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AANVRAAGFORMULIER Financiële ondersteuning:

Onderwerp: Project ‘Samen Thuis’ Virmundstraat Gemert
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contactpersoon
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Naam rekeninghouder

Goed Wonen Gemert
K.v.K. : 17024194
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drossard de la Courtstraat 51
5421 JG
Gemert
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Goed Wonen Gemert

Omschrijving aanvraag
1. Wat willen jullie bereiken met de aanvraag : wat kunnen we zien als het project, de
activiteiten klaar zijn?
In het Samen thuis-huis is woonruimte voor 9 senioren, die in hun huidige woonsituatie zich
eenzaam voelen. Met de aanvraag richten we de gezamenlijke huiskamer in, dit is een echte
huiskamer voor de buurt die warmte en gezelligheid uitstraalt.

2. Voor wie organiseren jullie het project, de activiteiten in jullie aanvraag, waar komen van
mensen vandaan en voor hoeveel personen organiseren jullie dit :
Het project is bedoeld om eenzaamheid onder senioren te verkleinen. De 9 bewoners treffen elkaar in
de gezamenlijke huiskamer van hun appartementencomplex. We zijn nu al bezig om het onderling
contact tussen deze bewoners te versterken. Zo zijn we bijvoorbeeld op bezoek geweest bij een
vergelijkbaar project in Zeeland. De 9 bewoners komen allemaal uit de gemeente Gemert-Bakel.
De huiskamer is ook bedoeld voor buurtbewoners die om een praatje verlegen zitten. De deur staat
voor hen ook open. Naaste buren willen zich inzetten als vrijwilliger om activiteiten te ondersteunen.

3. Hoe lang duurt jullie project, de activiteiten in jullie aanvraag, wanneer start het en wanneer
eindigt het:
De bouw is gestart. Naar verwachting is het project in december klaar en kan het opgeleverd
worden. Vanaf januari 2017 willen we de huiskamer openen voor bewoners en buurtbewoners. Door
mensen uit de buurt te betrekken maken we het project duurzaam. Voor en door bewoners. De
aanvraag is specifiek voor eenmalige inrichtingskosten.
4. Welke activiteiten willen jullie uitvoeren :
Deze aanvraag is gericht op de Inrichting van de gezamenlijke huiskamer, deze maakt ontmoeting
mogelijk. We willen van het bedrag een eettafel met 12 eetkamer stoelen kopen (speciaal voor
senioren, zodat ze veilig en makkelijk zijn in gebruik, € 7.000,-). Daarnaast een grote kast om
activiteitenmateriaal in op te bergen (€ 1.800,-). En tot slot nog serviesgoed en bestek zodat we
gezamenlijke kook- en eetactiviteiten kunnen starten (1.250,-)

5. Wat kost jullie project?
Actviteiten kosten
Uren voor inzet menskracht
Exploitatie
Materialen
Overige
Totaal

Totaal bedrag
€ 32.650,€ 26.600,€ 59.250,-

Opmerkingen
Uit budget Goed Wonen
Niet van toepassing
Zie begroting
Zie begroting

6. Wat vragen jullie aan subsidie van ons en wat aan andere organisaties?
Aangevraagd en/of ontvangen
bij ons en andere organisaties :
Menskracht
Exploitatie
Materialen

Overige
Totaal

€ Stichting Steun Welzijnszorg

€ 10.050,-

€ 10.050,€10.050,- + €49.200,- ========

€ aan overige organisaties
Bedrag - naam
Nvt
Nvt
€9.650,- (Coovels-Smits
stichting / Thomas van
Villenova)
€39.550,- Goed Wonen
€ 49.200,Totaal: €59.250,-

7. Wat brengen jullie zelf in als middelen?
Goed Wonen brengt in totaal € 39.550,- in. € 26.600,- voor Zonnepanelen, slotenplan, inrichting
keuken met kookplaat, afwasmachine, afzuigkap, oven/magnetron. Vloerbedekking en
wandafwerking. €12.950,- voor overige inrichting ruimte.

Ondertekening
Naam: Marja van Wolferen (Goed Wonen) en Meta van Heugten (LEVgroep)
Datum: 8-12-2016
Plaats: Gemert

