
  Nieuwsbrief 
nummer 1 
 

 
1 

Van de voorzitter 
 

Voor het stichtingsbestuur 

van het Lijsket was het 

afgelopen juni zeer spannend. 

Gaat de derde locatie ( wij 

hadden twee eerdere opties die 

fout zijn gelopen) in de 

Trynwâlden nu wel of niet 

door om een prachtige 

woonvorm te realiseren voor 

onze gehandicapte, zorg 

behoevende kinderen? 

WoonFriesland, het 

woonbedrijf heeft de spanning 

behoorlijk opgevoerd. Je merkte 

bij verschillende ouder paren 

dat er dan ook twijfel 

ontstond over de afloop. 

Gelukkig waren er mensen bij 

betrokken, ik doel in het 

bijzonder op Harrie Wiersma 

van de JPVANDENBENT, die 

steeds opnieuw een hart onder 

de riem stak; immers hij kon 

het weten dat dergelijke 

investeringen en 

besluitvormingsprocessen 

vaak lang en moeizaam  

verlopen. Het verschil met 

andere projecten was hier dat 

wij als ouders er met de “neus” 

boven op zaten en dan gaat 

alles, voor je gevoel, minder 

snel dan dat je graag wilt. 

Los van het formele besluit 

waren er in de Trynwâlden al 

zoveel acties op touw gezet dat 

wij gevoelsmatig helemaal 

niet terug konden. Er moest 

en zou een positief besluit 

komen. Dat dit dan de nodige 

spanningen binnen de 

stichting oproep is een niet te 

voorkomen iets. 

 

Gelukkig kunnen wij sinds 

juni 2009 nu alleen nog maar 

vooruit kijken, hoe en wanneer 

It Lijsket feitelijk gerealiseerd 

wordt op één van de mooiste 

plekken, zeer centraal 

gelegen, in de Trynwâlden. 

Niet alleen de plaats maar ook 

het pand en het erf van de 

boerderij blijven , aan de 

buiten kant intact zodat het  

vertrouwde beeld blijft. Dat 

daar 14 nieuwe bewoners 

komen is niet alleen voor deze 

bewoners prachtig maar ook 

voor de andere zorgaanbieders, 

zoals Moai Seldsum, It 

Aventoer en het Thomashuis. 

Waar vind je op één vierkante 

kilometer zo veel zorg 

aangeboden dan straks in 

Oentsjerk/Mûnein. De zorg 

die elkaar niet beconcurreert 

maar aanvult. Daar is 

natuurlijk de wil van deze 

partijen voor nodig maar ik 

twijfel er niet aan dan dat, 

dat goed komt. 

 

Wij hopen en vertrouwen erop 

dat de bewoners van de 

Trynwâlden dit initiatief 

blijven steunen en volgen, 

want de investeringen, zoals 

het aankleden van het erf met 

speeltoestellen, kleine dieren 

verblijven etc. etc. zijn groot. 

 

Al met al is de periode waarin 

deze stap is genomen 

onnoemelijk lang geweest, 

maar ik als voorzitter ben van 

mening dat sommige 

tegenslagen uit het verleden 

nu meer dan gecompenseerd 

worden door deze plek, de 

medewerking van 

WoonFriesland nu en de 

JPVANDENBENT stichting 

in de personen van Harrie 

Wiersma en Saskia Helder. 

 

Sjerp Tolsma 

 

 

 

Van de bewoners… 
Deze keer “Kirsten Kooistra 

Hallo, mag ik mij even 

voorstellen. Mijn naam is 

Kirsten, een 16 jarige jonge 

dame wonende te Leeuwarden 

die op dit moment nog 

samenwoont met mijn ouwe 

lui en broer. 

 

Ik doe op dit moment mijn 

uiterste best op het VSO om 

mijn diploma's te halen, o.a. 

bij het AOC MBO-

dierenverzorging. 

Mag graag in mijn vrije tijd 

computeren en tevens ook 

chillen met mijn vriendinnen. 

Hou van muziek, kleding en 

leuke dingen te ondernemen 

en tevens ook leuke meiden-

dingen te doen. 

Mag straks mijn eigen 

kamertje inrichten naar mijn 

eigen smaak en met behulp 

van de ideeën van mijn 

ouders, want zij zijn per slot 

van rekening wel mijn 

sponsors. 

Bouwcommissie 

Hierbij willen wij jullie even op 

de hoogte brengen van de 

voortgang van het project. 

Vorige week zijn de 

uitnodigingen voor de 

inschrijving naar de 
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aannemers verstuurd. Op 

basis van ervaring met 

aanbestedingen hebben wij 

besloten de aannemers 6 

weken rekentijd te gunnen. 

