glorieux. Foto’s van de voortgang zijn te zien 
op de fotogallerij van onze website http://fotos.elysion-

eindhoven.nl. Inmiddels heeft de woongroep ook een straat, 

huisnummer en postcode toegewezen. Het centrale adres van 

WEE is: Glorieuxlaan 10, 5613 LN Eindhoven. Alle bewoners 
hebben voor hun appartement ook een eigen huisnummer. 

  
Domotica 

Alle appartementen zijn uitgerust 

met basisvoorzieningen voor domotica. Het gaat om de normale 

communicatievoorzieningen met de zorg. Maar domotica is voor 
enkele van de kinderen vanwege hun beperkingen een belangrijk 

hulpmiddel om de zorg te alarmeren als dat nodig is. Denk hierbij 

aan toepassing van alarmknoppen, bewegingsmelders, 

epilepsiedetectie en uitluistersystemen. Detron Healthcare 
Solutions (www.detron.nl/telecom/healthcare.html) verzorgt de 

installatie van deze domoticavoorzieningen. In de toekomst kan 

het systeem ook ingezet worden via een externe 

uitluistercentrale, waarmee we dan eventueel kunnen besparen 

op de slaapwacht die we nu inzetten. 

 
WEE op volle toeren 

Er moet nog veel geregeld worden. Onze organisatie WEE en alle 

werkgroepen maken de laatste weken overuren. Elke week hebben we nu 

een algemene vergadering waarin besluiten genomen moeten worden over 
bouw, zorg, weekschema’s, financieën, WMO, domotica, TV- en 

internetvoorzieningen, huisregels, verzekeringen, verhuizing, pasjes, 

meubels en inventaris gemeenschappelijke ruimten enz. Er zijn b.v. ook vijf 

soorten contracten tussen alle betrokken partijen. 

Individuele contracten van WEE en Glorieux met de 
kinderen, maar ook raamwerkcontracten van WEE 

met zowel Lunetzorg als Glorieux. Op 1 september 

moet alles rond zijn. 

 
Jaarlijkse BBQ & vakantiemidweek 

Van 16 tot 20 juni zijn de kinderen onder 
begeleiding van Lunetzorg met elkaar op vakantie 

in de Schatberg in Sevenum geweest. Op 29 juni 

hebben we met kinderen, ouders en medewerkers 

van Lunetzorg de jaarlijkse BBQ gevierd. De 
kinderen hebben daarbij ook afscheid genomen van 

de Lunetmedewerkers Sharon Waterschoot, 

Leontine Knuever en Anouk van Deventer. 

 
 

 
Een van de badkamers met 

MIVA-voorzieningen bijna klaar! 

 

 

 
Jaarlijkse BBQ & aanmoedigen Nederland tijdens 

de achtste finale WK wedstrijd tegen Mexico 

http://fotos.elysion-eindhoven.nl/
http://fotos.elysion-eindhoven.nl/
http://www.detron.nl/telecom/healthcare.html
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Sponsoring & giften 

In de afgelopen maanden hebben we weer een aantal schenkingen 

mogen ontvangen. Stichting Borro heeft een schenking gedaan te 

besteden voor inrichting van de gezamenlijke woonruimte. Deze 
stichting stelt zich o.a. ten doel financiële middelen te verstrekken 

aan projecten, die geestelijk en/of fysiek welzijn bevorderen. Ook is een bedrag geschonken 

door de Stichting G.G.D. Baron van Hardenbroek Van de Kleine Lindt in Eindhoven voor de 

aanschaf van meubels. Deze stichting heeft o.a. ten doel het in standhouden van de naam 
van de oprichter door het ondersteunen van activiteiten op het terrein van gezondheid, 

milieu en maatschappelijk werk. Verder is een gift ontvangen voor aanschaf van o.a. een TV 

voor de gemeenschappelijke ruimte. Al deze schenkingen zijn in deze periode bijzonder 

welkom omdat we nu volop bezig zijn met aanschaf van meubels, apparatuur, keukengerei 
e.d. voor de inrichting woonkamer, keuken en wasruimte.  

