
Help mee onze
droom realiseren! 

een veilige thuishaven



'lekker op 
mezelf 
wonen met 
anderen'

De Zonnehoed een kleinschalig 
wooninitiatief
De Zonnehoed is een nieuw en kleinschalig 
wooninitiatief voor een groep van tien bewo-
ners met een verstandelijke beperking. Deze 
bewoners willen graag een zo volwaardig en 
zelfstandig mogelijk leven leiden.
In een kleinschalige en veilige omgeving met 
de juiste zorg en eigen regie is dit heel goed 
mogelijk. In wooninitiatief De Zonnehoed 
wordt de zelfstandigheid van de bewoners
gestimuleerd door naast aandacht te 
hebben voor de noodzakelijke zorg ook in te 
zetten op het leren van praktische vaardig-
heden. Dit verhoogt het zelfvertrouwen van 
de bewoners en verwerven zij daarmee meer 
grip op hun leven en geluk.
Op deze manier wordt er ook naar gestreefd 
om de zorgvraag niet te laten toenemen. 

November 2019 opent
De Zonnehoed haar deuren
Drie jaar geleden is een groep ouders dit 
wooninitiatief begonnen en in september 
2018 is de bouw van de appartementen 
gestart. In het laatste kwartaal van 2019 is 
de bouw klaar en kunnen de bewoners hun 
mooie nieuwe onderkomen betrekken. Het 
doel is dat De Zonnehoed voor de bewoners 



Wat is er allemaal nodig?
Als de bouw van het huis af is moet het
allereerst aangekleed worden.
Elke bewoner richt zijn eigen appartement 
in maar voor de algemene ruimtes zijn ook 
vloerbedekking, behang en gordijnen nodig.

Samen koken
De gemeenschappelijke woonkeuken is een 
belangrijke plek in het huis. Behalve dat 
het een centrale ontmoetingsplek is wordt 
hier elke dag door de leiding en een aantal 
bewoners de gezamenlijke maaltijd bereid. 
Veel bewoners vinden het leuk om te helpen 
en te leren bij het koken, de keuken wordt 
dan ook zo ingericht dat dit goed mogelijk 
is. Behalve een grote keuken is er natuurlijk 
ook een complete keukeninrichting nodig.

Samen chillen
Wonen met z’n tienen bij De Zonnehoed 
betekent ook samen ontspannen, gezellig 

kletsen, spelletjes doen of met z’n allen 
een avondje voor de buis zitten. Gelukkig 
is daar de ruimte voor maar deze moet 
ook ingericht worden. Een grote tafel met 
stoelen, een lekkere bank, een televisie, 
lampen, kortom alles wat je in een normale 
huiskamer tegenkomt is er nodig.

Wassen en schoonmaken
Met tien bewoners draaien de wasmachi- 
nes en drogers continu want er moet flink 
gewassen en gestreken worden.
Om het huis een beetje netjes te houden 
zijn meerdere stofzuigers en veel andere 
schoonmaakartikelen nodig.

Lekker buiten
Tenslotte is er een gemeenschappelijke 
tuin waar de bewoners bij mooi weer graag 
zullen verblijven. Deze tuin moet aangelegd 
en met tuinmeubels ingericht worden.

een plezierige en veilige thuishaven wordt 
waar zij langdurig kunnen samenwonen.

Een eigen plek
Elke bewoner heeft bij De Zonnehoed een 
eigen appartement en richt dat zelf in, daar 
wordt al hard voor gespaard. De bewoners 
hebben allemaal een Wajong uitkering.
Dat betekent dat zij voor de inrichting van 
de gemeenschappelijke ruimtes geen extra 
middelen hebben. Deze folder is bedoeld 
voor eenieder die deze doelgroep een warm 
hart toedraagt en een bijdrage wil leveren 
aan het realiseren van hun droom.



Contactgegevens

Vereniging De Zonnehoed
 p/a Wilhelminapark 7
 7316 BR  Apeldoorn

 T (06) 535 772 71

 E fondsenwerving
  fondsenwerving@de-zonnehoed.nl

 E algemeen
  info@de-zonnehoed.nl

 W www.de-zonnehoed.nl

KvK 69757550

Vereniging De Zonnehoed heeft de offi  ciële 
ANBI status. Uw donaties zijn aftrekbaar 
van inkomstenbelasting of vennootschap 
belasting.

'fijn bij
mijn vrienden 
wonen '

U kunt ons op 3 manieren
steunen!

 1 Neem contact op met Wim Snoeijs
 Hij kan u voorzien van alle benodigde  
 informatie en formele documenten.
 Stuur een email naar
 fondsenwerving@de-zonnehoed.nl
 of vul het formulier in op onze website 
 www.de-zonnehoed.nl
 (onderdeel ‘Steun ons’)

 2 Door direct te doneren
 Op de website www.de-zonnehoed.nl  
 staat een knop 

 3 Door te bestellen
 Bij uw favoriete webshops via
 www.sponsorkliks.com. U kiest voor
 ‘goed doel Vereniging De Zonnehoed’ 
 en gaat daarna online winkelen. Wij 
 ontvangen van ieder aankoopbedrag 
 een bijdrage. U blijft gewoon hetzelfde 
 betalen. Deel dit met al uw vrienden en 
 kennissen.

 Doneer nu

https://www.de-zonnehoed.nl
https://www.de-zonnehoed.nl
https://www.geef.nl/nl/doneer?charity=9467&mode=e&paymentType=ideal
https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?



