
Jaarverslag 2022 van de Plataan.

Inleiding:

In het begin van het jaar was het moeilijk om elkaar fysiek te ontmoeten in verband 
met corona. Gelukkig hebben wij nadat de beperkingen waren opgeheven weer 
kunnen vergaderen met de ouders.

Inmiddels zijn er ondanks dat er geen publiciteit is geweest toch een aantal nieuwe 
aanmeldingen bijgekomen. Inmiddels staan er 24 kinderen op de lijst. Wij verwachten 
daarom geen problemen dat het tehuis niet bezet gaat worden.

De challenge van de provincie is inmiddels afgesloten. Tijdens een bijeenkomst in 
Nijmegen zijn wij in de prijzen gevallen. Een mooi bedrag van € 3.000,00 mogen wij 
bijschrijven op onze bankrekening.

Wij hebben heel veel hulp gehad van Sylvia Sikkema. Zij is door de provincie aan ons 
toegevoegd om ons te helpen met de zorgvragen. Heel veel dank voor haar inbreng.

De ouders hebben een aantal zorgverleners bezocht. Er zijn twee zorgverleners 
uitgezocht namelijk Philadelphia en de stichting de Sprank. Beide hebben een 
voorlichting gehouden voor de ouders. 

Om elkaar beter te leren kennen is in september met de ouders een gezamenlijke 
barbecue gehouden. Een zeer geslaagde avond bij de familie Heideveld. Daarnaast 
hebben we bij ieder overleg met de ouders ook een zgn. kletskop-moment. 

Belangrijke punten van voortgang in 2022.

⦁ Prinsbouw wordt de investeerder.

⦁ Philadelphia is uitgekozen om als zorgverlener te fungeren.

⦁ Jenneke Wolvers van de vereniging op weg met de ander is bereid om ons te 
ondersteunen met betrekking tot de identiteit van de Plataan.

⦁ In overleg met de ouders is er een logo voor de Plataan uitgekozen.

⦁ De commissies worden weer geactiveerd en opnieuw bemand voor 2023.

⦁ Er zijn gesprekken geweest met Philadelphia om tot een geslaagd plan te 
komen voor de bezetting van het tehuis.

Tot slot:

Er zijn veel vorderingen gemaakt in 2022. Wij spreken de wens uit dat in 2023 een 
concreet perspectief komt hoe woonzorg De Plataan eruit komt te zien en hopelijk ook
daadwerkelijk  een start gemaakt kan worden met de bouw. Heel veel dank aan 
degenen die zich dit jaar hebben ingezet om ons mooie project te ontwikkelen. We 
voelen ons rijk gezegend en danken daarvoor zeker ook onze Hemelse Vader en we 
bidden of het project blijvend wil zegenen
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