
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief voor  

ouders en verwanten 

 

Januari 2022 

De verwantenraad stelt zich voor 

Beste ouders/verzorgers, 

Graag informeren wij jullie over wat wij als ouderraad 

(officiële benaming = verwantenraad) van de La Salle 

doen en wat wij voor jullie kunnen betekenen. 

 

De leden van de ouderraad komen minstens maandelijks 

bij elkaar voor een overleg. We komen op voor de 

belangen van de ouders en de cliënten en hebben een 

adviserende rol.  

 

Een aantal belangrijke onderwerpen die bijvoorbeeld 

onze aandacht hebben zijn communicatie, veiligheid, 

onderwijs, wonen, vrije tijdsbesteding, corona en 

kwaliteit. Hierover gaan wij in gesprek met mensen uit de 

organisatie van Koraal. We doen dit samen met Karim 

Landoulsi en Marijn van Bossum (ondersteuners 

cliëntenparticipatie De La Salle) en Maarten van 

Amelsfoort (maatschappelijk werker De La Salle). Als je 

ideeën hebt of positieve kritiek, dan horen wij dat graag. 

Wij vertegenwoordigen jullie en jullie input is erg welkom.  

 

Je kunt bij ons terecht als je graag met een andere 

ouder/verzorger praat die ook een zoon of dochter heeft 

die op de La Salle wordt behandeld, voor steun of voor 

praktische vragen. Als je het lastig vindt om zaken te 

verwoorden, bijvoorbeeld omdat je een zware periode 

doormaakt of omdat je niet zo mondig bent, dan zijn wij 

bereid om je stem te zijn of om je te helpen bij het 

verwoorden van deze zaken. 

 

 

 

 

 

Onderstaand stellen wij ons voor. Jullie kunnen contact 

met ons opnemen door ons te mailen op email adres 

klandoulsi@koraal.nl. 

 

Wij zijn er graag voor jullie. Dus aarzel alsjeblieft niet. 

 
 

Lucien van Werven 

Hallo, ik ben Lucien van Werven en 

ben vader van Lisa, zij woont op de 

appartementen van De La Salle. Ik 

ben voorzitter van de 

verwantenraad NOB en lid van de 

CCR. Lid zijn van de verwantenraad 

vind ik belangrijk omdat de stem 

van de jongeren en verwanten  

binnen Koraal gehoord moet 

worden en dat er een veilige en inspirerende omgeving 

moet zijn voor onze kinderen "weg van huis". 

 

Heidi Langens 

Ik ben Heidi Langens, moeder 

van Niels en Rick, Rick zit nu 

bijna 3 jaar op De La Salle. Hij 

woont binnen het terrein op een 

appartementen groep. Hij leert 

hier om zelfstandig te worden en 

kan uitstromen naar een eigen 

plek buiten het terrein. ik zit 

ruim 2 jaar bij de verwantenraad 

en ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de 

organisatie en op te komen voor alle jongeren. 
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Michel en Lonneke de Bruijn 

Hoi, wij zijn Michel en Lonneke de Bruijn. Wij zijn de 

ouders van Simon de Bruijn wonend op de La Salle. Simon 

woont op de Meander en zit daar goed op zijn plek. Wij 

zitten bij de ouderverwantenraad omdat wij het 

belangrijk vinden om goed zicht te krijgen op de 

organisatie, te 

zoeken naar eventuele verbeterpunten en nieuwe ideeën, 

waarmee we onze kinderen nog beter kunnen 

ondersteunen. 

 

Hilde van Neerven-Damen 

Mijn naam is Hilde van Neerven-

Damen. Ik ben de moeder van 

Bram. Onze Bram is 18 jaar en 

verblijft op Meander2. Ik ben pas 

sinds korte tijd lid van de 

verwantenraad. Persoonlijk vind 

ik het erg belangrijk om actief te 

luisteren naar de jongeren en hun 

ouders en mee te mogen denken 

in oplossingen. 

 

 

Kristel Smits 

Mijn naam is Kristel 

Smits. Ik ben moeder van 

4 “speciale” zonen. Onze 

oudste zoon woont op 

Leefgroephuis Uden. Ik 

ben lid van de 

verwantenraad van De La 

Salle en de CCR van 

Koraal. Mijn motivatie 

ligt in het opkomen van de belangen en het steunen van 

alle jongeren van De La Salle en hun ouders/verzorgers. 

