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Van de voorzitter

Hier onder volgt een samenvatting van
de speech die de voorzitter heeft
gehouden tijdens de start van de sloop
van de woonboerderij. De volledige
speech staat ook op onze website.

It giet oan, we geane los, it sil heve,It giet oan, we geane los, it sil heve,It giet oan, we geane los, it sil heve,It giet oan, we geane los, it sil heve,

Welke kreet je ook bedenkt, welk
superlatief ook, kan niet weergeven hoe
blij ik, wij zijn met de start van de
verbouw van deze boerderij aan de
Rengersweg 29 in een woonboerderij
met 14 appartementen voor 14 nieuwe
bewoners die graag ook zelfstandig,
maar dan onder begeleiding willen gaan
wonen, net als hun broer of  zus die
ook uit huis zijn of nog uit huis gaan.

8 á 9 jaar geleden is er een initiatief
ontstaan vanuit ouders die hun kind te
logeren hadden op de zorgboerderij
Moai Seldsum hier iets verder op.
Kleinschalig, maximaal 6-7 bewoners op
een boerderij, liefst nog in bedrijf etc,
etc.
Maar wensen en realiteit kwamen
steeds verder uit elkaar te liggen, soms
leidde dat tot de vraag of wij wel door
moesten gaan. Toch durf ik nu te
stellen dat hetgeen hier gerealiseerd
wordt een unieke woonplek wordt voor
de aanstaande bewoners. 

De plek, het ruime erf, het verkeersluw
maken van de Rengersweg , het in de
nabijheid hebben van goede
dagbestedingsmogelijkheden kan alleen
maar versterkend werken.

Wij zijn heel erg blij met de stichting
JPvanden Bent, in gezamenlijkheid
hebben wij goed opgetrokken en hopen
dat te blijven doen. Daar wij als ouders
niet direct een gesprekspartner zijn/
waren richting WoonFriesland is JP dat
wel en die hebben, hun taak meer dan

goed opgepakt

Ook de bouwcommissie vergaderingen,
zijn altijd opbouwend geweest.
Natuurlijk was het spanningsveld tussen
tempo, financiële mogelijkheden, etc,
wel eens een punt van discussie, maar
het vertrouwen is altijd aanwezig
geweest om er samen uit te komen. 
We zijn er gezamenlijk uitgekomen en
met dit moment van vandaag gaan wij
de laatste, maar zeer belangrijke fase in
, het feitelijk realiseren van een pracht
woonplek voor 14 personen die met een
beperking geboren zijn, maar daarom
niet met minder genoegen hoeven te
nemen.

Wij hebben heel veel steun reeds
ondervonden, in allerlei financiële
donaties, maar er zijn nog genoeg
wensen waar nog veel geld voor nodig
is. Bedankt nu reeds voor deze gulle
gevers. Wij wensen het bouwbedrijf
Swart, het architectenbureau met de
moeilijke naam en JP en
WoonFriesland veel succes toe met de
feitelijk realisatie van It Lijsket.

It Lijsket, een beschutte plek waar , bij
ûnlijig waar , ja daar heb ik geen goede
Nederlandse vertaling voor, het vee een
schuilplek kan vinden. 

Daar licht de relatie tussen de naam
van onze stichting en de zorg/
begeleiding die de bewoners nodig
hebben: een beschutte plek, waar ook
tijdens “zwaar weer” en stormachtige
tijden tijden, zorg, liefde en onderdak
wordt geboden.

De voorzitter

Zorgcommissie

Een kort verslag van onze
bijeenkomst(en).

De afgelopen tijd hebben we ons vooral
bezig gehouden met het functioneren
van de zorgcommissie.
Nu de uitvoering van de woonvorm
steeds concretere vormen aanneemt
blijkt wel dat er heel veel
werkzaamheden verricht dienen te
worden. Ook is het duidelijk geworden
dat er nog heel veel vragen leven bij
zowel de cliënten als de ouders.

Hoe gaan we verder?
De zorgcommissie houdt zich bezig met
de zorginhoudelijke vragen.
Vragen die nu op korte termijn aan de
orde zijn: blijft deze commissie haar
functie vervullen. Maar ook voor de
toekomst, want ook dan komen er vast
en zeker zaken aan de orde waar wij
ons als ouders ook graag over willen
buigen.

We overleggen hoe we duidelijk krijgen
wat andere ouders verwachten t.a.v. de
zorg. Ons voorstel is om in elke
vergadering van it Lijsket  tijd in te
ruimen voor overleg. 

De groepssamenstelling zal bestaan uit
de drie zgn. zorggroepen.
De bedoeling is dat we van elkaar
weten welke verwachtingen en wensen
er leven en of deze te realiseren zijn.
Vragen die aan de orde komen zijn o.a.:
- hoe zien wij de dagelijkse invulling
van onze zoon/dochter na hun
dagprogramma en in het weekend?
- mag ons kind zelf bepalen tot hoe
lang hij/zij in de gezamenlijke ruimte(s)
blijft?
- mag onze zoon/dochter alcohol op
zijn/haar kamer?
- hoe gaan we om met
geloofsbeleving/vragen?

Ongetwijfeld zijn er nog veel meer
vragen die besproken dienen te worden.
We hopen samen een goede manier te
vinden om met elkaar een vorm te
vinden waar onze kinderen zich fijn,
prettig en vooral thuis zullen voelen.

