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Beste bewoners, ouders, aangeslotenen en
belangstellende,
Dit is de 3e nieuwsbrief van 2014. Hierin zullen we
enkele zaken aanhalen en om hulp vragen.
Collecte in Velsen en Heemskerk in 2015
In Velsen zal in week 10 van 23 tot en met 28 februari
de Stichting Matthias collecte gehouden worden. Dit
is wel vroeg in het jaar en we hopen dan ook op goed
weer om te lopen. De collecte kan mogelijk in de voorjaarsvakantie liggen van scholen. Scholen kunnen wel
afwijken van de aangegeven voorjaarsvakantie van de
rijksoverheid.
In Heemskerk wordt de Stichting Matthias collecte
gehouden in de week 27 van 29 juni tot en met 4 juli.
Dit is de week voor de zomervakantie van scholen in
Noord-Holland.
Voor deze twee collecte weken zoeken wij mensen die
mee willen helpen door ook een paar uurtjes te collecteren in hun eigen omgeving. Je kan je nu al opgeven om een aantal straten te lopen door een mailtje te
sturen naar fondswerver@stichting-matthias.nl Daarbij
graag je persoonlijke gegevens opgeven en je emailadres en een pasfoto.jpg van je en natuurlijk waar je
wilt collecteren.
Wij hopen dat vele zich aanmelden om te collecteren.
PGB perikelen.
Bij het maken van deze nieuwsbrief is het ons nog
steeds niet duidelijk waar onze bewoners nu binnen
vallen. Echt duidelijk maakt de overheid het niet met
haar nieuwe regels. De ene keer lees je dit en de andere keer is het weer geheel anders.
Per Saldo heeft in haar laatste blad “eigen wijs” aangegeven dat zij in het volgende blad meer hopen te
kunnen aangeven hoe de nieuwe overheidsregels zijn.
Wel kunnen we hierbij alvast aangeven dat onze
bewoners geen budget geld krijgen op hun eigen
rekening. De budgets worden per 1 januari 2015
geparkeerd op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank.
Een nieuwe zorgovereenkomst met de zorgverlener
voor 2015 moet ruim voor 1 januari ingeleverd worden bij de SVB (WMO)
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Vallen onze bewoners binnen de Wlz, dan moet er
buiten de zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
ingeleverd worden bij het zorgkantoor.
Per Saldo raad je aan, ook al is het niet voor jouw verplicht, toch een zorgbeschrijving te (laten) maken.
Onze bewoners zullen voor de “eigen bijdragen” een
factuur ontvangen van het CAK. Dit moet nu betaald
worden uit hun eigen inkomen en wordt dus niet meer
in mindering gebracht van het PGB-budget .
Voor onze zorgverlener en voor het bestuur Stichting
Matthias, ligt de komende tijd veel werk om het een
en ander in goede banen te leiden zodat de overgang
naar de nieuwe situatie zo veel mogelijk zonder problemen zal verlopen.
Nieuwe woonlocatie.
Al de problemen omtrent de invoering van de nieuwe
wet uit de AWBZ, maakt het voor het bestuur nog
moeilijker om te kijken naar nieuwe locaties. Alles
moet betaalbaar en zinvol zijn. Er moet dus voldoende
budget zijn om een zorgverlener te kunnen verkrijgen
binnen een nieuwe locatie. Ook de locatie liggen niet
in voorraad voor ons gereed en moet ook betaalbaar
zijn. De gemeenschappelijke ruimte binnen een nieuwe locatie moet financieel haalbaar zijn. We hebben
het dan nog niet eens over de faciliteiten die nodig zijn
binnen een nieuwe locatie, zoals keukens met inductiekookplaten in alle appartementen.
Het bestuur is zich zeer bewust van de noodzaak van
een nieuwe locatie waar onze doelgroep kunnen wonen met begeleiding op maat.
De penningmeester zal een speciale cursus volgen
voor Exploitatiebegroting van het wooninitiatief, dit
bij Persaldo. Wij hopen hier wat meer mogelijkheden
en vernieuwde inzichten te verkrijgen om een nieuwe
locatie beter te kunnen financieren.