De zorg van je kind overdragen is moeilijk en emotioneel. 

Niet thuis kunnen wonen is zwaar voor de jongeren. 

Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat de 

ouders/verzorgers kunnen vertrouwen op de La Salle en 

dat de jongeren zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. 

 

Vrijetijdsbesteding 

Binnen de VTB van De La Salle kan uw kind deelnemen 

aan verschillende activiteiten, die hij/zij leuk vindt, 

ontspannend zijn én aansluiten bij zijn/haar wensen. De 

vrijetijdsinvulling is onderdeel van de behandeling van 

de jongeren. 

Voor een overzicht van de activiteiten van de VTB klik hier 

Voor de kalender voor januari 2022, klik hier 

 

Koraal online 

Online is er informatie te vinden over onze locaties en wat 

we voor u en uw kind kunnen betekenen. Neem eens een 

kijkje op 

• de website van koraal: www.koraal.nl 

• de locatiepagina van De la Salle  

 

Ook is er een Facebookpagina waarop we leuke kleine 

nieuwtjes en activiteiten plaatsen. 

Check de Facebookpagina De La Salle & Maashorst 

 

Zie ook de bijgaande informatie over de 

Vrijetijdsbesteding. Het is een aanrader om door te lezen. 

Vooral het overzicht activiteiten aanbod. 

 

100 jarig bestaan De La Salle 

De La Salle bestaat 100 jaar. In 1920 start de Franse 

pedagoog en priester Jean Baptist De La Salle met 

onderwijs aan minderbedeelde kinderen. 100 jaar later 

heeft De La Salle zich ontwikkeld tot een modern 

orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum. 

Jongeren met een licht verstandelijke beperking, vaak in 

combinatie met (ernstige) gedrags- of psychiatrische 

problemen kunnen op deze Koraal locatie in Boxtel 

terecht voor behandeling, onderwijs en begeleiding naar 

werk. Het ideaal van de oprichter is nog steeds onze 

leidraad: met de juiste steun in de rug kunnen ook deze 

jongeren op hun eigen manier meedoen in de 

samenleving.  

 

 

 

https://www.koraal.nl/extra-informatie/locaties/de-la-salle/ons-aanbod/vrijetijdsbesteding
https://www.koraal.nl/IManager/Download/991/98937/24417/2329363/NL/24417_2329363_UtRy_Overzicht_clubs_VTB_ouders_en_verzorgers.pdf
https://www.koraal.nl/IManager/Download/991/98937/24417/2329339/NL/24417_2329339_9oib_maandkalender_VTB.pdf
http://www.koraal.nl/
http://www.koraal.nl/over-koraal/locaties/de-la-salle
https://www.facebook.com/KoraalDeLaSalleMaashorst/
https://www.koraal.nl/extra-informatie/locaties/de-la-salle/ons-aanbod/vrijetijdsbesteding


 

Koraal 

 

De La Salle 

Schijndelseweg 1 

5283 AB Boxtel 

0411 – 65 24 44 

0651303824 

klandoulsi@koraal.nl 

locatiepagina DLS 

Facebook KoraalDeLaSalleMaashorst 

Interview Natasha  

Natasha, een oud-cliënte, vertelt wat de steun van De La 

Salle haar heeft gebracht. Lees het artikel 

 

 

Interview Jari 

Jari, een jongere die op dit moment behandeling krijgt bij 

De La Salle vertelt ook wat De La Salle hem brengt en 

heeft gebracht. Lees het artikel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 kilometer fietsen voor 100 jarig bestaan 

De jongeren van De la Salle hebben in september een 

prachtige fietstocht volbracht. Omdat het zo goed ging is 

er uiteindelijk 120 km gefietst voor het 100 jarig bestaan. 

De jongeren en begeleiding mogen met recht trots zijn op 

hun geweldige prestatie! Lees het artikel 

 

 

 

 

Wist je dat?  

• De La Salle een facebookpagina heeft. Hierop 

staan leuke activiteiten. Breng een bezoekje en 

volg ons. Klik verder 

• Op de website van Koraal je meer informatie 

vindt over de coronamatregelen die wij volgen? 

Klik verder https://www.koraal.nl/corona 
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