Nieuwsbrief
Winter 2019
Na lang wachten en hopen kunnen wij u in
deze extra nieuwsbrief eindelijk
mededelen dat we een grote en belangrijke
stap hebben gezet in de voortgang van de
realisatie van onze droom. Kijk en lees
gauw verder en krijg een mooie indruk hoe
het Droom je Thuishuis eruit zal komen te zien en hoe onze
kanjers straks gaan wonen.

Van onze voorzitter
Woensdag 18 december 2019 was voor de kinderen van Droom je Thuis een dag om nooit
te vergeten. Op die dag hebben we de grond aangekocht van de Gemeente Westland,
waarop hun woning zal worden gebouwd. Wat een groot feest. Alle kinderen met hun
ouders waren aanwezig bij deze plechtigheid. Namens de
Gemeente tekende wethouder Cobie Gardien en namens
de kinderen zette Jesse zijn prachtige handtekening.
Dit gedenkwaardig moment riep de nodige emoties op bij
de ouders van de kinderen. Hun droom gaat
werkelijkheid worden; binnen 2 jaar zal een prachtig
huis voor hun meervoudig gehandicapte kinderen
worden gerealiseerd. Een ‘thuis’ zoals thuis.
We zijn blij en dankbaar dat we deze mijlpaal hebben
bereikt. Dankbaar voor alle steun die we hebben ervaren
in het afgelopen jaar van de Westlandse samenleving in
de vorm van getoonde belangstelling, giften en
anderszins. Wat fijn om te merken dat onze kinderen
meer dan welkom zijn!
Deze steun geeft ons het vertrouwen dat we in 2020 voldoende dekking zullen vinden voor
de extra uitgaven die we nog moeten doen, welke wordt opgeroepen door de beperkingen
van onze kinderen. Namens onze kinderen en hun ouders wens ik u allen fijne feestdagen en
een mooi maar vooral gezond 2020.
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Informatieavond omwonenden
Op maandagavond 16 december was het eindelijk
zover: wij mochten onze plannen presenteren aan
de omwonenden van het Zuideinde en de
’s-Gravenzandseweg en tevens was het een mooi
moment voor de buurtbewoners om kennis te
maken met onze kinderen, hun toekomstige buren.

De ruim 25 aanwezige buurtbewoners werden
middels een PowerPointpresentatie geïnformeerd
over de vorderingen van de bouwplannen. Na
afloop van de presentatie werden door de
aanwezige bewoners diverse vragen gesteld, die
beantwoord werden door onze projectleider Guido van Arkel en onze voorzitter Kees Quak.

Na afloop van de avond konden de aanwezigen de presentatieborden en plattegronden
bekijken. Onder het genot van een hapje en een drankje werden tussen de ouders en de
buurtbewoners nog diverse ideeën en suggesties uitgewisseld.

Rijnpoort doneert

Wat een verrassing, wie jarig is trakteert! In
2020 bestaat Rijnpoort Makelaars in
Kwintsheul 50 jaar en daarom schenken zij
voor elke nieuwe verkoopopdracht voor
woningen en bedrijfspanden én elke nieuw
afgesloten hypotheek 50 euro aan een goed
doel.
Na een oproep om doelen aan te dragen, zijn
de volgende doelen geselecteerd: Stichting
Vrienden van Droom Je Thuis, Beukenrode
palliatieve thuiszorg & hospice en Stichting
Avavieren. Echt geweldig.
Ben je op zoek naar een huis, steek eens je
licht op bij Rijnpoort Makelaars.
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Het (voorlopige) ontwerp van het DJT-huis
Het is alweer 2½ jaar geleden dat wij hoorden over de mogelijkheid van aankoop van een
kavel grond nabij het Zuideinde in Naaldwijk.
Er is heel veel overleg geweest met de gemeente Westland en in het bijzonder met de
stedenbouwkundige en andere betrokken partijen. Zij wilden komen tot een integrale
stedenbouwkundige visie waarin onze plannen moesten passen.
Vele
verschillende
tekeningen
en
ontwerpen, gemaakt door René Hoek van
HET architecten, zijn voorbij gekomen de
een nog mooier dan de ander. Nu, 2½ jaar
later, ligt er een ontwerp op tafel dat
stedenbouwkundig gezien past in de
omgeving, geschikt is voor de doelgroep en
financieel haalbaar is.
Met trots presenteren wij u het voorlopige
ontwerp van ons Droom Je Thuishuis dat
gesitueerd wordt midden in het centrum
van Naaldwijk. Waar de bewoners een
veilige omgeving wordt geboden, waar warmte en gezelligheid ervaren kan worden en onze
kanjers echt een onderdeel uit gaan maken van de lokale gemeenschap.
Het ontwerp bestaat uit 2 gebouwen. Aan de zuidzijde van het complex, tegen de
appartementen van Droom Je Thuis aan, worden acht sociale huurappartementen
gerealiseerd. Zonder deze 8 appartementen was het niet haalbaar om de appartementen
voor onze kinderen te realiseren. De 2 gebouwen staan tegen elkaar aan maar zijn verder
geheel gescheiden. Elk gebouw heeft zijn eigen ingang en eigen voorzieningen. Het DJT-huis
bestaat uit 3 lagen. Op de bovenste en middelste woonlaag liggen 2x 6 appartementen van
ongeveer 45m², elk voorzien van een woonkamer met kitchenette, slaapkamer en
badkamer. Alle appartementen zullen aangepast zijn aan de (zorg)behoefte van de
bewoners. Op de begane grond zijn naast de centrale keuken 2 woonkamers gesitueerd.
Tevens zijn hier de lift, rolstoel en fietsberging, het kantoor met slaapgelegenheid en
badkamer voor het personeel (24 uurs zorg), logeerkamer, verzorgruimte en de
snoezelkamer.
Aan de voorzijde van het gebouw, naast de woonkamers, ligt een tuin die voornamelijk als
terras gebruikt zal gaan worden. Het gebouw heeft brede gangen en wij willen de inrichting
en verlichting van de diverse gezamenlijke ruimtes zo uitvoeren, dat warmte, gezelligheid
en een huislijk gevoel de boventoon voeren. Een echt thuis voor de bewoners.
Hierna volgen de plattegronden en tekeningen van ons mooie gebouw waar wij nu al
verliefd op zijn. In het eerste kwartaal van 2020 starten wij de bouwaanvraagprocedure
Deze procedure duurt minimaal 26 weken. Wij hopen dat wij de procedure zo snel als
mogelijk is, te kunnen doorlopen. Als dat lukt is onze verwachting dat wij in het 4e kwartaal
van 2020 de eerste paal van het DJT-huis kunnen slaan. En wat zou het mooi zijn als, na een
bouwtijd van 12 maanden, de toekomstige bewoners Kerst 2021 in hun eigen huis kunnen
vieren.
Als je vol vertrouwen de richting van je dromen volgt, beleef je successen die je nooit zou
hebben verwacht. Onze droom wordt werkelijkheid!
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Entree