Dit blijkt in de praktijk nodig 

te zijn. 

Voor de planning betekend dit 

dat wij inmiddels 7 weken 

achter lopen. Helaas heeft het 

meer tijd gekost alle 

benodigde stukken goed en 

eenduidig op elkaar aan te 

laten sluiten dan wij hadden 

gedacht.  

Maandag 16 november a.s. 

verwachten wij de prijzen van 

de aannemers. 

PR-Commissie 

Na lange tijd is de PR 

Commissie op donderdag 8 

oktober 2009 weer bij elkaar 

geweest. Naast het uitbouwen 

van de website heeft de PR 

Commissie ook als taak om de 

nieuwsbrief uit te geven. Dat 

was dan ook het hoofd thema 

van deze avond en met als 

resultaat dit document. Ook 

willen wij als PR Commissie 

graag de website als basis van 

al het nieuws over It Lijsket 

vormgeven. Dit betekent dat 

alle verslagen, nieuwsbrieven, 

binnengekomen stukken 

hierop worden geplaatst. 

Verder hebben we nog een 

aantal zaken de revue laten 

passeren en daarbij 

constateren we dat er nog 

maar weinig vrienden en 

sponsoren zijn. We willen 

daarom iedereen vragen 

vrienden en familie 

enthousiast te maken voor 

onze stichting.  

Tot slot kunnen we melden 

dat de foto’s in het 

smoelenboek ook in internet 

explorer te zien zijn.  

Zorgcommissie 

Op 8 oktober kwamen Sylvia 

en Alie naar het huis van 

Hanneke om te vergaderen als 

commissie. Helaas kon Willy 

niet aanwezig zijn.  

Omdat wij elkaar al een hele 

tijd niet gesproken hadden, 

moesten we natuurlijk eerst 

even bijpraten. Zo kwam het 

wel en wee van onze gezinnen 

en in het bijzonder van onze 

bijzondere kinderen aan de 

orde. 

 

Daarna was er ruimte en tijd 

voor alle zaken die ons als 

commissie bezig houden 

zoals: “Wat is de status van 

onze commissie? Hoe gaan wij 

in de toekomst verder?” 

 

Zo leven er ook verschillende 

vragen die een wat algemener 

karakter hebben en waar we 

eigenlijk wel de mening van 

alle ouders over zouden willen 

weten. 

Ik noem er maar een paar: 

        - komt er een 

bezoekregeling? 

        - hoe gaan we om met 

bepaalde normen en waarden? 

Het blijkt dat er genoeg 

dingen zijn waarover we nog 

eens van gedachten 

moeten/willen wisselen. 

 

Financiële 

commissie 
 

Voor de realisatie van een 

groot aantal voorzieningen, 

die buiten de begroting vallen, 

is een speciale commissie in 

het leven geroepen: de 

Financiële commissie (FC) en 

deze bestaat uit 3 ouders en 

zij hebben de taak om zoveel 

mogelijk geld binnen te halen 

om dit mogelijk te maken. 

Dit kan via acties, maar ook 

via het aanschrijven van 

diverse fondsen die bekend 

staan voor steunverlening 

aan doelgroepen zoals die van 

ons. 

Voor wat betreft het 

aanschrijven van deze 

fondsen wordt binnenkort een 

besluit genomen of hierbij 

gebruik gemaakt wordt van 

de know-how van een extern 

adviesbureau. 

 

Er zijn in de Trynwâlden en 

daarbuiten enkele acties 

gevoerd om ons ideaal te 

verwezenlijken. De FC ziet erop 

toe dat het bij elkaar gespaarde 

geld zorgvuldig beheerd wordt 

en dat dit ten goede komt aan 

de toekomstige bewoners van 

it Lijsket.  Dit kan zijn in de 

vorm van de inrichting van 

een snoezelkamer of aan 

andere speciale voorzieningen 

van de drie centrale 

huiskamers binnenin de 

boerderij. Zo is er ook veel geld 

nodig voor de inrichting 

buitenom. Bestrating en 

aanleg van een terras, 

buitenverlichting, 

tuinmeubilair en tuinaanleg 

zijn kostbare zaken waarvoor 

sponsoren gezocht moeten 

worden. 

 

Het is verheugend dat een 

eerste contact al geleid heeft 

tot het mogen indienen van 

een offerte van spelmateriaal 

waaronder een schommel.  

Hopelijk is dit de aanzet om 

op deze manier nog meer 
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zaken gefinancierd te 

krijgen. 

 

In een volgende Nieuwsbrief 

hopen wij u meer informatie te 

kunnen geven over onze 

vorderingen op het gebied van 

sponsoring van it Lijsket. 

 

 