Namens de zorgcommissie, 
Alie Dijk.
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Van de bewoners

Deze keer Deze keer Deze keer Deze keer Harmanna Ponne

Ik ben Harmanna Ponne en ik woon in
Hallum met mijn vader, moeder en
broertje Jesse.
Ik luister heel graag naar muziek en
knutsel heel graag en ik mag graag
bezig zijn en dvd,s kijken en
computeren.
Ik ben spastisch en ook een beetje
slechthorend.
Ik ben geboren op 17 april 1988.
Ik heb op school Lyndensteyn te
Beetsterzwaag gezeten en het MKD te
Leeuwarden en op de Wingerd te
Damwoude.
En nu zit ik op twee zorgboerderijen,
maandag tot woensdag de zorgboerderij
de Iik in Raard en donderdags en
vrijdags op it Aventoer in Oenkerk.
Bij it Aventoer hoorde ik dat er een
ouderinitiatief kwam en dat leek me wel
wat, daar kom ook heel wat bekenden
tegen ik ken paar mensen van School
Lyndensteyn en de Wingerd.
Maar ik heb er erg veel zin in om te
wonen, maar het is toch ook nog wel
wat spannend. Ik hoop dat we een mooi
plekje hebben met elkaar om er te
mogen wonen 

Financiële commissie

De Financiële commissie is volop bezig
geld bij elkaar te harken om extra
voorzieningen, als een kers op de taart,
te kunnen financieren.
In dat opzicht hebben we de tijd niet
echt mee. Het kost veel moeite zaken
die buiten de begroting zijn komen te
liggen, om die gefinancierd te krijgen.
De economische moeilijke tijd van nu
heeft ook zijn weerslag op het
geefgedrag van verschillende instanties,
maar gelukkig zijn er betrokken mensen

die it Lijsket een warm hart toedragen.. 
Nu het officiële startschot voor de
aanvang van de bouw is gegeven, vormt
dit het moment om in actie te komen.
Gelukkig hebben al een aantal mensen
en instanties middels een gift of een
toezegging  al blijk gegeven ons doel te
willen steunen, maar in het streven
naar het realiseren van de extra
voorzieningen, is er nog veel geld nodig.
Zoals geld bijv. voor een mooie
passende omheining en voor verlichting
op het terrein. En voor de inrichting van
de tuin. Het ruime erf biedt de
gelegenheid voor de aanleg van één of
meerdere terrassen met paden, een
tuinhuis, dierenverblijven e.d. die de
bewoners moeten stimuleren om ook
buiten actief te wezen. Ook willen wij
de mogelijkheid oppakken om een
tweede verdieping aan te leggen, waar
bewoners een potje kunnen
tafeltennissen of anders actief bezig
kunnen zijn. Of voor al deze projecten
genoeg geld beschikbaar komt valt op
voorhand niet te zeggen, maar wij gaan
er wel voor. Voor de volle 100% .
En met uw steun zou dat kunnen
slagen om daarmee de 14 nieuwe
bewoners van it Lijsket een mooi
onderkomen te bieden waar zij zich
snel thuis zullen voelen. Helpt u mee?
Dit kan door het overmaken van een
gift op het onderstaande
rekeningnummer 4748995 t.n.v. stichting
it Lijsket.

JP van den Bent

De JP van den Bent stichting biedt
ondersteuning aan mensen met een
verstandelijke beperking. Dit kan op het
gebied van wonen, logeren, deeltijd
opvang, trainen, crisis of overbrugging
en ambulant zijn.
Het motto van de stichting is:”Wat de JP
van den Bent stichting vandaag nog niet
in huis heeft, kan morgen heel gewoon
zijn”. Dus “Vraag maar” en we zullen
zien of we samen een oplossing voor
de ondersteuning kunnen bedenken.
We gaan dan ook uit van individuele
dienstverlening omdat elk mens uniek
is. We noemen dit dan ook vraaggericht
werken.
Het centraal bureau is gevestigd in
Deventer. We zijn werkzaam van
Twente, Tiel, Apeldoorn, Zwolle tot in

Friesland. Daar is in 1973 gestart met
een Gezinsvervangend Tehuis in
Drachten. Die benaming wordt allang
niet meer gebruikt, omdat we van uit
het individu werken en iedereen vanuit
zijn eigen appartement ondersteund
wordt. De afgelopen 10 jaar is de JP in
Friesland erg uitgebreid, zodat we
iedereen kunnen laten kiezen uit een
compleet pakket van wonen, logeren,
deeltijd opvang, trainen, crisis en
ambulante ondersteuning.
De stichting legt de
verantwoordelijkheden laag in de
organisatie. Zodat er korte lijnen
ontstaan en op de locatie zelf de
beslissingen genomen worden.
Meer informatie kunt u vinden op onze
website: www.jpvandenbent.nl

Van de Redactie 

De nieuwsbrief wordt periodiek
uitgegeven door Stichting
ouderinitiatief It Lijsket. 
U wordt hiermee op de hoogte
gehouden van de activiteiten rond de
woonboerderij.

Stichting ouderinitiatief It Lijsket 
Miedemaweg 21 
9064 KL Aldtsjerk 
Telefoon: 058-2562594
ING 4748995 
KvK 01109697 

Woonzorgboerderij It Lijsket
Rengersweg 29 
9062 EA Oentsjerk

Website: www.itlijsket.nl

Wordt sponsor of vriend van It Lijsket.
Kijk op onze website en geef u op en
ontvang deze nieuwsbrief via de mail. 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer
ontvangen, stuur dan een mail naar
nieuwsbrief@itlijsket.nl  .   o.v.v.
Stopzetting mailing it Lijsket

Sponsor van it Lijsket is
o.a.:
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