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Onze eerste nieuwsbrief 
Met trots sturen wij onze eerste nieuwsbrief om 
je te informeren over wat er allemaal is gebeurd 
en waar we staan, nadat we zijn genomineerd 
en uitgeroepen tot het ‘Beste Sociale Idee 2018 
van de Gemeente Leerdam’! We zijn er trots op 
dat we zoveel steun en aandacht hebben 
gekregen voor dit initiatief.  
 
In deze nieuwsbrief nemen we jullie mee in 
onze ambitie om binnen drie jaar een 
woonvoorziening te realiseren voor jongeren 
die zonder hulp niet zelfstandig kunnen wonen, 
samen met eenieder die dit initiatief een warm 
hart toedragen. 
 
Aanmeldingen 
Nadat we op 12 september jl. waren 
uitgeroepen, met 6.490 stemmen, tot het Beste 
sociale Idee, hebben zich circa 50 mensen 
aangemeld die ons willen ondersteunen, 
sponsoren, of actief zouden willen bijdragen. 
Daarnaast hebben zich 15 ouders aangemeld 
die mogelijk interesse hebben voor een 
woonvoorziening bij MUS.  
 
Wat hebben we gedaan vanaf onze 
nominatie op 12 september 
Enkele weken voor onze nominatie is Stichting 
MUS opgericht en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel. 
We zijn geïnterviewd en uitgebreid in de pers 
gekomen in o.a: 
 
AD Rivierenland 
 
Het Kontakt   
 
Extra Nieuws   
 
Druk op de afbeelding 
om de artikelen te lezen! 
 
Er is een bestuursplan geschreven, waarin we 
zaken aangaande het besturen van de stichting 
en de uitgangspunten hebben vastgelegd. 
 
Vier studenten van de MER in Rotterdam, 
waaronder twee studenten uit Leerdam,    
Mathijs van Wijk en Daan Kuiper, gaan ons 
helpen te onderzoeken op welke wijze we onze  

stemmers via sociale media kunnen 
benaderen en betrekken. 

 
 
We zijn in overleg met Arie Keppel, Wethouder 
van de Gemeente Leerdam tot 1 januari 2019, 
voor de (financiële) ondersteuning van dit 
initiatief. De Gemeente Leerdam heeft  
middelen beschikbaar gesteld voor 3 
burgerinitiatieven in Leerdam voor de komende 
twee jaar. Stichting MUS is één van de 
initiatieven die in aanmerking komt voor deze 
subsidie. Met deze subsidie worden onder 
andere deskundigen ingehuurd om ons te 
ondersteunen en te begeleiden. 
 
Kortom, we zijn volop in beweging.  
  
Waarom dit initiatief en wat we willen 
We willen een woonvoorziening in Leerdam 
voor jongeren die zonder hulp niet zelfstandig 
kunnen wonen. Dit om te voorkomen dat deze 
jongeren moeten verhuizen naar een 
omliggende gemeente. Wonen, dichtbij eigen 
vrienden en familie, eigen sportvereniging, 
werk/ dagbesteding etc.  
 
We zoeken naar verbinding. Een woonvorm 
waarbij de jongeren en hun ouders de regie 
houden op het wonen en de zorg naar wens en 
behoefte. Een plaats waar eenieder in principe 
welkom is om te wonen, in een unieke 
woonvorm die we samen willen gaan 
vormengeven!  
 
Waarom MUS? MUS staat voor 
Maatschappelijk, Uniek, Sociaal. Dit is wat we 
willen uitdragen. De MUS staat voor een 
beschermde vogel die graag in woonbuurten  
nestelt. MUS staat dus voor een 
woonvoorziening die onderdeel gaat uitmaken 
van de directe woonomgeving die de 
verbinding zoekt. Samen redzaam in plaats 
van zelfredzaam. 
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Wat zijn onze kernwaarden: 
● Dat de bewoner zich prettig en veilig voelt	
● Zelf kan (mee)bepalen wat er nodig is aan hulp	
● Dat de omgeving/buurt actief betrokken wordt	
● Dat de bewoners in een stimulerende, 

uitdagende en ontwikkelingsgerichte omgeving 
wonen	

● Dat de bewoners iets terug kunnen doen voor de 
buurt/omgeving	

● Dat het een gemengde vorm van wonen, met 
en/of zonder hulp en werken wenselijk is	

● Dat de bewoner een eigen woongedeelte heeft, 
maar ook gezamenlijk kan optrekken met 
anderen in gezamenlijke/gedeelde ruimten.	

● De hulp die nodig is om zelfstandig te kunnen 
wonen, bepaald de bewoner zelf, in samenspraak 
met hun ouders/ vertegenwoordigers	

● De jongeren bepalen samen met hun ouders, 
verzorgers, vertegenwoordigers welke zorg, 
ingekocht wordt.	

 
 
Bestuursleden Stichting MUS 
 
Johan Boonekamp  Sandra Doddema  
Partner van Marina,  Partner van Henk 

	
	 	
	
	
	
	

	
Voorzitter			 	 Secretaris	
Gorinchem		 	 Leerdam	
06	51	42	43	41	 	 06	29	60	31	46	
Johan@creatiekrachtcentrale.nl	sanny-greeneyed@hotmail.com	 
 
Wie zijn de initiatiefnemers  
Familie Boonekamp, familie Bruin en de familie 
Doddema uit Leerdam zijn de initiatiefnemers 
van dit idee. Johan Boonekamp, Dietward 
Bruin, Sandra Doddema en Arnout de Vries  

 
vormen het bestuur van de stichting. Onderaan 
de nieuwsbrief vindt u onze contactgegevens. 
Heeft u vragen, ideeën, wensen of wilt ons 
ondersteunen, meedoen of aanmelden, bel, 
mail of app ons gerust.  
 
Kom ook op 29 januari, informeren, 
bijpraten en inspireren! 
Op 29 januari 2019 organiseren we een eerste 
bijeenkomst waarin we graag onze ideeën en 
ambities met u willen delen en vormgeven. We 
hopen op een interactieve avond, waar we 
elkaar informeren, enthousiasmeren en kennis 
en ervaring kunnen uitwisselen.  
 
Thema’s die deze avond aan de orde komen 

zijn o.a.: wonen, zorg, locatie en 
werk/dagbesteding. Kortom, wat vindt u 
belangrijk en hoe kunnen we onze 
gezamenlijke kennis en ideeën verder 
invullen en uitwerken. 
 
De bijeenkomst start om 19.30 uur. Begin 
2019 versturen wij een specifieke 
uitnodiging!  
Je mag je natuurlijk nu ook al opgeven 
door een mail te sturen naar:  
Marina@creatiekrachtcentrale.nl  
 
Wij zien uit naar je komst! 
 

 
 
 
 
Dietward Bruin  Arnout de Vries 
Partner van Betsy  samenwonend 

	 
	
Betuurslid			 	 Penningmeester		
Leerdam	 	 	 Gorinchem	
06	51	35	84	32	 	 	06	41	79	17	44	
Dietward@kpnplanet.nl	 arnout94@live.nl		


