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In 2011 is er afscheid genomen van Sjerp Tolsma. Als een van de initiatiefnemers heeft hij zijn taak als 
voorzitter volbracht nu de woonvorm in mei 2011werd opgeleverd en de bewoners vanaf 16 juni hun 
appartement in gebruik hebben genomen. Acht lange jaren van plannen maken, voorbereiden en uitvoeren 
hebben geresulteerd in de realisatie van een woonboerderij die uitermate geschikt gemaakt is voor bewoning 
van “onze” 14 jonge mensen met een beperking. Een kroon op het werk voor de woningcorporatie 
WoonFriesland, zorgverlener J.P. van den Bentstichting en niet in het minst  door de inspanningen van het 
ouderinitiatief “it Lijsket” als initiatiefnemers!

Na de verhuizing is er in eerste instantie veel aandacht uitgegaan naar de begeleiding van de kinderen omtrent 
zaken m.b.t. tot de verhuizing en naar het wonen in deze woonvorm. Het accent hierbij is in het begin gelegd 
bij het wennen aan het hebben van een eigen woning, een eigen plek wat veilig en vertrouwd is en aan het 
vertrouwd raken aan hun begeleiders van JP. 

De volledige inrichting van de algemene ruimtes, waaronder die van de drie centrale huiskamers, is geheel voor 
rekening van J.P. van den Bentstichting geweest. 

In 2011 is de aanleg van de tuin volledig volgens plan gerealiseerd. De tuinaanleg kon bijna volledig 
gefinancierd worden door enkele grote bijdragen van achtereenvolgens het fonds van der Meer – 
Boeremastichting, door het Fonds Verstandelijk Gehandicapten en door stichting Woudsend 1816. Door de 
inzet en financiële steun van Alliander is er een geitenhok geplaatst welke nu dienst doet als stalling van de 
fietsen. De spelattributen konden door een gift van de stichting WiegerJansleen worden aangeschaft. 
Verlichting: dankzij een bijdrage van Univé Dichtbij kon hiermee een deel van de erfverlichting worden betaald. 
De inrichting van de snoezelruimte is mogelijk geworden dankzij een gift van Handico. 

Groenbeheer en Tuinaanleg Erik de Vries heeft door sponsoring tal van activiteiten  rondom de boerderij 
(bestrating van het geitenhok en diverse maai- en snoeibeurten) kosteloos een bijdrage geleverd. Dankzij een 
bijdrage door de gemeente Tytjerksteradiel wordt de bomenrij hersteld aan de Sanjesreed en komen er twee 
eikenbomen aan de Rengersweg.

Dankzij de inzet van betrokken ouders is het mogelijk geworden dat het tuinontwerp en de mooie hekwerken 
gestalte hebben gekregen. Uit de vele positieve reacties uit alle lagen van de plaatselijke bevolking tijdens de 
officiële opening van 25 oktober 2011, spreekt grote bewondering en waardering voor de geleverde prestaties 
door alle betrokken partijen!

Op een enkel geval na zijn alle gedane financiële toezeggingen in 2011 ontvangen, welke it Lijsket in staat 
hebben gesteld om bovengenoemde zaken te kunnen realiseren. 

In de vergadering van 20 september 2011 hebben we een nieuwe onafhankelijke voorzitter kunnen 
verwelkomen in de persoon van de heer Alle Flootman, oud-directeur de zmlk de Wingerd te Damwoude. 
Vanwege een verschil van inzicht in het te voeren beleid heeft Henk Remigius zich uit het bestuur terug 
getrokken.

Andere bestuurswijzigingen m.i.v. okt. 2011zijn: afgetreden als penningmeester Janna Westerhuis en benoemd 
als penningmeester Henk Veldhorst. 

Terugblikkend kan worden gesteld dat 2011 een succesvol jaar is geweest voor stichting it Lijsket, waarin met 
steun en hulp van velen, er een belangrijke stap is gezet met betrekking tot het realiseren van één van onze 
hoofddoelen, namelijk het vinden van een goede woonlocatie voor onze 14 kinderen met een beperking. 
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