dit is WiFinn
ouderinitiatief
Mensen met autisme of een andere beperking hebben het niet altijd
makkelijk in de huidige maatschappij. Door andere waarneming van
hun omgeving en het tekort in sociaal
functioneren zijn zij vaak aangewezen
op langdurige en/of intensieve begeleiding op alle leefgebieden; wonen,
werken en vrije tijd.
Als je kind dan wegens deze problemen niet langer thuis kan wonen, ga
je op zoek naar een passende woonomgeving in je eigen buurt. Maar wat
als het reguliere zorgaanbod onvoldoende aansluit bij de zorgvraag van
je kind, of als er nabije omgeving geen
passende woonvorm is voor je kind?

Dit overkwam o.a. Jacky en Sandra
Gerrits, initiatiefnemers van Stichting
Wifinn. Gezien de complexe problematiek van hun zoon moesten zij op
zoek naar een passende woonvorm
voor hun zoon. Helaas was er in nabije
omgeving niets voor handen en besloten zij het heft in eigen hand te nemen
en hebben het initiatief genomen om
een wooninitiatief te starten voor deze
groep jongeren.
Inmiddels hebben zich al zo’n 10
ouders gemeld en is Stichting WiFinn
opgericht. de kinderen van deze
ouders zijn allen potentiële bewoners
van WiFinn.
Op 20 oktober 2017 is Stichting WiFiNN met een 5-tal initiatiefnemers
opgericht. Zoals ook vermeld is in de

statuten heeft de stichting als doel:
“Het bieden van huisvesting, zorg op
maat en begeleiding aan mensen met
een beperking. Alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners,
individueel en als groep”.

Een eigen plek voor uw
kind waar hij/zij zichzelf
kan/mag zijn, zich veilig
en gelukkig voelt en waar
tevens mogelijKheden zijn
voor verdere ontwikkeling

Het Bestuur van de
Stichting WiFinn wordt gevormd door: vlnr;
Penningmeester:
hein van maurik

Vice Voorzitter:
Evelyn duinker

hein@wifinn.nl

06-53277262

evelyn@wifinn.nl 06-30398928

Bestuurslid (expertice zorg):
Elke Willems
elke@wifinn.nl

06-15659031

Secretaris:

debbie appeldoorn debbie@wifinn.nl 06-43091172

Voorzitter:
Jacky Gerrits

jacky@wifinn.nl

06-81875589

onze droom heeft
een doel
1.

2.

3.
4.

Een eigen (t)huis in Beneden-Leeuwen voor onze kinderen met het Autisme Spectrum
Stoornis (en hieraan gerelateerde zorgvragen).
Een huis voor onze kinderen
waar ze zichzelf kunnen en mogen zijn, zich veilig en gelukkig
voelen.
Waar, voor zover mogelijk, ze zelf
de regie hebben en hun keuzes
mogen maken.
Dat er mogelijkheden zijn voor ontwikkeling waarbij de zelfredzaamheid voorop staat. Niet alleen zelfstandigheid maar ook gezamenlijke
activiteiten worden gestimuleerd.

5.

6.

Dat voor iedere bewoner, indien
nodig en in overleg met de zorgverlener, specifieke deskundigheid wordt ingezet zodat iedereen de zorg krijgt die ze nodig
hebben.
Dat iedere bewoner zijn eigen
appartement of studio bewoont,
gelegen in een rustige woonwijk
(prikkelarme omgeving), maar in
de directe nabijheid van openbare voorzieningen zoals winkels
en vervoer.

7.

8.
9.

Scheiden van wonen en zorg (>
18+). Iedere bewoner huurt zelfstandig zijn studio of appartement. Voor bewoners met een
uitkering streven wij naar wonen
met huurtoeslag.
De zorg wordt gefinancierd middels PGB, WLZ, WMO of gelijkwaardige indicaties.
Waar je als ouders het vertrouwen hebt dat je kind in goede
handen is, je betrokken kunt blijven en op vrijwillige basis kunt
meewerken aan het welzijn van
de bewoners en het voortbestaan
van WiFinn.

de missie en visie
Laat mij doen wat ik zelf kan en help mij bij hetgeen ik nog kan leren!
deze uitspraak vormt ons uitgangspunt van de zorgverlening!

missie:
Een veilig thuis creëren, waar ruimte
voor ontwikkeling centraal staat. WiFinn wil een omgeving creëren waar
bewoners kunnen ontdekken wat ze
(van elkaar) kunnen leren en leren
wat ze kunnen ontdekken op het gebied van het vormgeven aan een eigen gewenste invulling van het leven.
Ons doel is het faciliteren van een
veilige woonomgeving, waarbij de
onmogelijkheden mogelijk worden
gemaakt door de samenwerking
met de bewoners, de professionals,
het netwerk en de directe omgeving.
Door oog te hebben voor elkaar kunnen we samen vorm/kleur te geven
aan het leven, de directe leefomgeving.

