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Belangrijk
Wij hebben een zeer inspirerend gesprek gehad met Jaap Zomer, een man met vele jaren ervaring in de
zorg, die nu zijn expertise inzet voor het stimuleren en ondersteunen van kleinschalige (woon)initiatieven,
zie http://jaapzomer.nl/. Een gesprek waarin ons veel is verteld en waarin veel duidelijk is geworden. Jaap
geeft onder meer aan dat er in Nederland veel behoefte is aan kleinschalige woonvormen voor mensen
met dementie maar dat het ook belangrijk is om zelfs nu, in een vroeg stadium, al een lijst samen te stellen
van mensen die in het Regenbooghuis willen wonen. We hebben nu nog geen grond, geen huis, niet eens
geld om ook maar te kunnen starten. Echter, het kan heel snel gaan en als er dan al een lijst beschikbaar
is van mogelijke bewoners kunnen we ook direct beginnen, zelfs met één bewoner. Om die reden willen
wij jullie vragen of jullie mensen kennen die bij ons willen wonen. Uiteraard geheel vrijblijvend maar het
gaat erom dat wij een begin met een bewonerslijst kunnen maken. Ken je iemand of heb je iets te melden,
mail het ons. Bij voorbaat dank.

Beleidsplan
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat het beleidsplan in concept gereed was en dat wij
alleen nog de vorm, de lay-out moesten afstemmen met ander promotiemateriaal. In de tussentijd
hebben wij echter moeten constateren dat het beleidsplan onvoldoende inhoud had om daarmee mensen
enthousiast te maken om ons te ondersteunen. Dit werd mede onderstreept door een bezoek aan Jacob
Kiers van zorgboerderij “De Lijwiekstee” in Noordbroek (Gr.). Jacob heeft ons overtuigd dat het
beleidsplan het meest belangrijke document van de stichting was. Het document waar je mee naar buiten
treedt en het document waar je precies in hebt staan wat je doet en ook wat je niet doet. Conclusie: ons
toenmalige beleidsplan schoot hierin te kort. We moesten hulp zoeken en die hebben we gevonden in de
persoon van Bianca Irene Hulst. Zij is GZ-psycholoog en heeft veel ervaring in het schrijven van
beleidsstukken. Tezamen hebben we een hele goede basis gelegd en dit verder uitgewerkt met het
bestuur en de werkgroep “Zorgplan”. Op de laatste bestuursvergadering is het beleidsplan dan ook
definitief geaccepteerd en is op de website geplaatst en is voor eenieder beschikbaar via het internetadres
http://www.dementieandersbekeken.nl/txt/publicatieplicht/Beleidsplan.pdf . Nu het beleidsplan gereed
is, kan de ANBI-status worden aangevraagd. Wij voldoen nu aan alle eisen die de belastingdienst stelt voor
het aanvragen van de ANBI. ANBI is de afkorting voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een stichting
een ANBI-status heeft dan mag een donateur zijn gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Tevens hoeft
er geen erfbelasting te worden betaald door de stichting voor ontvangen erfenissen en schenkingen.
Kortom een ANBI-status heeft vele voordelen voor ons.
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Website
De nieuwe website is sinds 1 oktober in de lucht en de reacties erop waren fantastisch. Wij zijn dan ook
heel blij met de nieuwe site die nu ook op alle formaten beeldschermen, ook op de mobiel, goed leesbaar
is. Wij voldoen hiermee aan alle eisen die wij ons zelf hebben gesteld. Naast alle informatie is nu ook de
verplichte stichtingsdocumentatie beschikbaar en is online doneren mogelijk.

Flyer en Promo
Na het gereedkomen van de nieuwe website waarbij de lay-out in feite werd vastgelegd, wilden we
diezelfde lay-out ook gebruiken in ons promotiemateriaal om herkenbaarheid te verkrijgen in de manier
waarop wij naar buiten willen treden. De problematiek van verspreiding van flyers en promo’s werd
besproken waarbij werd geconcludeerd dat recent uitgedeelde flyers meestal terug te vinden waren in de
dichtstbijzijnde vuilnisbak. Daarnaast zou de tekst op een flyer altijd een verkorte weergave zijn van de
website. Met andere woorden; waarom niet verwijzen naar onze website via een visitekaartje? Een
visitekaartje verdwijnt meestal niet direct in de vuilnisbak maar wordt meestal in de zak gestoken en later
weer teruggevonden. Bij deze tweede kennismaling met het visitekaartje kan het alsnog in de vuilnisbak
verdwijnen maar is daarbij onze stichting wel weer onder de aandacht gebracht voor een tweede keer en
kan men ook besluiten het kaartje alsnog te bewaren. Om gemakkelijk van visitekaartje naar website te
komen, wordt op de achterzijde een QR-code geplaatst zodat met een mobieltje of tablet de website
direct benaderd kan worden. Het ontwerp is akkoord bevonden en er wordt nu een drukker geselecteerd.
Naar verwachting is het visitekaartje begin 2019 gereed en inzetbaar.

Muis
Een fantastisch initiatief wat wij hier graag met jullie willen delen. De muizen worden “Jantjes” genoemd
en worden op volledig vrijwillige basis gemaakt en mogen niet worden verkocht, alleen geschonken.

Oorsprong: facebooek pagina muis Jantje

Voor meer informatie bezoek de pagina op http://www.muisjantje.com/ hier wordt het ontstaan van de
muis uiteen gezet.
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Update
Begin oktober hebben we een korte update naar iedereen verzonden met enige informatie die wij
noodzakelijk vonden om te delen. Het belangrijkste was het live gaan van de nieuwe internetsite en het
feit dat wij het officiële bankrekeningnummer bekend wilden maken. In de balk aan het einde van iedere
nieuwsbrief wordt het banknummer als een internetlink getoond zodat bij het aanklikken direct naar de
pagina wordt gesprongen naar het online donatieformulier van onze website.
Daarnaast en net zo belangrijk is dat wij een nieuw bestuurslid mochten verwelkomen en dat is Astrid
Maat. Astrid is werkzaam in de zorg en heeft veel ervaring die zij kan inbrengen in het bestuur. Naast
algemeen bestuurslid gaat zij zich onder meer bezighouden met fondsenwerving en PR.
Als laatste moeten we nog mededelen dat de introductiecursus Aura, chakra’s en dementie inmiddels al
door vele cursisten is bezocht en dat de vraag erna groot is. Trijnie is op dit moment bezig met het
schrijven van de nieuwe meerdaagse cursus “Omgaan met Dementie”. Omdat bij vele mensen het begrip
aura en chakra vragen oproept, zal de titel van de introductiecursus worden aangepast in “Introductie
Dementie Anders Bekeken”. De inhoud blijft verder hetzelfde en zal de aura en de chakra’s verder gewoon
behandelen.

Nieuwe jaar
We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we concreet vorm zijn gaan geven aan wat ons
diepste verlangen is, het realiseren van het Regenbooghuis. Namens het bestuur wensen wij iedereen
hele fijne feestdagen toe en een fantastisch nieuw jaar. Laten we proberen het Regenbooghuis een stukje
dichterbij te krijgen en dat kan als we elkaar steunen.

Laten we de liefde leven
In verbinding met elkaar
Laten we de liefde leven
Het hele nieuwe jaar
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