NIEUWSBRIEF 3 WOONVORM ’T SKÛTSJE
Het is nu al weer ruim een jaar geleden dat het huis zijn
nieuwe bewoners kreeg. Inmiddels kunnen wij zeggen dat zij
zich allen zeer thuis voelen. De begeleiding en de bewoners
zijn aan elkaar gewaagd. Met veel zorg en vooral humor worden
de jong volwassenen geholpen en begeleid. Er heerst een
prettige sfeer in het huis.
Het is geen hotel! De bewoners leerden al gauw dat zij allen
taken hebben in het huis, welke zeer serieus genomen worden:
van boodschappen doen, koffie of thee zetten tot assisteren
bij het koken, opruimen of afwassen. Aan het begin van iedere
week wordt door hen op het rooster gekeken of alles wel
eerlijk verdeeld is en of er nog wat te ruilen valt!
Verder heeft iedere bewoner zijn eigen persoonlijke coach, wat
een extra vertrouwensband geeft zowel naar de persoon als ook
naar de ouders. Er wordt veel gepraat over hoe alles wel of
niet zou moeten. Ouders blijven nog steeds zeer betrokken bij
al het wel en wee.
Om de zoveel tijd hebben de bewoners een bewonersvergadering!
Dan mogen zij hun hart uitstorten over alles waar ze het wel
of niet mee eens zijn, of over wat ze willen veranderen. Zo
kwamen er al de eerste wensen van “meer kleur op de muur” in
de woonkamer (wit is zo ontzettend saai) en wat “leukere
verlichting” i.p.v. alleen maar de plafondspotjes. Ook werd
aangegeven dat men graag een weekje met elkaar op vakantie
wilde en dat is in oktober jl. gebeurd. Met 4 begeleiders zijn
de 8 bewoners een midweek naar Texel gegaan. Het succes was
zo groot, dat ze hebben aangegeven met dezelfde begeleiding
volgend jaar naar Disney World in Parijs te willen!!! Dat
wordt dus sparen voor ze!
Na een geslaagde Sinterklaasviering maakt het Skûtsje zich nu
op voor de komende Kerst. Op de donderdag voor kerst vindt er
een kerstfeest plaats samen met bewoners, ouders en personeel.
Mogen wij U, die het Skûtsje een warm hart toedraagt, alvast
een gezegend Kerstfeest toewensen en een voorspoedig 2005!
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