
dan met een nette keuken", zegt.lan Ruyten van

Stichting Thuis in Welzijn en bedenker van het

woonconcept.

NIET ALLEEN

Het thuishuis biedt een antwoord op vragen

die in de samenleving spelen, zoals het langer

thuis wonen, het voorkomen en verminderen

van eenzaamheid en het omzien naar elkaar. De

woonvorm heeft verschillende voordelen: het

bevordert de doorstroming op de woningmarkt,

het voorkomt eenzaamheid en het draagt bij aan

zelfstandig wonen. '1e hoeft elkaar niet telkens

te spreken, maar je weet dat er iemand is. Je

bent niet alleen", zegt een bewoonster van het

Th uishu is.

Volgens Anja IVlachielse van de Universiteit voor

Humanistiek sluit het Thuishuisproject perfect aan

bij de woonbehoefte en bij de sociale behoeÍte

van veel ouderen. Veiligheid, sociale contacten

en hulp in de nabije omgeving horen bij deze

behoeften" De lokale stichting Thuishuis Woerden

beheert de wachtlijst en zorgt ervoor dat nieuwe

bewoners passen bij het concept. Toch zijn er nog

maar vijf Thuishuisprojecten in Nederland. Gezien

het grote vraagstuk van de eenzaamheid en de

groeiende vraag naar betaalbare woonvormen

voor mensen die dreigen te vereenzamen, is dat

veel te weinig. Wel groeit de interesse in het

Thuishuisproject bij toekomstige bewoners,

maar ook bij gemeenten, corporaties, welzijns-

organisaties en vrijwilligersorganisaties en

oud eren bo nden .

ANIMO

Voor de gemeente Woerden past het concept

ïhuishuisproject perfect in het beleid, waarin zij

preventie en het bevorderen van welzijn hoog op

de agenda hebben staan. Toch had de corporatie

Groenwest, die het thuishuis in Woerden mogelijk

heeft gemaakt, in eerste instantie wat twijÍels om

mee te doen aan het realiseren van het concept.

Past deze woonvorm wel bij hedendaagse

senioren? Hoe zit het met de financiële risico's? Is

er een geschikte locatie te vinden als nieuwbouw

uitgesloten is?

Uiteindelijk ging de corporatie overstag. "Omdat

het aantal ouderen groeit, eenzaamheid steeds

meer voorkomt en omdat de gemeente het

graag wilde", zegt Karin Verdooren, directeur-

bestuurder van woningcorporatie Groenwest.

Ook verstrekte de provincie Utrecht een een-

malige subsidie. GroenWest is inmiddels blij dat

het huis er is en is er trots op. De locatie pakte

beter uit dan verwacht: het is een bestaand

gebouw dat midden in een woonwijk ligt. Er

was en is voldoende animo, de bewoners zijn

tevreden en er hangt een goede sfeer. "Bovendien

is het complex door de verbouwingen flink verbe-

terd", aldus Verdooren. "lk wil daarom zeker een

tweede thuishuis gaan realiseren."

Het thuishuis is een waardevol alternatief en

een mooie aanvulling op het palet van diverse

woonvormen. Sinds het thuishuis op het NOS

.Journaal is geweest, is er groeiende belangstelling

bij gemeenten.

'Het is een
studenten h u is

maar dan
met een nette

keu ken'
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