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Niet aangeboren hersenletsel
Niet aangeboren hersenletsel is al het letsel aan hersenen,
dat ontstaat na de geboorte. Het kan bijvoorbeeld ontstaan
door een verkeersongeluk, een ernstige val of een harde
klap tegen het hoofd maar ook door een beroerte, een tumor of een bijna-verdrinking. Daarnaast zijn er ook mensen
die hersenletsel oplopen door een ziekte; zoals MS, Parkinson of Alzheimer. De gevolgen zijn heel divers en zijn afhankelijk van de plaats van het letsel in de hersenen en van de
ernst ervan.

De ontwikkelingen om te komen tot een zorglandgoed op
een andere locatie gaan onverminderd door. Daartoe is een
deskundige aangetrokken die de plannen verder uitwerkt.
Overeenkomstig de voorwaarden, verbonden aan de door
de provincie Gelderland verstrekte subsidie, moet er uiterlijk in juni 2012 duidelijkheid zijn over het hele plan.

Cliënten kunnen zich melden via info@jemaintiendrai.net
of telefonisch via 06-22394289. Meer informatie vindt u op
www.jemaintiendrai.net
Postadres secretariaat:
mevr. H. de Lange – Jansen
Altenaweg 4
8081 TV Elburg
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Zorglandgoed Jemaintiendrai biedt
toekomstperspectief

Van de bestuurstafel
Beste lezers van onze eerste nieuwsbrief.
Ik vind het grandioos dat we begin volgend jaar kunnen
starten met dag-opvang in Oosterwolde (Gld.) voor NAH
cliënten. We zijn druk bezig de boerderij op Landgoed “Morren” aan te passen zodat het ook geschikt is voor mensen die
iets minder mobiel zijn. Aangezien het een rijksmonument
is komt er veel papierwerk bij kijken. De Commissie Rijksmonumenten heeft al een bezoek gebracht aan deze boerderij
uit omstreeks 1500, om de veranderingen door te spreken
en de bestaande situatie te bezien. Er is o.a. een wijziging
in de ontsluiting nodig door een korte verbinding naar de
openbare weg. Hiertegen zijn geen bezwaren binnengekomen; we verwachten op korte termijn toestemming. Verder
is de brandweer ter plaatse geweest om enkele adviezen uit
te brengen voor de veiligheid. We hopen nog deze maand
de omgevingsvergunning te krijgen.
De gesprekken met de sollicitanten lopen voorspoedig. We
verwachten u in de volgende nieuwsbrief kennis te kunnen
laten maken met de beheerders/ begeleiders.
Wij ervaren de zegen van de Heer dagelijks in ons werk voor
Jemaintiendrai door de meest onverwachte hulp uit allerlei

hoeken in de regio. In een volgende nieuws
brief hoop ik daar verder op in te gaan. Dat we mogen
starten op de boerderij op het Landgoed Morren is al een
wonder op zich want dat zat niet in de planning. Na veel
pogingen iets te kopen of te huren gaf een makelaar ons
ongevraagd de brochure van deze boerderij.
Het ministerie heeft ons plan goedgekeurd, evenals het
Zorgkantoor; ook de begroting. Helaas bleken er in de regio van “ons” Zorgkantoor 50 nieuwe initiatieven te zijn, terwijl er slechts budget beschikbaar is voor één. Dus richten
wij ons op mensen met een PGB of vragen deze aan voor
cliënten en/of zorg in natura. We zijn ANBI-erkend door
de belastingdienst. Op onze begroting voor het komende
jaar missen we nog een flink bedrag. Dankzij de hulp van
verschillende relaties, schenkingen en donaties hebben we
voor dit moment het plaatje bijna rond. Prijs de Heer want
wie zijn wij zonder Hem?Ik wens de toekomstige cliënten,
vrijwilligers en beheerders Gods zegen toe op onze mooie
locatie. Graag nodig ik u uit om mét ons te bidden voor Zijn
zegen op ons werk.
Met vriendelijke groet,
Jan van Werven,
voorzitter.

Gebedspunten
- Dat Jemaintiendrai voldoende aanmeldingen krijgt voor PGB cliënten
- Dat het nieuwe project aan de Duinkerkerweg van de grond mag komen
- Dat het zorgkantoor op termijn middelen beschikbaar wil stellen voor de stichting
- Dat de sollicitatieprocedure voor het beheerders echtpaar wordt gezegend
- Dat het project gedragen wordt voor de omgeving
- Dat wij de liefde van de Heer mogen uitstralen
- Dat de relaties en bedrijven voor de stichting willen bidden en/of financiëel ondersteunen

Mensen helpen die het zonder hulp

te werken willen we toekomstper-

Het begin is er al: een vrijwilliger die

“Wij willen toekomstperspectief bieden”
Bijna 2 jaar geleden werd het bestuur gevormd en vanaf dat
moment is er gewerkt aan uitwerking van de plannen voor
het zorglandgoed. Het oorspronkelijke plan voorziet inderdaad in een landgoed; hiervoor moet het bestemmingsplan
aangepast worden en dat kost tijd. Daarop wil het bestuur
niet wachten en zo is er nu de boerderij op het landgoed
Morren waar begin 2012 wordt gestart. Jemaintiendrai gaat
aan mensen met niet aangeboren hersenletsel en aan licht
dementerende ouderen dagopvang bieden.

deze folder vindt u nadere informatie over waar u zich aan
kunt melden.

Er worden sollicitatiegesprekken gevoerd voor een beheerderechtpaar voor de boerderij. Gezocht wordt naar mensen
met een warm hart, affiniteit en deskundigheid op het gebied van “zorg” en vooral de motivatie om zich te laten inspireren door hun christelijk geloof.

Het begin is er al: een vrijwilliger die meehelpt met de voorbereidende werkzaamheden in de boerderij is daardoor zo
gemotiveerd en gestimuleerd geraakt dat hij de stap naar
de arbeidsmarkt opnieuw wil zetten!

Vanaf heden kunnen cliënten worden aangemeld. Vanwege
de komende bezuinigingsmaatregelen is het van belang
vóór 1 januari 2012 een PGB aan te vragen. Indien nodig
bieden we daarbij ondersteuning. Op de achterkant van

Mensen helpen die het zonder hulp niet redden, dat is wat
Jemaintiendrai wil. Jongvolwassenen die uitgerevalideerd
zijn maar nog niet in staat om naar school te gaan of te werken willen we toekomstperspectief bieden. Ook voor ouderen die een zinvolle dagbesteding nodig hebben bieden wij
mogelijkheden

De boerderij op het landgoed Morren ligt op een prachtige
plek waar mensen die weinig prikkels kunnen verdragen in
alle rust de dag kunnen doorbrengen. Er is een ruime tuin
en een boomgaard; er is ruimte voor een groentetuin, een
kippenhok, een paardenwei enz. enz.

