Jaarverslag
2020

Het 5 jarig bestaan, een bijzonder jaar

Algemeen
De Stichting Woongroep Happy Home (hierna SWHH) behartigt de gezamenlijke belangen van de bewoners en hun
ouders van Woongroep Happy Home. De SWHH is als stichting met volledige rechtsbevoegdheid ingeschreven in
het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 50324756. Met dit jaarverslag wordt beoogd, op
hoofdlijnen, een overzicht te geven van de activiteiten.

Bestuur
Het bestuur van SWHH bestaat uit Jan van de Hoef (voorzitter), Hanneke van der Plas (secretaris), Angélina
Bloemberg (penningmeester) en Cees Lustig (algemeen lid). Het bestuur heeft steeds getracht zo transparant
mogelijk te opereren en bij alle belangrijke beslissingen de ouders te betrekken. Er zijn dit jaar geen ouderavonden
geweest.Het bestuur heeft dit jaar de lange termijn ontwikkelingen zoals het vrijwilligersbeleid, het pedagogisch
beleid, het project ‘zorg op lange termijn’, en de verkennende enquête over het functioneren van Happy Home,
vanwege de Corona perikelen op een zacht pitje gezet. Vrijwel het hele jaar stond in het teken van Corona. Alle
contacten en overleggen van het bestuur zijn digitaal geweest . Vanaf medio maart zijn alle dagbestedingen
gesloten en blijven alle bewoners in Happy Home. De basisregels worden goed in acht genomen en er verschijnen
hand-gels en mondkapjes. Het bestuur stelt in nauw overleg met de Begeleiding en op basis van de RIVM-richtlijnen
een protocol op voor activiteiten, bezoek en gedrag. In de loop van de maanden wordt dit protocol regelmatig aan
de omstandigheden aangepast. Alle betrokkenen houden zich nauwgezet aan dit protocol, al hebben de bewoners

het soms erg zwaar als bezoek uitblijft. Een aantal bewoners kiest er voor om langdurig bij de ouders te verblijven.
Gelukkig zijn er in het team en onder bewoners geen corona besmettingen geweest.

Zorg
De druk op de zorg neemt toe naarmate de bewoners langer thuis zijn. Met een enorme
opgewektheid en creativiteit organiseert het Team een scala aan activiteiten intern. Er gaat
vrijwel geen dag voorbij of er gebeurt wel iets. Van schaatswedstrijden en sportdagen in de
gang tot muziekquiz of knutseldag. Never a dull moment. Iedereen blijft in beweging en bij de
les. De tomeloze inzet van het Team zorgt ook voor Zappsport@home, het volgen van online
lessen van Dansstudio Dansu en het volgen van de Meester Freek Vonk lessen.

Activiteiten
2020 begint met een knallend oud en nieuw feest waarbij veel bewoners aanwezig zijn.
Een proost op 2020, het jaar waarin Happy Home 5 jaar bestaat.
Dit vieren de bewoners op 15 januari met een afhaal Chinees en feestelijkheden in de groep.

Tijdens de lock down en het sluiten van de dagbestedingen hebben we 2 logeer konijnen te gast van kinderboerderij
Cantonpark. Zo halen we “dagbesteding” en verzorging naar Happy Home en kan er door de bewoners geknuffeld
worden met de dieren die gelukkig geen afstand hoeven te houden.

Er wordt veel geknutseld en kunstwerken gemaakt o.a.van kurk. En we vlaggen met de Eemnesser vlag uit
solidariteit voor de locale middenstand.
Koningsdag wordt Woningsdag, het team maakt er met de bewoners toch een oranje feest van.

Als top evenement wordt in juni Funpop@Happy Home georganiseerd. Want wat doe je als het festival niet door
gaat. Dan doe je het zelf. De Funpop teamleden van Happy Home haalden het feest naar de woongroep. Een
geweldig weekend met optredens van bewoners en ook Miro Benon uit Eemnes, Petershof ijs. Een bonte avond
met z’n alles slapen in de woonkamers, speurtocht door de buurt. Wat een plezier en wat een team. Een
gepersonaliseerd Funpop 2020 T-shirt en persoonlijke video boodschap van Jeroen van de Boom maken deze
Funpop beleving compleet.

Later is er nog een spectaculair life optreden van M-ties waarbij alle bewoners uit hun bol gaan en de hele buurt van
meegeniet. En er wordt zelfs een eigen Happy Home Corona Lied gemaakt en gezongen.

Tot slot
Op 5 september herdenken we officiële opening van Happy Home maar de feestelijkheden daaromheen gaan
helaas niet door. Dat schuiven we op.
Al met al is 2020 een turbulent jaar geweest voor iedereen maar waar we toch ondanks alle voor- en tegenspoed
met goed gevoel op terugkijken.

