
Laatste nieuws...
... over het waarmaken van de droom in Horst.

Onze droom gaat verder 
Door het coronavirus werd alles anders.
De uitvoering van de plannen voor de nieuwe locatie in Horst lag stil. 
Nu zijn we weer vol energie aan de slag. 
En willen we samen onze droom waarmaken. 

Door het coronavirus hebben we dingen geleerd. 
Bijvoorbeeld beeldbellen en nieuwe activiteiten op en rondom de woningen. 
Dingen die we hebben geleerd nemen we mee in onze droom. 

Zelf kiezen wat we willen doen blijft het belangrijkste. 
Dat past bij onze nieuwe locatie. 
Een plek waar talent en een normaal leven belangrijk zijn. 
In deze nieuwsbrief lees je wat er allemaal speelt. 

Jij doet toch ook weer mee?

Van onze droom 
maakten we een film. 
Lees meer op de 
volgende bladzijde. 
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Onze droom in een film
We willen een nieuwe locatie waar jouw talent belangrijk is.
Talent is dat waar jij goed in bent en blij van wordt.
Ook willen we dat de nieuwe locatie een mooie plek in de buurt wordt.
En dat we leuke dingen kunnen doen met de buren. 

We hebben een film gemaakt.
In de film leggen Sylvia en Jos onze droom uit.

De film staat op onze website. 
Ga naar www.dichterbij.nl/horst en bekijk de film.

De architect tekent het nieuwe gebouw
Er is veel informatie opgehaald over de nieuwe locatie. 
Deze informatie gebruikt de architect om tekeningen te maken.
Tekeningen van de nieuwe locatie.  

De architect heeft de eerste tekeningen klaar.
De architect praat over de tekeningen met de gebruikersgroep.
In de gebruikersgroep zitten cliënten, verwanten en medewerkers. 
Zij laten de architect weten wat ze van de tekeningen vinden. 
Daarna maakt de architect de tekeningen beter. 
In november zijn de tekeningen klaar.
Daarna laten we aan iedereen zien hoe het gebouw eruit komt te zien.



Talentenclubjes
Op de nieuwe locatie werken we aan talent. 
Iedereen heeft talent. 
Bewoners, hun familie en vrienden, bezoekers, medewerkers en buurtbewoners. 
Misschien zijn er meer mensen met hetzelfde talent.
Dan organiseren we talentenclubjes.
In een talentenclubje ga je samen aan de slag.
Bijvoorbeeld met muziek, eten en drinken of bewegen.

Eten en drinken 
Op de nieuwe locatie gaan we anders om met eten en drinken.
Daar krijgen we een restaurant en een keuken. 
Hier gaan we binnenkort al mee starten. 
We hoeven namelijk niet te wachten tot de nieuwe locatie er is. 

Met de nieuwe manier van eten en drinken krijgen bewoners meer te kiezen.
En gaat de kwaliteit van het eten omhoog.

Vanaf 19 oktober beginnen we met koken in de keuken op de Twinkeling. 
In een stuk van de hal en in de ruimte waar eerder de speel-o-theek zat,  
komt een tijdelijk restaurant.  
Bewoners kunnen meekoken, in het restaurant eten of thuis eten. 
We starten dit idee met bewoners van een aantal woningen.

Door hiermee te starten gaan we dingen leren.
Sommige dingen gaan goed, andere dingen kunnen beter.
Als het nodig is passen we dingen aan.
Zo wordt de nieuwe manier van eten en drinken steeds beter. 

Wat we gaan doen is nog een test. 
We starten daarom met een kleine groep bewoners.
Later laten we steeds meer bewoners aansluiten. 
Samen gaan we voor een fijne plek om te eten en te drinken.



In Horst dromen we van een nieuw  
thuis in de buurt de Risselt waar talent  
tot bloei komt.  
Blijf op de hoogte van hoe we deze  
droom waarmaken,  
kijk op www.dichterbij.nl/horst

De nieuwsbrief is geschreven  
in Taal voor allemaal.
Taal voor allemaal zorgt ervoor  
dat zoveel mogelijk mensen  
de tekst begrijpen.

Een beeldhorloge 
Op de nieuwe locatie maken we straks gebruik van slimme dingen.
Dingen die helpen om het leven makkelijker te maken. 
Een van onze talenten probeert daar nu al een beeldhorloge voor uit. 
Dit horloge vertelt hem wat hij tijdens de dag moet doen. 
Hieronder lees je wat hij van het beeldhorloge vindt.

“Het beeldhorloge helpt mij.
Bijvoorbeeld door aan te geven wanneer ik me moet scheren.
Of wanneer het tijd is om te douchen of de was te doen.
Hij gaat in het weekend mee naar mijn ouders.
Dan herinnert hij mij eraan dat ik mijn medicijnen moet innemen.

Ik ben heel blij met het beeldhorloge.
Door het beeldhorloge kan ik meer zelf doen. 
Door het beeldhorloge vergeet ik minder dingen.
Meer zelf doen en minder vergeten vind ik fijn  
en belangrijk.”

Dit is een voorbeeld van techniek.
Voor deze bewoner werkt dit heel goed.
Voor andere bewoners werken misschien andere 
dingen goed. 
Dat willen we samen gaan ontdekken.

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur dan een e-mail naar horst@dichterbij.nl