Centraal staan de actuele mogelijkheden van de bewoners van WiFinn
die het zelfstandig wonen met een
beperking voor deze doelgroep met
zich mee brengt. WiFinn probeert
te anticiperen op de actuele sociale vraagstukken en zo te voorzien
in de belangen van haar bewoners.
Dit met als doel de zelfredzaamheid
van de bewoners te vergroten en de
kwetsbaarheden te verkleinen.
We streven hierbij naar een menselijke wisselwerking tussen onze
cliënten en alle betrokkenen om een
positieve bijdragen te kunnen leveren
aan de directe leefomgeving. Dit op
een zo duurzame mogelijke wijze.
WiFinn hecht dan ook veel waarde
aan de manier waarop mensen met
elkaar omgaan.

Visie:
Laat mij doen wat ik zelf kan en help
mij bij hetgeen ik nog moet/kan leren.
Deze uitspraak vormt ons uitgangspunt van de zorgverlening.
uitgangspunten:

•
Eigen invulling van het leven
staat voorop. We richten ons op het versmelten van wensen, behoeften en mogelijkheden van het individu in een op
maat gemaakt leefplan/behandelplan.
•
Het bieden van onderscheidende
professionele zorg binnen onze doelgroep, waarbij het bieden van een veilige woonomgeving ons uitgangspunt
vormt.
•
Leveren van maatwerk op actuele/sociale vraagstukken binnen de
(zorg)wijk, waarbij openheid voor samenwerking vanzelfsprekend is.
•
Op een duurzame manier een
bijdrage leveren aan woonomgeving/
zorgwijk.
•
De bewoners van WiFinn samen
zo optimaal mogelijk kunnen laten
functioneren binnen de maatschappij.

Waar wij voor staan;

WiFinn richt zijn pijlen op het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de zorgwijk/maatschappij, waarbij elkaar helpen/oog voor
elkaar hebben voorop staan. Binnen
WiFinn staan identiteit, individuele
behoeften en wensen centraal. De
zorg wordt afgestemd op het individu. WiFinn is van mening dat de
cliënten/bewoners van WiFinn een
positieve bijdrage kunnen leveren
aan de leefomgeving en wil dit zo
duurzaam mogelijk faciliteren.

de 3 kernwaarden van WiFinn zijn:
1
Vrijheid

Iedere bewoner heeft het recht zijn
unieke ik te zijn en de hierbij horende keuzes te maken. Alleen in een
veilige leefomgeving komt men tot
zelfontplooiing en ontwikkeling.
2.
Veiligheid
WiFinn doet er alles aan een veilige
leefomgeving te creëren met behulp
van deskundige zorg, nauwe samenwerking met ouders/opvoeders, familie en al dan niet andere betrokkenen/deskundigen om een vangnet
te creëren wanneer dit nodig mocht
zijn.
3.
Verbondenheid
Het belang van ergens bij horen
wordt door WiFinn onderkent. Hierom zal de zorg en toewijding binnen
WiFinn zich richten op het hebben,
uitbreiden en behouden van een
functioneel sociaal netwerk en het
hebben van zinvolle dagbesteding/
werk.

hET vERhaaL aChTER WiFinn
Ik (Twan) ben geboren op 28 november 2000 samen met mijn tweelingzus Inge. Ik woon eigenlijk in Dreumel, samen met mijn ouders, mijn 2
zussen en mijn grote vriend Finn.
Ik denk terug aan ongeveer 4/5 jaar
geleden:
Ik woonde thuis, samen met mij ouders en twee zussen en ik had een
leuk leventje. Maar dit liep niet goed,
ik had heel vaak woede-uitbarstingen waarbij ik hard te keer ging. Ik
wist niet meer wat ik deed en deed
dingen waarvan ik niet wist dat ik ze
durfde.
Na heel veel onderzoeken, testen en
therapieën, is er bij mij ADHD, Autisme en Gilles De La Tourette uitgekomen. Hier heb ik zelf nooit veel last
van gehad, maar mijn omgeving wel!

