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Een nieuw ingerichte gemeenschappelijke woonkamer 
 
 
Achtergrond 

In oktober 2018 bestond Us Dream in Leeuwarden 15 jaar. Een feit wat zeker niet onopgemerkt is gebleven. In 

deze 15 jaar is er veel veranderd bij Us Dream. Ver voordat de opening plaats heeft mogen vinden zijn er 

destijds plannen gemaakt door een zestal ouders  die voor hun kinderen een passende woon/zorg omgeving 

wilden creëren. Het moest kleinschalig worden waarbij de aandacht en de zorg voor de individuele bewoners 

bovenaan zou staan. Uiteindelijk hebben alle plannen er toe geleid dat in 2003 een prachtige woonvoorziening 

geopend kon worden waar de bewoners, meervoudig gehandicapte jongeren, vanuit hun eigen appartement 

volledige verzorging en begeleiding krijgen. Het centrale gebouw en de appartementen zijn met zorg ingericht 

en aangepast aan de individuele bewoners die er met ingang van 2003 zijn komen wonen. Nu 15 jaar later zijn 

er nog steeds twee bewoners van “het eerste uur”  die met veel plezier en omringd met goede zorg in Us 

Dream wonen. In de loop van de jaren hebben vier nieuwe bewoners hun intrek genomen in Us Dream. Ook zij 

genieten van goede individuele zorg. 

 

Nieuwe eisen en wensen 

Nieuwe bewoners vragen ook om specifieke voorzieningen en ook de invulling van de algemene voorzieningen 

vraagt steeds opnieuw aandacht wat leidt tot de nodige aanpassingen. Om tot een goed beeld te komen voor 

een passende inrichting heeft Us Dream er voor gekozen gebruik te maken van de expertise van Koninklijke 

Visio, expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. Koninklijke Visio heeft aan de hand van waarneming ter 

plaatse in combinatie met de wensen ten aanzien van de behoefte van de individuele bewoners een plan 

gemaakt waaraan de inrichting van de woonkamer zou moeten voldoen. Aanpassingen die we niet doen omdat 

het “mooi” of “leuk” is , maar aanpassingen die noodzakelijk zijn voor de bewoners. 

 

Een nieuw inrichtingsplan 

Us Dream streeft naar het beste voor haar bewoners en het  plan van Koninklijke Visio is daarom vertaald naar 

een projectplan. Een interieurdeskundige heeft  pro deo zijn bijdrage geleverd en het plan is opgedeeld in een 

aantal onderdelen. Bij ieder onderdeel zijn, zo goed mogelijk de kosten weergegeven (prijspeil 2018). De kosten 

voor de aanpassing van de leefomgeving zijn globaal ingedeeld in de volgende posten: 

 

Onderdeel Kosten 

Vervanging verlichting, aangepast op de eisen voor de bewoners  €       9.500 

Schilderen muren en plafond (lichter van kleur  dan huidige situatie) €       6.800 

Vervangen vloeren in de algemene ruimte €    11.275 

Aanpassen/vervanging keuken €    14.000 

Aanpassing meubilair algemene ruimte €    11.500 

Aanpassing raambekleding €      6.500 

Totale kosten €   60.000 

 

Uw hulp is nodig 

Dit is een behoorlijk bedrag en we beseffen maar al te goed dat dit bedrag niet alleen door de bewoners en 

hun ouders/familie bijeengebracht kan worden. Vanuit diverse acties gehouden door bewoners, begeleiders en 

ouders hebben wij met elkaar ondertussen een bedrag  van ruim €  6.000,-- bij elkaar weten te brengen. We 

willen dan ook graag een beroep doen op uw bereidheid een bijdrage te verlenen voor de noodzakelijke 

aanpassingen. Ieder bijdrage is van harte welkom. 
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Mogen Annika, Daniëlle, Jostein, Richard, Lydia en Trudy met uw hulp rekenen op een fijne woonomgeving en 

een fijne toekomst in Us Dream, dat met uw hulp, nog meer aan hun behoeften zal zijn aangepast? 

 

Bent u de enige die wij benaderen? Nee hoor, familie, vrienden en kennissen van alle bewoners in Us Dream 

vormen eigenlijk een groot netwerk van mensen die Us Dream een warm hart toedragen, hopen wij. Al deze 

mensen zijn benaderd voor deze actie. Datzelfde geldt voor allerlei fondsen.  

 

ANBI status 

Het grote voordeel van uw gift voor uzelf is, dat Us Dream een zogenaamde ANBI-verklaring van de 

belastingdienst heeft, waarmee uw bijdrage als gift aftrekbaar is bij uw jaarlijkse belastingaangifte.  

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer IBAN: Nl 12 RABO 0132 787 504 

 

Club van 101 

Als u € 101,= (of meer) overmaakt nemen wij u automatisch op in onze Club van 101. U kunt ons helpen om 

ervoor te zorgen dat Us Dream voor lange tijd zonder problemen kan draaien. Dat kan door lid te worden van 

onze Club van 101. Voor € 100,= per jaar kunt u lid worden van deze club. U steunt dan Us Dream op een 

geweldige manier.  

 

Wat staat daar tegenover? Wat kunt u van ons verwachten als tegenprestatie voor uw steun? Voor de leden 

van de club van 101 wordt in ieder geval ieder jaar een barbecue georganiseerd in de tuin van Us Dream. Als u 

dat op prijs stelt, kunt u eenmalig een keuze maken uit een van de schilderijen die door Annika of Daniëlle 

gemaakt zijn.   

 

Bij voorbaat dank! 

Namens bestuur, ouders, medewerkers én bewoners van Stichting Us Dream, alvast hartelijk dank voor de 

bijdrage en de steun voor onze prachtige kleinschalige woonvorm. 

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

 

Klaas-Jan Beers       Sophia Tooi 

Penningmeester       Teamleider Us Dream 

        Tel 058-2667577 

Email: kjb.usdream@gmail.com     Email info@usdream.nl 
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