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Wie wij zijn
Ouderinitiatief ‘Ons Huis’ wordt gevormd door een aantal ouders die 
op dit moment druk bezig zijn om een woonvorm te stichten voor hun 
kinderen met een verstandelijke beperking.

Ook voor hen is het nodig dat er een moment komt  dat ze op zichzelf 
gaan wonen. Vanwege hun beperking  zullen zij echter altijd een vorm 
van begeleiding nodig hebben.

Daarom hebben wij een initiatief ontwikkeld om te komen tot een 
woonzorgcomplex met 24-uurs begeleiding. De naam van ons initiatief 
is ‘Ons Huis’.

Stichting vrienden van ‘Ons Huis’
Stichting Vrienden van ‘Ons Huis’ is een steunstichting die gelden wil 
verwerven om ons woonzorgcomplex met kwalitatief goede zorg te 
kunnen realiseren en in stand te houden

Onze missie
Wij willen ‘Ons Huis’ zo inrichten 
dat onze kinderen het ervaren als een veilige plek 
waar warmte, gezelligheid en geborgenheid worden ervaren. 
Een  vertrouwde en stabiele thuissituatie 
waar zij zich zelf mogen zijn en 
waar zij voluit gerespecteerd worden. 
Een ‘thuis’ waar volop ruimte is voor individuele wensen en behoeften,
privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid. 

We zetten alles op alles om dit te realiseren.

Waar gaan we ‘Ons Huis’ realiseren ?
We gaan ‘Ons Huis’ realiseren aan de Zoomweg 68 en 74 te Nunspeet,
een prachtige plek dichtbij het centrum van Nunspeet. Inmiddels 
zijn we volop bezig alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen. 
Naar verwachting zal in mei 2014 met de bouw worden begonnen.  
De appartementen kunnen dan in mei 2015 betrokken worden.
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De kavel

Hoe gaat ‘Ons Huis’ er uit zien?
Onze woonvorm gaat bestaan uit een viertal twee-onder-een-kap- 
woningen elk bestaande uit 4 appartementen die via een gang met 
elkaar verbonden zijn.

Daarnaast zullen aan de achterzijde 2 woonkamers worden gerealiseerd
met bijbehorende keukens, en diverse nevenruimtes als kamer voor de 
begeleiding, facilitaire ruimtes etc.

Omdat we een ruime kavel hebben kunnen verwerven, krijgt ‘Ons Huis’ 
een meer gestrekte opzet die een minder massale indruk wekt en past 
in de rustige woonomgeving. 

Tekening van de woonvorm aan de achterzijde
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Wat we nodig hebben
Voor de zorgverlening kunnen de bewoners putten uit het persoonsge-
bonden budget (PGB). Dat  is een geldbedrag waarmee ze zelf de zorg 
kunnen organiseren. De huur van hun appartement moeten ze betalen 
uit hun Wajong uitkering. Maar zowel de PGB gelden als de Wajong 
uitkering staan onder druk. Om toch kwalitatief goede zorg te kunnen 
(blijven) bieden is daarom extra geld nodig. 

Bovendien moeten we de inrichting van alle gezamenlijke ruimtes zelf 
betalen.  Het betreft dan o.a. de lift, de twee woonkamers met zit-
hoek, eethoek en kasten, de kantoorruimte voor de begeleiding met 
bureau, slaapkamer, douche,  de spreekkamer, diverse nevenruimtes, 
het terrein, de schuur met inrichting, de keukens, wasmachines, droog-
trommels, diverse hedendaagse en noodzakelijke technische voorzie-
ningen, een personenbus  etc. etc. 

Wilt u ons financieel ondersteunen?
Graag komen we in contact met fondsen en bedrijven die ons financi-
eel willen helpen onze missie te realiseren. Uiteraard zijn we bereid ons 
verzoek toe te lichten.

U kunt uw bijdrage storten op rekening NL52RABO0150459505     
t.n.v. Stichting Vrienden van ‘Ons Huis’ te Nunspeet. 

Bij voorbaat hartelijk dank, ook namens onze kinderen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van stichting Vrienden van ‘Ons Huis’ te Nunspeet,
G.P. Brussee, (penningmeester)
Buntezoom 50
8071 TT Nunspeet
e-mail: g.brussee@chello.nl


