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DEVENTER - Een groep zorgzame ouders wil een woonproject voor kwetsbare mensen oprichten in
Deventer.
Willem Seine en Jessica Heijkoop vertegenwoordigen de werkgroep. ,,Het gaat om een nieuw concept van
beschermd wonen als alternatief naast die van bestaande instellingen zoals RIBW en Dimence. Wij hebben
ons het laatste afgelopen halfjaar breed georiënteerd", vertelt het tweetal. Zij hebben kinderen met een
psychotische kwetsbaarheid, voorheen aangeduid als Schizofrenie. De kinderen zijn inmiddels volwassen
maar kunnen, door hun ziekte, niet als zodanig functioneren.
,,In hun hoofd leiden zij een eigen leven dat afwijkt van het leven zoals wij het kennen. De ziekte breekt door
in de puberteit en is levenslang. Er is medicatie maar die is heel erg zwaar. Ze klagen over moeheid,
afvlakken van emoties en depressiviteit. Ze kunnen niet goed functioneren in de maatschappij en raken alles
kwijt. Ook in begeleid wonen doen zich problemen voor. Wij vinden dat zij te weinig persoonlijke begeleiding
krijgen. We hebben ook de ervaring dat wanneer een kind in een instelling zit, het alleen maar erger wordt.
Wij worden allemaal een dagje ouder en willen dat onze kinderen ergens kunnen wonen waar ze het goed
hebben en met zorg worden begeleid. We willen hierin samenwerken met Chapeau Woonkringen, een
organisatie die nu in 8 verschillende gemeenten een dergelijke voorziening heeft opgezet. Volgens hun
aanpak bouwt of verbouwt een woningbouwcorporatie en faciliteert de gemeente eventueel met een
bouwlocatie en zorgt voor structurele financiering met PGB's of vanuit de WMO. De zorg zal worden
ingekocht en in eigen beheer worden gehouden door de stichting," leggen ze de opzet uit.
Voor de ouders is niet alleen goede kwaliteit belangrijk maar ook dat zij invloed kunnen uitoefenen. De groep
bezocht één van de 8 gemeenschappen die al functioneren volgens hun ideaalplaatje. "In Uden heeft
iedereen een eigen appartement, een complete wooneenheid met toezicht en zorg. Er wordt dagbesteding
geboden, er is vers eten en gezamenlijke activiteiten. Wij denken dat ook in Deventer te kunnen realiseren.
De gemeente kent ons initiatief. We zijn nu bezig met het oprichten van een afdelingsbestuur. Naast
betrokken ouders als bestuurslid zoeken we een voorzitter en een bestuurslid met een medische
achtergrond . Als dit staat gaan we in overleg met de gemeente en Deventer woningbouwcorporaties. Zij
zien de problematiek ook wel, daar krijgen ze zelf mee te maken wanneer mensen uit hun huis worden
gezet." Info: wkfseine@gmail.com of 06-53191928.