  
Het zorgteam 

Wij zijn erg blij dat we het team voor ons wooninitiatief compleet 

hebben. We hebben samen met Lunetzorg tien medewerkers 

aangenomen. Teamleidster is Karien Huijbregts. Met Karien zijn we 
al volop bezig met de voorbereidingen voor het wonen van de 

jongeren en met de inrichting van de woonvoorziening. Ook 

Lunetzorg ondersteunt ons hierin. Als cliëntbegeleidsters zijn Evelien 

van Dijsseldonk en Daniëlle Lammers aangenomen. Begeleiders 
wonen zijn Hanneke van den Braak, Linda Kersten en Sanne van 

Deursen. Assistent begeleidsters zijn Monique Aarts, Charonne 

Steenbakkers en Natascha Steen. Rita Smits wordt onze huishoudelijke medewerkster. We 

heten ze allemaal hartelijk welkom bij ons initiatief. Ouders en kinderen verheugen zich op 

de samenwerking met dit nieuwe team. Op 30 augustus gaan we met het team, ouders en 
kinderen nader kennis maken. Voor de jongeren (en ouders) breekt nu een spannende tijd 

aan. De jongeren zijn allemaal af aan het tellen naar het moment waarop ze gaan wonen. 

Op 1 september krijgen ze de sleutel van hun appartement en op 14 september gaan we 

met ouders, jongeren en het team officieel van start! 

 
Acties 

Andra Davelaar, moeder van Emilie, loopt op 21 september weer mee 

met de Dam tot Damloop. Je kunt Andra sponsoren via de NSGK-actie-

site: http://nsgk.geef.nl/actie/dam-tot-damloop-voor-nsgk-15. De 

opbrengst is voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 
(NSGK) en deels voor onze Woongroep Elysion Eindhoven.  

Reynaers Aluminium (http://aluminium.reynaers.nl) helpt ons op 25 

september met het indelen van de zolder van ons gebouw, zodat elk 

kind nog een opslagbox ter beschikking heeft. Deze actie is onderdeel 
van de NLdoet-actie die het Oranje Fonds organiseert op 25 

september, samen met duizenden organisaties in het land; NLdoet is 

de grootste vrijwilligersactie van Nederland ( www.nldoet.nl). 

 
Agenda 

- 30 augustus: nadere kennismaking kinderen & ouders met zorgteam 
- 1 september: overdracht sleutel aan de kinderen 

- 14 september: start wooninitiatief 

- 21 september: sponsoring door deelname aan Dam tot Damloop 

- 25 september: Reynaers Aluminium helpt on via de NLdoet-actie 
- medio november: officiële opening en open dag 

 

 

Sleutel op 1 september 

http://nsgk.geef.nl/actie/dam-tot-damloop-voor-nsgk-15
http://aluminium.reynaers.nl/
http://www.nldoet.nl/
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De ontwikkeling van ons wooninitiatief wordt mogelijk gemaakt door subsidies van de 

volgende organisaties. 

 
VSBfonds 

www.vsbfonds.nl 

 
 

Skanfonds 

www.skanfonds.nl 

 

 
NSGK voor het gehandicapte kind 

www.nsgk.nl 

 
 

Fonds Verstandelijk Gehandicapten 

www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

 

 
Provincie Noord-Brabant; Combifonds 

www.brabant.nl 

 
Stichting Borro 

www.borro.nl 

 
 

Stichting G.G.D. Baron van Hardenbroek 

Van de Kleine Lindt in Eindhoven 

 

…en vele donateurs 

 

 

De ontwikkeling van ons wooninitiatief wordt ook ondersteund door de volgende 

organisaties. 

 
MEE Zuidoost Brabant 

www.meezuidoostbrabant.nl 

 
Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen 

www.rpsw.nl 

 
Lunetzorg 

www.lunetzorg.nl 

 
Glorieuxpark Eindhoven 

www.glorieuxpark.nl 

 

 