Ontwikkelingen.
In de nieuwsbrief 2014-2 hebben we gehad over
nieuwe ontwikkelingen. Daarbij hebben we enkele
zaken (opnieuw) belicht. Helaas is er weinig respons
op geweest, wat wij natuurlijk jammer vinden. Juist in
deze tijd van onzekerheden zou een financieel steuntje in de rug welkom zijn. We zouden het op prijs stellen als je de laatste nieuwsbrief er eens bij pakt of een
bezoekje brengt op onze website.
(www.stichting-matthias.nl)
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In de webwinkel is bijvoorbeeld deze haas-pop te koop
voor €27,50 inclusief verzendkosten.

Haas-pop
Tilda-pop
De Tilda-pop is te koop voor €17,50 inclusief verzendkosten. Ook zijn de ansichtkaarten in de uitverkoop. Er
staan vele mooie kaarten op de webwinkel van bijvoorbeeld Adèle Basheer voor €1,00 incl. verzendkosten
(minimaal 3 kaarten i.v.m. portokosten).

Website Stichting Matthias
Al bijna een jaar draait de nieuwe website van Stichting
Matthias (www.stichting-matthias.nl) Als bestuur vragen wij ons af hoe de nieuwe website overkomt. Is de
website goed toegankelijk voor je, kan je de informatie
vinden, is de webwinkel binnen de site goed toegankelijk. Wij zijn zeer benieuwd naar je ervaring met de
website.
Is het je bekend dat de stichting ook een facebook pagina heeft (http://goo.gl/lHn9h) op Twitter zit (https://twitter.com/org_Matthias), een Google pagina heeft (https://plus.google.com/+StichtingMatthiasNLAutisme/
about) en op buurtlink zit (https://www.buurtlink.nl/organisaties/stichting-matthias)
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Kerstkaarten.
Ook dit jaar zal de stichting geen kerstkaarten per
Post.nl versturen. De kosten daarvoor willen we liever
besteden aan de doelstelling van de stichting. Vorig
jaar hebben enkele personen in plaats van kerstkaarten versturen, het bedrag wat daarmee gemoeid was,
gedoneerd aan Stichting Matthias. Wij waren daar
zeer gelukkig mee. Wij hopen dat dit een voorbeeld is
voor anderen om dit jaar het ook te doen.
Vragen.
Het bestuur krijgt regelmatig vragen over de stichting.
Daarom heeft het bestuur op de website de 10 meest
gestelde vragen met antwoorden gezet.
Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief en eerdere nieuwsbrieven zijn op de
website van de stichting te vinden en te downloaden.
Absoluut Geloven in Onszelf zal Inspiratie
geven voor een Betere Toekomst.
Wij kunnen overal in geloven en de mensen ons alles
laten beloven, maar als wij het geloof in onszelf verliezen zijn we verloren.
In het leven is er niets zo sterk als het vertrouwen in
onszelf en het geloof dat wij alles kunnen oplossen
met onze lichamelijke kracht en verstand.
Zodat daarna iedere uitdaging en vrees die we ondergaan te overwinnen is met een glorieuze glimlach
achteraf.
De kracht en inspiratie zal voortvloeien uit de overtroffen winnende resultaten die we vergaren door steeds
te blijven volhouden en ook de moed nooit opgeven.
Onszelf de woorden influisteren dat het zal lukken en
dat we ervoor gaan zorgen om het weer tot een goed
einde te kunnen volbrengen als we onze volledige
aandacht en tijd eraan besteden.
Wijzelf zijn immers de bron van inspiratie die wij nodig
hebben om onszelf te motiveren en zo de onvoorziene
levens veranderende puzzel te organiseren en verhelpen.
Verlies nooit het geloof en vertrouwen in onszelf, want
dat zijn de eerste vereisten voor de inspiratie op weg
naar een betere toekomst.
Auteur Jan Jansen Gevonden op internet.
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