Mijn woede-uitbarstingen werden
heviger, mijn onrust meer en thuis
was ik niet meer de Twan die ik nu
wil zijn. Toen ik 2 jaar geleden opgenomen werd op Herlaarhof, een
behandelgroep. Was dit voor mij een
soort van hoop, ik hoopte dat ik op
deze groep dingen zou leren wat ik
thuis kon toepassen als het mis ging.
Ik heb hier 1 jaar gezeten.
Aan het eind van dat jaar was ik bang
om naar huis te gaan, bang om weer
die Twan te worden die niets kon
hebben. Eenmaal thuis liep het best
lekker, maar zeker nog niet altijd. Ik
bleef mijn best doen. Maar het lukte
me niet.
Ik ben nu terecht gekomen op een
woongroep in Rosmalen, waar ook
mijn school zit.

Op deze groep mag je jezelf zijn, druk
doen wanneer dat nodig is en je nergens voor hoeft te schamen. Dit is
voor mij zo’n opluchting. Maar ik wil
niets liever dan gewoon thuis wonen.
Ik weet dat dat niet meer lukt, maar
laat mij dan dichter bij huis wonen
dacht ik. Zodat ik dichter bij mijn ouders ben, mijn zussen en mijn hond
Finn.
Toen papa dit begreep, is hij begonnen met het opzetten van Wooninitiatief Finn. Wat in Beneden-Leeuwen
gevestigd moet worden. Het doel om
mij dichter bij (t)huis te laten wonen,
maar zeker ook om ander kinderen
dit ook te gunnen.

Een plek waar je het fijn hebt en waar
je mag zijn wie je bent! Dit wil ik heel
graag! en vast en zeker nog meer
jongeren in West Maas en Waal en
omstreken.
U kunt de droom om een Wooninitiatief (Finn) op te zetten steunen, door
uiteraard dit bericht te delen. Maar
zeker ook om er eens over na te denken om samen met mijn vader de
schouders eronder te zetten. Zodat
Wooninitiatief Finn een goed thuis
wordt voor mij en vele andere!
(Dit artikel is geschreven en gepost op
facebook door Twan Gerrits d.d. 21 mei 2017)

Binnen de gemeente West Maas
en Waal ligt het mooie dorp Beneden-Leeuwen. Lauwe, zoals
Beneden-Leeuwen lokaal wordt
genoemd ligt centraal tussen de
steden Den-Bosch, Nijmegen, Tiel
en Oss. Beneden-Leeuwen is een
rustig maar levendig dorp met tal
van voorzieningen.

Land van maas en Waal

Zo zijn er diverse grote supermarkten als de Jumbo, Aldi en Lidl, maar
ook winkels als de Hema, Action en
BCC hebben er filialen. Naast de diverse winkels zijn er tal van sportclubs en verenigingen.
Jaarlijks worden er tal van activiteiten georganiseerd zoals de dijken-

loop, fruitwandelen en Wiellawaai.
Wonen in Beneden-Leeuwen betekend ook rustig wonen, weg van de
drukte in de grote stad. Rustig aan
de waal met zijn uitgestrekte uiterwaarden waar je uren rustig kunt
wandelen en genieten. Kortom wonen in Lauwe is TOP.

Om ons doel te kunnen realiseren zijn we op zoek naar ouders met
hetzelfde doel en die ons kunnen en willen ondersteunen.
Wilt u met ons de schouders er onder zetten en samen dit initiatief
vorm geven? Dan komen wij graag in contact met u.

Bent u geïnteresseerd, heeft u vragen of wilt u meer weten?
Neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Donaties zijn van harte welkom. U kunt u gift overmaken op
NL49 RABO 0323 9309 64 tnv Stichting WiFinn
KvK 69891648
RSIN 858054838
Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers o.a.:
Vormgeving door Sharon Elsen
Fotografie door Caitlin Sas
Sponsoring door Lighthouse

www.sharonelsen.jimdo.com
www.caitlinsas.com
www.golighthouse.nl