Achterzijde

Stichting Droom Je Thuis
Naaldwijk -------- Westland
liefdevol wonen met zorg
2-kamer huur appartementen
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Bazar Ontmoetingskerk Naaldwijk
Op maandag 16 december was het zover! De cheques van de opbrengst
van de bazar in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk konden uitgereikt
worden aan de goede doelen.
De opbrengst was in totaal €67.500 Stichting Droom Je Thuis was
één van de goede doelen die elk €7.000,- ontvingen. Vier andere
projecten ontvingen elk €1000,- en de opbrengst voor de
Ontmoetingskerk was €37.500,-.
Wij zijn superblij met deze fantastische bijdrage voor ons huis. Alle vrijwilligers van en
deelnemers aan de bazar: heel hartelijk bedankt voor jullie inzet. Met jullie werk en steun
wordt de wereld weer een stukje mooier.

Concert Gala Janah Louard
De Haagse zanger Janah Louard heeft op 22 en 23 november 2019 een muzikaal optreden
“LIVE IN GRAND HOTELAMRATH KURHAUS” verzorgd. Daaraan was een wervingsactie
gekoppeld, waarvan de opbrengst bestemd was voor Stichting Droom Je Thuis. De
wervingsactie vond plaats op zaterdag 23 november tijdens het Galaconcert waar Janah
optrad met een vijftienkoppige liveband. Daarnaast traden gipsy-artiesten als Nicolaas,
Zonzo, Luca, Mike en Juan op en gaven onder andere gastartiesten Mike Peterson en Danny
Froger acte de présence. Het programma was zeer gevarieerd.
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Janah voelt zich betrokken bij “Stichting Droom je Thuis” en heeft als ambassadeur voor onze
stichting ruime mogelijkheden geboden om actie te voeren tijdens zijn concert. De kanjers
waren uitgenodigd om als gast aanwezig te zijn bij het concert en zij hebben hier ontzettend
van genoten evenals de vele andere bezoekers. Het werd een swingende en geweldige avond.
De sfeer, de mensen, alles was goed.
Wij bedanken Janah voor zijn grote betrokkenheid bij onze stichting en onze kanjers. De
opbrengst van de wervingsactie voor Droom Je Thuis was €8.000,-. Janah en alle andere
medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt: bedankt voor deze mooie bijdrage.
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Sponsoren bedankt!
Ook in de afgelopen periode hebben onze
gulle, vaste donateurs en vrienden van
Droom Je Thuis, familie en vrienden,
instellingen en bedrijven ons weer
financieel ondersteund. Zij helpen ons
daarmee om ons wooninitiatief weer een
stap dichter bij de realisatie te brengen.
Hartelijk dank hiervoor en dank jullie wel
voor jullie belangrijke steun.

Word Vriend van Stichting Droom Je Thuis
Om het DJT-huis te voorzien van de noodzakelijke aanpassingen en hulpmiddelen voor de
toekomstige bewoners, maar ook om straks leuke extra activiteiten te kunnen oppakken
voor de kanjers van Droom Je Thuis, zijn we afhankelijk van extra inkomsten. Als Vriend
van Droom Je Thuis kunt u hiervoor een nuttige, maar ook een noodzakelijke bijdrage
leveren. Zonder uw steun lukt het ons niet!
Wilt u ook vriend worden van Droom Je Thuis of wilt u ons steunen met een eenmalige
donatie, klik dan op de groene button “Steun Ons” of kijk op
https://www.vriendenvandroomjethuis.nl/steun/
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